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บทสรุปผู้บริหาร 
  

ส านักงานประกันสังคมจ าเป็นที่จะต้องมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และกระบวนงาน
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ
อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงขอน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพ่ิมเติม) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
ประกันสังคม ประจ าปี 2565 ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและ

ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

จ ำนวน 3 โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  

เช่ือมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

จ ำนวน 34 โครงกำร  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล 
และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึง

และให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
 จ ำนวน 23 โครงกำร  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างความครอบคลุมการดแูลบริการและสิทธิประโยชน์

ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
จ ำนวน 3 โครงกำร 

จากยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2565 ดังกล่าว ส านักงาน
ประกันสังคม โดยส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพ่ิมเติม) โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

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

2. ส านักงานประกันสังคม มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สมบูรณ์เพ่ือการให้บริการที่มีความมั่นคง ทันสมัย ถูกต้อง
สมบูรณ์ มีความยืดหยุ่นต่อการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

4. ส านักงานประกันสังคม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบการบริหารจัดการจากเดิมไปสู่ระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (HIPO) มีความทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 

เพ่ือให้บริการที่ตอบสนองทั้งภายในและภายนอกส านักงานประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  
ส านักงานประกันสังคม โดยส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานประกันสังคมซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาและตอบสนองตรงสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 เป็น
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน 
ปี 2565 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

     
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพ่ิมเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรปูองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
จ ำนวน 1โครงกำร  



 

3 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 

ส านักงานประกันสังคม โดยส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 
เสร็จสิ้นแล้วจ านวน 23 โครงการ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 
จากโครงการทั้งหมด 26 โครงการ  

โครงการที่จัดท าสัญญาแล้ว จ านวน 23 โครงการ  
1. โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ของผู้ประกันตนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) กองทุนประกันสังคม 
2. โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application 
3. โครงการ E-compensate พัฒนาระบบแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
4. โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001 (ส.ค. 2562 – ก.ค. 2565) 
5. โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม 
6. โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7. โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web 

Application 
8. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
9. โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน 

10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ 
11. โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพ่ือทดแทนระบบเดิม 
12. โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือทดแทนระบบเดิม 
13. โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม 
14. โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม 
15. โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพ่ือบริการงานประกันสังคม 
16. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ SSO Security 

Operation Center 
17. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : 

DCIM) จ านวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน 
18. โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประกันสังคม 
19. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ 

ระบบสารสนเทศ 
20. โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน 
21. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์บริการตามภารกิจของกองทุนเงินทดแทน 
22. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 
23. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Queue) 

 
 



 

4 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
2. โครงการพัฒนา ITIL และแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ  IT - BCP  

       (IT Business Continuity Plan) 
 
โครงการที่ขอยกเลิก จ านวน 1 โครงการ 
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน 

 
ส านักงานประกันสังคม โดยส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนา

ระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม ที่ตอบสนองการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม  
ที่ให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อ  จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 
จากแผนปฎิบัติการฯ ดังกล่าว โดยขอเพ่ิมโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี 
ประจ าปี 2565 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 
2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพ่ิมเติม) เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ของส านักงานประกันสังคม   

โครงการที่ได้รับงบประมาณ ปี 2565 ซึ่งได้ปรากฏในแผนปฎิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 
2565 แต่ยังไม่ได้ปรากฏในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 จ านวน 12 โครงการ 

1. โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001 (ส.ค. 2565 – ก.ค. 2568) 
2. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับระบบสารสนเทศ 
3. โครงการเช่าใช้ระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพ่ือรองรับการให้บริการ   
    ระบบกองทุนประกันสังคม 
4. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพ่ือรองรับ 
    การให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 
5. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง 
    (เดิม โครงการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลเพ่ือยกระดับการให้บริการผู้ประกันตนผ่านระบบ Member    
    Service Platform) 
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
7. โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) 
8. โครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน  
9. โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) 
10. โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

        พ.ศ. 2562 
11. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและก าหนดนโยบายของส านักงาน   
     ประกันสังคม 
12. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์  



 

5 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 



 

6 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
1.โครงการจดัท าระบบการเบิกจ่าย
ประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของ
ผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  
(e-self service) กองทุนประกันสงัคม 

- 30,000,000 39,100,000 69,100,000 ด าเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ 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   

2.โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสทิธิ
ประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ  
Web Application 

- 11,960,000 - 11,960,000 ด าเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 071/2564   
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
วงเงิน 11,960,000 บาท 

3.โครงการ E-compensate พัฒนาระบบ
แจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 

6,400,000 - - 6,400,000 ด าเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 125/2563   
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2563 
วงเงิน 6,400,000 บาท 

รวมกรอบงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 6,400,000 41,960,000 39,100,000 87,460,000  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
1.โครงการบรูณาการคลังข้อมลูบิ๊กดาต้า
องค์กรและระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 

- 49,925,000  29,955,000 99,850,000 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพันสัญญา 24 เดือน 
ปี 2564 จัดสรร 49,925,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 29,955,000 บาท  
ปี 2566 จัดสรร 19,970,000 บาท                                                                                         

2.โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐาน 
ห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001 
(ส.ค.2562 – ก.ค. 2565) 

1,705,000 467,500 412,500 2,750,000           ด าเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 130/2562  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
วงเงิน 2,750,000 บาท 
ปี 2562 จัดสรร 165,000 บาท 
ปี 2563 จัดสรร 1,705,000 บาท 
ปี 2564 จัดสรร 467,500 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 412,500 บาท 

3.โครงการจ้างท่ีปรึกษาออกแบบ 
Enterprise Architecture (EA)  
ของส านักงานประกันสังคม 

9,800,000 - - 9,800,000 ด าเนินการแล้วตาม สัญญา
เลขที่ จ 114/2563   
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
วงเงิน 9,800,000 บาท 

4.โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- - 3,937,500 9,450,000 ด าเนินการแล้วตาม สัญญา
เลขที่ จ 010/2565 
ลงวันที่ 147 กุมภาพันธ์ 2565 
วงเงิน 9,450,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 3,937,500 บาท  
ปี 2566 ขอต้ัง  4,725,000 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง  787,500 บาท 

5.โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัล 
เพื่อรวมศูนย์บริการตามภารกิจของ
กองทุนเงินทดแทน 

- 26,047,070 58,605,908 130,235,350 ด าเนินการตามสัญญา 
เลขที่ จ 001/2565 ลงวันที่ 
4 มกราคม 2565 
วงเงิน 129,900,000 บาท 
ปี 2564 จัดสรร 26,047,070 บาท  
ปี 2565 จัดสรร 58,605,908 บาท 
ปี 2566 จัดสรร 45,247,022 บาท 

6.โครงการปรับเปลี่ยนระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application 
 

- - 297,500,000 850,000,000 ด าเนินการตามสัญญา 
เลขที่ จ 092/2564 ลงวันที่ 
20 ธันวาคม 2564 ผูกพัน 24 เดือน  
วงเงิน 848,000,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 297,500,000 บาท 
ปี 2566 จัดสรร 550,500,000 บาท  



 

7 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

7.โครงการจดัซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ 3,031,970 - - 3,031,970 ด าเนนิการแลว้ตามสญัญา
เลขที ่ซ 009/2563   
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
วงเงิน 3,031,970 บาท 

8.โครงการจดัจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการลงทุน 

4,173,000 - - 4,173,000 ด าเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ จ 105/2563   
ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2563 
วงเงิน 4,173,000 บาท 

9.โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์การ
ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน 

15,000,000 - - 15,000,000 ยกเลิกโครงการ 

10.โครงการจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมระบบบริหารจัดการ 

- 179,300,275 - 179,300,275 ด าเนินการแล้วตามสัญญา
เลขที่ ซ 013/2564  
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
วงเงิน 179,300,275 บาท 

11.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 

- - 160,360,000 161,540,400 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 003/2565  
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 
วงเงิน 160,360,000 บาท 

12.โครงการจัดช้ืออุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

- 83,200,000  - 83,200,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 004/2564  
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564  
วงเงิน 83,200,000 บาท 

13.โครงการจัดช้ือระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

- 60,900,000  - 60,900,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 005/2564  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564  
วงเงิน 60,900,000 บาท 

14.โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล
แบบ Web Service เดิม 

- 59,556,000  - 59,556,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 003/2564  
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 
วงเงิน 59,556,000 บาท  

15.โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม 

- 178,289,000 - 178,289,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 002/2564 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564  
วงเงิน 178,289,000 บาท 

16.โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center 
Infrastructure Management : DCIM) 
จ านวน 2 ระบบ พร้อมตดิตั้งใช้งาน 

- 39,700,000 - 39,700,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 001/2564 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
วงเงิน 39,700,000 บาท 

17.โครงการเช่าระบบโครงข่ายระบบสื่อ
สัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานประกันสังคม 

- 51,000,000 - 51,000,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ช 019/2563  
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ผูกพันสัญญา 6 เดือน  
(ม.ค. 64 – มิ.ย. 64)  
วงเงิน 51,000,000 บาท  

18.โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม 

- 75,600,000 
 

148,950,000 449,100,000 ด าเนินการแล้วตามสัญญา
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) 



 

8 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

ปี 2565 จัดสรร 148,950,000 บาท  
(ใช้เงินคงเหลือจากปี 2564  
จ านวน 750,000 บาท) 
ปี 2566 ขอต้ัง 149,700,000 บาท  
ปี 2567 ขอต้ัง 74,850,000 บาท                       
(ม.ค. - มิ.ย. 67) 

19.โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
SSO Security Operation Center 
 
 

- 210,114,000 10,761,000 237,500,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 009/2564  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2564   
วงเงิน 237,500,000 บาท 
(เม.ย. 64 -ก.ย.67) 
ปี 64 จัดสรร 210,114,000 บาท                 
(เม.ย. - ธ.ค. 64)                                            
ปี 65 จัดสรร 10,761,000 บาท  
ปี 66 ขอต้ัง 9,500,000 บาท   
ปี 67 ขอต้ัง 7,125,000 บาท 
(ม.ค. – ก.ย. 67)                                                  

20.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของระบบสารสนเทศ 

- 160,129,500 136,370,500 299,472,600 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 016/2564  
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564   
วงเงิน 296,500,000 บาท 
ปี 2564 จัดสรร 160,129,500 บาท  
ปี 2565 ขอต้ัง 136,370,500 บาท 

21.โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน 

- - 50,369,000 50,369,000 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพันสัญญา 6 เดือน 
ปี 2565 ขอต้ัง 50,369,000 บาท 

22.โครงการพัฒนาระบบสนับสนนุการ
ให้บริการ (Queue) 

- 55,500,000 - 56,254,500 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 002/2565  
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  
วงเงิน 55,500,000 บาท 

23.โครงการพัฒนา ITIL และแผนการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงาน
สารสนเทศ IT - BCP (IT Business 
Continuity Plan) 

- - 18,250,000 24,500,000 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณ ผูกพัน 12 เดือน  
วงเงิน 24,500,000  บาท 
ปี 2565 จัดสรร 18,250,000  บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง   6,250,000 บาท 

24.โครงการด าเนินการจดัท ามาตรฐาน 
ห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001 
(ส.ค. 2565 – ก.ค. 2568) 

- - 165,000 2,750,000 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพัน 36 เดือน (ส.ค.65-ก.ค.68) 
วงเงิน 2,750,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 165,000 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง 1,705,000 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง  467,500 บาท 
ปี 2568 ขอต้ัง 412,500 บาท 

25.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ 

- - 174,000,000 174,485,250 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 004/2565  
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565  
วงเงิน 174,000,000 บาท 

26.โครงการเช่าใช้ระบบประมวลผล (CPU) 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพื่อรองรับ
การให้บริการระบบกองทุนประกนัสังคม 

- - 54,000,000 144,000,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 001/2565  
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565   
วงเงิน 144,000,000 บาท 
ผูกพัน 25 เดือน 
ปี 2565 จัดสรร 54,000,000 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง 72,000,000 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง 18,000,000 บาท 



 

9 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ชื่อโครงการ 2563 2564 2565 
กรอบ

งบประมาณ 
หมายเหตุ 

27.โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมเพื่อรองรับการให้บริการระบบ
กองทุนประกันสังคม 

- - 22,500,000 22,500,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 023/2564  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
วงเงิน 22,500,000 บาท 
 
 

28.โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดจิิทัล
กลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่
ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง  

- - 110,521,400 276,303,400 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ ซ 00/2564  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564  
วงเงิน 22,500,000 บาท 
วงเงิน 276,303,400 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 110,521,400 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง 165,782,000 บาท 

29.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 

- - 35,000,000 200,000,000 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพัน 24 เดือน 
วงเงิน 200,000,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 35,000,000 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง 105,000,000 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง  60,000,000 บาท 

30.โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ 
(Smart Board) 

- - 500,000 500,000 ด าเนินการแล้วตาม 
สัญญาเลขที่ บ.171/2564  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
วงเงิน 500,000 บาท 

31.โครงการพัฒนาการให้บริการดจิิทัล
ระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน  

- - 59,711,200 298,556,000 อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณ 
ผูกพัน 24 เดือน 
วงเงิน 298,556,000 บาท 
ปี 2565 ขอต้ัง 59,711,200 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง  179,133,600 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง   59,711,200 บาท 

32.โครงการพัฒนาระบบการจดัการข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

- - 24,000,000 75,000,000 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพัน 36 เดือน 
วงเงิน 75,000,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร  24,000,000 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง  36,500,000 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง  9,500,000 บาท 
ปี 2568 ขอต้ัง  5,000,000 บาท 

33.โครงการจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อการวิจัยและ
ก าหนดนโยบายของส านักงานประกันสังคม 

- - 79,151,080 197,877,700 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพัน 12 เดือน 
วงเงิน 197,877,700 บาท 
ปี 2565 จัดสรร  79,151,080 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง  118,726,620 บาท 

34.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ทางการแพทย์ 

-  69,108,650 549,769,000 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพัน 24 เดือน 
วงเงิน 549,769,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 69,108,650 บาท 
ปี 2566 ขอต้ัง   404,242,500 บาท 
ปี 2567 ขอต้ัง    76,417,850 บาท 

รวมกรอบงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 33,709,970 1,229,728,345 1,556,128,738 4,996,713,445  
โครงการจดัหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) 

- - 76,558,100 76,558,100 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผูกพันสัญญา 12 เดือน 
วงเงิน 76,558,100 บาท 
ปี 2565 ขอต้ัง 76,558,100 บาท 

รวมกรอบงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5   76,558,100 76,558,100  
      

รวมกรอบงบประมาณทั้งหมด 40,109,970  1,271,688,345 1,671,786,838 5,160,731,545  



 

10 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 
 

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

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

สรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
Pain points ประโยชนฝ์่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/

ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชนฝ์่ายส านักงานประกันสังคม 

 ระบบเช่ือมโยงข้อมูลของระบบงาน
หลักไม่ทันสมยั 

 ต้องติดต่อธุรกรรมทีส่ านักงานฯ 
เท่านั้น 

 ขาดช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่
สะดวกและทันสมัย 

 เพิ่มช่องทางให้ผู้ติดต่อสามารถ
ด าเนินการไดส้ะดวกรวดเร็ว 

 เชื่อมโยงบริการผ่าน  
web-based 

 ได้รับทราบข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันผ่าน
ช่องทางที่ทันสมัย 

 

 ระบบมีความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 มีฐานข้อมูลที่มั่นคงและทันสมัย 
 เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

Pain points ประโยชนฝ์่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/
ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ

หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชนฝ์่ายส านักงานประกันสังคม 

 ทรัพยากรด้าน IT จ ากัด บาง
ระบบงานเกิดความลา่ช้า 

 ขาดกระบวนการและเครื่องมือใน
การบูรณาการข้อมลู 

 หน่วยงานภาครัฐโดนภยัคุกคาม
ทางไซเบอร์มากและซับซ้อนข้ึน 

 กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก 
ต้องการเครื่องมือช่วยบรหิารการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

 Manual Back Office 

 ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ตรงความ
ต้องการ 

 ได้รับประโยชน์ดอกผลสูงจากเงินท่ี
ส่งเข้ากองทุน 

 มีความเช่ือมั่นและปลอดภัยในการ
ท าธุรกรรม 

 องค์กรมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบูรณ์
เพียงพอต่อการให้บริการในอนาคต 

 องค์กรสามารถวางแผนด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ได้ชัดเจน ไม่หยุดชะงัก 

 ศูนย์ข้อมูลมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล ปลอดภัยจากการคุกคาม
ทางไซเบอร ์

 กระบวนการภายในปรับปรุงเชื่อมโยง 
ตรวจสอบได้ ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ี 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสาร เพ่ือสร้างการเข้าถึงและ
ให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 

Pain points ประโยชนฝ์่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/
ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ

หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชนฝ์่ายส านักงานประกันสังคม 

 มีคลังข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยน สืบค้น และ
วิเคราะห์ข้อมูล น าไปสูผ่ลติภณัฑ์ใหม่และ
ความร่วมมือ 

 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์การให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
Pain points ประโยชนฝ์่ายผู้ประกันตน นายจ้าง/

ผู้ประกอบการ สถานพยาบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประโยชนฝ์่ายส านักงานประกันสังคม 

 บุคลากรขาดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ส านักงานประกันสังคมมีกฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ 
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทาย 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัย 

 ยกระดับบคุลากรของส านักงาน
ประกันสังคมให้มีศักยภาพ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 1.1 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเอง ของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-self service) กองทุนประกนัสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและ 
สิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทกุกลุ่มและทุกคน 
 กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการ 
ขั้นพื้นฐานที่เปน็หนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดบัรายบุคคล เพื่ออ านวยความสะดวกในการ 
ใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผูป้ระกันตน/ ลูกจา้ง/ นายจา้ง/ สถานประกอบการ) ที่มีพฤติกรรมความ
ต้องการที่แตกต่างกัน 

หลักการและเหตผุล 
ปัจจุบันการติดต่อระหว่างส านักงานประกันสังคม กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จะต้องด าเนินการ ณ 

ส านักงานประกันสังคมพื้นที่ต่างๆ โดยในคร้ังแรกการข้ึนทะเบียนนายจ้าง นายจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องมาด าเนินการ
ด้วยตนเอง หลังจากนั้นหากมีการเพิ่มลดหรือช าระเงินสมทบ สามารถให้พนักงานบริษัทฯ ด าเนินการแทนได้ แต่ต้องมา
ด าเนินการ ณ ส านักงานประกันสังคม รวมถึงการติดต่อของผู้ประกันตนในบางกรณีก็ยังจะต้องมาติดต่อถึงที่ส านักงาน
ประกันสังคมพื้นที่ต่างๆ ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ลูกค้าสามารถจะด าเนินการจ่ายเงินสมทบผ่านธนาคาร หรือ counter 
service ต่างๆ ได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการมาท ารายการที่ส านักงานฯ สามารถจะด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ไปด้วย
เช่น การเบิกทันตกรรม สงเคราะห์บุตร ฯลฯ 

หากส านักงานประกันสังคมสามารถมีระบบที่อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้ครบถ้วน ไม่ต้องเดินทางมาที่
ส านักงานฯ และสามารถด าเนินการด้วยตนเองจากที่ใดหรือเมื่อไหร่ก็ได้ ก็จะเป็นการยกระดับการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าของส านักงานประกันสังคมอย่างมาก ทั้งช่วยลดความแออัดในช่วง peak เช่นวันที่ 15 ของทุกเดือน ที่เป็นวันสุดท้าย
ของการน าส่งเงินสมทบของแต่ละเดือนอีกด้วย และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งส านักงานประกันสังคมอาจจะ
ต้องดูแลลูกค้ามากข้ึน เช่น จากการเปิดเสรี AEC หรือการออกกองทุนมาตราใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป 
นอกจากนี้ยังเป็นการรองรับ ICT EGA (2559 – 2561) ในระดับสูงสุด คือ ระบบการให้บริการสังคมแบบบูรณาการในเชิงรุก 
(Intergraded and  Proactive Social Service) อีกด้วย 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบด้านประกันสังคม 
หรือท าธุรกรรมได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นายจ้างและผูป้ระกันตนมีระบบที่สามารถจัดท ารายการต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ตอ้งเดินทาง 

มาที่ส านักงานประกันสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัด 
     2. เพื่อยกระดับการให้บริการนายจ้างและผูป้ระกันตนให้เป็น Single View of Customer ที่นายจ้างและ
ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบหรือท ารายการกับกองทุนฯ ทุกมาตราที่เปน็สมาชิกและเก็บไวต้ลอด 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. นายจ้างและผูป้ระกันตนสามารถท ารายการได้ด้วยตนเองไมต่้องเดินทางมาท ารายการ 

ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือส านักงานประกันสังคมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสมทบหรือการ
ขอรับสิทธิประโยชน ์
 2. นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดของตนเองรวมทั้งประวัติตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสมาชิก 
 3. ส านักงานประกนัสังคมมีข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อตอบสนองกองทุนหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ตรงความต้องการในอนาคต 

เป้าหมาย 
นายจา้งและผู้ประกันตนที่สามารถใช้งานผา่นระบบ e-Self Service เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
             24 เดือน (มกราคม 2564 - ธันวาคม 2565) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: จ านวนคร้ังในการให้บริการผ่านระบบ e-Self Service ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. ทบทวนข้อก าหนดหรือกฎต่างๆ ว่ากิจกรรมใดที่ต้องการเอกสารตัวจริงและจะต้องให้นายจ้าง ลูกจ้าง และ

ผู้ประกันตน เดินทางมาที่ สปส. ว่าสามารถจะแก้กฎเหล่านี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถด าเนินการส่งเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ต้องออกแบบ user interface ให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับบุคคลทั่วไป และทดสอบจนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
รวดเร็วก่อนจะเปิดให้ใช้งานทั่วประเทศ มิฉะนั้นลูกค้าจะไม่หันมาใช้ระบบนี้และกลับไปท ารายการที่ส านักงานเขตฯ เหมือนเดิม 
ซึ่งการจะพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้ากลับมาใช้ระบบหลังจากที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อระบบจะเป็นเร่ืองที่ยากมาก 

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

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

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

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

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

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
            ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมายเหตุ 
                ด าเนนิการแล้ว 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 1.2 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธปิระโยชน์ทนัตกรรมในรูปแบบ Web Application 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรปูแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้น
พื้นฐานที่เปน็หนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดบัรายบุคคล เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจา้ง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มพีฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกนั 

หลักการและเหตผุล 
           ส านักงานประกันสังคมได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนในการขอรับสิทธิ
ประโยชน์กรณีทันตกรรมผ่านระบบ SAPIENS MAINFRAME  ซึ่งยังมีข้อจ ากัดในการขอรับบริการของผู้ประกันตน โดย
ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทันตกรรมกับสถานพยาบาลหรือคลินิกในความตกลงผู้ประกันตนต้องส ารองเงินจ่าย และ  
น าหลักฐานการใช้สิทธิทันตกรรมที่สถานพยาบาลออกให้มายื่นที่ส านักงานประกันสังคมเพื่อขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม 

ส านั ก ง านประกั นสั ง คม ได้ พัฒน า เ ว็ บ ไ ซต์ ทั นตกรรม  wa1 . sso.go.th/edent ส าห รั บ เป็ นตั ว กลา ง 
ให้สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิทันตกรรมของผู้ประกันตน และบันทึกรับแจ้ง โดยผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการผ่าน
สถานพยาบาลในความตกลงสามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรมโดยไม่ต้องส ารองจ่าย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 
2560 ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน และสถานพยาบาลอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้ประกันเข้ารับบริการด้านทันต  
กรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจ ากัดในการท างานของระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ทันตกรรม 
ไปประมวลผลตัดจ่ายให้สถานพยาบาล/ผู้ประกันตน ผ่านระบบ SAPIENS Mainframe โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม
เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีข้อจ ากัดในปริมาณการบันทึกรับแจ้ง และการอนุมัติตัดจ่ายที่เกิดขึ้นในระบบ SAPIENS Mainframe 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่สถานพยาบาล และผู้ประกันตนที่เข้าใช้บริการระบบทันตกรรม 
 ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว ส านักงานประกันสังคมจึงได้เสนอโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมใน
รูปแบบ Web Application เพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดของจ านวนรายการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมของระบบ 
Sapiens  Mainframe  ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาและใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว  เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกันตนใช้สิทธิประโยชน์ทันตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงโดยไม่ต้องท าการส ารองเงินจ่ายไปก่อน 
และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่ส านักงานประกันสังคม และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิ
ประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 

 

 

 

 

 



 

16 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัดของจ านวนรายการวนิิจฉัยประโยชนท์ดแทนกรณีทันตกรรมของระบบ Sapiens  

Mainframe ซึ่งเป็นระบบที่พฒันาและใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกันตนใช้สิทธปิระโยชน์ทันตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาล 

ในความตกลง โดยไม่ต้องท าการส ารองเงินจ่ายไปก่อน 
3. เพื่อเป็นการลดภาระคา่ใช้จา่ยให้แก่ผู้ประกันตน  โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาเบิกสิทธปิระโยชน์กรณีทันตกรรมที่

ส านักงานประกันสังคม  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. เปิดใช้งานระบบงานจ่ายสิทธปิระโยชน์กรณีทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ทดแทนการขอรับสิทธิ

ประโยชน์กรณีทันตกรรมผ่านระบบ SAPIENS MAINFRAME 
 2. ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิทันตกรรมผ่านคลินิกหรือสถานพยาบาลในความตกลง โดยไม่ต้อง
ส ารองเงินจ่าย 
 3. ลดภาระค่าใช้จา่ยให้แก่ผู้ประกันตน โดยไม่ต้องเดนิทางเข้ามาเบิกสิทธปิระโยชน์กรณีทนัตกรรมที่ส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย 
1. เปิดใช้ระบบงานจา่ยสทิธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในรูปแบบ Web  Application ทดแทนการขอรับสิทธิ

ประโยชน์กรณีทันตกรรมผ่านระบบ SAPIENS MAINFRAME 
2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้สทิธิทันตกรรมผ่านคลนิิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงโดยไม่ต้องส ารองเงินจ่าย 
3. จ านวนผู้ประกันตนใชส้ิทธิทนัตกรรมผ่านคลนิิกหรือสถานพยาบาลในความตกลงเพิ่มข้ึน และจ านวนการเบิก

สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมทีส่ านักงานลดลง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
            23 เดือน (กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2565) 
 - จัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลา 13 เดือน (กรกฎาคม 2563 – กรกฎาคม 2564) 
   - ผูกพันสัญญา ระยะเวลา 10 เดือน (สิงหาคม – พฤษภาคม 2565) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 4. พัฒนาระบบ 
 5  ติดตั้ง  และทดสอบระบบ 
 6  ใช้งานจริง 



 

17 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
ปี 2564             

1.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพสัด ุ             
2.จัดท าแผนการด าเนินงานของโครงการ             
3.วิเคราะห์ความต้องการระบบงาน             
4.พัฒนา ติดตัง้ และทดสอบระบบ             
2. พัฒนาระบบ             

ปี 2565             
1. ติดตั้งและทดสอบระบบ             
2.อบรม             
3. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
12,012,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 071/2564   
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 วงเงิน 11,960,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

18 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 1.3 

ชื่อโครงการ : โครงการ E-compensate พัฒนาระบบแจง้ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของ
วัยแรงงานทุกกลุ่มและทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา นวัตกรรมการบริการที่มีความหลากหลาย ในรูปแบบ และช่องทาง โดยมีการบริการขั้น
พื้นฐานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และสามารถให้บริการได้ถึงระดับรายบุคคล เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้บริการ หรือการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ (ผู้ประกันตน/ ลูกจ้าง/ นายจ้าง/ สถานประกอบการ) ที่มีพฤติกรรมความต้องการที่แตกต่างกัน 

หลักการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 48 ก าหนดว่า เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้

นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหายต่อส านักงานท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือที่นายจ้าง  
มีภูมิล าเนาอยู่ตามแบบที่เลขาธิการก าหนด ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และมาตรา 49 ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทน ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และแต่กรณี ส่วนมาตรา 50 ก าหนดว่า เมื่อมีการแจ้งการ
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ตามมาตรา 48 หรือมีการยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือความ
ปรากฎแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและออกค าสั่งให้
นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ตามมาตร 20 ตามแบบที่เลขาธกิารก าหนดโดยมิชักช้า ซึ่งจากฐานข้อมูล
กองทุนเงินทดแทน ณ เดือนกันยายน 2560 มีสถานประกอบการทั่วประเทศแบ่งออกเป็นส านักงานใหญ่ 369,401 แห่ง 
สาขา 37,667 แห่ง จ านวนลูกจ้าง9,679,271 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครอง
ลูกจ้างกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้างเป็นหลักส าคัญ แต่นายจ้าง 
ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิส่วนใหญ่ขากความรู้ ความเข้าใจในการแจ้งประสบอันตรายและยังมีความเห็นว่าการแจ้งการประสบ
อันตรายหรือการยื่นขอรับเงินทดแทน เป็นเรื่องยุ่งยาก หรือบางกรณีนายจ้างไม่ต้องการให้อัตราค่าประสบการณ์สูงขึ้นซึ่งมี
ผลต่อการจ่ายเงินสมทบหรือบางรายได้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยไม่ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย กท.16 ท าให้ลูกจ้าง
ต้องเสียสิทธิด้วยความไม่รู้ 

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวข้างต้น ส านัก งานกองทุนเงินทดแทน 
จึงเห็นควรพัฒนาระบบการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานประกอบการในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมารองรับการท างาน เพื่อยุติความไม่มีประสิทธิภาพ โดยให้นายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล ได้รับ
ความสะดวกในการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการท างานที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน อีก
ทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการยื่นขอรับเงินทดแทนและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารและการรับบริการ อันจะ
ส่งผลให้การจ่ายเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 
 
 
 



 

19 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานในการแจ้งการประสบอันตราย และเพิ่มช่องทางการยื่นขอรับเงิน

ทดแทน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สอดรับการพัฒนาการบริหารภายในองค์กรและสามารถรอรับการปรับเปลี่ยน
การท างานในยุคดิจทิัล 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ ในการแจ้งการประสบอันตรายและ 
การขอรับเงินทดแทนผา่นระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 

3. เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ทราบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนอย่างทัว่ถึงและ 
ช่วยลดตน้ทนุด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่นายจา้ง ลูกจา้ง และส านักงานประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ส านักงานประกนัสังคม มชี่องทางการให้บริการในการแจ้งการประสบอันตราย หรือยื่นค ารอ้งขอรับเงิน

ทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือสูญหายเนื่องจากการท างานเพิ่มขึ้น 
2. นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มสีิทธ ิสามารถยื่นแจง้การประสบอันตราย หรือยื่นค าร้องขอรับเงินทดแทนผา่นระบบ

เทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3. สถานพยาบาลสามารถได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลัได้อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว

ตลอดเวลา 
5. เป็นการจูงใจให้สถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 

เป้าหมาย 
นายจา้ง ลูกจา้ง ผู้มสีิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน และสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
12 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
              จ านวนการดาวน์โหลดระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสถาน
ประกอบการ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. จัดท าแผนการด าเนินการ 

- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบ 

 2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบวธิีพัสด ุ
- ทดสอบการใช้งานของระบบ 
- เปิดใช้งานระบบ 
- ประชาสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจา้ง และสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 

             3. ติดตามและประเมินผล 
 4. สรุปและรายงานผล 
 
 
 



 

20 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2560             

1. จัดท าแผนการด าเนินการ             
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการด าเนินการ             
- แต่งตั้งคณะท างานศึกษาระบบ             

ปี 2561             
2. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน             

- ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบวธิีพัสด ุ             
- ทดสอบการใช้งานของระบบ             
- เปิดใช้งานระบบ             
- ประชาสัมพันธ์แก่นายจ้าง ลูกจา้ง และสถานพยาบาลใน

ความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 
            

3. ติดตามและประเมินผล             
4. สรุปและรายงานผล             

งบประมาณ 
8,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานกองทนุเงินทดแทน 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 125/2562   
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 วงเงิน 6,400,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.1 

ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการคลังข้อมูลบิ๊กดาตา้องค์กรและระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการ
สื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผา่นการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลการให้บริการเป็นหนึ่ง
เดียวกันในลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบไร้รอยต่อ 
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รบับริการ โดยบูรณาการข้อมูลกบัหน่วยงานพนัธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อท าให้
ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติตั้งแต่การสร้างพื้นฐาน
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 กระทรวงแรงงานจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ“ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืน” 
 ส านักงานประกันสังคม มีพันธกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง ได้มีการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศในกิจกรรมของส านักงานฯ 
และมีข้อมูลปริมาณมากทั้งภายในและจากภายนอกองค์กร ได้แก่ ข้อมูลด้านประกันสังคม แก่นายจ้าง ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูล
ผู้ประกันตน และข้อมูลสถานพยาบาล แต่ยังขาดเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ จึงเสนอ “โครงการบูรณาการ
คลังข้อมูลบิ๊กดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ” เพื่อให้การบริการงานประกันสังคมสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการรวบรวมข้อมูลบริบทที่เก่ียวข้องเพื่อยกระดับการบริหารด้านประกันสังคมและเงินทดแทนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันในการด ารงชีวิตที่มั่นคง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ระดับองค์กรส าหรับรวบรวมและสรุปข้อมูลที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ 

และตัดสินใจ 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลในการท าบทวิเคราะห์เพื่อยกระดับการให้บริการประกันสังคมและเงินทดแทนแก่ประชาชน 

 3. เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการสถานพยาบาลและการวิเคราะห์ประเภทโรคที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมการ 
ด้านสทิธิประโยชน ์
 
 



 

22 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. สามารถน าข้อมูลในคลังข้อมูลไปท าการวิเคราะห์และตัดสนิใจในเชิงบริหารจัดการ ส านักงานประกันสังคมได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. ผู้บริหารส านักงานประกันสังคมมีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในเชิงบริหารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1. มีระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ด้านการให้บริการสังคม โดยประกอบด้วยมติิข้อมูลไดแ้ก่ ข้อมูล

ผู้ประกันตน ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลสถานพยาบาล และข้อมูลอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานประกันสงัคม 
2. มีข้อก าหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบข้อมูล ระหว่าง 

กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3. มีข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชน นายจา้ง และสถานพยาบาล จากการส ารวจ รับฟัง และเก็บ ข้อมูลในโลก

ออนไลน์ (Social Listening) 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันสังคมให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงหน้าระบบ Dashboard 

ส าหรับการรายงานผล และการบริหารงานให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
18 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2566) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : มีจ านวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
ต้องมีการวิเคราะห์และท าเข้าใจข้อมูลในภาพรวมระดับองค์กร ก่อนที่จะด าเนินการออกแบบและพัฒนา เพื่อจะ

ได้ เกิดภาพข้อมูลในระดับองค์กร มิ ใ ช่หน่วยงานใดเฉพาะเจาะจง  รวมทั้ งพิจารณาความเหมาะสมของ tool  
ที่จะน ามาใช้งานส าหรับข้อมูลและวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละประเภทให้เหมาะสม เพราะแต่ละ tool ที่ความสามารถและ
เหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมี analytic tool มากกว่า 1 ประเภทในองค์กร 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 4. รายงานการศึกษาเบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบน าเข้าข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ต การติดตั้งซอฟต์แวร์
ข้อมูลเฉพาะทางส าหรับการวิเคราะห์ 
 5. รายงานระยะต้น สรุปการออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 



 

23 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 6. รายงานระยะกลาง สรุปการพัฒนาต้นแบบ การติดตัง้ซอฟตแ์วร์สนับสนุน การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
ซอฟต์แวร์การบริหารธรรมาภิบาลข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบระบุตัวตนและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล  

7. ระบบบูรณาการคลังข้อมูลบิก๊ดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รายงานการท าโมเดลวิเคราะห์ตาม
เป้าหมาย รายงานผลการพฒันาและทดสอบระบบ การถ่ายทอดความรู้และการอบรมการใช้งาน  
การให้บริการดูแลระบบและการจัดท านโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ      

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. รายงานการศึกษาเบื้องต้น การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบน าเข้า
ข้อมูลจากโลกอินเทอร์เน็ต การติดตั้งซอฟต์แวร์ข้อมูลเฉพาะทาง
ส าหรับการวิเคราะห์ 

            

ปี 2565             
1. รายงานระยะต้น สรุปการออกแบบ และการติดตั้งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ 

            

2. รายงานระยะกลาง สรุปการพัฒนาต้นแบบ การติดตัง้
ซอฟต์แวร์สนับสนุน การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์
การบริหารธรรมาภิบาลข้อมูล และซอฟต์แวร์ระบบระบุตัวตน
และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 

            

3. ระบบบูรณาการคลังข้อมูลบิก๊ดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ รายงานการท าโมเดลวิเคราะห์ตามเปา้หมาย 
รายงานผลการพัฒนาและทดสอบระบบ การถ่ายทอดความรู้และ
การอบรมการใช้งาน การให้บริการดูแลระบบและการจัดท า
นโยบายธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ 

            

ปี 2566             
1. ระบบบูรณาการคลังข้อมูลบิก๊ดาต้าองค์กรและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ รายงานการท าโมเดลวิเคราะห์ตามเปา้หมาย 
รายงานผลการพัฒนาและทดสอบระบบ การถ่ายทอดความรู้และ
การอบรมการใช้งาน การให้บริการดูแลระบบและการจัดท า
นโยบายธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ 

            

งบประมาณ 
99,850,000 บาท 
ปี 2564  จัดสรร 49,925,000  บาท   
ปี 2565  จัดสรร 29,955,000  บาท  
ปี 2565  ขอตั้ง   19,975,000  บาท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

24 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.2 

ชื่อโครงการ : โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ ISO 27001 (ส.ค. 2562 – ก.ค. 2565) 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ 
ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ 
เพื่อท าให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
เนื่องจากปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและ

ใช้ส าหรับการด าเนินงาน ประกอบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
ขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อีกทั้งส านักงานประกันสังคมยังเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ 
ซึ่งต้องด าเนินการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2553 ส านักงานประกันสังคมในฐานะของ
หลักประกันของระบบการจ้างงานของประเทศไทย มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่แรงงานที่ต้องการจะเข้ามา
ท างานในประเทศไทย และสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่ประเทศสมาชิกว่าส านักงานประกันสังคมไทยมีระบบการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 

ดังนั้น ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและปรับปรุงทักษะความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคมให้เทียบเท่ากับระดับสากล จนได้ผ่านการรับรอง
ประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอบเขตโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Site) ซึ่งมีอายุ 3 ปี 
ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการด าเนินงานในส่วนของเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการท างานมากขึ้น เพื่อเป็นการ
รักษามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ของการรับรองเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการตรวจติดตามและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความประสงค์จะจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data center 
สู่ระบบ ISO 27001 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเปน็ระบบและมกีารพัฒนา

ปรับปรุงโดยสม่ าเสมอเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
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2. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศและมีการรักษา
ความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภายใน และ
ผู้รับบริการงบประมาณที่เหมาะสม 

3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั นโยบาย ขั้นตอนปฎิบัตทิี่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและผู้ที่ติดต่อกับส านักงานประกันสังคม 
5. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส านักงานประกันสังคมผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013 โดยมีขอบเขตการรับรอง โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมได้รับประกาศนยีบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

ส าหรับระบบบริหารจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ 
ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักงานประกันสังคม มีความรู้ ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศทดัเทียมกับองค์กรต่าง ๆ ในระดบัสากล 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอน
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงโดยสม่ าเสมอ 

5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศ
และมีการรักษาความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายใน และผู้รับบริการ 

6. ผู้ใช้งานและผู้รบับริการทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมัน่การรักษาความมัน่คงปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย 
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 (Re-certification Audit) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม ผา่นการตรวจตดิตามมาตรฐาน 

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

ระยะเวลาการด าเนินการ 
35 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การไม่แก้ไข สิ่งที่ไมส่อดคล้องระดับหลัก (Major Problem) 
2. การไม่ท าแผนและปฏิบัติตามแผนในการแก้ไขความไม่สอดคล้องระดับรอง (Minor Problem) 
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กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกนัสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขบัเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชดุที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เก่ียวข้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
5. ด าเนนิการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
6. ด าเนนิการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
7. ด าเนินการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคลอ้งตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 
8. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่คณะกรรมการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารส านกังานประกันสังคม 
9. รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Certification Body) 
10. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่ตรวจพบ 
11. ด าเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามคร้ังที่ 1 
12. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 1 (Surveillance Audit) 
13. ด าเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามคร้ังที่ 2 
14. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 2 (Surveillance Audit) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2562             

1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

            

3. ประเมินความเสี่ยงดา้นความมั่นคง
ปลอดภัย 

            

ปี 2563             

1. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             
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3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC27001:2013  

            

6. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องที่ตรวจพบ             

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

            

8. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย             

ปี 2564             

1. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 1             

6. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามคร้ังที่ 1 

            

7. ทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

            

8. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย             

ปี 2565             

1. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 2             



 

28 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

6. แก้ไขสิ่งไมส่อดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามคร้ังที่ 2 

            

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 130/2562   
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วงเงิน 2,750,000 บาท 
ปี 2562 จัดสรร   165,000 บาท 
ปี 2563 จัดสรร 1,705,000 บาท 
ปี 2564 จัดสรร   467,500 บาท 
ปี 2565 จัดสรร   412,500 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.3 

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างทีป่รึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของส านักงานประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ 
ไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ 
เพื่อท าให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
          การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแขง่ขนั
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้น ามาก าหนดเป็นหนึ่ง
ในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทย
แลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้
กล่าวถึงการด าเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “ก าลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มีความเก่ียวข้องและเชื่อมโยงกัน  
 ความส าคัญของการท า Enterprise Architecture ของหน่วยงานก็คือการเชื่อมโยงระบบ IT ให้เข้ากันกับธุรกิจ
ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับนโยบาย หน่วยงานจ าเป็นต้องมีผังการด าเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจ (business unit) การ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยธุรกิจจนเป็นภาพรวมของการด าเนินงานหรือ blue print ขององค์การ ซึ่งจะได้ส ารวจดูสภาพ
ปัจจุบัน (as is) ซึ่งเมื่อฝ่ายนโยบายเมื่อเห็นภาพรวมดังกล่าวจะพบแนวทางในการปรับปรุง (to be) ที่หน่วยงานจ าเป็นต้อง
ด าเนินการในที่สุด 
      จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ส านักงานประกันสังคมได้จัดท าโครงการจ้างพัฒนาระบบ Enterprise Architecture (EA) 
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท IT ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ภาพรวมทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดการบูรณาการด้านธุรกิจตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้วยการคิดที่เป็นระบบสร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ และสร้างความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

30 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ 
          1 เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมมีแนวทาง ระบบ และเครื่องมือเพื่อให้มีการจัดท าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 
(EA) เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับภารกิจองค์กรด้านต่างๆ 
     2 เพื่อศึกษาและก าหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมของส านักงานประกันสังคมและสามารถ
น าผลจากพัฒนา EA ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระบวนการท างานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. เพื่อสร้างหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ให้กับผู้ช านาญการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของส านักงานประกันสังคม ให้เข้าใจในเร่ืองต่อไปนี้ 
    1)  หลักการของ EA และการใช้ประโยชน์ 
    2)  การออกแบบและการพัฒนารูปแบบ โครงสร้างและสาระของ EA  
    3)  ทักษะการใช้ระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนา EA 
     4. เพื่อท าการออกแบบ ผลิตและแสดงผลเชิงรูปแบบ โครงสร้างและสาระของสถาปัตยกรรมองค์กรใน  
ขั้นฐาน (Core EA) ของส านักงานประกันสังคม ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ระบบและเคร่ืองมือ EA ที่ได้รับการติดตั้ง โดย
ผู้รับจ้างงานในโครงการนี้ร่วมกับผู้ช านาญการหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องของส านักงานประกันสังคม  
      5. เพื่อสามารถน ารูปแบบ โครงสร้าง และสาระของสถาปัตยกรรมองค์กร ในขั้นฐาน (Core EA) นั้นไปพัฒนา 
ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป อย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ข้างต้น รวมทั้งสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาและสนับสนุนธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ ที่จ าเป็น  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
           ส านักงานประกันสังคมสามารถน าแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) 
ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานภายในได้อย่างเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
เป้าหมาย 
            1. ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผังการ
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงระบบ IT ให้เข้ากันกับธุรกิจตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับนโยบาย  
   2. ส านักงานมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดท า EA รวมถึงมีผู้ช านาญการด้าน EA ขององค์กร ส าหรับการปรับปรุง
และสื่อสารและจัดท ามาตรฐาน EA ส าหรับใช้ในหน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
             16 เดือน (กรกฎาคม 2563 – ตุลาคม 2564) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
             ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนนิงาน 
             ผลลัพธ ์: ระบบจัดการสถาปัตยกรรม 1 ระบบ 

 

 

 

 

 



 

31 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
          1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
            - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกนัสังคม 
             - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทนุ 
เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
            - คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
 3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
              - จัดท า TOR และราคากลาง 
    - ประกวดราคา 
    - ลงนามในสัญญา 
           4. รายงานแผนการด าเนินงานตามโครงการโดยละเอียด 
           5. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคมใน
ปัจจุบนั 
           6. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในเชงิเหตุผลของผู้ที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมของส านกังานประกันสังคมในมุมมอง
ต่าง ๆ โดยประกอบไปด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผู้บริหาร (Executive) มุมมองด้านเทคนิคไอที (IT-technician) และ
มุมมองผู้ใช้งาน (User) และรายงานผลการศึกษาขัน้ต้น (Interim Report) 
           7. ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจบุัน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของส านกังานประกันสังคม ตาม
ภารกจิหลัก และสถาปตัยกรรมองค์กรของส านักงานประกันสงัคมในปัจจุบนั (As-is) 
           8. ผลการจัดท าประชมุกลุ่มย่อย (focus group) กับบุคลากรของส านักงานประกนัสงัคมและผู้ที่เก่ียวข้อง และ 
(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
           9. สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคมในอนาคต (To-be)  
           10. แนวทางการและแผนการด าเนินงานการเปลี่ยนผ่านจากสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบันสูส่ถาปตัยกรรมองค์กร
ของส านักงานประกันสังคมในอนาคต  
           11. ผลการจัดท าประชาพิจารณ์ (Public hearing) กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับส านักงานประกันสังคม  
           12. รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
ปี 2564             

1. รายงานแผนการด าเนินงานตามโครงการโดยละเอียด             
2. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานประกันสงัคมในปัจจุบนั 

            

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลของผู้ที่เก่ียวข้องกับ
สถาปัตยกรรมของส านักงานประกันสังคมในมุมมองตา่ง ๆ โดย
ประกอบไปด้วย 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองผู้บริหาร (Executive) 
มุมมองด้านเทคนิคไอที (IT-technician) และมุมมองผู้ใช้งาน 
(User) และรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Interim Report) 

            

4. ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจบุัน การใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานประกนัสังคม ตามภารกิจหลัก และ
สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคมในปัจจุบัน (As-is) 

            

5 ผลการจัดท าประชุมกลุ่มย่อย (focus group) กับบุคลากรของ
ส านักงานประกันสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ (ร่าง) รายงานฉบบั
สมบูรณ์ (Draft Final Report) 

            

6.สถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานประกันสังคมในอนาคต 
(To-be)  

            

7.แนวทางการและแผนการด าเนินงานการเปลี่ยนผ่านจาก
สถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบนัสูส่ถาปัตยกรรมองค์กรของ
ส านักงานประกันสังคมในอนาคต  

            

8.ผลการจัดท าประชาพิจารณ์ (Public hearing) กับผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องกับส านักงานประกันสังคม  

            

9.รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)              

งบประมาณ 
10,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 114/2563   
ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2563 วงเงิน 9,800,000 บาท 
 
 



 

33 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.4 

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อท าให้ผู้รับบริการ
ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
          ส านักงานประกันสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม โดยจัดเก็บเงิ นสมทบจาก
ไตรภาคี ประกอบด้วย รัฐบาล สถานประกอบการ และผู้ประกันตน เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในภาคบังคับ 
แล ะภ าค ส มั ค ร ใ จส า ห รั บบุ คค ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ลู ก จ้ า ง  ก รณี ป ร ะส บ อัน ตร า ย ห รื อ เ จ็ บป่ ว ย  ทุ พ พล ภ าพ  ต า ย  
อันไม่เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน และการบริหารจัดการ
กองทุนเงินทดแทน มีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง  
ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย อันเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการงานประกันสังคมตั้งแต่ปี 2534 ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของส านักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพสามารถอ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรมแก่นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิ ตลอดจนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการ
ให้บริการผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในทุกหน่วยงานของส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ซึ่งจะต้องสามารถให้บริการออนไลน์ได้ตลอดเวลาการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลให้ Data center ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ จะต้องมีเสถียรภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก  เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน
ประกันสังคมมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เฉพาะด้านในหลาย
สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สามารถสนองตอบ ความ
ต้องการของผู้รับบริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในการให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้กับส านักงานประกันสงัคม 
 
 



 

34 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
          ส านักงานประกันสังคม มีที่ปรึกษาดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับส านักงานประกันสังคม เพื่อให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักงานประกันสังคม บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
          เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้กับส านักงานประกันสงัคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญดา้นคอมพวิเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณวุฒิระดบัปรญิญาเอก จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 คน คุณวุฒิระดบัไมน่้อยกว่าปรญิญาโท จ านวนไม่น้อยกว่า  
3 คน และคุณวุฒิระดับไม่น้อยกว่าปริญญาตรี จ านวนไมน่้อยกว่า 1 คน รวมทั้งสิน้จ านวน ไมน่้อยกว่า 6 คน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
          24 เดือน (นบัถัดจากวนัลงนามในสัญญา) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
          ปี 2565 
           ผลผลิต: รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนรวมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อส านักงานประกันสังคม จ านวน 10 เล่ม 
          ปี 2566 
           ผลผลิต: รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนรวมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อส านักงานประกันสังคม จ านวน 12 เล่ม 
           ปี 2567 
           ผลผลติ: รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนรวมทั้งข้อเสนอแนะเสนอต่อส านักงานประกันสังคม จ านวน 2 เล่ม 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
           1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
            - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกนัสังคม 
             - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทนุเพื่อบริหารงานของ  
                ส านักงานประกันสังคม 
            - คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
           3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
           4 จ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระยะเวลา 24 เดือน 
 
 

 
 
 
 



 

35 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

            

จ้างทีป่รึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

            

ปี 2566             
จ้างทีป่รึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

            

ปี 2567             
จ้างทีป่รึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

            

 

งบประมาณ 
9,450,000 บาท 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 010/2565   
ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2565 วงเงิน 9,450,000 บาท 
ปี 2565  จัดสรร 3,937,500  บาท   
ปี 2566  ขอตั้ง  4,725,000  บาท   
ปี 2567  ขอตั้ง    787,500  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

36 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.5 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน       

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบ ไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อท าให้
ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
          ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เทคโนโลยี “ดิจิทัล” จะช่วยสร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะส าคัญคือ ต้องเป็นรัฐบาลที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-centric government) รูปแบบการด าเนินการต้อง เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & 
Connected Government) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & high performance government) โดยหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จ คือ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Fully Digitization) อาทิ 1. ลดการใช้เอกสาร
เปลี่ยนมาเป็นการใช้รูปแบบไฟล์ดิจิทัลในทุกๆ จุด 2. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์พกพาดิจิทัล 
3. เพิ่มช่องทางการให้บริการสู่ประชาชนเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาและ 4. ยกระดับการใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มเพื่อสร้างคุณค่า ความยืดหยุ่น และความสามารถ ในการแข่งขันของ
หน่วยงาน  
          กองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนและยกระดับ  
การท างานให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นในทุกส่วนงาน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้บริการ รวมถึงให้ความส าคัญ 
ในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน และนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศ Safety Thailand เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย โรคและการเจ็บป่วยจากการท างาน อัน
จะเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนท างานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน  

รายงานของส านักงานกองทุนเงนิทดแทน ส านักงานประกนัสังคม ระหว่างปี 2560 – 2562 
 
ปี 

 
จ านวนลูกจ้าง 

(ราย) 

จ านวนการประสบอันตราย (ราย) รวม       
(ราย) ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย

อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงานไม่
เกิน 3 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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         จากรายงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม ระหว่างปี 2560 – 2562 มีจ านวน
แรงงานที่ประสบอันตรายเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 2560 มีจ านวนผู้ประสบอันตรายทุกกรณี จ านวน 86,278 ราย ปี 2561 
มีจ านวนผู้ประสบอันตรายทุกกรณี จ านวน 86,297 ราย และในปี 2562 มีจ านวน  ผู้ประสบอันตรายทุกกรณี จ านวน 
94,906 ราย ทั้งนี้ ลูกจ้างที่มีการสูญเสียอวัยวะบางส่วนโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 1 ,200 กว่าราย จ านวนหนึ่งได้รับการ
ฟื้นฟูจนสามารถกลับเข้าสู่การท างานด้วยทักษะใหม่ และตลอดช่วง 3 ปี ดังกล่าว มีจ านวนการเกิดการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานมากข้ึน อันเป็นสัญญาณที่ยังบ่งชี้ว่าสภาพการท างานของแรงงานไทยยังมีความเสีย่งตอ่
การประสบอันตรายซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน 
          เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เข้ารับการฟื้นฟู นายจ้าง ลูกจ้าง และ
สถานพยาบาลไม่สามารถเดินทางมาติดต่อกับทางส านักงานประกันสังคมได้ และการให้บริการในรูปแบบ E-Service 
ของส านักงานประกันสังคมยังไม่ครอบคลุมการให้บริการต่างๆทั้งหมดได้ ส่งผลให้นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลไม่
สามารถเข้าถึงการให้บริการ ของส านักงานประกันสังคม และลูกจ้างไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงิน
ทดแทนได้ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกองทุนเงินทดแทน ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันทั้งบริการดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ อาทิ บริการดิจิทัลในการแจ้งประสบ
อันตรายเนื่องจากการท างาน การเพิ่มความสะดวกเพื่อเข้ารับการฟื้นฟู ตลอดจนบริการดิจิทัลในการติดต่อ ติดตาม 
ประสานงานกับนายจ้าง ลูกจ้าง  สถานพยาบาลในความตกลง และ เมื่อผู้รับบริการดิจิทัลทั้งหลายนี้เข้ามาใช้ งานยัง
แพลตฟอร์มก็จะเกิดข้อมูลเชิงพฤติกรรมจ านวนมากเกิดขึ้น สามารถน ามาวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ (User 
Experience) ต่อบริการส่วนต่างๆที่จัดเตรียมไว้ ทั้งยังน าข้อมูลมาประมวลผลด้วยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ให้สามารถ
คาดการณ์ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือการสร้างเป็นแผนภาพในรูปแบบเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบ 
Information Dashboard , Visualized Business Analytics แนวโน้มพฤติกรรมนายจ้างที่จะเกิดขึ้นได้ในการจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน และน าไปจัดท าเป็นแผนหรือนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใช้ในการตัดสินใจได้ใน
อนาคต  
          ดังนั้น กองทุนเงินทดแทน จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลัก
ของกองทุนเงินทดแทนและเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและลดการเดินทางในการติดต่อจากนายจ้าง ลูกจ้าง 
สถานพยาบาลให้ได้รับความสะดวก สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้งานในส่วนที่เป็นลูกจ้างจ านวน
มากกว่า 11 ล้านคน นายจ้างจ านวนมากกว่า 4 แสนราย เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ให้
สามารถเข้าใช้ บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะถูกพัฒนาขึ้น อันประกอบไปด้วยส่วนการท างานหลัก ๆ คือ 

1) การให้บริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบบริการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่าน
เว็บไซต์ (Electronic Service) 

2) การให้บริการข้อมูลและข่าวสารด้านความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ
เจ้าหน้าที่กองทุนเงนิทดแทน  

3) การให้บริการค าแนะน าด้วยหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติที่ใชป้ัญญาประดิษฐ์เพื่อโต้ตอบกับผู้สนทนา (AI 
Chatbot Service) 

4) การให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และแสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อสนับสนนุ
การตัดสินใจ  (AI Data Analytic and Information Visualized Service) 

5) การให้บริการโปรแกรมเชื่อมโยงต่อระหว่างระบบบริการผ่านการใช้ API Service 
         ซึ่งจากบริการทั้ง 5 ส่วน ในขั้นเริ่มต้นของแพลตฟอร์มดิจิทัลจะท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของผู้ใช้งานในกลุ่มต่าง 
ๆ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรม เกิดความเข้าใจต่อผู้ใช้งานส่วนต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มจนสามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการท างานตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานประกันสังคม 



 

38 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
วัตถุประสงค ์
          1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการดิจิทัลแบบรวมศูนย์แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง 
สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหนา้ที่กองทุนเงนิทดแทน สามารถรับบริการได้อยา่งรวดเร็วและสะดวกมากยิง่ขึ้น  
          2. เพื่อพัฒนาช่องทางดจิิทัลการให้ข้อมูลและข่าวสารดา้นเก่ียวกับสิทธิประโยชน์กองทนุเงินทดแทน ด้วย
เครื่องมือการจัดการข้อมูลสมัยใหม่เพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจา้ง นายจา้ง สถานพยาบาล
ในความตกลง และ เจ้าหนา้ที่กองทุนเงินทดแทน 
          3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของกองทุนเงินทดแทนในมิติต่าง ๆ ส าหรับการ
วางแผน ก ากับ ติดตามแก้ไขปญัหางานฟื้นฟสูมรรถถภาพคนงานและงานกองทุน   เงนิทดแทน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
          1. กองทุนเงินทดแทนมีแพลตฟอร์มในการให้บริการดิจิทัลแบบรวมศูนย์แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจา้ง นายจา้ง 
สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหนา้ที่กองทุนเงนิทดแทน สามารถรับบริการได้อยา่งรวดเร็วและสะดวกมากยิง่ขึ้น 
และสอดคล้องกับพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
          2. กองทุนเงินทดแทนมชี่องทางดจิิทัลการให้ข้อมูลและข่าวสารดา้นความคุ้มครอง ด้วยเคร่ืองมือการจัดการ
ข้อมูลสมัยใหม่เพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการแก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจ้าง  
สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหนา้ที่กองทุนเงนิทดแทน 
          3. กองทุนเงินทดแทนมเีครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของกองทุนเงินทดแทน ในมิติตา่ง ๆ 
ส าหรับการวางแผน ก ากับ ติดตามแก้ไขปัญหา 

เป้าหมาย 
          กองทุนเงินทดแทนสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการเป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟู 
ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการต่างๆ 
รวมถึงติดตามข้อมูลและข่าวสารด้านความคุ้มครองที่สะดวก รวดเร็ว อันสอดคล้องกับนโยบายในการให้บริการเชิงรุก 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยการใช้เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ คาดการณ์ อธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
ข้อมูลในมิติต่าง ๆ ตามนโยบายส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างาน และนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
อนาคต 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
16 เดือน (กันยายน 2564 – ธันวาคม 2565) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ :ปี 2564  
          รายงานผลการวิเคราะห์ออกแบบระบบบริการดิจิทลัแบบรวมศูนย์เพื่อให้บริการแก่ลูกจ้าง นายจา้ง 
สถานพยาบาลในความตกลง และเจ้าหนา้ที่กองทุนเงนิทดแทน จ านวน 1 ชุด 
          ปี 2565 
          1. จ านวนการให้บริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบบริการบนโทรศัพทส์มาร์ทโฟนและบริการผ่าน
เว็บไซต์ (Electronic Service) จ านวน 1 ชุด 
          2. จ านวนการให้บริการข้อมูลและข่าวสารดา้นความคุม้ครองแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ลูกจ้าง นายจา้ง 
สถานพยาบาลในความตกลง และเจ้าหนา้ที่กองทุนเงนิทดแทน จ านวน 1 ชุด 
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          3. จ านวนการให้บริการค าแนะน าด้วยหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติที่ใชป้ัญญาประดิษฐ์เพื่อโต้ตอบกับผู้สนทนา (AI 
Chatbot Service)  จ านวน 1 ชุด 
         4. จ านวนการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์  และแสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ  (AI Data Analytic and Information Visualized Service) จ านวน 1 ชุด 
          5. จ านวนการให้บริการโปรแกรมเชื่อมโยงต่อระหว่างระบบบริการผ่านการใช้ API Service  จ านวน 1 ชุด 
ผลลัพธ์ :  แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน จ านวน 1 ระบบ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน 
 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงานด าเนินการจัดซื้อ 

            5.3   จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
- จัดท า TOR และราคากลาง 
- ประกวดราคา 
- ลงนามในสัญญา 

5.4 จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
5.5 ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบแพลตฟอร์ม 
5.6 จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อกักเก็บข้อมูลจากระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน 
5.7 ติดตั้ง Ecosystem ส าหรับแพลตฟอร์ม 
5.8 จัดท า Rule based ส าหรับสร้างชุดความรู้ให้ปัญญาประดิษฐ์ 
5.9 จัดท า Service Dialog ส าหรับบริการด้านกองทุนเงินทดแทน 
5.10 พัฒนาโปรแกรมบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่านเว็บไซต์ 
5.11 จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และแสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อสนับสนนุ 

    การตัดสินใจ 
5.12 ทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการให้บริการบนแพลตฟอร์ม 
5.13 ทดสอบการเจาะระบบตาม OWASP top 10 
5.14 การท าสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ สปส. 
5.15 จัดอบรมการใช้งาน 
5.16 ใช้งานจริงและประเมินความคุ้มค่าในการบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564  
1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) และจัด
ประชุมเร่ิมโครงการ (Kick-off Meeting) 

 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุ
เจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 แผนการด าเนนิงานระดบักิจกรรมและ
รายละเอียด 
- แผนการวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ 

(Requirement Plan) 
- แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) 
- แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User 

Acceptance Test Plan) 
- แผนการน าระบบขึ้นใช้งานจริง (Go Live Plan) 
- แผนการบ ารุงรักษา (Maintenance Plan) 

 แนวทางการให้บริการ การให้ค าแนะน า การ
สนับสนนุบุคลากรให้ค าปรึกษา และการ
แก้ปัญหาหลังติดตั้งระบบตลอดอายุสัญญา 

 แนวทางการน าเทคโนโลยีมาประยุตก์ใช้ใน
โครงการ ประกอบด้วย Microservice 
Architecture, Data streaming analytics, 
Machine Learning, AI Chatbot  

 แนวทางปฏิบัติในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 รายงานขั้นต้น ( Inception Report) ที่

ประกอบด้วยแผนการด าเนนิงานโดยละเอียด 
(Project Detailed Plan) ภาพรวมโครงการ 
(Context Diagram) และเทคโนโลยทีี่ใช้และ
แนวทางการปฏิบัติในการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

3. ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบแพลตฟอร์มในการ
ให้บริการดิจิทัลแบบรวมศนูย์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ลูกจ้าง นายจา้ง สถานพยาบาลในความตกลง  และ
เจ้าหน้าที่กองทุนเงนิทดแทน 

            

 
 



 

41 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. วิเคราะห์ และ ออกแบบช่องทางดิจิทัลการให้ข้อมูล
และข่าวสารด้านความคุ้มครอง ด้วยเครื่องมือการจัดการ
ข้อมูลสมัยใหม่ 

            

5. ส ารวจรายการโปรแกรมเพื่อออกแบบการเชื่อมโยง
ระหว่างระบบบริการผา่นการใช ้API Service 

            

6.วิเคราะห์ออกแบบบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในรูปแบบบริการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการ
ผ่านเว็บไซต์ ให้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม Microservices 

            

ปี 2565  
7. จัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อกักเก็บข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศกองทนุเงินทดแทน (ข้อมูลจาก CORE 
Service WCF , E-Service ที่ใช้งานอยู่) 

            

8. จัดเตรียมและติดตั้ง Ecosystem ส าหรับแพลตฟอร์ม
การให้บริการดิจิทัลแบบรวมศนูย์ 

            

9. จัดท า Rule based ส าหรับสร้างชุดความรู้ให้
ปัญญาประดิษฐ ์

            

10. จัดท า Service Dialog ส าหรับบริการด้านกองทนุ
เงินทดแทน และจัดเตรียม Data Set ในการสอน
ปัญญาประดิษฐโ์ต้ตอบคู่สนทนาด้วย Chatbot 

            

11. พัฒนาโปรแกรมบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่านเวบ็ไซต์ ช่วงที่ 1 
อย่างน้อย ดังนี ้
         การเก็บข้อมูลของผู้เข้ารับการฟื้นฟูแต่ละราย 
            เริ่มตั้งแต่การเกิดอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล 
           และหลังจากสิ้นสดุการรักษาพยาบาล ซึ่งผู ้
            เข้ารับการฟื้นฟูบางส่วนอาจกลับเข้าท างาน 
           และผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางส่วนเข้ารับการฟื้นฟู 
            ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และได้รับการ 
            ฟื้นฟูจนกลับไปใช้ชีวิตในสังคม อย่างละเอียด 
         น าระบบเชื่อมต่อข้อมูลการประสบอุบัติเหตุ 
           สถานพยาบาลและศนูยฟ์ื้นฟสูมรรถภาพคนงาน  
           ในทุกกระบวนการ เพือ่น าข้อมูล ดังกล่าวมา   
           วิเคราะห์และวางแผนนโยบายการพฒันาฟื้นฟ ู
           สมรรถภาพร่างกายไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

            



 

42 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2565  

   บริการจองตารางนัดหมายเข้ารับบริการหรือ 
     พบแพทย์ของศูนย์ฟืน้ฟูฯ 
 พัฒนาระบบให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถพิมพ์บัตร

ประจ าตัวและวฒุิบัตรการฝึกอาชีพด้วยตนเอง 
 เก็บข้อมูลและประเมนิผลการส ารวจความพึง 

ของผู้เขา้รบการฟื้นฟ ู
 บริการข้ึนทะเบียนนายจา้งและลูกจ้างกองทุน

เงินทดแทน  
 บริการรับแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
 บริการรายงานค่าจา้งประจ าปีและแบบงวด 
 บริการช าระเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
 บริการดาวนโ์หลดเอกสารและใบแจ้งหนี้

อิเล็กทรอนิกส์ 
 บริการแจ้งเตือน (1) 
 บริการแจ้งผลการหารือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 บริการสอบถามเร่ืองอื่นๆ 
 บริการแจ้งเตือน (2) 

            

12. พัฒนาโปรแกรมบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบริการผ่านเว็บไซต์ ช่วงที่ 2 
อย่างน้อย ดังนี้ 

 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบสถาน
ประกอบการให้สามารถเรียกดูข้อมูลของ
นายจา้งผา่น Application  

 พัฒนาระบบจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 
ที่จ่ายเงินให้แพทย์และระบบการน าส่งการหัก
ภาษี ณ ที่จา่ย ให้แก่กรมสรรพากร 

 บริการแจ้งเตือนให้ท าการปรับบัญชีรายการค่า
รักษาพยาบาล 

 บริการแจ้งผลตรวจประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาล (กรณีสมัครใหม่) 

 บริการแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพประจ าปี 
 บริการแจ้งเตือนและแจ้งผลข้อมูลให้กับสถานพยาบาล

ในความตกลงของกองทุน เงนิทดแทน 
 
 
 

            



 

43 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ปี 2565  

13. จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ
แสดงรายละเอียดเชิงแผนภูมิรูปภาพเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

            

14. ทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เพื่อการให้บริการ
บนแพลตฟอร์ม 

            

15. ทดสอบการเจาะระบบตาม OWASP top 10             
16. การท าสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับ สปส.  

            

18. ส่งมอบแพลตฟอร์มและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ             
19. รับประกันผลงานเปน็เวลา 12 เดือน  
(1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66) 

            

งบประมาณ 
130,235,350 บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานกองทนุเงินทดแทน 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 001/2565   
ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 วงเงิน 129,900,000 บาท 
ปี 2564  จัดสรร  26,047,070  บาท 
ปี 2565  จัดสรร  58,605,908  บาท 
ปี 2566  ขอตั้ง   45,247,022  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.6 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application 
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ ที่มี
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมใหการคุมครองดูแลสิทธิประโยชนแกผูประกันตนทั้งในสวนที่เปนลูกจางในสถาน

ประกอบการตามมาตรา 33 และที่เปนผูประกันตนในรูปแบบสมัครใจตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งสิ้นประมาณ 
16.4 ลานคน (เดือนพฤษภาคม 2563) ใหบริการธุรกรรมตามขอบังคับของกฎหมาย แก่สถานประกอบการที่เปนนายจางอยู
ประมาณ 4.8 แสนราย (เดือนพฤษภาคม 2563)  รวมถึงการท าธุรกรรมกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของกับระบบ
ประกันสังคม อาทิเชน สถานพยาบาล ธนาคารและหน่วยบริการอ่ืนๆ โดยการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน 

ภาระงานที่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของบุคลากรเจาหนาที่ ผูใหบริการ ส านักงานที่เปนหนวยปฏิบัติทั้ง
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค แตเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณสูงพรอมทั้งระบบสารสนเทศซึ่ง
เครื่องมือหลักที่ชวยสนับสนุนการใหบริการไดเปนอยางดี จึงสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตดวยอายุการใชงาน
ของระบบสารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าใหเกิดชองทางและรูปแบบในการท าธุรกรรมใหมๆ มากมาย 
จ าเปนตองมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการทั้งในสวนของฮารดแวร เครือขายสื่อสารขอมูลการ
บ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศเดิม พรอมทั้งปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบใหมๆ ที่จะน ามาใหบริการ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มจ านวนมากข้ึน ดังนั้น ในปี 2554 ส านักงานประกันสังคมจึงได้
พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคมในรูปแบบ Web Application เพื่อทดแทนระบบงานประกันสังคมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรม แต่เนื่องจากปัญหาความล่าช้าของผู้รับจ้างพัฒนาระบบ และด้วยข้อจ ากัดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และชุดซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอส าหรับการใช้งานจริง ประกอบกับส านักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท าให้ส านักงานประกันสังคมไม่สามารถน าระบบดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการได้ 

ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ในระยะที่ 1-2 หน่วยงานภาครัฐต้องมีการท างานที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานเหมือนเป็นองค์กร
เดียวกัน ส านักงานประกันสังคมจึงมีแผนการปฏิรูปประกันสังคม ประกอบด้วยการปฏิรูประบบบริการและปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน 
ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
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ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประกันสังคมอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ส านักงาน

ประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมเป็นระบบ 
Web Application อย่างเร่งด่วน โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมในรูปแบบ Web Application 
และท าการโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม สู่ฐานข้อมูลใหม่ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและทดสอบการใช้งาน
ปริมาณมากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตอบสนองแผนปฏิบตัิราชการส านักงานประกนัสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วย

เครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Digital Economy  
3. เพื่อพัฒนาระบบให้รองรับระบบ Web Application ส าหรับการรองรับงานบริการในรูปแบบ  

e-Service และการให้บริการในรูปแบบทีท่ันสมยั (Modernized Service) 
4. เพื่อถ่ายโอนข้อมูล (Migration) และ ประสานข้อมูล (Synchronization) จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

Mainframe เข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานประกันสงัคมแบบ Web Application ตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบนั ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

5. เพื่อน าเทคโนโลยปีัจจบุันที่เหมาะสมมาใช้กับระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application อาทิ 
Virtualization Technology แบบ Private Cloud, System Engineering Tools. 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. รื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT และการบริหารสารสนเทศ MIT ของส านักงาน

ประกันสังคมสู่องค์กรที่มีการด าเนินการและการบริการที่ล้ าสมยั 
 2. ส านักงานประกันสังคมสามารถใช้งานระบบงานประกันสังคมแบบ web application ทดแทนระบบงาน
ประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม 
 3. ส านักงานประกนัสังคมมีฐานข้อมูลระบบงานประกันสงัคมแบบ web application ซึ่งมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 

4. ส านักงานประกันสังคมมีเทคโนโลยีปัจจุบันที่เหมาะสมมาใช้กับระบบงานประกันสังคมแบบ web application  
ที่สามารถให้บริการถูกต้องรวดเร็ว 

เป้าหมาย 
เพื่อรองรับการให้บริการของส านักงานประกันสังคม ส าหรับผู้ประกันตน สถานประกอบการ และการเชื่อมโยง

กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
24 เดือน (กันยายน 2564 – สิงหาคม 2566) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: มีฐานข้อมูลระบบงานประกันสังคมแบบ Web Application ซึ่งมีความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมี  
            ประสิทธิภาพ 
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ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. ระบบงานประกนัสังคมเปน็ระบบที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องการเคร่ืองมือที่มีคุณสมบัติสูงในการ

ประมวลผล 
2. ระยะเวลาการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบงานประกนัสังคมเดิม (Sapiens) ไปยังระบบใหม่มีระยะเวลาจ ากัด

ต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล 
3.การคัดเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เหมาะสมกับระบบงานประกันสังคมที่พัฒนาใหม่ เนือ่งจากเทคโนโลยี 

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

ส่วนร่วม และร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนใน สปส.  
5. การวางแผนงานอยา่งละเอียดและครบถ้วน เพื่อสะท้อนให้เห็นเนื้องานทัง้หมด ซึ่งจะท าให้งานไม่ 

ตกหล่นและสามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชดิ 
6. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ติดตามผลการปฎิบัติงานอยา่งใกล้ชดิ และช่วยตัดสนิใจในกรณีที่มีปญัหาเกิดข้ึน 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

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

6.  ออกแบบและพฒันาระบบงานประกันสังคม จ านวน 14 ระบบ ดังนี ้
      1) ระบบทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน 
      2) ระบบเงินสมทบ 
      3) ระบบประโยชน์ทดแทน 
      4) ระบบบัญชีกองทนุประกันสังคม 
      5) ระบบการเงินกองทนุประกันสังคม 
      6) ระบบบริการทางการแพทย์ 
      7) ระบบแผนที่ข้อมูล 
      8) ระบบตรวจสอบ 
      9) ระบบงานนิติการ 

10) ระบบปฏบิัติการมาตรา 40 
11) ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบคา้งช าระ 
12) ระบบติดตามสิทธปิระโยชน์กรณีชราภาพ 
13) ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส านักงานประกันสังคมกบัหน่วยงานภายนอก 
14) ระบบเชื่อมโยงสนับสนุนโครงการ e-Self Service โครงการ Bigdata และโครงการพัฒนาระบบ ERP 
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7.  ทดสอบระบบ พร้อมรายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วย 
      -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบก่อนการฝึกอบรม  
      -  รายงานผลการทดสอบการท างานของระบบ  
      -  รายงานผลการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน  
8.  รายงานผลการน าเข้าข้อมูล (Data Migration) และรายงานผลการจัดการและแกไ้ขข้อมูล (Data Cleansing) 
9. ส่งมอบ Soure Code (ก่อน compile ก่อนแปลงภาษาที่ถูกแปลงเปน็ภาษาเครื่อง) และไฟล์ข้อมูล 

ที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานประกนัสังคม 
10. ฝึกอบรมและทดสอบหลังฝกึอบรม 
11. เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมใช้งานจริงทุกระบบ  
12. ใช้งานระบบจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ             
2. เสนอขออนุมัติโครงการ             
3. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

ปี 2564             
1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             
2. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด             
3. วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบงาน จ านวน 6 ระบบ ดังนี ้
    1. ระบบทะเบียนนายจา้งและผูป้ระกันตน 
    2. ระบบเงินสมทบ 
    3. ระบบประโยชน์ทดแทน 
    4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
    5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 
    6. ระบบบริการทางการแพทย์ 
พร้อมส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปของ Data Center (DC)   

            

4. พัฒนาระบบงานประกันสังคม จ านวน 6 ระบบ ดังนี ้
    1. ระบบทะเบียนนายจา้งและผูป้ระกันตน 
    2. ระบบเงินสมทบ 
    3. ระบบประโยชน์ทดแทน 
    4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
    5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 
    6. ระบบบริการทางการแพทย์ 
 
 
 

            



 

48 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ปี 2565             
1. วิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบงาน จ านวน 6 ระบบ ดงันี ้
    1. ระบบทะเบียนนายจา้งและผูป้ระกันตน 
    2. ระบบเงินสมทบ 
    3. ระบบประโยชน์ทดแทน 
    4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
    5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 
    6. ระบบบริการทางการแพทย์ 

            

ปี 2565             
พร้อมส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปของ Data Center (DC)   

            

2. พัฒนาระบบงานประกันสังคม จ านวน 6 ระบบ ดังนี ้
    1. ระบบทะเบียนนายจา้งและผูป้ระกันตน 
    2. ระบบเงินสมทบ 
    3. ระบบประโยชน์ทดแทน 
    4. ระบบบัญชีกองทุนประกันสังคม 
    5. ระบบการเงินกองทุนประกันสังคม 
    6. ระบบบริการทางการแพทย์ 

            

3. ส่งมอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
ของ Disaster Recovery (DR) 

            

ปี 2566             
1. พัฒนาระบบงานประกันสังคม จ านวน 4 ระบบ ดังนี้  
    1. ระบบปฏิบตัิการมาตรา 40 
    2. ระบบตรวจสอบ 
    3. ระบบเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างช าระ 
    4. ระบบติดตามสิทธปิระโยชน์ชราภาพ) 

            

2. ออกแบบและพฒันาระบบงานประกันสังคม จ านวน 
4 ระบบ ดังนี้  
    1. ระบบแผนที่ข้อมูล 
    2. ระบบงานนิติการ 
    3. ระบบเชื่อมโยงบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างส านักงานประกันสังคมกับหน่วยงานภายนอก     
    4. ระบบเชื่อมโยงสนับสนนุโครงการ e-Self Service 
โครงการ Bigdata และโครงการพัฒนาระบบ ERP 

            

3. ฝึกอบรม             

 

 

 



 

49 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

งบประมาณ 
850,000,000 บาท 
ปี 2563  ขอตั้ง 850,000,000 บาท   
ปี 2564  ขอตั้ง 120,000,000  บาท  
ปี 2565  ขอตั้ง 445,000,000  บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่จ 092/2564   
ลงวันที่ 20 ธนัวาคม 2564 วงเงิน 848,000,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 297,500,000 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง   550,500,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.7 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคม ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการข้อมูลด้าน

ประกันสังคม แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังนั้นเพื่อการบริการงานประกันสังคม สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จพร้อมติดตั้งใช้งาน รวมทั้งความจ าเป็นของ
หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมส าหรับใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ และเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคม และตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่ อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานประกันสังคมจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2563 เพื่อให้มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สนับสนุนในการปฏิบัติงานบริการงานประกันสังคม แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

สามารถใช้งานการบริหารงานประกันสังคม และการให้บริการงานประกันสังคม แก่นายจ้างและผู้ประกันตนอย่างเพียงพอ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับนายจา้งและ

ผู้ประกันตน 
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม มีความเพยีงพอต่อการใช้งานในการบริการงานประกันสังคม

กับนายจา้งและผูป้ระกันตน 
3. ส านักงานประกันสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือบริการงานประกันสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างต่อเนื่องตามภารกิจ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
9 เดือน 
 
 



 

51 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต  

ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
   - จัดท า TOR และราคากลาง 
   - ประกวดราคา 
   - ลงนามในสัญญา 
 4. ติดตั้งและทดสอบ 
 5. อบรม 
 6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน              

 

 

 

 



 

52 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

งบประมาณ 
3,225,500  บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 

ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่ซ 009/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  
             วงเงิน 3,031,970 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสงัคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.8 

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างพฒันาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
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 และคาดว่ากองทุนจะมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต  ดังนั้นในการบริหารกองทุนขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ที่
สามารถน ามาใช้ได้ทันเหตุการณ์ และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ เพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ปี 2011 กองบริหารหารลงทุนได้เริ่มมีการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS 
(Investment Decision Support -IDS) โดยมีพื้นฐานการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มาจากระบบ
โปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่า ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมหลักในการสนับสนุนการบริหารเงินลงทุน และมีการเพิ่มเติม
ข้อมูลบางส่วนเข้าไปในระบบ IDS เพื่อให้สามารถน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมรายงานตามการจัดกลุ่มและรูปแบบความ
ต้องการของส านักงานได้ 

ปัจจุบันกรอบนโยบายการลงทุนได้ขยายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้มีความต้องการข้อมูลสารสนเทศและรายงานในหลายมิติที่ต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากภายนอกมากขึ้น
นอกเหนือจากโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนและติดตามสถานการณ์ลงทุนอย่า ง
ใกล้ชิด หากต้องการจัดท ารายงานสนับสนุนการลงทุนที่ต้องใช้ข้อมูลจากภายนอกเหล่านี้ ผู้ต้องการข้อมูลแต่ละกลุ่มงาน 
ต้องดึงข้อมูลออกมาปรับแต่งให้มีขนาด ลักษณะและรูปแบบที่เข้ากันได้กับข้อมูลที่มาจากระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการลงทุน IDS และน ามาจัดท ารายงานให้ได้รูปแบบการวิเคราะห์ตามความต้องการ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ท าให้
ข้อมูลอยู่กระจัดกระจายขาดการจัดเก็บอย่างเป็นระบบมีความซ้ าซ้อน และใช้เวลามากในการด าเนินการ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองบริหารการลงทุนจึงได้จัดท าโครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลงทุน เพื่อ
บูรณาการระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุนให้มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน 
ถูกต้อง มีรากฐานโครงสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลาย มีผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อต้องการขยายการ
จัดเก็บข้อมูลจากระบบโปรแกรมสนับสนุนอ่ืนๆ ตลอดจนพัฒนาการน าข้อมูลจากระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ลงทุนไปใช้ให้ได้คุณค่า และสร้างประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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วัตถุประสงค์  
จัดหาผู้รับจา้งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพฒันาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดานการลงทนุ ระบบ 

MIS ที่เป็นรูปแบบรายงานหลายมิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึก และมีความรู้ดา้นกระบวนการบริหารการลงทุนทั้ง
หลักทรัพย์ในประเทศและตา่งประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ดงันี้ 

1. จัดท าแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทนุ ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว 
2. ออกแบบรูปแบการติดตัง้ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการประมวลผลจากระบบศูนย์กลางข้อมูล

สารสนเทศดานการลงทนุ ให้มีความปลอดภัยที่ดี 
3. ศีกษา ทบทวน ออกแบบและวางรากฐานโครงสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทนุ IDS ให้มี

ความยืดหยุ่น สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลจากระบบโปรแกรมหลักที่มีข้อมูลการท าธุรกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ระบบโปรแกรมสนบัสนนุอ่ืนๆ และแหล่งข้อมูลจากภายนอก 

4. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล (Extract Transform Load) ที่เชือ่มโยงไปยงัเครือข่ายข้อมูลระบบศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศดา้นการลงทนุ IDS 

5. พัฒนารูปแบบการแสดงผลจากระบบศนูย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน IDS ให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. มีแผนงานการบูรณาการระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทนุทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน 

และสามารถด าเนนิงานต่อได้จรงิ 
2. มีโครงสร้างระบบฐานข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการลงทุน  ที่ยืดหยุ่น สามารถรองรับการจัดเก็บ

ข้อมูลที่เพิ่มข้ึนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. มีต้นแบบกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศการ

ลงทุน ที่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง และการควบคุมคุณภาพข้อมูลที่ดี 
4. มีต้นแบบเครื่องมือหลักที่สามารถใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการบริหารการลงทุนอย่างเป็น

รูปธรรม 

เป้าหมาย 
มีระบบสารสนเทศด้านการลงทนุที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนบัสนนุการลงทุนได้ครบถ้วนถูกต้องมากข้ึน และ

สามารถน าไปจัดท าระบบ MIS เพื่อสนับสนุนการบริหารเงินกองทุนได้ตั้งแต่ในระดบัเชิงกลยุทธ ์ตลอดจนระบบปฏบิัติการ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิ่งขึน้ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2563) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระบบสารสนเทศที่สามารถจัดเก็บข้อมูลด้านการลงทนุที่มีแหล่งข้อมูลหลากหลาย และสามารถน าไป

พัฒนารายการ MIS ด้านการลงทุนได้ 1 ระบบ 
ผลลัพธ์ : มีข้อมูลสนับสนนุการบริหารการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการได้ยืดหยุน่รวดเร็วขึ้น สามารถก ากับ

การลงทุน และตรวจสอบสถาณการณ์ลงทุนเพื่อการตัดสนิใจลงทุนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดจ้าง 
2. จัดท าแผนการด าเนินโครงการ โดยก าหนดแนวทาง วธิีการศึกษา ขั้นตอน พร้อมปฏิทนิการท างานและก าหนด

ระยะเวลา   
3. วางแผนและออกแบบระบบ 
 3.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
 3.2 จัดท าโครงสร้างของข้อมูลที่ควรจะเป็น 
 3.3 ศึกษาโครงสร้างข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจบุัน 
 3.4 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างขอ้มูลที่อยู่และข้อมูลที่ควรเป็น 
 3.5 จัดท าแผนการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
 3.6 ออกแบบการติดตั้งและปรบัปรุงระบบ รวมทั้งการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล 
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ IDS และระบบต้นแบบ Business Intelligence 

Report ด้านการบริหารการลงทุน 
 4.1 ปรับปรุงคลังข้อมูลโดยน าขอ้มูลและงานวิจัยทีไ่ด้มาจากข้อ 3 มาจัดท าฐานข้อมูล 
 4.2 ด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูล  
 4.3 ออกแบบรูปแบบการแสดงผลเพื่อเป็นต้นแบบในการน าข้อมูลไปใช้ 
 4.4 ออกแบบระบบในการบริหารจัดการข้อมูลและรูปแบบการแสดงผล 
 4.5 พัฒนาระบบ 
 4.6 ทดสอบระบบ 
 4.7 อบรม  

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

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

1. ขออนุมัติหลักการการจัดซื้อจดัจ้าง             
2. ร่าง TOR               
3. คัดเลือกผูร้ับจ้าง              
4. ด าเนินการเซ็นสญัญาจ้างพัฒนาระบบ                       

5. เก็บข้อมูลวิเคราะห์โครงสร้างระบบฐานข้อมูลเดิม และ
ออกแบบติดตั้งปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน 

            

6.พัฒนารูปแบบการแสดงผลข้อมลูจากระบบศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ 

            

7. ทดสอบผลลัพธ์ฐานข้อมูลและระบบการแสดงผล             

8. อบรมและสรุปน าเสนอผลงานทั้งหมด             
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งบประมาณ  
6,000,000 บาท 
ปี 2563 ขอตั้ง 6,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองบริหารการลงทุน 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ จ 105/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 
วงเงิน 4,173,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

57 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.9 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรบัเปลีย่นระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน 

 ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
 แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
    กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กร  
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
กองบริหารการลงทุนน าระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่ามาใช้ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งระบบงานส่วนใหญ่

รองรับการลงทุนในประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศที่เป็นการลงทุนในรูปกองทุนรวม FIF (Foreign investment 
fund) โดยซื้อเป็นหน่วยลงทุนผ่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในประเทศเท่านั้น 

ในปี 2560 คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนได้มีข้อเสนอแนะให้ส านักงานประกันสังคมเร่งด าเนินการน าเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน (SAA) ฉบับที่ 3 (ปี 2557 -2561) กองบริหารการลงทุนจึง
เพิ่มเติมระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนโบนันซ่าส าหรับรองรับการลงทุนตรงในต่างประเทศในรูปแบบเปิด ETF 
(Exchange traded fund) และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่สามารถรองรับระบบการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากไม่สามารถรองรับการลงทุนในตราสารหนี้ต่ างประเทศที่มีสูตรการค านวณหลากหลาย 
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีการอ้างอิงสินทรัพย์ตามตลาดต่างประเทศ การบริหารจัดการหลักทรัพย์ค้ าประกันในสกุล
ต่างประเทศรวมถึงการก ากับการลงทุนของการท าธุรกรรมเหล่านี้ 

กองบริหารการลงทุนจึงได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนส าเร็จรูปที่มีแนวโน้ม
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 และการใช้โปรแกรมดังกล่าวต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างานภายในใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานระบบ
โปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลที่ดี (Best Practice) ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดที่กอง
บริหารการลงทุนจะสามารถก าหนดการคัดเลือกระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 
เนื่องจากต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบข้อดีข้อเสีย การท างานของโปรแกรมที่ลงรายละเอียดเชิงลึกตามประเภทหลักทรัพย์
ที่ลงทุน และต้องมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมซอฟแวร์เพื่อออกแบบการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน กองบริหาร
การลงทุนจึงได้ประสานเป็นการภายในสอบถามข้อมูลในการคัดเลือกระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) พบว่าทั้งสองหน่วยงานได้จัดจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ที่มีประสบการณ์ดานการลงทุน และรอบรู้การท างานของระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนส าเร็จรูปที่ใช้ในรัฐบาล
ต่างประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นน าของโลกมาให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์การท างานของระบบโปรแกรม
บริหารการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนส าเร็จรูปแบบใหม่เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบริหารการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ดังนั้นกองบริหารการลงทุนจึงได้จัดท าโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหาร
การลงทุนของส านักงานประกันสังคม เพื่อให้การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนใหม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถมีระบบโปรแกรมที่เหมาะสมสามารถครอบคลุมการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่า
ด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การบริหารจัดการกองทุนในระยะยาว 

วัตถุประสงค์       
1. วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งกระบวนการท างานปัจจุบนั และออกแบบภาพรวมของกระบวนการท างานใหม่ 

(Future Investment process model) ที่มีแนวปฏบิัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับกองทุนประกันสังคม 
2. ศึกษาข้อมูลซอฟแวร์การลงทุนที่องค์กรรัฐบาลและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชัน้น าของโลกน ามาใช้ 

สรุปทางเลือกข้อดีข้อจ ากัดแต่ละระบบโปรแกรมทั้งทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และประเมินตน้ทุน เพื่อเป็นแนวทางการ
คัดเลือกซอฟแวร์ใหม่ที่เหมาะสม 

3. ร่วมจัดท าข้อก าหนดขอบเขตความต้องการของระบบโปแกรมใหม่ทั้งที่เป็นฟังก์ชนัการท างานของโปแกรม
และส่วนสนบัสนุนที่เก่ียวข้อง (Functional and non-functional requirements) 

4. จัดท าแผนงาน (Road map) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารโครงการ (Implement) ระบบใหม่ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข้งของการท างานปัจจบุัน และภาพรวมกระบวนการท างานใหม่ที่มีมาตรฐานการ

ท างานที่ดี และมีความสอดคล้องสนบัสนนุข้อก าหนดความต้องการของระบบใหม่ 
2. รายละเอียดข้อก าหนดของระบบโปรแกรมบริหารการลงทนุ ต้นทุนที่คุ้มค่า และวิธีการประเมินการคัดเลือก

ให้ได้ระบบโปรแกรมบริหารการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กร 
3. ทราบสิ่งที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารโครงการการ Implement ระบบใหม่ ให้

เป็นไปตามก าหนดการและเปา้หมาย 
4. มีแนวโน้มที่ละเอียดรอบคอบเพื่อการคัดเลือกระบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ระบบโปรแกรมที่เหมาะสม

สามารถครอบคลุมการลงทุนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559 ลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อการบริหารจัดการกองทุนในระยะยาว 

เป้าหมาย 
ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทนุที่สามารถน าไปใช้คัดเลือกระบบใหม่ที่

เหมาะสม และแผนงานเตรียมความพร้อมแนวทางการ Implement ระบบใหม่ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2563) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ ผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน (จ านวน 1 ฉบบั) 
ผลลัพธ์ น าผลการวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทนุไปใช้ในการจัดท าโครงการ

ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทนุใหม่ เพื่อให้ได้ระบบโปรแกรมบริหารการลงทนุที่ครอบคลุมการลงทุนทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศได้ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมวา่ด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคม พ.ศ. 2559   
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กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณและขออนมุัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ด าเนนิการจัดจา้งทีป่รึกษาดงันี้ 
 2.1  ร่าง TOR แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และด าเนนิการร่าง TOR การด าเนินงานของโครงการ 
 2.2 คัดเลือกที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตรวจรับผลงานทีป่รึกษาก าหนดหลักเกณฑ์การ

คัดเลือก ส่ง TOR ให้ที่ปรึกษาอ่านเพื่อยื่นข้อเสนอเพื่อให้คะแนน สัมภาษณ์และสรุปคะแนน 
3. ท าสัญญาจา้งบริษัททีป่รึกษา ที่มีความเชี่ยวชายดน้กระบวนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลหรือบริษัทจัดการ

หลักทรัพย์ชั้นน า รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการเข้าในระบบโปรแกรมการท างานของระบบโปรแกรมในตลาด มีความรู้ด้าน
การเงิน และการบริหารจัดการโครงการ 

4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบนัและออกแบบภาพรวมการท างานใหม่ (Investment process 
model) 

5. ศึกษาข้อมูลซอฟแวร์การลงทุนที่ใช้ในองค์กรรัฐบาลและบรษิัทจัดการหลักทรัพย์ชัน้น าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสรุปข้อดีข้อจ ากัดแต่ละระบบโปรแกรมทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ต้นทนุ เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือก
ซอฟแวร์ใหม่ที่เหมาะสม 

6. จัดท าขอบเขตข้อก าหนดของระบบใหม่ และ Model การประเมินการคัดเลือกระบบโปรแกรม 
7. จัดท าแผนการเตรียมความพร้อมแนวทางการ Implement ระบบใหม่ 
8. สรุปและน าเสนอผลการศึกษา 
 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

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

1. ขออนุมัติหลักการการจัดซื้อจดัจ้าง             
2. ร่าง TOR               
3. คัดเลือกที่ปรึกษา             
4. ด าเนินการเซ็นสญัญาจ้างท่ีปรกึษา                       

5. ท่ีปรึกษาเก็บข้อมูลวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบันและออกแบบ 
Investment process model 

            

6. ท่ีปรึกษาวิเคราะหร์ะบบโปแกรมและสรุปรายชื่อวอฟแวร์ 
ระบบโครงสร้างเทคโนโลยสีารสนเทศและต้นทุนท่ีเหมาะสม 

            

7. ท่ีปรึกษาจัดท า TOR , Model การคัดเลือกและแผนการ
เตรียมความพร้อมแนวทางการ Implement ระบบใหม ่

            

8. สรุปน าเสนอผลการศึกษาท้ังหมด             
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งบประมาณ  
15,000,000 บาท 
ปี 2563 ขอตั้ง 15,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กองบริหารการลงทุน 

หมายเหตุ   การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากกองทุนบริหารงานของ
ส านักงานประกันสังคม ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ระเบียบวาระ การติดตามความคืบหน้าการกัน
เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม ไว้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2564 และการขยายระยะเวลาการ
กันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม ไว้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในปี 2565 มติที่ประชุม เห็นควรยกเลิก
โครงการเนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการ และให้จัดท าโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของ
ส านักงานประกันสังคม ประจ าปี 2565 เพิ่มเติม เมื่อมีความพร้อมในการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

61 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 
4.10 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคม ได้ท าสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับ

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ตามสัญญาเลขที่ ซ 034/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 6,700 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดหัวเข็ม จ านวน 2,376 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 2,049 เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,622 เคร่ือง พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและบัญชีผู้ใช้งาน ระบบตรวจสอบระบบป้องกันก าจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระดับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากผู้ประสงค์ร้าย ซึ่งมีอายุการใช้งาน 7 ปี 
โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ท าการติดตั้งและใช้งานอยู่ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ รวมทั้งความจ าเป็นของ
หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงาน แก่
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ 

ด้วยลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม โดยทั่วไปมีสภาพการใช้งานต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการท างานไม่มีเวลาหยุดพักเพื่อให้บริการงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการใช้งานที่หนักมาก โดยจะเห็นได้
อย่างชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานประกันสังคมที่ใช้งานในปัจจุบันมีความเสี่ยง มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2556) 
จึงท าให้มีสภาพช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง ถึงแม้ว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะมีการซ่อมบ ารุงเพื่อกลับมาใช้งานได้ตามสัญญา
บ ารุงรักษาก็ตาม แต่ก็เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคมที่จะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดชะงักการให้บริการ
ในช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องรอให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติดังนั้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องมีการทดแทน เพราะมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ มีความล่าช้า เนื่องจากมีทรัพยากรบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่
ทันสมัย ที่จะรองรับการปฏิบัติงานที่หนักมากขึ้นในสภาวะการท างานต่อๆ ไปได้ ประกอบกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมที่
ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบัน บางรายการไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกทั้ง
อุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้และไม่คุ้มค่าที่จะท าการบ ารุงรักษา 

ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงต้องเตรียมการเพื่อรองรับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม เพื่อให้บริการงานประกันสังคมกับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และ
สถานประกอบการ 

 

 



 

62 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมให้กับ

เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมในการปฏบิัติงานให้บริการงานประกันสังคม 
2. เพื่อจัดหาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus software) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
              1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับนายจา้ง
ผู้ประกันตน 
              2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม มีความเพียงพอต่อการใช้งานในการบริการงาน
ประกันสังคมกบันายจ้างและผูป้ระกันตน 
              3. ส านักงานประกนัสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการงานประกันสงัคม ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
              4. สามารถลดความเสี่ยง ในการถูกโจมตีจากไวรัส และผู้ไมป่ระสงค์สงค์ดี ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระดับลูก
ข่าย และระบบเครือข่ายของส านักงานประกันสังคมได้ 
              5. ท าให้การปฏิบัติงานภายในส านักงานประกันสงัคมมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มขึ้น 
              6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในส านักงานประกันสังคม และการให้บรกิารงานประกันสงัคม กับ
นายจา้งและผู้ประกันตน 
              7. นายจ้างและผูป้ระกันตนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการจากส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย 
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิมให้กับเจ้าหน้าที่ของ

ส านักงานประกันสังคมในการปฏิบัติงานให้บริการงานประกันสงัคม พร้อมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus 
software) ให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของส านักงานประกันสังคม จ านวน 6,545 เคร่ือง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องไมน่้อยกว่าร้อยละ 97   

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการเสื่อมสภาพและหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต  

ซึ่งอาจท าให้ไม่มีผู้รบัจ้างรายใดให้ความสนใจเข้ามาดูแลได้ เนื่องจากต้นทนุการให้บริการสูงขึ้นมาก 
2.อุปกรณ์ด้าน Security มีหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต ซึ่งไม่มีผู้รับจ้างรายใดสามารถเข้ามา

ดูแลได้ และหาอุปกรณ์ทดแทนได้เลย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางและเมื่อน ามาใช้อาจต้องใช้เวลาในการ 
Migration ซึ่งผู้รับจ้างอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการดูแลค่อนข้างสูงและมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าปรับ
และท าให้ไม่สนใจเข้ามาดูแลเช่นกัน 

 
 
 
 
 



 

63 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ ณ ส่วนกลาง 
5. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ 
6. อบรม 
7. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการ ณ ส่วนกลาง พรอ้มติดตั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่ว
ประเทศ 

            

3. อบรม             

4. ใช้งานจริง              

งบประมาณ 
180,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 013/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

             วงเงิน 179,300,275 บาท 
 
 
 



 

64 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 
4.11 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ปี 2565 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และ
เครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่  4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร  
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคม ได้ท าสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับ

คอมพิ ว เตอร์ ลู กข่ าย  ตามสัญญาเลขที่  ซ  034/2556 ลงวันที่  18 พฤศจิ กายน  2556 ประกอบด้ วย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 6,700 เครื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดหัวเข็ม จ านวน 2,376 เครื่อง เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2,049 เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,622 เครื่อง พร้อมด้วยระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ลูกข่ายและบัญชีผู้ใช้งาน ระบบตรวจสอบระบบป้องกันก าจัดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกโจมตีจากผู้ประสงค์
ร้าย ซึ่งมีอายุการใช้งาน 7 ปี โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้ท าการติดตั้งและใช้งานอยู่ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ 
รวมทั้งความจ าเป็นของหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ให้บริการงาน แกน่ายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถานประกอบการ 

ด้วยลักษณะการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม โดยทั่วไปมีสภาพการใช้งานต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการท างานไม่มีเวลาหยุดพักเพื่อให้บริการงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการใช้งานที่หนักมาก โดยจะเห็นได้
อย่างชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
ส านักงานประกันสังคมที่ใช้งานในปัจจุบันมีความเสี่ยง มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2556) 
จึงท าให้มีสภาพช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง ถึงแม้ว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะมีการซ่อมบ ารุงเพื่อกลับมาใช้งานได้ตามสัญญา
บ ารุงรักษาก็ตาม แต่ก็เกิดผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคมที่จะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดชะงักการให้บริการ
ในช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องรอให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ  

มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้
ด าเนินงาน “โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ (ที่ขอใหม่และทดแทนของเดิม)” ภายใน
วงเงินรวมไม่เกิน 489,751,400 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผูกพันการด าเนินการ 
ปี 2564 - 2567 โดยการส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมระบบบริหารจัดการส าหรับปี 2564 ให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 
180,000,000 บาท ส าหรับงวดส่งมอบครุภัณฑ์และการจ่ายเงินตามสัญญาส าหรับปี 2565 - 2567 ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในปี 2564 ส านัก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 6,545 เครื่อง ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 6,545 ชุด และชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส จ านวน 6,545 ชุด 
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ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงต้องเตรียมการเพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่  ที่มีประสิทธิภาพ 
มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม เพื่อให้บริการงานประกันสังคมกับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และสถาน
ประกอบการ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดใหม่  ที่ มีประสิทธิภาพ มาทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดิม  

ให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมในการปฏิบัติงานให้บริการงานประกันสังคม 
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของ

ส านักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบตรวจจับป้องกันการบุกรุกและกักกันเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบเครือข่าย 
ได้แก่ ระบบตรวจสอบการมีสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบเครือข่ายระบบบริหารจัดการควบคุมการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ายสื่อสาร และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับนายจ้าง

และผู้ประกันตน 
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคม มีความเพียงพอต่อการใช้งานในการ ให้บริการงาน

ประกันสังคมกับนายจ้างและผู้ประกันตน 
3. ส านักงานประกันสังคม มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อบริการงานประกันสังคม ได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถลดความเสี่ยง ในการถูกโจมตีจากไวรัส และผู้ไม่ประสงค์ดี ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่าย  
5. นายจ้างและผู้ประกันตนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการจากส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย 
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมในการให้บริการงานประกันสังคม  

มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระดับลูกข่ายของส านักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นระบบ
ตรวจจับ ป้องกันการบุกรุกและกักกันเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายในระบบเครือข่าย บริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของส านักงานประกันสังคมได้ทกุหน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
6 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ พร้อมอบรมและใช้งานจริง  
           ณ เดือนธันวาคม 2565  

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการเสื่อมสภาพและหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต  

ซึ่งอาจท าให้ไม่มีผู้รบัจ้างรายใดให้ความสนใจเข้ามาดูแลได้ เนื่องจากต้นทนุการให้บริการสูงขึ้นมาก 
2. อุปกรณ์ด้าน Security มีหมดการรับประกันอะไหล่ตามสายการผลิต ซึ่งไม่มีผู้รับจา้งรายใดสามารถเข้ามา

ดูแลได้ และหาอุปกรณ์ทดแทนได้เลย เนื่องจากเปน็อุปกรณ์เฉพาะทางและเมื่อน ามาใช้อาจต้องใช้เวลาในการ 
Migration ซึ่งผู้รับจา้งอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงในการดูแลค่อนข้างสูงและมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าปรบั
และท าให้ไมส่นใจเข้ามาดูแลเชน่กัน 
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กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

             3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
             4. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ ณ หน่วยงานทั่วประเทศ 

 5. อบรมและใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

            

2. ติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ  
ณ หน่วยงานทั่วประเทศ 

            

3. อบรมและใช้งานจริง             

งบประมาณ 
161,540,400 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 003/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 

             วงเงิน 160,360,000 บาท 

 

 

 
 



 

67 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.12 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดชื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนระบบเดิม  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ส านักงานประกันสังคมส านักงานใหญ่ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบัน มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารดังกล่าวเป็น Infrastructure พื้นฐาน เพื่อ
รองรับภาระงานต่างๆ ที่มีการให้บริการแบบรวมศูนย์ (Centralize) ปัจจุบันระบบสารสนเทศที่ส านักงานประกันสังคม
ให้บริการมี 2 รูปแบบคือสถาปัตยกรรมแบบปิด โดยท างานผ่าน 3270 terminal ในลักษณะเชื่อมต่อเครื่อง 
Mainframe ซึ่งมีระบบสารสนเทศที่ใช้งานคือ ระบบเงินสมทบ ระบบงานทะเบียน ระบบงานประโยชน์ทดแทน ระบบ
การเงินและบัญชี ระบบตรวจสอบ และระบบบริการทางการแพทย์ เป็นต้นและสถาปัตยกรรมแบบเปิด โดยท างานผ่าน 
Web Browser ระบบสารสนเทศที่ใช้งานคือระบบงานกองทุนเงินทดแทน ระบบมาตรา 40 ระบบบริหารการลงทุน 
ระบบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ ระบบการให้บริการ e-Service ระบบทันตกรรม ระบบบ าเหน็จบ านาญชราภาพ และ
ระบบสารสนเทศการประกันสังคม กรณีว่างงาน เป็นต้น ทั้งนี้ส านักงานประกันสังคมก าลังพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบ
สารสนเทศที่ใช้งานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบปิด ไปสู่ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเปิด ซึ่ง
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายสื่อสารรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารส ารอง เพื่อให้ท างานในลักษณะระบบส ารอง 
(Redundancy) และมีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Load Balancing)  ตลอดจนการรองรับ
ภาระงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมประกอบกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารเดิมที่ส านักงาน
ประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความ
เสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี 
2. เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับการปรับขยาย 

(Scalable) ในอนาคต 
3. เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) สามารถป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) 

ที่เกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหรือระบบสายสัญญาณ  โดยจะต้องมีระบบส ารอง (Redundancy) 
4. เพื่อให้ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) มีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบเครือข่าย (Load 

Balancing) 



 

68 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ส านักงานประกนัสังคมมีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เดิม 
2. ส านักงานประกนัสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดี

สอดคล้องกับการปรับขยาย (Scalable) ในอนาคต 
3. ส านักงานประกนัสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่สามารถป้องกันการผิดพลาดของระบบ 

(Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารหรือระบบสายสัญญาณ โดยมีระบบส ารอง (Redundancy) 
4. ส านักงานประกนัสังคมมีระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) ที่มีการแบ่งภาระในการสื่อสารของระบบ

เครือข่าย (Load Balancing)  

เป้าหมาย 
จัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน (LAN) เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ป้องกันการผิดพลาดของระบบ (Fault Tolerant) ที่เกิดจากอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายสื่อสารส ารอง  เพื่อให้ท างานในลักษณะระบบส ารอง (Redundancy) และมีการแบ่งภาระในการสื่อสาร
ของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Load Balancing)  ตลอดจนการรองรับภาระงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
10 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต 

ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบสารสนเทศ
ของส านักงานประกันสังคมทั้งหมด 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 4. ติดตั้งและทดสอบระบบ   

5. อบรม   
6. ใช้งานจริง 
 
 
 
 



 

69 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน              

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 004/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 
วงเงิน 83,200,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.13 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดชื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมมีหน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ตลอดจนสาขาอ าเภอต่างๆ ทั้งสิ้น 149 หน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจหลักส าคัญเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ที่ต้องให้บริการ
นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน อีกทั้งยังต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อก าหนดและรับทราบนโยบายเร่งด่วน 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์และเหตุจ าเป็นเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อพัฒนาการให้บริการให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง
และผู้ประกันตน 

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักงานประกันสังคม  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบประชุมทางไกล ( Video Conference)  
จึงได้ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลตั้งแต่ปี 2556 ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุม
ทางไกลแบบหลายจุด (MCU) ชุดอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลส าหรับจังหวัด 16 จังหวัด และซอฟต์แวร์ประชุม
ทางไกลพร้อมกล้องจ านวน 100 ชุด เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานราชการในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล โดยใช้ ระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส านักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา รวมทั้งสามารถ
ติดต่อประสานงานเชื่อมโยงการบริหารงานระหว่างส านักงานประกันสังคมกลุ่มจังหวัดด้วยกัน หรือติดต่อประสานงาน
จากส านักงานประกันสังคมส านักงานใหญ่ไปสู่ส านักงานประกันสังคมกลุ่มจังหวัดได้  โดยการบริหารสั่งการ มอบหมาย
นโยบายเร่งด่วนในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และเหตุความจ าเป็นเร่งด่วนต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทัน
สถานการณ์ รวมทั้งใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาที่ส านักงานประกันสังคมส่วนกลาง 

ดังนั้น ส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video 
Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิมของส านักงานประกันสังคมและรองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
อุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลเดิมที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจาก
ยกเลิกการผลิต อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิมของส านักงานประกันสังคมและ

รองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น 
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2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถสั่งการ  มอบหมาย
นโยบายเร่งด่วน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์  ซึ่งจะส่งผลให้การบริการนายจ้าง ลูกจ้างและ
ผู้ประกันตนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

3. เพื่อเป็นการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานประกันสังคม ในการประชุมผา่นระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference) 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถ ท าการประชุมร่วมกันของฝ่ายบริหารและเจ้าหนา้ที่ของส านักงาน
ประกันสังคม กบัฝ่ายนายจ้าง และฝา่ยลูกจ้าง ได้แบบทางไกล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ส านักงานประกนัสังคมมีระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ที่อ านวยประโยชน์ต่อการบริหาร

ราชการ สามารถสั่งการ มอบนโยบายเร่งด่วน 
2. สามารถจัดประชุมร่วมกันแบบทางไกล ระหว่างฝา่ยบริหารและเจ้าหนา้ที่ของส านักงานประกันสังคม กับ

ฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลูกจ้างได ้
3. สามารถเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ความคล่องตัว และเพิ่มจ านวนคร้ัง ในการจัดประชุม สัมมนา อบรมได้ 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่ส านักงานประกันสงัคมส่วนกลาง 

เป้าหมาย 
จัดหาระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทดแทนระบบเดิมของส านักงานประกนัสังคม และ

รองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้น 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
10 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากยกเลิกการผลิต  

ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน              

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 005/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 
วงเงิน 60,900,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.14 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อระบบทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม 
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้

การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของ
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศมีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่ นคงของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของนายกรัฐมนตรี
ที่น าเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็น
กรอบการด าเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการให้พัฒนาโครงสร้างองค์กรใน
ภาครัฐ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่
ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ 

ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Web Service ทั้งภายในระบบงานของ
ส านักงานประกันสังคมเอง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้บริการ e-Service แก่นายจ้าง 
ผู้ประกันตนทั้งผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งการให้บริการแบบ Web Service นี้เองเป็นช่องทางให้ผู้
ไม่ประสงค์ดีโจมตีระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมเกิดความเสียหาย การโจมตีดังกล่าวมีความร้ายแรงมาก
เช่น Schema Poisoning ,Xpath Injection ,Shell Injection , SQL Injection และ Cross-Site Scripting เป็นต้น 
ซึ่งหากโจมตีส าเร็จผู้โจมตีสามารถน าข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการออกไป ท าให้ส านักงานประกันสังคมสูญเสีย
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 

ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาระบบทดแทนอุปกรณ์ รักษาความ
ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service เดิม เนื่องจากผู้รับจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์รายเดิมแจ้งว่าอุปกรณ์ที่
ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตท าให้ไม่
รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อ ส านักงาน
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ประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิด
การหยุดชะงักในการด าเนินงาน และอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการพิสูจน์ตัวตนและก าหนดสิทธิตามมาตรฐาน
ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น SAMLv2 ,OpenID Connect และ OAuth2 เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลแบบ Web Service ทดแทนอุปกรณเ์ดิม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตี Web Service โดยเฉพาะ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Web Service 
4. เพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ผา่น Web Service ของส านักงานประกันสังคม 
5. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละบริการหลักของส านักงานประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Web Service ของส านักงานประกันสังคมมีความมัน่คงปลอดภัยจากภัย

คุกคามทางไซเบอร์ 
2. สามารถควบคุมระดับความปลอดภัยการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อการให้บริการข้อมูลที่ความหลากหลายให้การพิสูจน์ตัวตนได้ตามเทคโนโลยี

ปัจจุบนัได้อยา่งรวดเร็วและปลอดภัยขึ้น 
4. สร้างภาพลักษณท์ี่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป้าหมาย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผา่น Web Service ของส านักงานประกนัสังคมมีความมัน่คงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเลิก

การผลิตท า ใ ห้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่ เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่ อาจจส่ ง  
ผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่ สามารถใช้
งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน และอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการ พิสูจน์ตัวตนและ
ก าหนดสิทธิตามมาตรฐานใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เช่น SAMLv2 ,OpenID Connect และ OAuth2 เป็นต้น ท าให้ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้รองรับกับการพิสูจน์ตัวตนและก าหนดสิทธิที่มีความปลอดภัยมากข้ึนได้ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
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- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน             

งบประมาณ 
59,556,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 003/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 
วงเงิน 59,556,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.15 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เดิม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้

การด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลด
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของ
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศมีหน้าที่ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ ต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่
น าเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็น
กรอบการด าเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการให้พัฒนาโครงสร้างองค์กรใน
ภาครัฐ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่
ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ 

ส านักงานประกันสังคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการเก็บฐานข้อมูลนายจ้างและ
ผู้ประกันตน เพื่อการสืบค้นการลงทะเบียนผู้ประกันตน การส่งข้อมูลเงินสมทบ การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกันตน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานประกันสังคมในลักษณะเว็บ Application และ Mobile Application 
เพื่อให้บริการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่น ระบบงานประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บ (WPR) ระบบการให้บริการ e-Service ระบบกองทุนเงินทดแทน (WCF) และระบบผู้ประกันตนมาตรา 40 
(M40) เป็นต้น จากสถานะดังกล่าว ส่งผลให้ส านักงานประกันสังคม เกิดความเสี่ยงในเรื่องภัยคุกคามด้านความปลอด
ภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีภัยคุกคามใหม่ ๆ และรุนแรง เกิดขึ้นในทุก ๆ วัน เช่น การโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อ
โจรกรรมข้อมูล (Hacker) ภัยคุกคามจาก Ransom ware หรือการเรียกค่าไถ่ไฟล์ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา 
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อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next-Generation Firewall) จะท าหน้าที่ป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
เช่น Advance Malware ,Zero Day Attack หรือ Advance Threat Protection เป็นต้น โดยจะท าหน้าที่ เป็ น
อุปกรณ์หน้าด่านเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่จะเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายภายในส านักงานประกันสังคม 

ดังนั้นส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 
(Firewall) เดิม เนื่องจากผู้รับจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์รายเดิมแจ้งว่าอุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตท าให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็น
เวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะส่งผลเสียหายต่อส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความ
เสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน อีกทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุงด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารนเทศ โดยในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ว่าไม่
สามารถป้องกัน และควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับลึกของ Application ได้ ให้พิจารณาการใช้งาน Next-
Generation Firewall เข้ามาใช้งาน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ทดแทนอุปกรณ์เดิม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการให้บริการระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในเชิงลึกที่มีระดับ

ความรุนแรงขั้นสูง ทั้งจากเครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอก 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ป้องกันการโจมตีในระดับ Application 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และป้องกันการแพร่กระจายของ Malicious Software (Virus, 

Spyware และ Ransom ware เป็นต้น) 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งบนเครือข่ายภายในและภายนอก เพื่อลด

โอกาสการเกิดความผิดปกติใด ๆ บนระบบเครือข่ายในเชิงรุก 
6. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในแต่ละบริการหลักของส านักงานประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ส านักงานประกนัสังคม สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งจากเครือข่ายภายใน และเครือข่าย

ภายนอกได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. ลดความเสี่ยงในเร่ืองการร่ัวไหลของข้อมูล ข้อมูลผิดพลาด และระบบไม่พร้อมใช้งานอันเนื่องมาจากภัย

คุกคามด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เนื่องจากมีระบบทีส่ามารถติดตาม เฝ้าระวงั และป้องกันภัยคุกคามได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของส านักงานประกันสังคม มีความมัน่คงปลอดภัยจากภัยคุกทางไซเบอร์ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
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ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
อุปกรณ์ที่ส านักงานประกันสังคมใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด เจ้าของผลิตภัณฑ์ ยกเลิก

การผลิตท าให้ไม่รองรับในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มีผลให้เกิดช่องโหว่ที่อาจจะ ส่งผลเสียหายต่อ
ส านักงานประกันสังคมได้อีกทั้งอุปกรณ์เดิมยังมีความเสี่ยงสูงที่อุปกรณ์จะช ารุดขัดข้องจนไม่ สามารถใช้งานต่อไปได้ ส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักในการด าเนินงาน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการ
วางแผนปรับปรุงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดย ในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยง
ด้านอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ว่าไม่สามารถป้องกัน และ ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานในระดับลึกของ 
Application ได้ ให้พิจารณาการใช้งาน  Next-Generation Firewall เข้ามาใช้งาน    

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

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

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

4. ใช้งาน             

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 002/2564 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564  วงเงิน 178,289,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.16 

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

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ 
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มี
เสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคม  มีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานกองทุนเงินทดแทน  และการบริหารกองทุน

ประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศ ด้วยการบริการที่ทันสมัย รองรับ
บริการ e – Self Service ส านักงานประกันสังคม ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับต้นๆ ที่มีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big data) ซึ่งระบบสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการให้บริการข้อมูล เริ่มจากกระบวนการรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้รับบริการ ซึ่งการบริการข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ นั้น จ าเป็นจะต้องมีระบบ
การประมวลผลข้อมูลที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก
ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูล อันส่งผลต่อภาพลักษณ์การบริการขององค์กรเสียหายอีกด้วย 

ส านักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกันจ านวนมาก อยู่
ใ น ห้ อ ง เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( Data Center)  ท า ห น้ า ที่ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ร ะ กั น ต น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  
โดยท างานต่อเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งยังมีอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) สนับสนุนให้กับระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง ระบบท าความเย็น  ซึ่งระบบดังกล่าว ถือเป็นความส าคัญ และมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงมากแก่ตัวอุปกรณ์เอง หากไม่มีการ
จัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ การเพิ่มระดับอุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะท าให้เกิดความชื้นขึ้นมา
ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขั้นเสียหายได้ และ
ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นปัจจัยส าคัญไม่ต่างกัน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นระบบขนาดใหญ่ 
จึงจ าเป็นต้องใช้ก าลังไฟฟ้าจ านวนมาก เพื่อให้เพียงพอในขณะที่มีการใช้งาน ณ จุดสูงสุด (Max Load) รวมถึงจะต้องมีการ
ค านวณค่าก าลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ส าหรับการส ารองไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งาน ในขณะที่ไฟจากการไฟฟ้าภายนอกขัดข้อง เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในการหยุดชะงักของระบบอีกด้วย ปัจจุบันห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้นจ านวนมาก โดยเพิ่มตามจ านวนระบบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตนทั่วประเทศ การ
บริหารจัดการระบบอุปกรณ์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ (Facility) ภายในห้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Data Center) จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากการใช้งานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ยังขาดระบบที่เข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ขาดการท้าทายในการพัฒนาปรับปรุงให้
เทียบทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย หากปล่อยละเลย อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของระบบด้อยลง รวมถึงเป็นความ
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เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบท าให้ระบบหยุดชะงักได้ อาทิ ผลกระทบจากปริมาณการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีปริมาณมาก
เกินกว่าที่ระบบสนับสนุนจะรองรับได้ การเกิดจุดร้อน (Hot Spot) ในบริเวณที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แออัดมากเกินไป เนื่องจาก
มีการระบายความร้อนไม่เพียงพอ ระบบท าความเย็นพยายามท างานหนักขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพความเย็นเพิ่มขึ้นแก่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแนวทางการแก้ไขสามารถน าค่าไปวิเคราะห์ และปรับทิศทางของการกระจายลมจากระบบท าความเย็นให้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึงช่วยประเมินความผิดปกติของอุปกรณ์ ทั้งการเกิดความชื้น และความเย็นของอุณหภูมิที่ไม่
สัมพันธ์กัน ส่งผลให้อายุในการใช้งานของตัวอุปกรณ์ลดลง และเสียหายในที่สุด รวมถึงการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย อีก
ทั้งต าแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ภายในตู้ Rack สามารถน าค่าแรงดันทางไฟฟ้าไปวิเคราะห์ หาอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิน
ก าหนดภายในตู้ได้ เพื่อป้องกันการเกิด Over load ส่งผลให้ระบบหยุดการท างานทั้งระบบ ทั้งนี้ สามารถปรับอุณหภูมิภายใน
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ Data Center ได้อย่างเหมาะสมแล้ว อุปกรณ์มีความเย็นทั่วถึงทุกอุปกรณ์ ระบบท าความเย็นมีการ
ท างานที่น้อยลง ส่งผลให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐาน (Uptime 
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา) มุ่งเน้นท าให้ระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความแข็งแรง สามารถป้องกันความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการใช้งานได้ โดยมุ่งไปที่ระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ลดการใช้พลังงานของ
อุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่ไม่เกิดประโยชน์ จึงเห็นควรจะต้องมีระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(Data Center Infrastructure Management : DCIM) ที่ดี เพื่อให้ส านักงานประกันสังคม เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เข้าใกล้เป็น
ศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่ า (Green Data Center) โดยสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ที่แข็งแรง ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง รองรับ
การท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์อย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดี  ในการให้บริการข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management 
: DCIM) ส าหรับติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (ระยอง) เพื่อให้หน้าที่ส าคัญของศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center) ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือห้องประมวลผลข้อมูล แต่เป็นการรักษา
เสถียรภาพของระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม ให้สามารถบริการข้อมูลแก่ ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตนทั่ว
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเทียบทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) พร้อม

ติดตั้งจ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (นนทบุรี) ส านักงานประกันสังคม ส าหรับ
ท างานร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) เดิม อาทิเช่น ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบส ารอง
ไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ฯลฯ 

2. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) พร้อม
ติดตั้งจ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (ระยอง) ส านักงานประกันสังคม 
ส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) เดิม อาทิเช่น ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น ระบบ
ส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแสดงผลสภาพแวดล้อมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ (Snapsence) 

3. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่ าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Data Center) 

4. เป็นการสร้างความเชื่ อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ ใ ห้บริการ ตลอดจนผู้ ใช้บริการข้อมูลประกันสังคม  
ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. มีระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management : DCIM) พร้อมใช้งาน 
2. สามารถเพิ่มศักยภาพของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มคา่ 
3. ส านักงานประกันสังคม มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานต่ าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Data Center)  
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4. สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟา้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ในระดับ ตู้ Rack สามารถปรับเปลี่ยนโยกย้าย
อุปกรณ์ภายในตู้ไดส้ะดวกมากขึ้น 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานศนูย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กระจาย
การใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือนและแสดงผลสถานะการท างานของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อช่วยในการเฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจ าเป็น 

6. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดบั Tier III ตามมาตรฐาน Uptime 
Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือยกระดับมาตรฐานดา้นความปลอดภัยทางไซเบอร์
ของส านักงานประกันสังคม 

7. สามารถเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ตัวอย่างที่มีระบบสนับสนนุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility) ที่เพียงพอรองรับการใช้
งานตามมาตรฐานสากล 

8. สามารถบริหารจัดการระบบท าความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประหยัดพลังงานในการท าความเย็นมากขึ้น 
9. เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มีความเชื่อมั่นในการให้บริการมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้แก่องค์กร 

เป้าหมาย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชง้านศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กระจายการ

ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือน และแสดงผลสถานะการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง และ
แจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจ าเป็น เพื่อการวิเคราะห์ และน ามาปรบัเพิ่มศักยภาพของศูนยค์อมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
11 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : จ านวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และน าไปวิเคราะห์  
            ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 

1. ส านักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกันจ านวนมาก 
อยู่ในห้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Data Center) หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเร่ืองของการควบคุมอุณหภูมิ การเพิ่มระดับ
อุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะท าให้เกิดความชื้นขึ้นมาภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขั้นเสียหายได้ 

2. เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ยังขาดอุปกรณ์และระบบส าหรับการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กรณีเกิดเหตุขัดข้องภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่มีระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงแสดงผล
สถานะการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่างทันท่วงที  

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ของส านักงานประกันสังคมยังขาดระบบแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Power usage effectiveness : PUE) จึงท าให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็นต่อการใช้งานของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดีต่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์พลังงานต่ า (Green Data Center)  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
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- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 
เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. จัดท าแผนการด าเนินการในการติดตั้งระบบ  
5. ติดตั้งระบบ 
6. ทดสอบการท างาน 
7. จัดอบรมการใช้งาน 
8. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. จัดท าแผนในการด าเนนิงานโครงการ             

3. งานตดิตั้งบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data 
Center Infrastructure Management : DCIM) 

            

4.งานท าความสะอาดพืน้ที่หลังการติดตั้งอุปกรณ์             

5. งานจัดท าเอกสาร             

6.ใช้งานจริง             

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
             ด าเนินการแลว้ตามสญัญาเลขที่ ซ 001/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
             วงเงิน 39,700,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.17 

ชื่อโครงการ : โครงการเช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่
ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย มี
เสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  เพื่อบริการงานประกันสังคมส าหรับ

นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีจ านวนสถานประกอบการของนายจ้าง 483,924 แห่ง และมีจ านวน
ผู้ประกันตน 16,577,090 คน ที่จะต้องใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลโดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จ านวน 6,592 คน ภายในหน่วยงานส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จ านวน 149 หน่วยงาน มีการน าระบบงานสารสนเทศ
งานประกันสังคม ทั้งหมด 45 ระบบ เป็นเครื่องมือในการให้บริการ จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันท าให้ส านักงาน
ประกันสังคมมีภาระและปริมาณงานจ านวนมากที่ต้องท างานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในช่วงเวลาการให้บริการที่จ ากัด
ในการประมวลผลข้อมูลการให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ระหว่างส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศกับส านักงานใหญ่ 
นอกจากนี้หน่วยงานมีงานด้านสถิติต่างๆ ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องมีการประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ส าหรับ
ปริมาณงานในการให้การบริการกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่มีปริมาณงานเพิ่มข้ึนทุกปี ส านักงานประกันสังคมจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

ส านักงานประกันสังคมเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตามสัญญา
เลขที่ ช 001/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ช 001.1/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 โครงการ
พัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดใน
เดือนพฤษภาคม 2563 และได้ต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เป็นระยะเวลา 7 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2563) ตาม
สัญญาเลขที่ ช 008/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส านัก
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาแล้ว ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
อย่างต่อเนื่องไม่สามารถขาดช่วงการใช้งานได้เพราะจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ประกันสังคม ต่องานการบริการผู้ประกันตนจ านวน 16 ล้านคนเศษ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นต่อ
ส านักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงานเป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่า
ได้  ส านักงานประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินต่อสัญญาเช่าต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เป็นระยะเวลา 6 เดือน (มกราคม – 
มิถุนายน 2564) 

วัตถุประสงค์ 
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของส านักงานประกันสงัคมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

มีประสิทธิภาพ  
              2. การบริหารจัดการระบบโครงข่ายและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็วอย่างเป็นระบบ 
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              3. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถใช้งานกบัระบบงานสารสนเทศของส านกังานประกันสังคมได้ และ
รองรับปริมาณการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 
              4. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม 
ที่ปรับเปลีย่นจากระบบ Main Frame (Sapiens) เป็นระบบ Web Application ได้อย่างมีเสถยีรภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 
               5. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการงานประกันสังคม จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานประกันสังคม ได้อยา่งมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. นายจ้าง ผู้ประกนัตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในบริการงานประกันสังคมที่ได้รับ 
2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม สามารถให้บริการงานประกันสังคม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบสนบัสนุนการปฏิบัติงานทีช่่วยลดภาระและขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน 
4. ส านักงานประกนัสังคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนบัสนุนการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกนัตน ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
5. ส านักงานประกันสังคมใช้ช่องทางรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงาน

ประกันสังคม ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
6. มีการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้อยา่งถูกต้องรวดเร็วและมีประสทิธภิาพ 
7. สามารถให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งบริการงานประกันสังคมเคลื่อนที่ 
8. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการผู้ประกันตน สถานประกอบการ และ

สถานพยาบาลโครงการประกันสังคมที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
9. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการในการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมจาก

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Main frame (Sapiens)  เป็น ระบบ Web Application 

เป้าหมาย 
มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมส านักงานประกันสังคมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับ

ระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบันและเพิ่มเติมในอนาคตได้ จ านวน 149 หน่วยงาน ท าให้การรับส่งข้อมูล
ระหว่างส านักงานประกันสังคมส านักงานใหญ่กับส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
และสาขา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีการตอบสนอง (Response Time) ที่รวดเร็วขึ้น ท าให้ส านักงานประกันสังคม
สามารถให้บริการกับประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
            6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2564)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับของการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (WAN Network) ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
ส านักงานประกันสังคมไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้งาน ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ หยุดชะงัก ขาดช่วงการใช้

งาน ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม ต่องานบริการนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นของส านักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กระทรวงแรงงาน เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ 
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กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 

              3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  4.  ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 64) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2563             

ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามระเบียบพสัดุ             

ปี 2564             

ใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  
ระยะเวลา 6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 64) 

            

งบประมาณ 
51,000,000   บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่ช 019/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  
วงเงิน 51,000,000  
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.18 

ชื่อโครงการ : โครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่
ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย 
มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกทีทุ่กเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นจะต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล  เพื่อบริการงานประกันสังคมส าหรับ

นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีจ านวนสถานประกอบการของนายจ้าง 483,924 แห่ง และมีจ านวน
ผู้ประกันตน 16,577,090 คน ที่จะต้องใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลโดยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จ านวน 6,592 คน ภายในหน่วยงานส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จ านวน 149 หน่วยงาน มีการน าระบบงานสารสนเทศ
งานประกันสังคม ทั้งหมด 45 ระบบ เป็นเครื่องมือในการให้บริการ จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันท าให้ส านักงาน
ประกันสังคมมีภาระและปริมาณงานจ านวนมากที่ต้องท างานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในช่วงเวลาการให้บริการที่จ ากัด
ในการประมวลผลข้อมูลการให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ระหว่างส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศกับส านักงานใหญ่  
นอกจากนี้หน่วยงานมีงานด้านสถิติต่างๆ ซึ่งเป็นภาระงานที่ต้องมีการประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ส าหรับ
ปริมาณงานในการให้การบริการกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่มีปริมาณงานเพิ่มข้ึนทุกปี ส านักงานประกันสังคมจึงมี
ความจ าเป็นต้องมีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลส าหรับสนับสนุนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยส านักงานประกันสังคมเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตาม
สัญญาเลขที่ ช 001/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ช 001.1/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 โครงการ
พัฒนาระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุด
ในเดือนพฤษภาคม 2563 และส านักงานประกันสังคมได้เช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานประกันสังคม ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม เป็นระยะเวลา 7 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2563) ตามสัญญาเลขที่ ช 
008/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส านักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศพิจารณาแล้ว ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ไม่
สามารถขาดช่วงการใช้งานได้เพราะจะท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม ต่องานการ
บริการผู้ประกันตนจ านวน 16 ล้านคนเศษ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่น ต่อส านักงานประกันสังคม
โดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงแรงงานเป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้   ส านักงาน
ประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เพื่อบริการงานประกันสังคม ส าหรับส านักงาน
ประกันสังคมส านักงานใหญ่ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนงาน  เพื่อสามารถรองรับจ านวนผู้มาใช้บริการ จ านวนสถานประกอบการ และจ านวนสถานพยาบาลโครงการ
ประกันสังคมทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคตได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของส านักงานประกันสงัคมให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับระบบงานการให้บริการภาคประชาขนที่มีอยู่ในปัจจุบนัและในอนาคตได้ 
2. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่าย และอุปกรณท์ี่เก่ียวข้องในระบบ ให้มีการใช้งาน 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบการท างานที่ส านักงานประกันสังคมมีแผนจะปรับปรุงใหม่ในอนาคตภายใต้งบประมาณ
ที่เหมาะสม 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการระบบโครงข่ายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
ตรงตามเป้าหมาย รวดเร็วอย่างเป็นระบบ 

4. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถใช้งานกับระบบงานสารสนเทศของส านักงานประกนัสังคมได้ และรองรับ
ปริมาณการใช้งานในปัจจบุันและในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

5. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศของส านักงานประกันสงัคม 
ที่ปรับเปลีย่นจากระบบ Main Frame (Sapiens) เป็นระบบ Web Application ได้อย่างมีเสถียรภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

6. มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริการงานประกันสังคม จากหน่วยงานตา่งๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงานประกันสังคม ได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. นายจ้าง ผู้ประกนัตนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในบริการงานประกันสังคมที่ได้รับ 
2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม สามารถให้บริการงานประกันสังคม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพึงพอใจในระบบสนบัสนุนการปฏิบัติงานทีช่่วยลดภาระและขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน 
4. ส านักงานประกนัสังคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้อมที่จะสนบัสนุนการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกนัตน ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
5. ส านักงานประกันสังคมใช้ช่องทางรับส่งข้อมูลเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงาน

ประกันสังคม ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
6. มีการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้อยา่งถูกต้องรวดเร็วและมีประสทิธภิาพ 
7. สามารถให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งบริการงานประกันสังคมเคลื่อนที่ 
8. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการผู้ประกันตน สถานประกอบการ และ

สถานพยาบาลโครงการประกันสังคมที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
9. ขนาดช่องสัญญาณของระบบสื่อสัญญาณเพียงพอกับการให้บริการในการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมจาก

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Main frame (Sapiens)  เป็น ระบบ Web Application 

เป้าหมาย 
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายให้ครอบคลุม ส านักงานประกันสังคมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับ

ระบบงานการใ ห้บริการภาคประชาขนที่ มี อยู่ ในปัจจุบันและเพิ่ ม เติม ในอนาคตได้  จ านวน 149 หน่วยงาน  
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสื่อสัญญาณและอุปกรณ์รุ่นใหม่ซึ่งจะมีผลให้การรับส่งข้อมูลระหว่างส านักงานประกันสังคม
ส านักงานใหญ่กับส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนงาน การตอบสนอง (Response Time) ที่รวดเร็วขึ้น ท าให้ส านักงานประกันสังคมสามารถให้บริการกับประชาชนได้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ระยะเวลาการด าเนินการ 
39 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับของการให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (WAN Network) จ านวน 149 หน่วยงาน  
            ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Network Availability) 99.99%   

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
ส านักงานประกันสังคมไม่มีระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลใช้งาน ทุกหน่วยงานทั่วประเทศ หยุดชะงัก ขาดช่วงการใช้

งาน ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส านักงานประกันสังคม ต่องานบริการนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อความเชื่อมั่นของส านักงานประกันสังคมโดยรวม และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กระทรวงแรงงาน เป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

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

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

2. ติดตั้งและทดสอบระบบ             

3. อบรม             

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

ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ 

ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่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 จัดสรร 148,950,000 บาท (ใช้เงินคงเหลือจากปี 2564 จ านวน 750,000 บาท) 
ปี 2566 ขอตั้ง  149,700,000 บาท 
ปี 2567 ขอตั้ง   74,850,000 บาท (ม.ค. - มิ.ย. 67) 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.19 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security Operation 
Center) 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุก
แก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย ปลอดภัย 
มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้การ

ด าเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องมุ่งหมายเพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศมีหน้าที่ป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตามร่างพระบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนแม่บทที่เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 โดยอ้างอิงจากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 - 2564) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดของนายกรัฐมนตรีที่น าเสนอ
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ประกอบกับการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเป็นกรอบการ
ด าเนินงานให้ใช้กับทุกภาคส่วน รวมถึงภาครัฐ โดยได้ก าหนดแนวทางด าเนินการให้พัฒนาโครงสร้างองค์กรในภาครัฐ เพื่อ
รองรับสังคมดิจิทัล และรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงาน
กับภาครัฐ 

ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นจ านวนมาก การรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นหัวใจส าคัญ ในการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคม ที่จะละเลยไปไม่ได้ ด้วย
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ นั บ วั น จ ะ ยิ่ ง เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น  แ ล ะ ก า ร โ จ ม ตี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
ที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้น ท าให้ส านักงานประกันสังคมมีความจ าเป็นต้องใส่ใจทางด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
เพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของส านักงานประกันสังคมถูกโจรกรรมโดยผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงป้องกันการ
เกิด Downtime ขึ้นในระบบสารสนเทศ อันจะน ามาซึ่งความเสียหายทางระบบสารสนเทศท าให้ส านักงานประกันสังคม
สูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 

 
 



 

91 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส านักงานประกันสังคมได้มีการติดตั้งใช้งานเทคโนโลยีด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Firewall ,NG-IPS ,Advance Threat Protection, Web Application Firewall 
Secure Web Gateway ,Web Service Gateway ,Email Protection และEndpoint Protection แต่ก็อาจจะมีการโจมตี
หลุดรอดเข้ามาโดยที่ผู้ดูแลระบบไม่ทราบว่าเกิดการโจมตีขึ้น 

ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ (Security Operation Center - SOC) เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของทีม CSIRT (Computer Security Incident Response Team) 
โดย SOC จะช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายของตนได้อย่างครอบคลุม และสามารถ
ระบุถึงเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ SOC ยัง
สามารถท าหน้าที่อ่ืน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การตรวจสอบหาช่องโหว่ในระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในองค์กร ซึ่งการจัดตั้ง SOC ควรประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 

1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ SOC จะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในโครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบ แผนผังโครงสร้าง
เครือข่าย (network diagram) และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการจัดท าบัญชีทรัพย์สินสารสนเทศที่ต้อง
เฝ้าระวังทั้งหมด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบช่องโหว่ใน
ระบบได้อย่างถูกต้อง 

2. อุ ป ก ร ณ์ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  Security Information and Event Management (SIEM)  
เป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการไซเบอร์ มีหน้าที่ตรวจจับและยับยั้งการ
โจมตีที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ด้วยแนวคิดในการน าข้อมูลทางด้านความปลอดภัยจากอุปกรณ์ทั้งหมด มาประมวลผลร่วมกับ
ข้อมลูในระบบเครือข่าย เพื่อตรวจหาการโจมตีต่าง ๆ ที่อาจหลุดรอดมาจากอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยแต่ละชนิดมา
ได้ โดยการท า Correlation เพื่อค้นหาพฤติกรรมการโจมตีระบบเครือข่ายที่ก าลังเกิดขึ้นและท าการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
แบบ Real-Time เพื่อยับยั้งเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทันท่วงที อีกทั้งยังมีการสรุปข้อมูลทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อสร้าง
รายงาน ส าหรับใช้ได้ทั้งการตรวจสอบตาม Compliance และการวางแผนในการเสริมความปลอดภัยให้ระบบสารสนเทศ
ของส านักงานประกันสังคม และทางผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้มีรายงานการวางแผนปรับปรุง
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารนเทศ โดยในรายงานฉบับดังกล่าวมีการระบุความเสี่ยง ด้านการตรวจจับการ
โจมตีจากผู้บุกรุก ว่าทางส านักงานประกันสังคมยังขาดเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย ร่วมกับผลจากการตรวจจับจากอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Real Time 
จึงควรพิจารณาติดตั้งระบบ Security Information and Event Management (SIEM)  และควรพิจารณาติดตั้งเครื่องมือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องมือค้นหาทรัพย์สินสารสนเทศ (asset discovery) เครื่องมือบริหารจัดการช่องโหว่ 
(Vulnerability Management) เครื่องมือตรวจจับภัยคุกคาม ( intrusion detection) และเครื่องมือการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับภัยคุกคาม (threat Intelligence) เป็นต้น 

ดังนั้น เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส านักงานประกันสังคม จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (SSO Security Operation 
Center) เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายได้อย่างครอบคลุม และสามารถระบุถึงเหตุการณ์
ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของส านกังานประกันสังคม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
3. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
4. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานประกันสงัคม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ส านักงานประกนัสังคมสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานประกนัสังคมสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อหาสาเหตุของภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
4. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานประกันสงัคม 
5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป้าหมาย 
ระบบสารสนเทศทั้งหมดของส านักงานประกันสังคม มีความมัน่คงปลอดภัยจากภัยคุกทางไซเบอร์ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
48 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวังและแก้ไขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
การรับรู้ถึงสถานการณ์ภัยคุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายอาจเกิดความล่าช้า ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์

ผิดปกติได้ไม่ทันท่วงที และเกิดผลกระทบในการโจมตีต่อระบบสารสนเทศฯ ที่กว้างขึ้น และร้ายแรงมากขึ้น 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. ติดตั้งระบบ ทดสอบระบบ อบรม และใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. ปรับปรุงสถานที่พร้อมติดตั้งระบบ 
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ปี 2565             

บริหารศูนย์ปฏิบตัิการไซเบอร ์             

ปี 2566             

บริหารศูนย์ปฏิบตัิการไซเบอร ์             

ปี 2567             

บริหารศูนย์ปฏิบตัิการไซเบอร ์             

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
ด าเนินการแลว้ตามสัญญาเลขที ่ซ 009/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564  จ านวนเงนิ 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 จัดสรร 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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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.20 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ
สารสนเทศ 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคก์ร ให้มีความทันสมัย 
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ตามที่ส านักงานประกันสังคม ได้ด าเนินงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ 

(Platform) ใหม่ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) เดิมในโครงการจัดหาและด าเนินการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานส านักงานประกันสังคม ตามสัญญา ซ 029/2556 ลงวันที่  29 สิงหาคม 2556 
ประกอบด้วย การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ประกอบ ซอฟต์แวร์ระบบ การโอนย้ายระบบ
สารสนเทศ (16 ระบบ) และการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศแก่ผู้ประกันตน 
นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ และสถานพยาบาล ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2556 และได้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฯ มาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมได้มีจ านวนเพิ่มจากเดิม 16 ระบบ เป็น 41 ระบบ ส่งผล
ท าให้ปริมาณการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสูงขึ้น โดยอยู่ที่ประมาณ 80 – 90% ของทั้งหมดท าให้
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้การด าเนินการโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของระบบสารสนเทศ เป็นไปในแนวทางประหยัด คุ้มค่า และไม่มีความซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืนๆ
จึงแบ่งระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมออกเป็น 3 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มที่ 1.ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลในระบบ.Sapiensกลุ่มที่2 ระบบงานที่บันทึกข้อมูลในระบบ WEB แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ 
Sapiens และกลุ่มที่ 3 ระบบงานที่ต้องเชื่อมโยง ใช้ข้อมูลในระบบ  Sapiens เป็นประจ า โดยกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะ
ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ฯ ในระยะแรกภายในปี พ.ศ. 2564 และกลุ่มที่ 3 จะ
ด าเนินการจัดหาในปี พ.ศ. 2565 เป็นล าดับถัดไป ซึ่งระบบสารสนเทศของส านักงานประกันสังคมจ านวน 41 ระบบ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลในระบบ.Sapiens จ านวน 15 ระบบ ประกอบด้วย ระบบงาน
ห้องสมุดอัตโนมัติและบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ .(LIB : e-Library).,ระบบงานบริหารการลงทุน Bonanza 
Investment (BOI/IMS) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS).,.ระบบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ส านักงานประกันสังคม (WPR) ระบบงานที่ใช้สื่อสารในส านักงานประกันสังคม (IHC)/ระบบอบรม Online(KM) ระบบ
อีเมล์ส านักงานประกันสังคม(Webmail) ระบบการส่งข้อความ.Instant Message (IM)  ระบบ IT Help Desk (SDP) 
ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานสารสนเทศประกันสังคม (SAM) ระบบสลิปเงินเดือน (Salary) ระบบการแสดงผลผ่าน 
Dashboard ของข้อมูลในหน่วยงานประกันสังคมให้กับผู้บริหารประกันสังคม (WARRoom) ระบบแบบส ารวจ 
(Survey) ระบบจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน(DM) ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน (NSW) และระบบการจัดเก็บ
เอกสาร (EDOC) 
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กลุ่มที่ 2 ระบบงานที่บันทึกข้อมูลในระบบ.WEB.แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ Sapiens จ านวน 3 
ระบบ ประกอบด้วย ระบบงานกองทุนเงินทดแทน (WCF) ระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 (M40) และ
ระบบแจ้งประสบอันตรายอันเนื่องจาการท างาน (ECPS) 

กลุ่มที่ 3 ระบบงานที่ต้องเชื่อมโยง ใช้ข้อมูลในระบบ Sapiens เป็นประจ า จ านวน 23 ระบบ ประกอบด้วย 
ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการ (WPD) ระบบการให้บริการe-Service (ESV) ระบบสารสนเทศการประกันสังคม
กรณีว่างงาน (UEB) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service (DB4ESV), ระบบบริการ
ทันตกรรม (EDENT) ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ERC) ระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบ านาญ
ชราภาพ (SPD) ระบบสารสนเทศการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีบ าเหน็จชราภาพ .(SPDL) ระบบสารสนเทศงาน
ประกันสังคมกรณีว่างงานส าหรับผู้ประกันตนต่างด้าว (UEF) ระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3.กองทุน (EMCO) ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMRA) ระบบเบิกจ่าย
ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPS) ระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (NCH) ระบบตรวจสอบข้อมูล
ผู้ประกันตนผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน.(MOL) ระบบที่ให้บริการผ่าน Mobile (My Wallet) ระบบที่รวบรวมข้อมูล
จาก Sapiens (PCS) ระบบเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีทุพลภาพ และกรณีเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
(RMS) ระบบบัญชีเงินฝากธนาคาร (SEQ) ระบบที่รองรับการ รับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูล (SFTP) ระบบจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์กรณี โรคที่มีภาวะเสี่ยง (SS-Data) ระบบเชื่อมต่อไปยังกรมการปกครอง (AMI/IKNO) ระบบคลังข้อมูล (DWH) 
และระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการหลัก (WPD CORE) ประกอบกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการ
ดังกล่าว มีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 7 ปี  

แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีการพัฒนาแบบฟอร์มสถาปัตยกรรม 
Microservices ซึ่งจะแยกพัฒนาแต่ละ services ออกจากกันโดยชัดเจน โดยก าหนด API (Application Programming 
Interface) ไว้ให้เรียกใช้แต่ละ services สามารถท างานได้อย่างเป็นอิสระมีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองและหากจ าเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลที่อยู่ใน services อ่ืน ก็สามารถเรียกใช้ผ่าน API (Application Programming Interface) ท าให้เกิดความ
คล่องตัวในการพัฒนาและการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานและสามารถ
รองรับการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศกลุ่มที่ 1 
ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลในระบบ sapiens และกลุ่มที่ 2 ระบบงานที่บันทึกข้อมูลในระบบ WEB  
แต่บางคร้ังมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ Sapiens โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สามารถรองรับการ
ท างานสถาปัตยกรรมแบบเดิม (Monolithic Architecture) ได้พร้อมทั้งรองรับการท างานที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ 
(Microservices Architecture) ได้ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานผา่นซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือน (Software Defined)  
3. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ส ารองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และสามารถกอบกู้ข้อมูลหรือระบบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล 
4. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ให้รองรับการท างานแบบ Active/Active หรือ 

Active/Standby ส าหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองฝั่งสามารถท างานซึ่งกนัและกันได้ในกรณีเมื่อเกิด
ภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

5. เพื่อจัดท าแผนการทดสอบและการโอนยา้ยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์จาก 
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไปยังศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารอง 

6. เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในการน ามาใช้และเป็นการต่อยอดการใช้งานตามแผนปฏบิัติ
ราชการส านักงานประกันสงัคมและให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. สามารถให้บริการและควบคุมการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น 
2. สามารถควบคุมระดับความปลอดภัยการให้บริการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ 
3. สามารถรองรับการขยายตัวและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตาม

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

ความปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง 
5. สร้างความมั่นใจให้แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ทั่วไป ในการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
6. ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มีความพึ่งพอใจในการได้รับบริการ 
7. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร 

เป้าหมาย 
1. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์ ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศกลุ่มที่ 1

ระบบงานที่ไม่ต้องเชื่อมกับฐานข้อมูลในระบบ Sapiens.และกลุ่มที่ 2 ระบบงานที่บนัทึกข้อมูลในระบบ WEB  
แต่บางครั้งมีการเรียกดูข้อมูลในระบบ Sapiens  

2. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ชุดใหม่สามารถรองรับการท างานสถาปัตยกรรมแบบเดิม 
(Monolithic Architecture) ได้พร้อมทั้งรองรับการท างานที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ (Microservices Architecture) ได้ 

 3. เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายความปลอดภัยดา้นเครือข่าย ไม่ว่าจะเปน็การท างานผ่านอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย หรือซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนเครือข่าย (Software Defined) เพื่อให้รองรับ 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมัน่คงไซเบอร์ พ.ศ.2562 

4. ได้อุปกรณ์ส ารองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถกู้ข้อมูลหรือระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
รวดเร็ว พร้อมด้วยเทคโนโลยีทีม่ีความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล 

5. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้รองรับการท างานแบบ Active/Active หรือ 
Active/Standby ส าหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองสามารถท างาน 
ซึ่งกันและกันได้ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 6. จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการน ามาใช้เพื่อการต่อยอดการใช้งานตามแผน เพื่อให้
สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
10 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99   

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. ปัจจุบัน hardware ในโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) ใหม่แทนเครื่องแม่ข่ายและ

อุปกรณ์ (Platform) เดิม มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี ในกรณีที่ hardware ไม่อยู่ในสายการผลิต (end of life) จะ
ท าให้ส านักงานประกันไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการบ ารุงรักษา (Maintenance) ตัวอุปกรณ์ได้ หากเกิด
กรณีอุปกรณ์ hardware ช ารุดหรือเสียหาย อาจท าให้การให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา และเขต
พื้นที่ หยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง หรืออาจจะไม่สามารถให้บริการแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน อาทิเช่น การเบิกจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนได้ การส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน การเปลี่ยน
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สถานพยาบาลของผู้ประกันตน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

2. ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ (Platform) ใหม่แทนเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์ (Platform) เดิม เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์ประกอบ และซอฟต์แวร์ระบบ เพื่อรองรับระบบสารสนเทศจ านวน 16 ระบบ แต่ปัจจุบันมีระบบ
สารสนเทศเพิ่มขึ้นรวมเป็นจ านวนมากกว่า 42 ระบบ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ปัญหาเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ไม่เพียงต่อการใช้งาน 

3. หากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License) ไม่ได้รับการต่ออายุการใช้งาน จะท าให้ไม่สามารถ Upgrade 
Version , Patches , Fixes ต่างๆได้ อาจท าให้ระบบสารสนเทศส านักงานประกันสังคมเกิดช่องโหว่และถูกโจมตีจากผู้
ไม่ประสงค์ดี 

4. เนื่องจากส านักงานประกันสังคมมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อภารกิจ จึงได้จ้างผู้ดูแล
ระบบที่มีองค์ความรู้ในด้านการจัดการระบบ Cloud Computer ทั้งในด้าน Hardware และ Software รวมถึงต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบ Computer Mainframe เข้ามาช่วยบริหารจัดการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา
บุคลากรดังกล่าวข้างต้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการและ
ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศ  

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             
1. ทบทวนโครงการและงบประมาณ             
2. เสนอขออนุมัติโครงการ                         
   2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
เห็นชอบโครงการ 

          
  

      
      

   2.2 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
เห็นชอบกรอบเงินประมาณของโครงการ 

         
  

      
      

  2.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงนิกองทุนเพื่อบริหารงาน
ของส านักงานประกันสังคม  

     
 

   
   

  2.4 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 
13) อนุมัติโครงการ 

     
 

   
   

  2.5 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เห็นชอบโครงการ         

     
 

   
   

3. ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 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  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ  ด าเนนิการท าสัญญาแล้ว เลขที่สัญญา ซ016/2564 ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2564 
              จ านวนเงิน 296,500,000 บาท (ก.ย.2564 – พ.ค. 2565) 
              ปี 2564  จัดสรร 160,129,500 บาท 
              ปี 2565  จัดสรร 136,370,500 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.21 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบสนบัสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ
เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้มีความ
ทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกทีทุ่กเวลา      
หลักการและเหตผุล 
                โครงการจัดหาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility) พร้อมติดตั้งใช้งาน จัดท าขึ้นเพื่อรองรับการ
ให้บริการผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้างทั่วประเทศ ให้มีการบริการที่ทันสมัย รองรับบริการ e – Self Service ซึ่งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญในการให้บริการ และในส่วนของข้อมูล ซึ่งการให้บริการข้อมูลที่ดี จ าเป็น
จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยไม่ท าให้เกิดการ Down time ซึ่งการที่จะ
ลดช่องว่างในการให้บริการ หรือลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ระบบต้องหยุดชะงักลงได้นั้น จ าเป็น
จะต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี มีการท างานอย่างประสิทธิภาพ ซึ่งระบบไฟฟ้าส ารอง ถือเป็นระบบสนับสนุนหลัก ที่จะต้อง
ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการรับบริการไฟฟ้าจากภายนอกเพียงอย่างเดียว ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบท าให้ระบบหยุดชะงักได้ อาทิ ผลกระทบจากการตัดระบบไฟฟ้า เพื่อด าเนินการบ ารุงรักษาระบบของการไฟฟ้า
เอง หรือการด าเนินการปรับปรุงระบบเสาไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือแรงต่ า ตลอดจนการซ่อมแซมการลัดวงจร
จากการหักล้มของเสาไฟฟ้า หรือกิ่งไม้พาดทับสายส่งในเส้นทางที่มีผลกระทบเป็นต้น ซึ่งมาตรฐาน Uptime Institute 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นท าให้ระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความแข็งแรง ตัดความเสี่ยงจากภายนอกไป
อย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งไปที่ระบบไฟฟ้าภายในที่จ่ายให้แก่ห้อง Data Center และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดย
ไม่ค านึงถึงระบบไฟฟ้าที่รับมาจากภายนอก (การไฟฟ้า) จึงจ าเป็นจะต้องมีระบบสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Facility) ที่เพียงพอ และติดตั้งให้มีการท างานในลักษณะควบคู่กัน (Concurrently) เพื่อป้องกันในกรณีที่ชุดใดชุดหนึ่ง
หยุดการท างาน ซึ่งอีกชุดยังสามารถท างานทดแทนได้ ณ ปัจจุบันส านักงานประกันสังคมได้มีการออกแบบ และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ารองรับตามมาตรฐานของ Uptime Institute โดยเทียบเท่าที่ระดับ Tier III ซึ่งสามารถก าหนดการวางแผน 
เพื่อท าการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาระบบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันที โดยไม่จ าเป็นต้องท าการปิดระบบ
คอมพิวเตอร์ (Shut down) เดิมระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) ที่ติดตั้งใช้งาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม 
มีการใช้งานมายาวนาน อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 : รหัสครุภัณฑ์ สปส.สบท. 13-19-001-54/3) ซึ่ง
ตามมาตรฐานการใช้งานของอุปกรณ์ถือเป็นความเสี่ยงที่จะต้องมีการระมัดระวังในการใช้งานอย่างสูง ส านั กงาน
ประกันสังคมมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่อุปกรณ์ดังกล่าวก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้
ในทันที เนื่องจากชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้าก าลัง การท างานต้องรองรับโหลด
ไฟฟ้าก าลังที่ไม่สม่ าเสมอตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงที่จะท าให้ระบบเกิดการหยุดชะงักในทันที ล าดับถัดจากระบบไฟฟ้า 
คือ ระบบป้องกันอัคคีภัย ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อการยับยั้งเหตุไฟไหม้ได้อย่างทันที เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ป้องกันไม่ให้เกิด
การลุกลามท าลายทรัพย์สินจ านวนมาก ฉะนั้น การมีระบบที่ดี มีความทันสมัย มีการรองรับการดูแลจากภายนอกตลอด
อายุการใช้งาน ท าให้เกิดความมั่นใจในทรัพย์สิน และสร้างความเชื่อมั่นในการยับยั้งการเกิดเหตุการณ์ได้ในทันที รวมถึง
ความคาดหวังของความรุนแรงของความเสียหาย จะต้องค านึงถึงโอกาสที่จะด าเนินการกู้คืนระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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และข้อมูลเป็นส าคัญหลังเกิดเหตุขึ้นจริง ซึ่งเดิมระบบดับเพลิงที่ติดตั้งใช้งาน ณ ห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมี
อายุการใช้งานเกิน 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2552 : รหัสครุภัณฑ์ สปส.สบท. 10-44-001-52/3) ระบบที่ใช้เป็นสารดับเพลิงชนิด 
FM200 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในรุ่นแรกๆ ที่มีการใช้งานสารสะอาดในการดับเพลิง ตัวถังมีน้ าหนักมาก แหล่งให้บริการใน
การเติมสารดับเพลิงมีจ านวนรองรับน้อยลง ส่งผลกระทบให้ต้องปิดระบบดับเพลิงลงในช่วงด าเนินการถอดถังไปเติมสาร
ดับเพลิงดังกล่าว ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อห้องเคร่ืองศูนย์คอมพิวเตอร์ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โดยไม่คาดคิดขึ้น และ
ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่จะมีการยกเลิกการใช้งานสารเคมีชนิดดังกล่าว เนื่องจากตัวสารมีการพัฒนามาจากสาร 
HALON เมื่อกระจายไปในชั้นอากาศใช้เวลาในการสลายตัวค่อนข้างยาก ท าให้ตกอยู่บนชั้นบรรยากาศเป็นเวลานาน ซึ่ง
ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ใช้เทคโนโลยีการดับเพลิงในรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงระบบชุดควบคุมการสั่งการ 
(Controller) ยังเป็นเทคโนโลยีในแบบเก่าระบบมีความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับบ่อยครั้ง รวมถึงยังขาดแคลนใน
เร่ืองของชุดอะไหล่ทดแทนในท้องตลาดอีกด้วย ถือเป็นความเสี่ยงในการใช้งานต่อไป อีกทั้งระบบตรวจสอบและป้องกัน
การบุกรุกจากบุคคลภายนอก (Access Control & CCTV System) ห้องเคร่ืองศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจ าเป็นจะต้อง
มีระบบตรวจสอบการเข้าพื้นที่อย่างทันสมัย สามารถชี้ชัดตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ระบบสามารถ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการร่วมกันได้กับระบบภายในห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบ Access Control และ
ระบบ CCTV ที่ติดตั้งใช้งานที่มีอยู่เดิมนั้น เป็นระบบที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี 2556 : รหัส
ครุภัณฑ์ สปส.สบท. 01-68-001-56/3 และ สปส.สบท. 13-38-002-56/3 ) ระบบ CCTV ดังกล่าว ไม่สามารถ
ตรวจสอบชี้ชัดตัวบุคคลที่เข้าไปยังพื้นที่ห้องเครื่องศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ชัดเจน รวมถึงยังขาดการติดตั้งตัวอุปกรณ์กล้อง
ในต าแหน่งส าคัญๆ อีกจ านวนมาก เพื่อที่จะให้ครอบคลุมมุมมองได้อย่างต่อเนื่อง ชุดระบบควบคุม CCTV มีความล่าช้า
ในการตรวจสอบค้นหาข้อมูลย้อนหลัง และมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังที่จ ากัด รวมทั้งระบบ Access Control เดิม 
ยังไม่สามารถรองรับการน าข้อมูลการใช้งานระบบน าออกไปสร้างรายงานย้อนหลัง เพื่อน าไปใช้ตรวจสอบความผิดปกติ
ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ขาดความทันสมัยจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย และปัจจุบัน
เพื่อป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการมีระบบที่ทันสมัยลดการสัมผัสอุปกรณ์โดยตรงจึง
มีความเหมาะสมปลอดภัยจากการติดเชื้อดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีมีความทันสมัยให้กับศูนย์
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมั่นในระบบสนับสนุนที่ดีมีความแข็งแรงสามารถ
รองรับการท างานของระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการข้อมูลผู้ประกันตนในทุกๆ 
ระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือที่ดีให้แก่องค์กร และผู้เข้า
มาเยี่ยมชม จึงจ าเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้งใช้งาน จ านวน 
2 ชุด เพื่อติดตั้งทดแทนระบบที่ใช้งานเดิม จัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน 
จ านวน 1 ระบบ เพื่อติดตั้งทดแทนระบบดับเพลิงชนิด FM-200 ที่ใช้งานเดิม เนื่องจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบ
หมอกน้ า (Water Mist) สามารถติดตั้งใช้งานในพื้นที่ได้หลากหลาย ทั้งพื้นที่ห้องปิด หรือพื้นที่เปิดโล่ง ลดการจัดหา
ติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดอ่ืนในอนาคตเพิ่มเติม ราคาค่าบ ารุงรักษาต่ ากว่าระบบดับเพลิงชนิดสารสะอาด และไม่
จ าเป็นต้องปิดระบบท าให้เกิดการ Down time ในการด าเนินการน าถังออกไปเติมสารดับเพลิงเมื่อเกิดการรั่วของสาร 
เนื่องจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ า (Water Mist) ไม่มีการเติมสารดับเพลิงเป็นการใช้น้ าในการดับเพลิงแทน 
และกรณีหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากน้ าไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต
ด้วย, จัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน และจัดหาระบบควบคุมการเข้า -ออก
อัตโนมัติ (Access Control) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน เพื่อติดตั้งทดแทนระบบที่ใช้งานเดิม         
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จ านวน 1 ระบบ  

ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA แบบ Dynamic UPS พร้อมติดตั้ง 

ใช้งาน จ านวน 2 ชุด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุ
การใช้งานประมาณ 10 ปี (เนื่องจากเป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณ Load  
ที่เพียงพอจึงไม่มีปรากฏในรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นอกมาตรฐาน) 

3. เพื่อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี  

4. เพื่อจัดหาระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 
10 ป ี

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility)  
6. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการข้อมูลประกันสังคม 

ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จ านวน 1 ระบบ  

ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ป ี 
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA แบบ Dynamic UPS พร้อมติดตั้ง

ใช้งาน จ านวน 2 ชุด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุ
การใช้งานประมาณ 10 ปี (เนื่องจากเป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณ Load ที่
เพียงพอ จึงไม่มีปรากฏในรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นอกมาตรฐาน) 

3. เพื่อจัดหาระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใชง้าน ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มอีายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี  

4. เพื่อจัดหาระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ 
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสงัคม ส าหรับตดิตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 
10 ป ี 

5. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มีระบบไฟฟา้ส ารองที่มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดบั Tier III ตามมาตรฐาน 
Uptime Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ 

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์คอมพิวเตอร์  
7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานศนูย์คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้

กระจายการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีการแจ้งเตือนและแสดงผลสถานการณ์ท างานของ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ในกรณีจ าเป็น 

8. สามารถเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ตัวอย่างที่มีระบบสนับสนนุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Facility)  
ที่เพียงพอรองรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล 

9.เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มีความเชื่อมั่นในการให้บริการมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
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เป้าหมาย 
1. เพื่อจัดหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ า (Water Mist) พร้อมติดตั้งใช้งาน จ านวน 1 ระบบ  

ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณช์ุดเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี  
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 250 KVA แบบ Dynamic UPS พร้อมติดตั้ง 

ใช้งาน จ านวน 2 ชุด ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มี 
การใช้งานประมาณ 10 ปี (เนื่องจากเป็นเครื่องส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับปริมาณ Load ที่
เพียงพอจึงไม่มีปรากฏในรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่อยู่นอกมาตรฐาน) 

3. เพื่อจัดหาระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ณ อาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ 
ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มอีายุการใช้งานประมาณเกือบ 10 ปี  

4. เพื่อจัดหาระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จ านวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน  
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม ส าหรับติดตั้งทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งานประมาณเกือบ 
10 ป ี

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสนับสนนุศูนย์คอมพิวเตอร์ (Facility)  
6. เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้ใช้บริการข้อมูลประกันสงัคมทั่ว

ประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
5 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ : จ านวนชั่วโมงของการแสดงผลของข้อมูลของอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ และน าไปวิเคราะห์  
            ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. ส านักงานประกันสังคม มีระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งเชื่อมโยงกัน

จ านวนมาก อยู่ในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Center) หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมในเรื่องของการควบคุม
อุณหภูมิการเพิ่มระดับอุณหภูมิมากไปหรือน้อยไป จะท าให้เกิดความชื้นขึ้นมาภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data 
Center) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการใช้งานอุปกรณ์ลดลงจนถึงขั้นเสียหายได้ 

2. เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ยังขาดอุปกรณ์และระบบส าหรับการบริหารจัดการศูนย์
คอมพิวเตอร์ กรณีเกิดเหตุขัดข้องภายในศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่มีระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
รวมถึงแสดงผลสถานะการท างานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ไม่สามารถบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที  

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

 
 
 
 



 

104 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. จัดท าแผนการด าเนินการในการติดตั้งระบบ  
5. ติดตั้งระบบ 
6. ทดสอบการท างาน 
7. จัดอบรมการใช้งาน 
8. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2564             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. จัดท าแผนในการด าเนนิงานโครงการ             

3. ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ             

5. งานจัดท าเอกสารและจัดอบรมการใช้งาน             

6.ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
50,369,000  บาท 
ปี 2564  ขอตั้ง  50,369,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

 



 

105 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.22 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสนบัสนุนการให้บริการ (Queue)       

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม    
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิง
รุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนนุการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมให้การคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนทั้ งในส่วนที่ เป็นลูกจ้าง  

ในสถานประกอบการ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนอิสระตามมาตรา 40 รวมทั้งสิ้นประมาณ 
15 ล้านคน รวมถึงการท าธุรกรรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับระบบการประกันสังคม อาทิเช่น สถานพยาบาล 
ธนาคาร เป็นต้น  ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการของผู้ประกันตนในปี 2560 จ านวน 40.3 ล้านครั้ง (ที่มา สถิติการให้บริการ
ส านักงานประกันสังคม) ซึ่งถือว่าปริมาณงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส านักงาน
ที่เป็นหน่วยให้บริการในส่วนกรุงเทพมหานครพื้นที่และส่วนภูมิภาค จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ ๆ ที่จะท ามาสนับสนุน ที่จะน ามาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับปริมาณของจ านวนผู้ประกันตนที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ส านักงานประกันสังคมจะพัฒนาระบบ e-Self Service ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการไปใช้ช่องทาง
ดังกล่าวก็ตาม การบริการที่ยังไม่ครอบคลุม e Self Service และผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางดังกล่าว ยังมี
ความจ าเป็นต้องเดินมาติดต่องานส านักงาน คาดการประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 20 ล้านคร้ังต่อปี จึงมีความจ าเป็น
ในการให้บริการ ณ หน่วยบริการของส านักงานประกันสังคม  

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2559 -2563)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับ การให้บริการสู่ e-Self Service (e-Self Service) มาตรการที่  3.3 e-Channel Improvement 
ก าหนดให้มีการพัฒนาช่องทางส าหรับให้บริการ ในช่องทางต่าง ๆ ส านักงานประกันสังคมจึงได้เสนอโครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการให้บริการ (Queue) โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส าหรับนายจ้าง/ผู้ประกันตนที่เข้ามาติดต่อ ณ 
ส านักงานประกันสังคม ให้มีเครื่องมือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีระบบในการสนบัสนนุการให้บริการให้เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัต ิ
2. เพื่อให้มีระบบที่สามารถจองคิวเพื่อรับบริการผ่าน Internet 
3. เพื่อให้การก าหนดมาตรฐานการให้บริการให้แต่ละหน่วยบริการมีมาตรฐานการให้บริการที่ใกล้เคียงกันและ

เป็นไปตาม พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
ส านักงานประกันสังคมมีระบบสนับสนนุการให้บริการ และสามารถน าข้อมูลการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ     
 



 

106 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

เป้าหมาย 
1. มีระบบสนับสนุนการให้บริการรองรับการท างานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
2. มีระบบรองรับการอ านวยความสะดวกผู้มารับบริการเพื่อสนบัสนนุการให้บริการให้เป็นธรรม โปร่งใส  

ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรองรับการจองคิวเพื่อรับบริการผ่าน Internet 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
8 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพท์ : ติดตั้งระบบสนับสนนุการให้บริการ  (Queue) ที่ก าหนด มีความถูกต้องครบถ้วน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 100 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการงานของส านักงานประกันสังคม แก่นายจ้าง/ผู้ประกันตน และประชาชนที่เข้า

มาติดต่อ ณ ส านักงานประกันสังคม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เป็นที่พึง
พอใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อส านักงานประกันสังคม 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 
5. ติดตั้งระบบสนบัสนนุการให้บริการ ณ จุดที่ก าหนด 
6. ทดสอบ 
7. ใช้งานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด             
3. ติดตั้งระบบสนบัสนนุการให้บริการ ณ จุดที่ก าหนด              

ปี 2565             
1. ติดตั้งระบบสนบัสนนุการให้บริการ ณ จุดที่ก าหนด             
2. ทดสอบ              
3. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
56,254,500  บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 002/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

             วงเงิน 55,500,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

108 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกนัสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.23 

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

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนนุการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ

และสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแก่นายจ้างสถานประกอบการ ลูกจ้างผู้ประกันตน ผู้มีสิทธิ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว นั้นส านักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการงานประกันสังคมมีความสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็น
ธรรม ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  จนกลายเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวันที่ขาดมิได้ 
ดังนั้นความมั่นคงปลอดภัยและความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งยวด
ต่อคุณภาพการให้บริการงานประกันสังคม และความน่าเชื่อถือของส านักงานประกันสังคม     

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของส านักงานประกันสังคม ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
เป็นระบบหลักในองค์กร ที่ต้องใช้งานเพื่อสนับสนุนการท างานในแต่  ละวัน และสนับสนุนกิจการหลักขององค์กร การ
ท างานที่รวดเร็วและเป็นระบบ เป็นขั้นตอนของระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดปัญหา และการเข้าช่วยเหลือส าหรับผู้ใช้งาน 
รวมทั้งมีการ บันทึกการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป ท าให้ใช้เวลาแก้ไข ปัญหาได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ ยังไม่ได้มี ขบวนการในการบริหารจัดการหน่วยงานด้าน
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  และยังไม่ได้เก็บรวบรวม ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา จ านวนทรัพยากร งานบริการด้านต่าง ๆ 
ไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการกับกับผู้ใช้บริการ  
ผู้ประกันตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในส านักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

สภาพการปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานการให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม จึงต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงานต่อเนื่องเพื่อรองรับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลให้มั่นคง
และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนากรอบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ITIL และ BCP ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสามารถด าเนนิงานในธุรกรรมหลักที่ต้องอาศัยระบบสารสนเทศในการท างานของส านักงานประกันสังคม

ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ 
2. เพื่อก าหนดทรัพยากรที่จ าเปน็ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตอ่เนื่อง และเพื่อก าหนด ขั้นตอนวิธีการ 

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ ฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน ITIL และ BCP 
3. เพื่อให้การหยุดชะงักของการให้บริการมีผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ว่าการให้บริการจะหยุดชะงักด้วยสาเหตุใดก็ตาม  
4. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การกู้คืนของภารกิจต่างๆ ขององค์กรในช่วงที่เกิดวิกฤติโดยมุ่งเน้นไปที่การกู้คืน 

และสนบัสนุนกระบวนการที่ส าคัญ 
5. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานด้านสารสนเทศของส านกังานประกันสังคม โดยเปน็การรวบรวมความรู้ที่มี

อยู่แล้วในการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์น ามาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. ลดต้นทุนคา่ใช้จา่ยในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

4. ช่วยให้องค์กรในส่วนของหนว่ยงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดร้ับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากองค์กร หรือ
หน่วยงานจากนานาประเทศ 

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

การให้บริการได้อย่างเป็นระบบ และด าเนนิงานแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 

เป้าหมาย 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิารความต่อเนื่องทางการด าเนนิงานขององค์กร 
2. เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติ หรืออุบัติการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนนิการหรือการให้บริการ 
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ(ผู้ประกนัตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในส านักงานประกันสังคม 

และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องทั้งหมด) มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ านักงานประกันสงัคม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
12 เดือน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: มีกระบวนการพฒันา ITIL อย่างน้อย 1 ระบบ และแผนการด าเนินงานต่อเนื่องของระบบงานสารสนเทศ  
            IT - BCP อย่างน้อยจ านวน 10 ฉบับ 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิม  มาสู่ระบบใหม่ ช่วงแรกท าให้เกิดการท างานที่ต้องใช้เวลา 

มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ ระบบใหม่ และการน ากระบวนการ ITIL มาใช้จะต้องมีมาตรการในการติดตามและ
วัดผลอย่างต่อเนื่อง มิเช่นนั้นกระบวนการ ITIL จะไม่สามารถเกิดขึ้นและคงอยู่ใน สปส . ได้ตลอดไปต้องมีการก าหนด 
นโยบายที่ชัดเจน และนโยบายควรก าหนดวัตถุประสงค์ การรับมือเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานโดยรวมและสร้างกรอบการ
ท างานขององค์กรและความรับผิดชอบในการวางแผนรับมือฉุกเฉินของระบบไอที เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ผู้บริหารระดับสูง 
(CIO) จะต้องสนับสนุนโปรแกรมรับมือเหตุฉุกเฉินนี้ โดย เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรจะรวมอยู่ในกระบวนการพัฒนานโยบาย การ
จัดท าโครงสร้าง วัตถุประสงค์ บทบาทและความรับผิดชอบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรประเมินระบบไอทีของตน การ
ด าเนินงานและความต้องการที่จะตรวจสอบว่ามีความต้องการการวางแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติมเป็นสิ่งจ าเป็น 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

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

5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             
2. ส ารวจ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการประเมิน
ตามมาตรฐาน ITIL และ BCP 

            

3. พัฒนากรอบวิธีปฏบิัติตามมาตรฐาน ITIL และ BCP 
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ปี 2566             
1. พัฒนากรอบวิธีปฏบิัติตามมาตรฐาน ITIL และ BCP 
   - จัดท ารายงานผลการประเมนิ 
   - จัดอบรมการใช้กรอบวิธปีฏิบตัิตามมาตรฐาน ITIL และ BCP 

            

2. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
24,500,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 18,250,000 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง    6,250,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.24 

ชื่อโครงการ : โครงการด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data Center สู่ระบบ ISO 27001 
(ส.ค. 2565 – ก.ค. 2568)   

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันใน
ลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline ให้เป็นบริการแบบไร้รอยต่อ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่างๆ เพื่อท าให้
ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
เนื่องจากปัจจุบันส านักงานประกันสังคมมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก เพื่อให้บริการ 

แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน พร้อมทั้งการใช้งานส าหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบกับเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน อีกทั้งส านักงาน
ประกันสังคมยังเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการตามมาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบ
ปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2562 ส านักงานประกันสังคมในฐานะหลักประกันของระบบการจ้างงานของประเทศไทย มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความ
มั่นใจแก่แรงงานที่ต้องการจะเข้ามาท างานในประเทศไทย และสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่ประเทศสมาชิกว่าส า นักงาน
ประกันสังคมไทยมีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 

  ดังนั้น ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและปรับปรุงทักษะความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประกันสังคมให้เทียบเท่ากับระดับสากล จนได้ผ่านการรับรอง
ประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยปัจจุบันครอบคลุมขอบเขตโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ 
ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Site) ในครั้งนี้จะขยายขอบเขตการด าเนินงานในส่วนของระบบสารสนเทศ
งานประกันสังคม 6 ระบบ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการท างานมากขึ้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานสากล ISO/IEC 
27001:2013 ของการรับรองเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการตรวจติดตามและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความประสงค์จะจัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อด าเนินการจัดท ามาตรฐานห้อง Data center สู่ระบบ ISO 27001  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรงุ

โดยสม่ าเสมอเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
 2. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศและมีการรักษา

ความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภายใน และ
ผู้รับบริการ 

 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและผู้ที่ติดต่อกับส านักงานประกันสังคม 
5. เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส านักงานประกันสังคมผ่านการรับรองประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013 โดยมีขอบเขตการรับรอง โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบเครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภัย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมได้รับประกาศนียบัตรของมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 

ส าหรับระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางกายภาพ 
ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบสารสนเทศงานประกันสังคม 6 ระบบ 
      2. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์  ส านักงานประกันสังคม มีความรู้ ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ทัดเทียมกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับสากล 
      3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้อง 
      4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคมมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงโดยสม่ าเสมอ 
      5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม มีความพร้อมใช้ (Availability) ในการให้บริการระบบสารสนเทศ
และมีการรักษาความลับ (Confidentiality) และความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศภายใน และผู้รับบริการ 
      6. ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมีความเชื่อมั่นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ส านักงานประกันสังคม 

เป้าหมาย 
1. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 (Re-certification Audit) 
      2. ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม ผ่านการตรวจติดตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 คร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 (Surveillance Audit) 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
36 เดือน (สิงหาคม 2565 - กรกฎาคม 2568) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ปี 2565 

    ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ระดับ 3 (ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย) 
   ปี 2566 
    ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ระดับ 8 (ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย) 
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    ปี 2567 
    ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ระดับ 8 (ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย) 
    ปี 2568 
    ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ระดับ 6  
                (แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่ตรวจพบจากการตรวจติดตามครั้งที่ 2) 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 

ขาดมาตรการตรวจสอบส าหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรการช่วยลดความ
เสี่ยงจากการถูกโจมตีจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานในระดบัสากล รวมถึงขาดความ
น่าเชื่อถือเนื่องจากไม่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
             - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
              - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของ
ส านักงานประกันสังคม 
            - คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
 3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      4. ด าเนินการทบทวน ปรับปรุง เอกสารที่เก่ียวข้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
      5. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
      6. ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เก่ียวข้องตามขอบเขตที่ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
      7. ด า เนินการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้สอดคล้อง  
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
      8. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แก่คณะกรรมการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานประกันสังคม 
      9. รับการตรวจจากผู้ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 (Certification Body) 
           10. แก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ที่ตรวจพบ 
      11. ด าเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามคร้ังที่ 1 
      12. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 1 (Surveillance Audit) 
      13. ด าเนินการเตรียมรับการตรวจติดตามคร้ังที่ 2 
      14. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 2 (Surveillance Audit) 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560และตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

            

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

            

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย             

ปี 2566             

1. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

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

            

6. แก้ไขสิ่งทีไ่ม่สอดคล้องที่ตรวจพบ             

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

            

8. ประเมินความเสี่ยงดา้นความมั่นคงปลอดภัย             

ปี 2567             

1. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง              

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
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4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 1             

6. แก้ไขสิ่งทีไ่ม่สอดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามคร้ังที่ 1 

            

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

            

8.ประเมินความเสี่ยงดา้นความมั่นคงปลอดภัย             

ปี 2568             

1. จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง             

2. จัดฝึกอบรม             

3. ตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  

            

4. สรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

5. รับการตรวจติดตามคร้ังที่ 2             

6. แก้ไขสิ่งทีไ่ม่สอดคล้องที่ตรวจพบจากการ
ตรวจติดตามคร้ังที่ 2 

            

งบประมาณ 
2,750,000 บาท 
ปี 2565 ขอตั้ง   165,000 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง 1,705,000 บาท 
ปี 2567 ชอตั้ง   467,500 บาท 
ปี 2568 ขอตั้ง   412,500 บาท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.25 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบสารสนเทศ  

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 บริการประชาชน/ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนนุการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการและสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อให้บริการแก่นายจ้างสถานประกอบการ ลูกจ้างผู้ประ กันตน ผู้มีสิทธิ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว นั้นส านักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลี่ยน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการงานประกันสังคมมีความสะดวก รวดเร็ว 
น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  จนกลายเป็นเคร่ืองมือที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจ าวันที่ขาดมิได้ ดังนั้นความมั่นคงปลอดภัยและความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นและ
ความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อคุณภาพการให้บริการงานประกันสังคม และความน่าเชื่อถือของส านักงานประกันสังคม     

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของส านักงานประกันสังคม ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร   
เป็นระบบหลักในองค์กร ที่ต้องใช้งานเพื่อสนับสนุนการท างานในแต่  ละวัน และสนับสนุนกิจการหลักขององค์กร การ
ท างานที่รวดเร็วและเป็นระบบ เป็นขั้นตอนของระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดปัญหา และการเข้าช่วยเหลือส าหรับผู้ใช้งาน 
รวมทั้งมีการ บันทึกการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาคร้ังต่อไป ท าให้ใช้เวลาแก้ไข ปัญหาได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ ยังไม่ได้มี ขบวนการในการบริหารจัดการหน่วยงานด้าน
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  และยังไม่ได้เก็บรวบรวม ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา จ านวนทรัพยากร งานบริการด้านต่าง 
ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการกับกับผู้ใช้บริการ  
ผู้ประกันตน สถานประกอบการ โรงพยาบาล หน่วยงานภายในส านักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

สภาพการปัจจุบันที่มีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานการให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกันสังคม จึงต้องมีการจัดท าแผนการด าเนินงานต่อเนื่องเพื่อรองรับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลให้มั่นคง
และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนากรอบวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ITIL และ BCP ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องในปฏิบัติงาน 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศของ

ส านักงานประกันสังคม 
2. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์  ให้รองรับการท างานแบบ Active/Active หรือ

Active/Stand by ส าหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองสามารถท างานซึ่งกันและ
กันได้ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3. เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ในการน ามาใช้และเป็นการต่อยอดการใช้งานตามแผนปฏิบัติ
ราชการส านักงานประกันสังคมและให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เพื่อการให้บริการที่มีความมั่นคง ทันสมัย ถูกต้องสมบูรณ์ มีความยืดหยุ่นต่อ

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ประกันตน นายจา้ง สถานประกอบการ สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ในการ

ได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้อย่างมปีระสทิธิผล มี
ความพึงพอใจในการได้รบับริการและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการ 

เป้าหมาย 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ส าหรับรองรับระบบสารสนเทศของส านักงาน

ประกันสังคม 
2.  มี เครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ ายพร้อมอุปกรณ์ เพื่ อใ ห้รองรับการท างานแบบ Active/Active หรือ 

Active/Standby ส าหรับให้ทรัพยากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองสามารถท างานซึ่งกัน
และกันได้ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

3. มีการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการน ามาใช้เพื่อการต่อยอดการใช้งานตามแผนปฏิบั ติราชการ
ส านักงานประกันสังคมและให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ได้ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
6 เดือน 

ตวัชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: อบรม สร้างเสริมทักษะประสบการณ ์

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
      ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์

จัดเก็บข้อมูล.(Disk).หน่วยความจ า.(Memory).หน่วยประมวลผล.(CPU) มีปริมาณไม่เพียงพอในการรองรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ของส านักงานประกันสังคมที่มีอยู่ระหว่างด าเนินการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร (ERP) ส่งผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคม ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ 
สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการ  
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กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 4. วิเคราะห์ ออกแบบ  

 5. ติดตั้งฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งซอฟต์แวร ์
   6. ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
 7. อบรม สร้างเสริมทักษะประสบการณ์  

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             
1. ด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

   

      

   
2. วิเคราะห์ ออกแบบ                         
3. ติดตั้งฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งซอฟต์แวร ์             
4. ทดสอบระบบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน                        
5. อบรม สร้างเสริมทักษะประสบการณ์             

งบประมาณ 
174,485,250 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการแลว้ ตามสัญญาเลขที่ ซ 004/2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 

             วงเงิน 174,000,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.26 

ชื่อโครงการ : โครงการเช่าใช้ระบบประมวลผล (CPU) บนเครือ่งคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเพื่อรองรับการให้บริการระบบ
กองทุนประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส างานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล    
และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรกุแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้มี 
ความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ระบบสารสนเทศงานประกันสังคม (Online) เป็นระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติ งานในภารกิจหลักของ

ส านักงานประกันสังคม ในการให้บริการแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยระบบสารสนเทศงานประกันสังคม ประมวลผลบนระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) 
ของส านักงานประกันสังคม และในปัจจุบันมีการใช้งานของระบบประมวลผล (CPU) เต็มความสามารถของเคร่ือง (100 % 
Utilization) ซึ่งมีการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงจนไม่เพียงพอต่อการให้บริการงาน
ประกันสังคม เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบต้องท าการสลับการประมวลผลด้วยตนเอง เนื่องจากระบบมีความสามารถไม่พียง
พอที่จะรองรับงานทั้งหมดได้ โดยในแต่ละวันมีปริมาณ Transactions เฉลี่ยประมาณไม่ต่ ากว่า 3.5 ล้าน Transactions แต่
ประสิทธิภาพการตอบสนองระบบ (Response time) ใช้เวลามากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาในการประมวลผลข้อมูลไม่ส าเร็จ 
ปริมาณงานสะสม คงค้าง  
  ส านักงานประกันสังคม ได้ท าการเพิ่มประสิทธิภาพ (Upgrade) ระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งปัจจุบันเริ่มประสบปัญหาในเรื่องการประมวลผลข้อมูล Batch job 
ไม่สามารถประมวลผลได้ทันตามเวลาที่ก าหนด หากพิจารณาช่วงเวลาการให้บริการระบบ Online พบว่างาน (System + 
Online) และงาน Batch (PRDBAT) มีการแย่งการใช้งานกันโดยใช้งานเฉลี่ยรวมกันเกิน 100% เกิดการประมวลผลคงค้าง
สะสมของ Batch job กลางวันจ านวนมาก เช่น การประมวลผลรายงานและหนังสือเตือนกรณีช าระไม่ครบถ้วน การ
ประมวลผลรายงานทะเบียนส่งแบบ สปส.1-10 ส าหรับค่าจ้างประจ าเดือน การประมวลผลรายงานสถานประกอบการที่ยัง
ไม่น าส่งเงินสมทบ เป็นต้น และเกิดการประมวลผลคงค้างสะสมของ Batch job กลางคืนเป็นจ านวนมากเช่นกัน งานที่ไม่
สามารถประมวลผลในแต่ละวันและแต่ละเดือนได้ทันตามรอบเวลาที่ก าหนด เช่น การประมวลผลงานรายละเอียดการ
น าส่งเงินสมทบ การประมวลผลอัพเดทข้อมูลทุพพลภาพ การประมวลผลอัพเดทข้อมูลสงเคราะห์บุตร การประมวลผล
อัพเดทข้อมูลแพทย์ การประมวลผลอัพเดทข้อมูลมาตรา 39 และการประมวลผลอัพเดทข้อมูลว่างงาน เป็นต้น จาก
ประเด็นปัญหาการประมวลของผลระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมไม่ส าเร็จดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระทบต่อข้อมูลผู้ประกันตนในหลาย ๆ ด้านในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิใน
กรณีต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการน าส่งเงินสมทบ ข้อมูลทุพพลภาพ ข้อมูลสงเคราะห์บุตร ข้อมูลแพทย์ ข้อมูล
มาตรา 39 ข้อมูลว่างงาน เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการท า Extract Data (Big Bang) ข้อมูลจากระบบงานประกันสังคม 
ไปยังระบบ DB4eService ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดท าให้ข้อมูลที่ Update บนระบบ DB4eService ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้
ผู้ประกันตนเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์และข้อมูลส านักงานประกันสังคมขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึง
ปัญหาในการบริหารจัดการรายงานและพิมพ์รายงาน (Report) ต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม ผ่านระบบ 
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Remote Printer และผ่านระบบการจัดเก็บรายงาน (View Direct Report) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้น ไม่สามารถประมวลผลเพื่อออกรายงานให้กับผู้ใช้งานได้ตามก าหนดเกิดปัญหาในเร่ือง
ของข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ SAPIENS ซึ่งมีระบบทะเบียนนายจ้าง สถาน
ประกอบการ ผู้ประกันตน ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบการเงินและบัญชี ระบบเงินสมทบ ระบบบริการทางการแพทย์ มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นตามภารกิจของส านักงานประกันสังคม ท าให้มี Workload ในการประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเมนเฟรมสูงขึ้น เกิดการสะสมของ Job เพิ่มมากขึ้น จนเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการตอบสนองระบบ (Response 
time) เกิดภาวะช้า ท าให้ระบบหยุดชะงัก กระทบต่อการเปิดให้บริการระบบ Online ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 จากประเด็นปัญหาการใช้งานของระบบประมวลผล (CPU)  ซึ่ งมีการใช้งานที่สู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
จนไม่เพียงพอต่อการให้บริการงานประกันสังคม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มสมรรถนะ (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเมนเฟรมเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ 
สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการของส านักงานประกันสังคม  

วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Upgrade) ระบบประมวลผล (CPU) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรมจากขนาด 549 MIPS 

เป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 1,062 MIPS ส าหรับใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
2.เพื่ อแก้ปัญหาการ ใช้ ง านของระบบประมวลผล  (CPU)  ซึ่ ง มี การ ใช้ ง านที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  

จนไม่เพียงพอต่อการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 . สามารถท า การประมวลผลข้อมู ล  Batch job ทั้ ง กลางวั นและกลางคืน ได้ ในปริมาณที่ เพิ่ มขึ้ น  

มีความถูกต้องครบถ้วน และลดปริมาณการสะสมของ Batch job รวมถึงการเปิดให้บริการระบบ Online ได้ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

2. สามารถให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม แก่ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ สถานพยาบาล 
หน่วยงานภาครัฐได้โดยไม่หยุดชะงัก และส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการของส านักงานประกันสังคม  

เป้าหมาย 
1. สามารถเพิ่มสมรรถนะ (Upgrade) ระบบประมวลผล (CPU) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรมจากขนาด  

549 MIPS เป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 1,062 MIPS ส าหรับใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
2. สามารถแก้ปัญหาการใช้งานของระบบประมวลผล (CPU) ซึ่งมีการใช้งานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนไม่เพียงพอต่อ

การให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
24 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: มีจัดท าแผนการด าเนนิงานโครงการ ติดตัง้อุปกรณ์ และทดสอบระบบ จัดท าเอกสาร ใช้งานจริง  

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 

ปัญหาในเร่ืองการประมวลผลข้อมูล Batch job ไม่สามารถประมวลผลได้ทันตามเวลาที่ก าหนดเกิดการสะสมคง
ค้างของ Batch job กลางวันจ านวนมาก เช่น การประมวลผลรายงานและหนังสือเตือนกรณีช าระไม่ครบถ้วน การ
ประมวลผลรายงานทะเบียนส่งแบบ สปส.1-10 ส าหรับค่าจ้างประจ าเดือน ,การประมวลผลรายงานสถานประกอบการที่ยัง
ไม่น าส่งเงินสมทบ เป็นต้น และเกิดการสะสมของ Batch job กลางคืนเป็นจ านวนมากเช่นกัน ที่ไม่สามารถประมวลผลงาน
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ส าคัญในแต่ละวันและแต่ละเดือนได้ทันตามรอบเวลาที่ก าหนด เช่น การประมวลผลงานรายละเอียดการน าส่งเงินสมทบ ,
การประมวลผลอัพเดทข้อมูลทุพพลภาพ ,การประมวลผลอัพเดทข้อมูลสงเคราะห์บุตร ,การประมวลผลอัพเดทข้อมูลแพทย์ 
,การประมวลผลอัพเดทข้อมูลมาตรา 39 และการประมวลผลอัพเดทข้อมูลว่างงาน เป็นต้น จากประเด็นปัญหาการ
ประมวลผลของระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมไม่ส าเร็จดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระทบต่อข้อมูลผู้ประกันตนในหลาย ๆ ด้านในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิในกรณีต่าง ๆ ที่ไ ม่เป็น
ปัจจุบัน เช่น ข้อมูลการน าส่งเงินสมทบ ข้อมูลทุพพลภาพ ข้อมูลสงเคราะห์บุตร ข้อมูลแพทย์ ข้อมูลมาตรา 39 ข้อมูล
ว่างงาน เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการท า Extract Data (Big Bang) ข้อมูลจากระบบงานประกันสังคม ไปยังระบบ 
DB4eService ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดท าให้ข้อมูลที่ Update บนระบบ DB4eService ไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกันตน
เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์และข้อมูลส านักงานประกันสังคมขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงปัญหาใน
การบริหารจัดการรายงานและพิมพ์รายงาน (Report) ต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม ผ่านระบบ Remote 
Printer และผ่านระบบการจัดเก็บรายงาน (View Direct Report) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ประมวลผลเพิ่มขึ้น ไม่สามารถประมวลผลเพื่อออกรายงานให้กับผู้ใช้งานได้ตามก าหนดเกิดปัญหาในเร่ืองของข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน ประกอบกับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ SAPIENS ซึ่งมีระบบทะเบียนนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้ประกันตน 
ระบบประโยชน์ทดแทน ระบบการเงินและบัญชี ระบบเงินสมทบ ระบบบริการทางการแพทย์ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ตาม
ภารกิจของส านักงานประกันสังคม ท าให้มี Workload ในการประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรมสูงขึ้น เกิด
การสะสมของ Job เพิ่มมากขึ้น จนเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพการตอบสนองระบบ (Response time) เกิดภาวะช้า ท าให้
ระบบหยุดชะงัก ส่งผลต่อการเปิดให้บริการระบบ Online ได้ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถให้บริการงาน
ประกันสังคมต่อผู้ประกันตนได้ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ จัดท าเอกสาร ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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2. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์ และ
ทดสอบระบบ  

   
      

   
3. ใช้งานระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม ระยะเวลา 9 เดือน (เม.ย. – ธ.ค. 65) 

   
      

   
ปี 2566             

ใช้งานระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม ระยะเวลา 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 66) 

   
      

   
ปี 2567             

ใช้งานระบบประมวลผล (CPU) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
เมนเฟรม ระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 67) 

   
      

   

งบประมาณ 
144,000,000 บาท 
ปี 2565 ขอตั้ง 54,000,000 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง 72,000,000 บาท 
ปี 2567 ขอตั้ง 18,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ  สัญญาเลขที่ ซ 001/2565 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565  
              จ านวน 144,000,000 บาท  
              ปี 2565 จัดสรร 66,000,000 บาท 
               ปี 2566 ขอตั้ง  72,000,000 บาท 
               ปี 2567 ขอตั้ง   6,000,000 บาท 
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แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกนัสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.27 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบจดัเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม 
เพื่อรองรับการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล    
และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้มี 
ความทันสมัย ปลอดภัย มีเสถียรภาพ รองรับการให้บริการและการท างานจากทุกที่ทุกเวลา 

หลักการและเหตผุล 
ระบบกองทุนประกันสังคม (Online) เป็นระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของส านักงาน

ประกันสังคมในการให้บริการแก่สถานประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกันตน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยระบบกองทุนประกันสังคม (Online) ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) และจัดเก็บ
ข้อมูลบนระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise.Storage) โดยส านักงานประกันสังคม มีการจัดแบ่งพื้นที่บนระบบจัดเก็บข้อมูล 
(Enterprise Storage) ประกอบด้วย 1. พื้นที่ฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศส านักงานประกันสังคม 2. พื้นที่โปรแกรม
ระบบป ฏิ บั ติ ก า ร  z/VM ,.OS/390 พร้ อม  Library and Utilities 3. พื้ น ที่ โ ป ร แ ก ร ม ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า ง า น 
(Thirds.party.Program) ประกอบด้วยโปรแกรม IBM Tivoli Omega Mon for CICS  โปรแกรมส าหรับควบคุมงาน
ประมวลผลแบบ Batch และโปรแกรม View Direct for OS/390 4. พื้นที่ข้อมูลระบบงานและข้อมูล Users ตามระบบงาน
ประกอบด้วย ระบบงานทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง ระบบงานประโยชน์ทดแทน ระบบงานการเงินและบัญชี ระบบงานเงิน
สมทบ ระบบงานบริการทางการแพทย์ระบบงานตรวจสอบ 5. พื้นที่ Temporary เป็นพื้นที่จัดสรรไว้ส าหรับงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศประกันสังคม Develop , Working Storage (Buffer) การท า Report Conversion  การท า Reorganize 
files และการประมวลผลแบบ Batch Process เป็นต้น โดยมีการใช้งานบนพื้นที่ระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) 
รวมทั้งหมดประมาณ 11.97 TB มีพื้นที่การใช้งานประมาณ 11.90 TB ซึ่งมีพื้นที่เหลือรองรับการใช้งานในปัจจุบันประมาณ 
0.07 TB (70GB) (ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564)  
  ส านักงานประกันสังคม ได้ท าการเพิ่มพื้นที่ระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) ครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.
2558  ปัจจุบันส านักงานประกันสังคม ประสบปัญหาในเร่ืองพื้นที่การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการ
เจริญเติบโตของข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีปริมาณการใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30 % ปี สาเหตุเนื่องมาจากภารกิจงานในแต่ละ
วัน รวมถึงการขยายความคุ้มครองการเพิ่มสิทธิประโยชน์ การจัดตั้งสาขาเพิ่มเติมเพื่อขยายหน่วยให้บริการ การเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการที่หลากหลาย การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การจ่ายเงินเยียวยาให้กับสถาน
ประกอบการ นายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เป็นต้น ท าให้พื้นที่การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage)บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเมนเฟรม ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ เกิดปัญหาในการ 
Update ข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศส านักงานประกันสังคม เนื่องจากพื้นที่ในการ Update ข้อมูลไม่
เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานและการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศส านักงานประกันสังคม ส่งผลกระทบต่อ
โปรแกรมสนับสนุนการท างานไม่สามารถใช้งานได้เต็มความสามารถ เช่น ระบบ Monitor และ โปรแกรม JOBTRAC ที่เป็น
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โปรแกรมสนับสนุนการท างานของ Operator ซึ่งใช้ในการประมวลผล Batch job ไม่สามารถ Load Batch job ออกมา
ประมวลผลได้ และกระทบต่อโปรแกรมจัดการรายงาน View Direct Report (VDR) ไม่มีพื้นที่รองรับ Report ที่มีการสร้าง
ขึ้นมาใหม่ตามความต้องการของเจ้าของระบบงาน (Owner) และ ผู้ใช้งาน (User) ในส่วนของโปรแกรม View Direct 
Report โดยเฉพาะปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ส าหรับการสร้างรายงานในระบบ View Direct Report เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก
และรายงานขนาดใหญ่ และมีการก าหนดจ านวนระยะเวลาการเก็บ Report ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้พื้นที่
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบ Users ไม่สามารถเรียกใช้ Reports ตามวันที่ต้องการได้ ผู้พัฒนาระบบไม่สามารถพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมหรือปรับปรุงระบบได้ ในกรณีต้องการใช้พื้นที่ส าหรับงานพัฒนาระบบสารสนเทศส านักประกันสังคม 
(Develop) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ไม่สามารถท ากระบวนการแปลงรายงาน Report. Conversion ได้.ส่งผลกระทบต่อการ
ท า Reorganize. Files.ของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Database Admin (DBA) ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลแบบ Batch 
Process error (กลางวันและกลางคืน) และการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Operator ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการประมวลผล (Batch 
job) ทั้งระบบ ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท า Extract Data (Big Bang) ข้อมูลจากระบบงานประกันสังคม ไปยังระบบ 
DB4eService ท าให้ข้อมูลที่  Update บนระบบ DB4eService ไม่ เป็นปัจจุบัน  ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท า 
Incremental ไปยังระบบที่ต้องการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานกองทุนประกันสังคม เช่น ระบบบ านาญชราภาพ 
ระบบบ าเหน็จชราภาพ เป็นต้น  
 จากประเด็นปัญหาพื้นที่ระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม ไม่
เพียงพอข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เมนเฟรมเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคม ผู้ประกันตน 
นายจ้าง สถานประกอบการ สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคม  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่บนระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม จ านวน 2 

ชุด โดยมีความจุชุดละไม่น้อยกว่า 8TB ส าหรับใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
2. เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม ไม่

เพียงพอและแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พื้นที่บนระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) เพียงพอต่อการการปฏิบัติงานในภารกิจหลัก 

ของส านักงานประกันสังคมได้อย่างต่อเนื่อง  
2. สามารถให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม แก่ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ  

สถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐโดยไม่หยุดชะงัก และส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการของส านักงาน
ประกันสังคม 

เป้าหมาย 
1. พื้นที่บนระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม  

จ านวน 2 ชุด โดยมีความจุชุดละไม่น้อยกว่า 8TB ส าหรับใช้งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
  2. สามารถแก้ปัญหาพื้นที่ระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม ไม่
เพียงพอและแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
1 เดือน  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: ใช้งานจริง 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 

ปัจจุบันพื้นที่การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูล (Enterprise Storage) บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเมนเฟรม ไม่
เพียงพอต่อการใช้งานจึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบกองทุนประกันสังคม ดังนี้ เกิดปัญหาในการ Update ข้อมูลลง
ในฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศส านักงานประกันสังคม เนื่องจากพื้นที่ในการ Update ข้อมูลไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อ
การใช้งานและการตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศส านักงานประกันสังคม ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมสนับสนุนการท างาน
ไม่สามารถใช้งานได้เต็มความสามารถ กระทบต่อโปรแกรมจัดการรายงาน View Direct Report ไม่มีพื้นที่รองรับ Report 
ส่งผลกระทบ Users ไม่สามารถเรียกใช้ Reports ตามวันที่ต้องการได้ ผู้พัฒนาระบบไม่สามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมหรือ
ปรับปรุงระบบได้ ในกรณีต้องการใช้พื้นที่ส าหรับงานพัฒนาระบบสารสนเทศส านักประกันสังคม (Develop) ผู้ดูแลระบบ 
(Admin) ไม่สามารถท ากระบวนการแปลงรายงาน Report. Conversion ได้.ส่งผลกระทบต่อการท า Reorganize. Files.
ของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Database Admin (DBA) ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลแบบ Batch Process error 
(กลางวันและกลางคืน) และการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Operator ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการประมวลผล (Batch job) ทั้งระบบ 
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท า Extract Data (Big Bang) ข้อมูลจากระบบงานประกันสังคม ไปยังระบบ DB4eService 
ท าให้ข้อมูลที่ Update บนระบบ DB4eService ไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท า Incremental ไปยังระบบ
ที่ต้องการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานกองทุนประกันสังคม เช่น ระบบบ านาญชราภาพ ระบบบ าเหน็จชราภาพ เป็น
ต้น ส่งผลกระทบต่อการให้บริการงานประกันสังคม ผู้ประกันตน นายจ้าง สถานประกอบการ สถานพยาบาล หน่วยงาน
ภาครัฐและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรในการให้บริการ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
4. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ จัดท าเอกสาร ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

   

      

   
2. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์ และ
ทดสอบระบบ จัดท าเอกสาร  

   
      

   
3. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
22,500,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายเหตุ 
            สัญญาเลขที่ ซ 023/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
            วงเงิน 22,500,000 บาท  
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.28 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิัลกลางเชื่อมต่อบริการประกนัสงัคมให้แก่ผู้ประกนัตนอยา่งเจาะจง 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                                       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ  : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการ 

เชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์  : 4.1 อ านวยความสะดวกในการบริการผ่านการพัฒนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในลักษณะ Omni Channel ส าหรับการให้บริการทั้งรูปแบบ Online และ Offline เป็นการบริการแบบไร้รอยต่อ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมบริการ และระบบต่าง ๆ เพื่อท าให้
ผู้รับบริการไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในการเข้ารับบริการในแต่ละแห่ง 

หลักการและเหตผุล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้แนวความคิดไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพิ่มการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม รวมไปถึง
การปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า หน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในงานภาครัฐ  

ส านักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนมากว่า 30 ปี มีการพัฒนารูปแบบการ ให้บริการ
เร่ือยมาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตน ผ่านการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิประโยชน์รวม 7 กรณี ได้แก่ 
กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน แม้ว่าส านักงานประกันสังคมจะมีการ
พัฒนาด้านการบริการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มาตลอด แต่ยังคงเกิดค าถามและความต้องการที่จะรู้ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ของตนเองทั้งในแง่สิทธินั้น ๆ เกิดหรือยัง ใช้ได้เมื่อไร และจะใช้อย่างไรให้อยู่ในเวลาเพื่อรักษาสิทธิของตนเองเหล่านั้นไม่ให้
เสียไป ในอีกด้านหนึ่งของค าถามโดยเฉพาะความมั่นคงในชีวิตภายหลังเมื่อเข้าสู่ช่วงเกษียณวัย ประกอบกับแรงงานรุ่นใหม่
ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้ประกันตนมีความต้องการเรียนรู้การออมเงิน ผ่านระบบประกันสังคมเพื่อวางแผนอนาคตทางการ
เงินและวางแผนการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองด้วยการเลือกออมเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ควบคู่กับระบบประกันสังคม เพื่อ
สามารถให้บริการแก่ผู้ประกันตนทุกมาตราที่มักจะมีลักษณะค าถามในเชิงเฉพาะตนและเชิงทางเลือกที่เหมาะสมตามปัจจัย
ของตนเอง ช่องทางการให้บริการที่มีอยู่ อาทิ การเดินทางไปสอบถามยังส านักงานประกันสังคมในพื้นที่ การโทรศัพท์ผ่าน
ศูนย์บริการ 1506 การเข้าเวปไซต์ส านักงานประกันสังคมเพื่อหาข้อมูล พบว่ายังไม่สามารถตอบสนองข้อมูลผ่านช่องทาง
เหล่านั้นได้ทั้งหมด  กล่าวคือไม่สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ประกันตนเมื่อเป็นค าถามในเชิงเฉพาะเจาะจง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
คือ ต้องใช้เวลานานในการค้นหาค าตอบที่เฉพาะเจาะจงเพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลและตอบกลับ  
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จากสถิติข้อมูลในเดือนสิงหาคม 64 ส านักงานประกันสังคมมีผู้ประกันตน จ านวนรวม 22,706,808 คน  
แบ่งเป็น มาตรา 33 จ านวน 11,079,956 คน มาตรา 39 จ านวน 1,945,415 คน และ มาตรา 40 จ านวน 9,681,437 คน 
ในส่วนของสถิติจ านวนเรื่องการสอบถามข้อมูลทางสายด่วน 1506 และช่องทางสื่อออนไลน์ของส านักงานประกันสังคมใน
เดือนกันยายน 2564 พบว่าบริการข้อมูล/ข่าวสารที่สอบถามผ่านเจ้าหน้าที่มากที่สุด            5 อันดับแรกประกอบด้วย  

(1) สอบถามเก่ียวกับสิทธิการว่างงานสุดวิสัยในสถานการณ์โควิด - 19 จ านวน  183,832 คร้ัง  
(2) ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน            จ านวน  132,059 คร้ัง  
(3) สอบถามด้วยสิทธปิระโยชนก์องทุนประกันสังคม            จ านวน     58,761 คร้ัง แบ่งเป็น 

 กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 10,224 คร้ัง 
 กรณีว่างงาน 22,757 คร้ัง 
 กรณีสงเคราะห์บุตร 9,080 คร้ัง 
 กรณีชราภาพ  9,877 คร้ัง 
 กรณีคลอดบุตร 3,974 คร้ัง 
 กรณีเสียชีวิต 2,554 คร้ัง 
 กรณีทุพพลภาพ 295 คร้ัง 

(4) สอบถามเก่ียวกับข้อมูลส าหรับผู้ประกันตนมาตรา 40  จ านวน  32,879 คร้ัง  
(5) สอบถามเก่ียวกับข้อมูลส าหรับผู้ประกันตนมาตรา 39   จ านวน  27,181  คร้ัง  

จากสถิติบ่งชี้ ได้ว่าผู้ประกันตนในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทุกมาตรา เพิ่มจ านวนสูงขึ้น 
มีความต้องการทราบข้อมูลมีความเจาะจงกับตนเอง คาดหวังที่จะได้รับค าตอบอย่างรวดเร็วในทุกครั้งที่ติดต่อมายัง สาย
ด่วน 1506 แต่กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่สายด่วนไม่สามารถให้บริการด้วยข้อมูลที่เจาะจงได้ จึงท าให้เป็นอุปสรรค
ในการสร้างบริการให้เกิดความประทับใจต่อผู้ประกันตน นอกจากนี้ความต้องการรับรู้อนาคตของตนเองด้านเงินสะสมชรา
ภาพอันเป็นความมั่นคงในช่วงหลังวัยเกษียณ ส านักงานประกันสังคมเองยังขาดระบบในการเสนอแบบค านวณเงินสะสม
ชราภาพ ระบบแจ้งเตือน ให้เห็นเป็นการออมเงินที่มั่งคงภายหลังวัยเกษียณ เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถวางแผนอนาคต
ทางการเงินผ่านระบบเงินกรณีชราภาพภายหลังจากที่พ้นความเป็นผู้ประกันตนอย่างมั่นคง  

ด้วยเหตุนี้ส านักงานประกันสังคม จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการประมวลผลข้อมูลสิทธิประโยชน์แบบเจาะจง
เฉพาะรายโดยใช้ Rule-based algorithm ข้อมูลการทดลองด้านสิทธิประโยชน์ในการเสนอแบบค านวณเงินสะสมชรา
ภาพแบบเฉพาะรายในอนาคตโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ร่วมกับ Rule-based algorithm ให้สามารถ
แสดงผลผ่านรูปแบบ Data Visualization ข้อมูลข่าวสารที่เจาะจงกับตนเองพร้อมระบบสืบค้นค าขั้นสูง มีระบบการยืนยัน
ตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี e-KYC และเพิ่มความประทับใจด้วยการพัฒนาผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะโดยการใช้ AI 
คอยแจ้งเหตุการณ์ส าคัญด้านสิทธิประโยชน์เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ติดตัวผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม
เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการเป็นหนึ่งเดียวกันในลักษณะ Omni Channel ได้หลากหลายช่องทางแต่ได้ข้อมูลเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และกรณีหากต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมในพื้นที่โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดย
จะใช้ระบบบริการดิจิทัลในการติดตามเรื่องที่แจ้งเข้ามา และทุกการรับแจ้งนั้น ๆ ส านักงานประกันสังคมส่วนกลางจะ
สามารถติดตามและเข้าช่วยเหลือด าเนินการไม่ให้เกิดความล่าช้าแก่ผู้ขอรับบริการ ซึ่งการบริการทั้งหมดดังกล่าวเป็นการ
สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยการใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ประกันตน โดยทั้งหมดจะถูกพัฒนา
และบริการอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง  อันเป็น Smart 
Serviceที่ท างานบน Smartphone ช่วยลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีความคล่องตัว 
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle และน าพาส านักงานประกันสังคมสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ 

 



 

130 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจง  

ในลักษณะ Omni Channel 
2. เพื่อพัฒนาข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์พร้อมใช้แบบครบวงจรภายใต้รูปแบบ "ประโยชน์ทดแทน  ทุกที่ทุกเวลา" 

ให้กับผู้ประกันตนในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทุกมาตรา 
3. เพื่อพัฒนาผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคอยแจ้งเหตุการณ์ส าคัญด้านสิทธิประโยชน์เป็น

เสมือนเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 
4. เพื่ อพัฒนาการยกระดับความปลอดภัยในการเข้าถึ งข้อมูลผ่ าน Smartphone ด้วยเทคโนโลยี 

e-KYC 
5. เพื่อเชื่อโยงการตรวจสอบการเข้าถึงการเข้ารับบริการของผู้ประกันตนด้วยเทคโนโลยี e-KYC  เพื่อป้องกัน

การใช้สิทธิแทน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. ส านักงานประกันสังคมมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการ

ประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจงในลักษณะ Omni Channel เพื่อข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนใน
ความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทุกมาตรา 

2. ส านักงานประกันสังคมสามารถให้บริการ Smart Service ด้วยผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อคอยแจ้งเหตุการณ์ส าคัญด้านสิทธิประโยชน์เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ประกันสังคมช่วยลดภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ประกันตนรับทราบสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น ลดโอกาสเสียสิทธิประโยชน์ด้วยความไม่รู้ เกิดความประทับใจต่อองค์กร 

3. ส านักงานประกันสังคมยกระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Smartphone ด้วยเทคโนโลยี e-KYC 
ให้เกิดมาตรฐานใหม่ของการใช้บริการดิจิทัล และสามารถยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในบริการ e-Services 
อ่ืน ๆ ที่จะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคต 

เป้าหมาย 
ส านักงานประกันสังคมสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการวางแผนการให้บริการในอนาคตแก่ผู้ประกันตน

ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจงในลักษณะ Omni Channel 
บริการข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์พร้อมใช้แบบครบวงจรภายใต้รูปแบบ "ประโยชน์ทดแทนทุกที่ทุกเวลา" ให้กับผู้ประกันตน
ในความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมทุกมาตรา สร้างความประทับใจด้วยผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะเพื่อคอยแจ้งเหตุการณ์
ส าคัญด้านสิทธิประโยชน์เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ประกันสังคม และยกระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน 
Smartphone ด้วยเทคโนโลยี e-KYC ตลอดจนส านักงานประกันสังคมได้น าเทคโนโลยี e-KYC ในกรณีตรวจสอบการใช้
บริการของผู้ประกันตน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
18 เดือน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเชื่อมต่อบริการประกนัสังคมให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเจาะจงในลักษณะ Omni 
Channel เพื่อข้อมูลด้านสิทธปิระโยชน์พร้อมใช้แบบครบวงจรภายใต้รูปแบบ "ประโยชน์ทดแทนทุกที่ทุกเวลา" 
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ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การติดตั้ง Ecosystem บนทรัพยากรระบบของส านักงานประกันสังคม ตามโครงการ Cloud 4 ที่อาจจะคาบ

เก่ียวกับการขึ้นระบบของโครงการที่ต้องการด าเนินงาน 
2. การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์หากเป็นระบบปัจจุบันจะยังไม่มีบริการในส่วนนี้ 

แต่หากระบบฐานข้อมูลใหม่จะท าให้โครงการ ไม่ต้องดึงข้อมูลมาประมวลภายในระบบเอง 

3. การสร้างความเข้าใจต่อการใช้งาน ในการใช้วิธีอบรมแบบ Online 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 

เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

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

5. อบรม 
6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

1. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ             

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) และจัดประชุม
เริ่มโครงการ (Kick-off Meeting) 

 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุ
เจ้าหน้าท่ีและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 แผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า นร ะ ดั บกิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
รายละเอียด 
- แผนการส ารวจ รวบรวมความต้องการ และ

วิเคราะห์ข้อมูล (Requirement Plan) 
- แผนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริการ (Data 

Service Plan) 
- แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) 
- แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User 

Acceptance Test Plan) 
- แผนการน าระบบข้ึนใช้งานจริง      (Go Live 

Plan) 
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- แผนการบ ารุงรักษา      (Maintenance 
Plan) 

 แนวทางการให้บริการ การให้ค าแนะน า การ
สนับสนุนบุคลากรให้ ค าปรึ กษา  และการ
แก้ปัญหาหลังติดตั้งระบบตลอดอายุสัญญา 

 แนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายในการท าธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 จัดท ารายงานขั้นต้น (Inception Report)  
 

3. ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบ 
 การเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลส านักงาน

ประกันสังคมเพื่อจัดท าเป็น Customer Data 
Platform 

 การพัฒนาการประมวลผลข้อมูลสทิธิประโยชน์
แบบพร้อมใช้ โดยใช้         Rule-based 
algorithm  

 การพัฒนาการทดลองสิทธิโดยใช้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  (NLP) ร่วมกับ Rule-based 
algorithm ให้สามารถแสดงผลผ่านรูปแบบ Data 
Visualization 

 การพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์
พร้อมระบบสืบค้นค าขั้นสูง 

 การพัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนเฉพาะ
บุคคลแบบ Personalized โดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์
ข อ ง ผู้ ป ร ะ กั น ต น  ( Identity Data ห รื อ 
Customer Profile) และข้อมูลในเชิงพฤติกรรม
ของลูกค้า (Behavioral Data)  

 การพัฒนาช่องทางดิจิทัลการติดต่อขอความ
ช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ สปส ระดับจังหวัด เขต 
สาขา โดยการใช้ AI Chatbot 

 การพัฒนาระบบการติดตามและแจ้งเตือน
ประสิทธิภาพการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ 

 การพัฒนาช่องทางดิจิทัลการให้ข้อมูลและ
ข่าวสารด้านเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก
ผู้ประกันในทุกมาตรา 

 ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง เ ข้ า กั บ บ ริ ก า ร 
e-Service ข อ ง ผู้ ป ร ะ กั น ต น ที่ ส า นั ก ง า น
ประกันสังคมมีอยู่ 

 ก า ร พัฒน า  API เ พื่ อ เ ช่ื อ ม โ ย ง ร ะ บ บ ก า ร
ลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน (e-KYC) 

            



 

133 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สนับสนุน 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

4. จัดท าระบบฐานข้อมูลและติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อสร้างเป็น 
Customer Data Platform (CDP) บริการข้อมูลพร้อมใช้
ด้านสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร โดยท าการติดตั้งบน 
Infrastructure ของส านักงานประกันสังคม 

 ชุดซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Unified 
Analytic Data Platform Data security & 
Encryption)  

 ชุดซอฟต์ แวร์ กา รบู รณาการข้ อมู ล  ( Data 
Integration) 

 ชุดเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอ (Data Analytics and Visualization) 

 ชุดซอฟต์แวร์ระบบยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยี e-
KYC 

 ชุดซอฟต์แวร์ Advance Search Engine 
 ชุ ด เครื่ อ งมื อจั ดท า  Data Annotation และ 

Labeling 

            

5. ด าเนินการพัฒนาระบบ (เสร็จ กพ 66) 
 เ ช่ื อม โ ย งข้ อมู ล จากฐานข้ อมู ลส า นั ก งาน

ประกันสังคมเพื่อจัดท าเป็น Customer Data 
Platform 

 พัฒนาการประมวลผลข้อมูลสิทธิประโยชน์แบบ
พร้อมใช้ โดยใช้ Rule-based algorithm  

 พัฒนาการทดลองสิทธิโดยใช้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ  (NLP) ร่วมกับ Rule-based 
algorithm ให้สามารถแสดงผลผ่านรูปแบบ Data 
Visualization 

 พัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์พร้อม
ระบบสืบค้นค าขั้นสูง 

 พัฒนาระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนเฉพาะ
บุคคลแบบ Personalized โดยใช้ข้อมูลโปรไฟล์
ข อ ง ผู้ ป ร ะ กั น ต น  ( Identity Data ห รื อ 
Customer Profile) และข้อมูลในเชิงพฤติกรรม
ของลูกค้า (Behavioral Data)  

            

ปี 2566             

5. ด าเนินการพัฒนาระบบ (ต่อ)  
 พัฒนา ช่องทา งดิ จิ ทั ลการติ ดต่ อขอความ

ช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ สปส ระดับจังหวัด เขต 
สาขา โดยการใช้ AI Chatbot 
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 พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ แ จ้ ง เ ตื อ น
ประสิทธิภาพการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ 

 พัฒนาช่องทางดิจิทัลการให้ข้อมูลและข่าวสาร
ด้านเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกผู้ประกัน
ในทุกมาตรา 

 พัฒนาการเช่ือมโยงเข้ากับบริการ          e-self 
Service ข อ ง ผู้ ป ร ะ กั น ต น ที่ ส า นั ก ง า น
ประกันสังคมมีอยู่ 

 พัฒนา API เพื่อเช่ือมโยงระบบการลงทะเบียน
และพิสูจน์ตัวตน (e-KYC) 

 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สนับสนุน 
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

6. ด าเนินการทดสอบและเชื่อมต่อระบบ             

7. จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ใหก้ับ สปส.             

8. ส่งมอบระบบฯและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ             

งบประมาณ 
276,303,400บาท 
ปี 2565 ขอตั้ง 110,521,400 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง 165,782,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.29 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนนุการปฏบิัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการสนับสนนุการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสงัคมแรงงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

หลักการและเหตผุล 
ส านักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล ด าเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและของ
รัฐบาล อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณ เงินกองทุนเพื่อบริหารงานของ
ส านักงานประกันสังคมและเงินกองทุนเพื่อบริหารกองทุนเงินทดแทน  
  ปัจจุบันกระบวนการท างานของระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office) ส านักงานประกันสังคม เช่น 
ระบบการเงิน บัญชี พัสดุและงานบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจัดท าในรูปแบบเอกสาร (manual) และใช้โปรแกรม Excel 
เป็นส่วนใหญ่ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้การท างานเป็นไปได้ช้า และไม่มี
การเชื่อมโยงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office) ต่างๆ ท าให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลในการตัดสินใจหรือวาง
นโยบายไม่ทันต่อสถานการณ์ 

ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน  (Back Office) ส านักงาน
ประกันสังคม ตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  จึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร ประกอบด้วย 6 ระบบงาน  ดังนี้ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ ระบบ
ติดตามและประเมินผล ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี เพื่อให้ส านักงานประกันสังคมมี
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office) ส านักงานประกันสังคมที่ดี ได้มาตรฐานสากล ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อน ลด
ความผิดพลาดและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาการให้บริการบนเครือข่ายส านักงานประกนัสังคมและ รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ

บุคลากรในหน่วยทั้งหมด และครอบคลุมกระบวนการท างานทัง้หมด 6 ระบบงาน ดังนี ้
   - ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ 
 - ระบบการเงิน 
 - ระบบบัญชี 
 - ระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ  
 - ระบบติดตามและประเมินผล 
 - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
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 2.เพื่อยกระดับระบบงาน Back Office หลักขององค์กรของส านักงานประกันสังคมให้เป็นมาตรฐานสากล และ
ช่วยลดการท างานแบบ manual 
 3. เพื่ อ ใ ห้ส านักงานประกันสั งคมมีข้ อมู ลระดับองค์ กรส าหรับการบริหาร และวางแผนองค์ กร  
ที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. มีระบบการจัดการงาน Back Office ของส านักงานประกันสังคมที่ดีได้มาตรฐานสากลและท างานอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
      2. ส านักงานประกันสังคมมีกระบวนการการท างานที่เป็น Process มาตรฐานสากลสามารถตรวจสอบได้ 
ทุกขั้นตอน 
      3. ระบบ Back Office ที่ดีจะช่วยสนับสนุนระบบ Front Office ให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น 
      4. ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและลดความผิดพลาด 
      5. ทดแทนการท างานในรูปแบบเอกสาร (manual) ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

6. ช่วยทดแทนการท างาน Back Office แบบ manual ของพนักงานส านักงานประกนัสังคม 

เป้าหมาย 
1. มีระบบพัฒนาการให้บริการบนครือข่ายส านักงานประกันสังคมและ รองรับการปฏิบัตงิานของหน่วยงาน 

และบุคลากรในหน่วยทั้งหมด และครอบคลุมกระบวนการท างานทั้งหมด 6 ระบบงาน ดังนี ้
          - ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ 
 - ระบบการเงิน 
 - ระบบบัญชี 
 - ระบบงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ  
 - ระบบติดตามและประเมินผล 
 - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานประกันสังคมที่ดีได้มาตรฐานสากล และท างานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 2. ช่วยลดการท างานที่ซ้ าซ้อนและลดความผิดพลาด 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
24 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลติ : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
ผลลัพธ ์: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรน าไปใช้งานจริง 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การด าเนนิโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดท าให้ล่าชา้ 
2. ความสมบูรณ์ของระบบที่ไมค่รบถ้วน 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใชจ้่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
- คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
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- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุน 
เพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม 

- คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 
- คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียดประชุมเพื่อร่วมหารือกับผู้ เกี่ยวข้องในการก าหนดกรอบ 
แนวทางการด าเนินงานในรายละเอียด รวมถึงการเตรียมการด้านเก่ียวข้องทั้งหมด 
 5. จัดท าขอบเขตและความต้องการ (Requirements) บทบาทหน้าที่ แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดบทบาท
หน้าที่ รวมถึงเชิญผู้เก่ียวข้องร่วมด าเนินโครงการ 
 6. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบนั (Existing System)  จ านวน 6 ระบบงาน 
  7. น าเสนอและปรับปรุงกระบวนการท างาน (Business Process Improvement) จ านวน 6 ระบบงาน 
 8. พัฒนาการให้บริการบนครือข่ายส านักงานประกนัสังคมและ รองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ
บุคลากรในหน่วยงานทั้งหมด และครอบคลุมกระบวนการท างานจ านวน 6 ระบบงาน   
  9. ทดสอบระบบงานและประเมนิผลพร้อมเตรียมการในการเชื่อมโยง 
 10. ประเมินผลโครงการทดสอบน าร่อง และจัดท าสรุปรายงานผล 
  11. การฝึกอบรม 
  12. ใช้งานจริง      

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

            

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Master Plan)             
3. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบนั (Existing System) และ
ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ (Requirement) 
จ านวน 6 ระบบงาน  
 

            

ปี 2566             
4. วิเคราะห์ ออกแบบระบบ (System Design) ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ติดตั้งระบบ
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและสนับสนุน 

            

5. วิเคราะห์ ออกแบบ Prototype ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร  

            

6. ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร ERP และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่แก้ไขปรบัปรงุ
แล้ว 
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7. ทดสอบการยอมรับระบบ (System Testing) และการวาง
แผนการด าเนนิงานการถ่ายโอนและน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ 
(Data Conversion) 

            

8. การทดสอบการยอมรับระบบ (System Testing) และการ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานระดบั Key User 

            

ปี 2567             
8. การทดสอบการยอมรับระบบ (System Testing) และการ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานระดบั Key User 

            

9. การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบงานระดบั End User และ การ
วางแผนการน าระบบขึ้นใช้งานจริง 

            

10. ถ่ายโอนและน าเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ (Data 
Conversion)  

            

11. ใช้งานระบบจริง             

งบประมาณ 
200,000,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 35,000,000 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง 105,000,000 บาท 
ปี 2567 ขอตั้ง  60,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.30 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และ
เครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนการให้บริการที่หลากหลายด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการ
ที่มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ Digital lifestyle                                                 

หลักการและเหตผุล 
ด้วยปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูประบบราชการให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเท่าทันต่อการ

เปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี  เนื่ องจากส่ งผลต่อการด า เนินงานของส่ วนราชการใ ห้ เป็นไปอย่ า งรวดเร็ ว  
มีประสิทธิภาพ และสนองต่อความพึงพอใจของประชาชนในฐานะผู้ รับบริการ ซึ่ ง ในปัจจุบันการประชุม  
และการด าเนินงานต่าง ๆ ของส่วนราชการนั้นมักมีความจ าเป็นต้องใช้การน าเสนอผ่านจอภาพขนาดใหญ่  
ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อได้สะดวกและสามารถแสดงเนื้อหาได้ในหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะในปัจจุบันภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) การประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ เป็นรูปแบบ 
การประชุมรูปแบบปกติใหม่ (new normal) ที่ได้รับความนิยม ส่งผลให้อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านระบบออนไลน์มีความส าคัญมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 
 ในปัจจุบันห้องประชุม จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ซึ่งเป็นห้องประชุม 
ที่ ใช้ส าหรับการจัดประชุมที่ส าคัญต่อภารกิจของส านักงานประกันสังคมเป็นประจ า  ยังขาดอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
ต่อการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานประกันสังคม   ด้วยเหตุนี้ 
ในปี  2564  ส านั กงานประกันสั งคม มี ความประสงค์ จะด า เนินการจั ดซื้ อกระดานอัจฉริ ยะ  (Smart Board) 
เพื่อสนับสนุนการประชุมและภารกิจอ่ืนของส านักงานประกันสังคม รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  500,000.00 บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดประชุมของส านักงานประกันสังคม 

         2. เพือ่รองรับภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานประกันสังคม 
          3. เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานประกันสังคมด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส านักงานประกันสังคมมีกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) เป็นเครื่องมือในการแสดงภาพที่ส าคัญ  
ซึ่งท าให้การประชุมหรือภารกิจอ่ืน ๆ ของส านักงานประกันสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เป้าหมาย 
ใช้เพ่ือการแสดงข้อมูลที่เป็นภาพในการประชุมและภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานประกันสังคม  

ภายในห้องประชุม จีรศักดิ์ สุคนธชาติ     

ระยะเวลาการด าเนินการ 
1 เดือน (พฤศจิกายน 2564)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต :  ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) 
 ระดับที่ 1 หมายถึง ด าเนนิการจดัซื้อจัดจา้งตามระเบยีบพัสดุภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
 ระดับที่ 2 หมายถึง การผูกพันสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
 ระดับที่ 3 หมายถึง บริษัทผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) พร้อมอบรมการใช้งาน
เดือนพฤศจิกายน 2564   
ผลลัพธ์ :     1. การจัดประชุมของส านักงานประกันสังคมเปน็ไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
 2. ภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานประกันสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                3. ส านักงานประกันสังคมมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1.  ก า ร จั ด ซื้ อ ก ระด าน อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Smart Board)เ ป็ น ค รุ ภั ณฑ์ คอม พิ ว เ ต อร์  ซึ่ ง ต้ อ ง มี 

การตรวจสอบคุณสมบัติและระบบต่าง ๆ ทางด้านเทคนิคตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานประกันสังคม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงานเพ่ือกลั่นกรอง
ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ 

2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
         - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  
        - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุนเพ่ือบริหาร

ส านักงานประกันสังคม 
                - คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 
                - คณะกรรมการการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)   
  3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ (Smart Board) 
 5. อบรมการใช้งาน 
 6. ใช้งานจริง 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ขออนุมัติหลักการโครงการฯ การจัดซื้อจัดจ้าง             
2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ             
3. แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการ             
4. คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการ 
    (ราคากลางและ TOR) 

            

5. ขอความเห็นชอบราคากลาง (กองคลังเสนอเลขาธิการ)             
6.รายงานขอซื้อ             
7. รายงานผลและขออนุมัติจัดจา้งและประกาศ             
8. ลงนามในใบสั่งซื้อ             
9. บริษัทผู้รับจ้างด าเนนิการติดตั้งฯ และอบรมการใช้งาน             

งบประมาณ 
500,000บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานเลขานุการกรม 

หมายเหตุ  สัญญาเลขที่ บ.171/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 
              วงเงิน 500,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.31 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล และเครือข่าย
การสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1.9 ทบทวน และพัฒนารูปแบบ ระบบและกระบวนการจัดเก็บและตรวจสอบการส่งเงินสมทบ รวมทั้ง
กลไกการสร้างเสถียรภาพกองทุน 
             กลยุทธ์ที่  2.3 เฝ้าติดตามทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง พร้อมออกแบบการบริการ หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ 
เพื่อรองรับความต้องการรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส าหรับแรงงานที่มีความต้องการเฉพาะและแตกต่าง 

หลักการและเหตผุล 

ส านักงานประกันสังคมมีพันธกิจในการบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง และมีภารกิจให้การคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์แก่
ผู้ประกันตนและลูกจ้างซึ่งอยู่ในสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านคน (เดือนกันยายน 2564) ให้บริการ
ธุรกรรมตามข้อบังคับของกฎหมายแก่สถานประกอบการที่เป็นนายจ้างอยู่ประมาณ 434,910 ราย รวมถึงการท าธุรกรรม
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบประกันสังคม เช่น สถานพยาบาล ธนาคารและหน่วยบริการอ่ืน ๆ โดยการ
บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ถึงปัจจุบัน   

ภาระงานที่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ส านักงานที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงพร้อมทั้งระบบ
สารสนเทศซึ่งเคร่ืองมือหลักที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการได้เป็นอย่างดี จึงสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วย
อายุการใช้งานของระบบสารสนเทศและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้เกิดช่องทางและรูปแบบในการท า
ธุรกรรมใหม่ ๆ มากมาย จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์  
เครือข่ายสื่อสารข้อมูล การบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศเดิม พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่จะน ามาให้บริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และรองรับปริมาณงานที่เพิ่มจ านวนมากข้ึน ดังนั้น ในปี 2549 
ส านักงานประกันสังคมจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีแบบ Service Oriented 
Architecture Web Application และใช้งานจนถึงกระทั้งปัจจุบัน ซึ่งเริ่มมีปัญหาไม่รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้งานในส านักงานในรุ่นปัจจุบัน รวมไปถึง Software ที่ใช้ประมวลผลระบบที่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกาศยกเลิก
การสนับสนุนและน าให้ท าการ Upgrade เป็น Software รุ่นใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการใช้งาน จึงเป็นเหตุ
ท าให้ระบบเกิดปัญหาในการให้บริการมาเป็นระยะๆ 

เหตุผลความจ าเป็น 
1 .ระบบกองทุนเงินทดแทน (WCF) เป็นระบบงานหลักของกองทุนเงินทดแทนรองรับการท างานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลในความตกลง มามากกว่า 10 ปี  พัฒนาจาก
เทคโนโลยีเก่าบนสถาปัตยกรรม Monolithic Architecture การขยาย Scale ของระบบท าได้ยากและใช้เวลานานเพราะ
ขนาดของ Application มีขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมโดยเฉพาะลักษณะงานที่เป็นภาพรวมของระบบ 
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เช่น ปรับปรุงระบบให้รองรับการ Upgrade version ของ Web Sphere Application Server จาก6.1.45 เป็น 9.0.5.4 
และ Database DB2 จาก9.5 Fix pack3 ใช้เวลา 10 เดือน หรือการปรับปรุงระบบให้รองรับการท างานที่ Chrome & 
Microsoft Edge browser ใช้เวลา 8 เดือน 

2. Slow Response และ Service Down ในบางครั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเสมอในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี สาเหตุหลัก
มาจากการช าระเงินสมทบประจ าปี การรายงานค่าจ้างและช าระเงินสมทบจากรายงานค่าจ้างประจ าปี การตรวจสอบบัญชี
ค่าจ้างและช าระเงินสมทบจากการตรวจบัญชีประจ าปีของนายจ้าง 

3. การจัดเก็บข้อมูลไฟล์ เนื่องจากบาง Module มีการออกแบบจัดเก็บไฟล์ไว้ในตารางฐานข้อมูล ท าให้ใช้จ านวน
พื้นที่ของทรัพยากรอย่างไม่จ าเป็นและท าให้การดึงข้อมูลใช้เวลานา 

4. โปรแกรมประมวลผลแบบ Batch แนวทางการพัฒนาไม่ได้ใช้ framework ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและการ
ตรวจสอบท าได้ล่าช้า 

5. แนวปฏิบัติและกระบวนการท างานที่ซับซ้อน ส่งผลต่อเงื่อนไขการท างานของระบบสารสนเทศ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ นโยบาย 

6. การบริหารจัดการรายงานในระบบ บางรายงานมีการใช้งานน้อยครั้ง ใช้เวลาประมวลผลนาน และใช้
ทรัพยากรมาก ส่งผลกระทบกับเคร่ือง Server แต่ไม่สามารถยุบรวม หรือลดข้อมูลลงได้ 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการท างานของกองทุนเงินทดแทนอย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล ส านักงานประกันสังคมจึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนระบบงาน โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานประกันสังคม บนพื้นฐานเทคโนโลยี Cloud Computing และการใช้สถาปัตยกรรม     Micro service เน้น
การให้บริการทั้งผู้ใช้งาน และระบบงานต่างๆที่มาเชื่อมต่อข้อมูลแบบบูรณาการ และท าการโอนย้ายข้อมูลมาสู่ฐานข้อมูลใหม่ 
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและทดสอบการใช้งานปริมาณมากด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพื่อเป็นไปตามแนวคิดการขับเคลื่อนส านักงานประกันสังคม “สู่ความส าเร็จ” การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ก้าวล้ า ทันสมัย สนับสนุนการให้บริการ การบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง“TRUST” จากภายในและนอกองค์กร 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อรองรับกับ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยก าหนดเป้าหมายประชาชนมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีงานท าและมีรายได้ที่มั่งคง โดยมุ่งลดความเลื่อมล้ าระหว่างประชาชน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทัดเทียม 
เชื่อมโยงสังคมแรงงานด้วยเครือข่ายดิจิทัลและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง 

สถานพยาบาลในความตกลง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเจ้าหน้าที่สามารถรับบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น  

2. พัฒนาบริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทนให้สามารถรองรับกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานประกันสังคมที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

3. พัฒนามีระบบการเชื่อมต่อบริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทนกับข้อมูลสารสนเทศภายใน 
และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร 

4. พัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของกองทุนเงินทดแทนในมิติต่าง ๆ ส าหรับการ
วางแผน ก ากับ ติดตามแก้ไขปัญหางานกองทุนเงินทดแทน  

5. เพื่อการจัดท าระบบงานกองทุนเงินทดแทนให้มีความทันสมัยด้วยรูปลักษณ์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาระบบ และปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้กระชับสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. มีการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตก

ลง และเจ้าหน้าที่ทดแทนระบบเก่าที่ใช้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2549  โดยรองรับการบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. มีเครื่องมือด้าน Machine Learning (ML) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของกองทุนเงินทดแทน
ในมิติต่าง ๆ ส าหรับการวางแผน ก ากับ ติดตามแก้ไขปัญหางานกองทุนเงินทดแทน  และ AI Chatbot  ช่วยตอบค าถาม 
ปัญหา ข้อสงสัย เก่ียวกับการใช้งานระบบแทนเจ้าหน้าที เพื่อสนับสนุนการท างาน ลดภาระงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน เน้นบทบาทการท างานเป็นการตรวจสอบมากยิ่งขื้น 

3. มีการเชื่อมต่อบริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน กับระบบสารสนเทศภายใน และ
ภายนอกที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน 

เป้าหมาย 
กองทุนเงินทดแทนสามารถตอบสนองด้วยการให้บริการดิจิทัล แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตก

ลง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเจ้าหน้าที่ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ สามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานของกองทุนเงินทดแทนในมิติต่าง ๆ ส าหรับการวางแผน ก ากับ 
ติดตามแก้ไขปัญหางานกองทุนเงินทดแทน ตลอดจนการเชื่อมต่อบริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทนกับระบบ
สารสนเทศภายในแบบ Real Time หรือ Nearly Real Time และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภายนอกองค์กร  

ระยะเวลาการด าเนินการ 
24 เดือน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต : 

ปี 2565 
1. รายงานผลวิเคราะห์กระบวนงานกองทุนเงินทดแทน 
2. รายงานการออกแบบวิธีการโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานเดิมไประบบใหม่ 
ปี 2566 
1. รายงานการออกแบบระบบกองทุนเงินทดแทนให้เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม      Micro services 
2. รายงานผลส ารวจรายการโปรแกรมเพื่อออกแบบการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริการผ่านการใช้ API Servic 
3. การติดตั้งเคร่ืองมือและซอฟต์แวร์บนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ สปส. จ านวน 1 ระบบ 
4. ระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ เจ้าหน้าที่จ านวน 

      1 ระบบ 
ปี 2567          
1. รายงานผลการปรับโครงสร้างข้อมูลให้รองรับระบบงานใหม่ และ โอนย้ายข้อมูล  
2. รายงานผลการทดสอบระบบงานกองทุนเงินทดแทน 
3. การท าสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ สปส.  

ผลลัพธ์ :  การให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน แก่ ลูกจ้าง นายจ้าง สถานพยาบาลในความตกลง และ 
             เจ้าหน้าที่จ านวน 1 ระบบ 
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ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การโอนย้ายข้อมูลเก่าสู่ระบบงานใหม่ 
2. การสร้างความเข้าใจต่อการใช้งาน ในการใช้วิธีอบรมแบบ Online 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน   
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
 คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุน กองทุนเงินทดแทน 
 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 จัดท า TOR และราคากลาง 
 ประกวดราคา 
 ลงนามในสัญญา 

4. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 
5. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาการให้บริการดิจิทัลระบบสารสนเทศกองทุนเงินทดแทน จ านวน 13 
ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบงานทะเบียน 
2. ระบบงานสมทบ 
3. ระบบงานตรวจสอบ 
4. ระบบงานสถิติ 
5. ระบบงานเงินทดแทน 
6. ระบบงานการเงินจ่าย 
7. ระบบงานการเงินรับ 
8. ระบบงานบัญชี 
9. ระบบงานคณะกรรมการ 
10. ระบบงานจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ 
11. ระบบงานศูนย์ฟื้นฟูฯ 
12. ระบบงานบริหารจัดการส าหรับผู้ดูแลระบบ 
13. ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบงานภายในและภายนอก 

6. ติดตั้งเคร่ืองมือและซอฟต์แวร์บนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ทดสอบระบบและการเชื่อมโยงต่างๆ พร้อมรายงานผลการทดสอบ 
8. การน าเข้าข้ามูล (Data Migration) การแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing) และรายงานผลการจัดการข้อมูล 
9. ทดสอบการตรวจสอบช่องโหว่ Source Code และ การเจาะระบบตาม OWASP top 10 
1. จัดท าสื่อในการอบรมและจัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคม 
11. ใช้งานระบบจริง 
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แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565  
1. ด าเนินการจัดท าโครงการ             

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             

3. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) และจัดประชุมเร่ิม
โครงการ (Kick-off Meeting) 

 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุเจ้าหน้าที่
และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 แผนการด าเนินงานระดับกิจกรรมและรายละเอียด 
- แผนการวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ 

(Requirement Plan) 
- แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) 
- แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User 

Acceptance Test Plan) 
- แผนการน าระบบขึ้นใช้งานจริง (Go Live 

Plan) 
- แผนการบ ารุงรักษา (Maintenance Plan) 

 แนวทางการให้บริการ การให้ค าแนะน า การสนับสนุน
บุคลากรให้ค าปรึกษา และการแก้ปัญหาหลังติดตั้ง
ระบบตลอดอายุสัญญา 

 แนวทางการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในโครงการ 
ประกอบด้วย Micro service Architecture  

แนวทางปฏิบัติในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            

4. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนงานกองทุนเงินทดแทน             

5. ศึกษา วิ เคราะห์ ออกแบบวิธีการโอนย้ายข้อมูลจาก
ระบบงานเดิมไประบบใหม่ 

            

ปี 2566             

6. ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบระบบกองทุนเงินทดแทนให้
เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม Micro services 

            

7. ส ารวจรายการโปรแกรมเพื่อออกแบบการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบบริการผ่านการใช้ API Service 

            

8. ติดตั้งรายการซอฟต์แวร์ในโครงการ             

9. จัดเตรียมระบบเครื่องแม่ข่ายในการพัฒนาระบบ             
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10. พัฒนาระบบงานกองทุนเงินทดแทน             

11. การปรับโครงสร้างข้อมูลให้รองรับระบบงานใหม่ และ 
โอนย้ายข้อมูล (ต่อปี 2567) 

            

ปี 2567             

11. (ต่อ) การปรับโครงสร้างข้อมูลให้รองรับระบบงานใหม่ และ 
โอนย้ายข้อมูล  

            

12. ทดสอบระบบงานกองทุนเงินทดแทน             

13. ทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่างๆ              
14. ทดสอบการตรวจสอบช่องโหว่ Source Code และ การ
เจาะระบบตาม OWASP top 10 

            

15. การท าสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้
ให้กับ สปส.  

            

16. ส่งมอบแพลตฟอร์มและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ             

15. รับประกันผลงานเป็นเวลา 12 เดือน (เริ่ม ส.ค. 67 - ก.ค. 
68) 

            

งบประมาณ 
298,556,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร   59,711,200 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง 179,133,600 บาท 
ปี 2567 ขอตั้ง   59,711,200 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานกองทนุเงินทดแทน 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.32 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล   
และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตผุล 
ภายใต้กฎกระทรวงแรงงาน ส านักงานประกันสังคม (สปส.) มีภารกิจหลักในการการบริหารการ

ประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แรงงานมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง  
ซึ่งการด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมในสภาวะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งมีความเคลื่อนไหวของข้อมูลปริมาณ
มหาศาล มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานและการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ท าให้ส านักงานประกันสังคมต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
แรงงาน เพ่ือให้ผู้ประกันตนและลูกจ้างได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนดได้อย่างทั่วถึง ได้รับบริการเต็ม
ศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายดิจิทัล และเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน
และลูกจ้างส่งผลอย่างมากต่อการปฏิบัติตามภารกิจของส านักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาตรงจุด 
และเท่าทันเหตุการณ์ รวมถึงความจ าเป็นที่ส านักงานประกันสังคมจะต้องประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ การด าเนินการตามภารกิจหลักของส านักงาน
ประกันสังคมจึงต้องมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งผู้ประกันตน ลูกจ้าง 
ผู้ประกอบกิจการในฐานะนายจ้าง จนถึงเจ้าหน้าที ่บุคลาการภายในส านักงานประกันสังคมเป็นจ านวนมาก   

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ 
การก ากับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นหลักการทั่วไป ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรฐานใหม่ในเรื่องการ
ให้ความคุ้มครองส่วนบุคคลของประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล โดยกฎหมายฉบับนี้มีความเก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน  
ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชน  

ดังนั้น ส านักงานประกันสังคม จึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือจัดเตรียม
นโยบาย ข้อปฏิบัติ เอกสารทางกฎหมาย และระบบการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือท าการเก็บบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การ
จัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูล การจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดการแจ้งเหตุละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับการท างานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานภาพและความพร้อมของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร 

ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบ และ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
3. เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)  
4. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความยินยอมคุกกี้ของเจ้าของข้อมูล (Cookie Consent Management) และ

จัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (Consent Management)  
5. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request)  
6. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Report) 
7.  เพ่ือพัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. มีรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROP) และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น พร้อม 

                เอกสารทางกฎหมายพ้ืนฐาน และมีระบบการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นในการปฏิบัติตาม  
                พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. มีแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับ 
                 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. มีระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษาส าหรับด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และประเมินสถานภาพและความพร้อมของ

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. เพ่ือพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)  
4. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความยินยอมคุกก้ีของเจ้าของข้อมูล (Cookie Consent Management) 

และจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (Consent Management)  
5. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Request)  
6.  เพ่ือพัฒนาระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Report) 
7. เพ่ือพัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

            36 เดือน (กันยายน 2565 - สิงหาคม 2568) 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ปี 2565 
     ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ระดับ 11  
           (พัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701) 
ปี 2566 
     ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ระดับ 9  
           (พัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701) 
ปี 2567 
     ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ระดับ 3  
            (พัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701) 

ปี 2568 
     ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ระดับ 2  
           (พัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701) 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 เพ่ือช่วยในการบันทึก

รายการกิจกรรมการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROP) 
2. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROP) 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน  
1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 

                - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
                 - คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 
                 - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุนเพ่ือ
บริหารงานของส านักงานประกันสังคม 
                - คณะกรรมการประกันสังคมและท่ีปรึกษา (ชุดที่ 13) 
 2.  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 3.  จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ  
 4.  พัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities) 
 5.  จัดท าบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROP) 
 6.  จัดท ารายงานบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROP Report) 
 7.  พัฒนาระบบการจัดการความยินยอมคุกก้ีของเจ้าของข้อมูล (Cookie Consent Management) 
และระบบจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (Consent Management) 

8.  จัดท าเอกสารทางกฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 9.  จัดท ารายงานวิเคราะห์ช่องว่างและข้อบกพร่องพ้ืนฐาน (Basic Gap Analysis Report) 
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 10. พัฒนาระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Access Rights) และ
ระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Report) 
 11. จัดการอบรมให้ความรู้กฎหมายส่วนบุคคล และการใช้งานระบบจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร 
 12. น าระบบการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Management) ไปใช้งานจริง 
 13. ให้ค าปรึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   14.  พัฒนาระบบ Privacy Information Management System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

1. ทบทวนโครงการและงบประมาณ             
2. เสนอขออนุมัติโครงการ             
   2.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

            

   2.2 เสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงแรงงาน  

            

  2.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของส านักงานประกันสังคม  

            

  2.4 คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)              
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

            

4. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ             
5. พัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล (Record of Processing Activities) 

            

6. จัดท าบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROP)             
7. พัฒนาระบบการจัดการความยินยอมคุกกี้ของเจ้าของ
ข้อมูล (Cookie Consent Management) และระบบจัดการ
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (Consent Management) 

            

8. พัฒนาระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject Access Rights) และระบบจัดการ
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Report) 
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9. จัดท ารายงานบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล 
(ROP Report) 

            

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

            

ปี 2566             
1. พัฒนาระบบบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล (Record of Processing Activities) 

            

2. จัดท าบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROP)             
3. จัดท ารายงานบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล 
(ROP Report) 

            

4. พัฒนาระบบการจัดการความยินยอมคุกกี้ของเจ้าของ
ข้อมูล (Cookie Consent Management) และระบบจัดการ
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล (Consent Management) 

            

5. พัฒนาระบบจัดการการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject Access Rights) และระบบจัดการ
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Incident Report) 

            

6. จัดท าเอกสารทางกฎหมายที่จ าเป็นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

            

7. จัดท ารายงานวิเคราะห์ช่องว่างและข้อบกพร่องพ้ืนฐาน 
(Basic Gap Analysis Report) 

            

8. ให้ค าปรึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล             
9. พัฒนาระบบ Privacy Information Management 
System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701 

            

ปี 2567             
1. จัดการอบรมให้ความรู้กฎหมายส่วนบุคคล และการใช้
งานระบบจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร 

            

2. ให้ค าปรึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล             
3. พัฒนาระบบ Privacy Information Management 
System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701 

            

ปี 2568             
1. ให้ค าปรึกษาในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล             
2. พัฒนาระบบ Privacy Information Management 
System (PIMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701 
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งบประมาณ 
75,000,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 24,000,000 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง  36,500,000 บาท 
ปี 2567 ขอตั้ง  9,500,000 บาท 
ปี 2568 ขอตั้ง  5,000,000 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

154 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.33 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและก าหนดนโยบายของส านักงาน
ประกันสังคม 
ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล   
และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ                                            

หลักการและเหตผุล 

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการ
ท างานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากในอดีต สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ในประเทศไทยเป็นการเร่งปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส านักงานประกันสังคมจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิรูปองค์กร (Transformation) ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ ทั้งด้านการออกแบบระบบประกันสังคม การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่
ตอบสนองความต้องการแรงงาน รวมถึงการยกระดับด้านการบริการ  

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) คือ ระบบจัดการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ของส านักงานประกันสังคมในลักษณะภูมิศาสตร์ น าเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสถาน
ประกอบการ ผู้ประกันตน พฤติกรรมการส่งเงินสมทบและการใช้สิทธิประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่ รวมถึงสะท้อน
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและแนวโน้มทิศทางในอนาคต เพ่ือช่วยก าหนดนโยบาย ปรับปรุงโครงสร้าง รูปแบบ
การด าเนินงานของส านักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งด้านการบริการสิทธิ
ประโยชน์และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและก าหนดนโยบายของส านักงานประกันสังคม ประกอบด้วย  
(1) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Platform)  
(2) ระบบรายงานแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Dashboard) แบบ real-time เชิงพ้ืนที่  
(3) ระบบพ้ืนที่ในการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล (GIS Data Sandbox) ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(4) ระบบช่องทางการสื่อสารเชิงนโยบายภายในส านักงานประกันสังคม (GIS Policy Connect Portal) 
(5) แผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือรองรับข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล คลินิกทันตกรรมตามสิทธิ

ประกันสังคม และข้อมูลสาขาที่ตั้งของส านักงานประกันสังคม 
(6) การพัฒนาบุคลากรภายในเป็นผู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( GIS Data 

 Scientist) 
 



 

155 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

 กองวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล  
แสดงแนวโน้มการด าเนินงานประกันสังคมในอนาคต เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับงานวิจัยเพ่ือการเสนอนโยบายในโลกของ
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระบบ GIS จะ
เป็นระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจแรงงานและสวัสดิการทางสังคม สะท้อนแนวโน้มอัตราการว่างงาน อัตราการ
เจ็บป่วยท าให้การก าหนดนโยบายทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ GIS จะเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างมากในการ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ระบบ GIS สามารถแสดงความหนาแน่นของการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะ
เป็นฐานในการออกแบบสิทธิประโยชน์ในเชิงพ้ืนที่รูปแบบใหม่ (Tailor-made approach) มากยิ่งขึ้น ระบบ GIS 
ยังมีความจ าเป็นต่อการวิจัยเพ่ือการขยายฐานความคุ้มครองประกันสังคม เนื่องจากระบบ GIS สามารถสะท้อน
ความครอบคลุมของระบบประกันสังคมในแต่ละพ้ืนที่ เทียบกับก าลังแรงงานและประชากรในพ้ืนที่นั้น ซึ่งจะน ามาสู่
การเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายผู้ประกันตนนอกระบบเพื่อน าเข้าระบบประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 การพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานประกันสังคมควบคู่การลงทุนทางเทคโนโลยี ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จะเป็นกุญแจส าคัญในการยกระดับงานด้านการวิจัยและพัฒนาของส านักงานประกันสังคมสู่งานวิจัยเชิง
ลึกท่ีน าสู่การก าหนดนโยบายการบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เนื่องจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จะสะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการสืบค้น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะ
น าไปสู่แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร (แผนงาน/ บุคคลากร/ งบประมาณ) ที่คุ้มค่าและแนวทางในการปฏิบัติที่
สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) อย่างยั่งยืน 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มที่ยังไม่
สิ้นสุดลงและขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพ้ืนที่ ท าให้นายจ้างและผู้ประกันตน
ได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อเนื่อง ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาการแก้ปัญหาเยียวยากลุ่มนายจ้างและผู้ประกันตน
โดยส านักงานประกันสังคมยังด าเนินการได้ ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงในทุกกลุ่มอาชีพ และไม่
ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนรวดเร็ว เนื่องจากขาดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่สะท้อนภาพรวมเชิงพ้ืนที่
และประเภทกิจการที่แต่ละจังหวัดได้รับผลกระทบโดยแท้จริงอย่างรวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนกรณีภัยพิบัติอ่ืนๆที่
อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงเป็นเหตุความจ าเป็นเร่งด่วนที่กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม ขอรับจัดสรร
งบประมาณในการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิจัยและก าหนดนโยบายของส านักงาน
ประกันสังคมขึ้น  เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มกลางในการน าเสนอสารสนเทศเชิงบริบทปัจจัยรายพ้ืนที่ (Localization & 
Personalization) และรองรับการบูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกของส านักงานประกันสังคมเพ่ือวิจัยและ
พัฒนาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นแพลตฟอร์มกลางในการน าเสนอสารสนเทศเชิงบริบทปัจจัยราย

พ้ืนที่ (Localization & Personalization) เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้วางแผนและก าหนดนโยบายใน 3 ระดับ ดังนี้  
 - ระยะเร่งด่วน : รับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความไม่

แน่นอนกรณีภัยพิบัต ิ 
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- ระยะกลาง : การจัดสรรทรัพยากร (แผนงาน/ บุคคลากร/ งบประมาณ) ที่สอดคล้องแนวโน้ม
ทิศทางในอนาคตเชิงบริบทพ้ืนที่  

- ระยะปลาย : การออกแบบระบบประกันสังคม การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ ตอบสนองความ
ต้องการแรงงานครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2. เพื่อจัดหาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Platform) ที่รวบรวมข้อมูลนายจ้าง 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 พฤติกรรมการส่งเงินสมทบ พฤติกรรมการใช้สิทธิประโยชน์ พฤติกรรม
การรับบริการทางการแพทย์ และพฤติกรรมการให้บริการของสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ตามบริบทและ
ปัจจัยซึ่งแตกต่างกันรายภูมิภาคและพ้ืนที ่(Localization & Personalization) 

3. เพ่ือพัฒนาระบบรายงานแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS Dashboard) แบบ real-time  
ที่สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามข้อ 4.2 ในลักษณะเชิงพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สามารถพยากรณ์สถานการณ์ 
และสนับสนุนการติดตามนโยบายรายพื้นที่ (Localized Policy-Based Target Tracking) 

4. เพ่ือพัฒนาระบบพื้นที่ในการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล (GIS Data Sandbox) ส าหรับการก าหนด
นโยบาย การวางแผนจัดสรรทรัพยากร (แผนงาน/ บุคคลากร/ งบประมาณ) การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ การยกระดับ
การบริการ รวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงพ้ืนที่ (Location-based 
Stakeholders Analytic) 

5. เพ่ือพัฒนาระบบช่องทางการสื่อสารเชิงนโยบายภายในส านักงานประกันสังคม (GIS Policy Connect 
Portal) 

6. เพ่ือพัฒนาแผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล คลินิกทันตก
รรมตามสิทธิประกันสังคม และข้อมูลสาขาที่ตั้งของส านักงานประกันสังคม 

7. เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานประกันสังคมให้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(GIS Data Scientist) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
1. สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิจัยและก าหนดนโยบายของส านักงานประกันสังคมที่ตอบสนอง

ความต้องการแรงงานอย่างครอบคลุม บนพ้ืนฐานของจัดสรรทรัพยากร (แผนงาน/ บุคคลากร/ งบประมาณ) 
ทีคุ่้มค่าเหมาะสม 

2. มีการยกระดับการบริการตามลักษณะของผู้ประกันตนที่มีความต้องการเฉพาะ และมีการปรับปรุง
สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการแรงงาน โดยใช้ระบบเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ออกแบบระบบประกันสังคม  

3. มีเครื่องมือในการรับมือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน รวมถึงติดตามผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการรายพ้ืนที่ ในเชิงเศรษฐกิจแรงงาน 

เป้าหมาย 
ได้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาของส านักงานประกันสังคม ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้

ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 4 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนใดส่วนเสีย (Stakeholder) ดังต่อไปนี้ 
 กองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม 

- มีเครื่องมือในการออกแบบสิทธิประโยชน์และปรับปรุงนโยบายการให้บริการในเชิงพ้ืนที่ 
- มีระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจแรงงานและสวัสดิการทางสังคม ท าให้การวิจัยเพ่ือการก าหนด

นโยบายทันต่อเหตุการณ์ที่มีความเร่งด่วน 
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- ยกระดับการวิ เคราะห์ เ พ่ือก าหนดแนวทางในการขยายความคุ้มครองประกันสังคม                   
 ให้ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแรงงานในและนอกระบบเพ่ือน าเข้าระบบประกันสังคม            
 ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- สามารถเสนอแนวทางจัดสรรทรัพยากรเชิงพ้ืนที่  ตามความหนาแน่นของผู้ประกันตน                
 การใช้สิทธิประโยชน์ 

 ส านักงานประกันสังคม: 
- วางแผนและจัดสรรทรัพยากรส านักงานประกันสังคม (แผนงาน/ก าลังคน/งบประมาณ/ที่ตั้ง) ที่

สอดคล้องกับจ านวน ผู้ประกันตนในแต่ละพ้ืนที่ : เกิดนวัตกรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) การพัฒนาแนวทางบริการรวดเร็วมากขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้ผู้ประกันตน 

- ฐานคิดเพ่ือการออกแบบระบบประกันสังคม : เกิดผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) การ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการแรงงานทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุมในแต่ละ
กลุ่มพ้ืนที่ 

- ส านักงานประกันสังคม เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) อย่างยั่งยืน 
 สถานประกอบการและผู้ประกันตน: 

- ได้ระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการใช้           
 สิทธิประโยชน์จริงในอัตราการส่งเงินส่งเงินสมทบที่เหมาะสม 
- ระดับการบริการที่รวดเร็วในจุดบริการที่สะดวกในการเดินทาง เนื่องจาก ระบบที่พัฒนาดังกล่าว   
 จะช่วยวิเคราะห์การตั้งสาขา จุดบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ อีกท้ังการจัดสรรทรัพยากร 
 (แผนงาน/ บุคคลากร/ งบประมาณ) ที่อ้างอิงตามจ านวนและลักษณะผู้ประกันตนในพ้ืนที่           
 จะสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานประกันสังคม 

 สถานบริการทางการแพทย์เครือข่าย: 
- ทิศทางในการวางแผนทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงจ านวนและ       
 โรคของผู้ประกันตนในพ้ืนที ่

 กระทรวงแรงงาน: 
- วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (Nation Human Capital Development):            
 เห็น movement ของแรงงานว่ามีการย้ายจากพ้ืนที่ใดไปพ้ืนที่ใด Sector ไหน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
 การเคลื่อนย้ายแรงงาน ช่วยวางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแรงงานและการพัฒนาทักษะเชิงพ้ืนที่ 
 (localized economy) 

 รัฐบาล 
- รั ฐมี เครื่ องมือในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน (Risk and Uncertainty 

Management) (เช่น มาตการ lock-down Covid, ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ) เนื่องจาก ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จะฉายภาพให้เห็นถึงนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาล
สามารถให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท้วงที รวมถึงติดตามผลผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการ
(Expected Outcome Tracking) : ในรายพ้ืนทีแ่บบ  before & after ในเชิงเศรษฐกิจแรงงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
12 เดือน (สิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2566) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปี 2565 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนิน ระดับ 5 
             (จัดท าระบบฐานข้อมูลและติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ) 
ปี 2566 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนิน ระดับ 5 
             (ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฯ) 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนดในแผนงาน 
2. มีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการน้อยราย ไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างฯ 
3. ปัญหาคุณภาพข้อมูล (Data Quality) และความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Completeness) ใน

เชิงสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือตอบ use case ที่เป็นประโยชน์ 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน  

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Inception Report) 

- จัดท าผังโครงสร้างการบริหารโครงการ พร้อมระบุเจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- จัดประชุมเปิดโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการของส านักงานประกันสังคม 

(Kick-Off Meeting) 
- แผนการวิเคราะห์และรวบรวมความต้องการ (Requirement Plan) 
- แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) 
- แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User Acceptance Test Plan) 
- แผนการน าระบบขึ้นใช้งานจริง (Go Live Plan) 
- แผนการบ ารุงรักษา (Maintenance Plan) 

3. ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปรับแต่งระบบ 
4. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบ ระบบงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลหลักของประกันสังคม กล่าวคือ ข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลการ
จ่ายเงินสมทบ ข้อมูลนายจ้างหรือการเปลี่ยนนายจ้าง ข้อมูลสถานพยาบาลหรือการเปลี่ยน
สถานพยาบาล ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ หรือข้อมูลการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เป็นรายพ้ืนที ่

2) ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบรายงานแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS Dashboard)  
เพ่ือน าเสนอ Prototype และยืนยันความต้องการกรณีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (Data 
Use Case) กับผู้ใช้งาน 

3) ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบช่องทางการสื่อสารผลการวิจัยและการพัฒนาใหม่ เพ่ือ
ยืนยัน Feature ความต้องการของระบบ 
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5. พัฒนาระบบงาน 
1) ระบบน าเข้าข้อมูล (Data Ingestion & Pipeline)  
2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Platform) 
3) ระบบรายงานแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Dashboard) 
4) ระบบพ้ืนที่ในการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล (GIS Data Sandbox)  
5) ระบบช่องทางการสื่อสารเชิงนโยบายภายในส านักงานประกันสังคม (GIS Policy Connect 

Portal) 
6) แผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือรองรับข้อมูลสถานที่ตั้งของสถานพยาบาล คลินิกทันตกรรม

ตามสิทธิประกันสังคม และข้อมูลสาขาที่ตั้งของส านักงานประกันสังคม 
6. ทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เพ่ือการให้บริการ 
7. การท าสื่อในการอบรม และจัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับทางทีมวิจัยและพัฒนา เพ่ือการเป็น
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) เพ่ือให้เข้าใจถึง
หลักการของการออกแบบกรณีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (Data Use Case) 
8. ใช้งานระบบจริง (Go-Live) 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

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

ปี 2565             

1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ              

2. จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) และจดั
ประชุมเร่ิมโครงการ (Kick-off Meeting) 

 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการพร้อมระบุ
เจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 แผนการด าเนนิงานระดบักิจกรรมและ
รายละเอียด 
- แผนการส ารวจ รวบรวมความตอ้งการ 

และวิเคราะห์ข้อมูล (Requirement 
Plan) 

- แผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) 
- แผนการทดสอบการยอมรับระบบ (User 

Acceptance Test Plan) 
- แผนการน าระบบขึ้นใชง้านจริง (Go Live 

Plan) 
- แผนการบ ารุงรักษา (Maintenance 

Plan) 
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 แนวทางการให้บริการ การให้ค าแนะน า การ
สนับสนนุบุคลากรให้ค าปรึกษา และการ
แก้ปัญหาหลังติดตั้งระบบตลอดอายุสัญญา 

 แนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมายในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 จัดท ารายงานขั้นต้น (Inception Report) 

3. ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบแม่ข่าย พร้อม
ปรับแต่งระบบแม่ข่าย 

            

4. ศึกษา วิเคราะห์ และ ออกแบบ 
 การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลส านักงาน

ประกันสังคม 
 การพัฒนา API เพื่อเชื่อมต่อกับช่องทางอื่นๆ  
 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สนับสนุน 

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

            

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลและตดิตั้งซอฟต์แวร์เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานวิจัยและ
พัฒนา โดยท าการติดตัง้บน Infrastructure ที่เสนอ 

 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Unified 
Analytic Data Platform Data security & 
Encryption)  

 ชุดซอฟต์แวร์การบูรณาการข้อมูล (Data 
Integration) 

 ชุดเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอ (Data Analytics and 
Visualization) 

 ชุดเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและบริหารจัดการ
ข้อมูล (Content Management System) 

 ซอฟต์แวร์แผนที่ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
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ปี 2566             

1. ด าเนินการพัฒนาระบบ  
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS 

Data Platform)  
 ระบบแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS 

Dashboard)  
 ระบบพืน้ที่ในการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล 

(GIS Data Sandbox)  
 ระบบช่องทางการสื่อสารเชิงนโยบายภายใน

ส านักงานประกันสังคม  
 แผนที่ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อรองรับข้อมูล

สถานที่ตัง้ของสถานพยาบาล คลินิกทันตกรรม
ตามสิทธปิระกันสังคม และข้อมลูสาขาที่ตั้ง
ของส านักงานประกันสังคม 

            

2. ด าเนินการทดสอบและเชื่อมต่อระบบ             

3. จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ ส านักงาน
ประกันสังคม 

            

4. ส่งมอบระบบฯและจัดท ารายงานสรุปผลโครงการ             

5. ใช้งานจริง             

งบประมาณ 
197,877,700 บาท 
ปี 2565 จัดสรร  79,151,080 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง  118,726,620 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองวิจัยและพัฒนา 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 4.34 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบ้ริการทางการแพทย์ 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เชื่อมโยงสังคมแรงงาน ด้วยเครือข่ายดิจิทัล   
และเครือข่ายการสื่อสารเพ่ือสร้างการเข้าถึงและให้บริการเชิงรุกแก่ทุกคน 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการยกระดับงานบริการและพัฒนางานประกันสังคมให้กับสังคมแรงงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ                                            

หลักการและเหตผุล 
ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ

ดูแลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ประสบเหตุอันตราย นอกเหนือจากการท างาน ด้วยภารกิจดังกล่าว ส านักจัดระบบ
บริการทางการแพทย์ต้องบริหารจัดการระบบการบริการทางการแพทย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักงาน
ประกันสังคมและผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ประสบเหตุอันตราย นอกเหนือจากการท างาน โดยมีภารกิจหลักในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าสัญญาจ้างและข้อตกลงระหว่างส านักงานประกันสังคมกับสถานพยาบาลเอกชนในการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน 

2. จัดระบบและก าหนดแนวปฏิบัติการก าหนดสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ประกันตน 
3. ก าหนดมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์กรณีต่างๆ ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์ทาง

การแพทย์ให้กับผู้ประกันตน และการก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
การแพทย ์

4. บริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับสถานพยาบาลและด้านการแพทย์จากผู้ประกันตน  
5. ก าหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน 
6. จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งจะด าเนินการจ่ายที่ส านักจัดระบบ

บริการทางการแพทย์ ส านักสิทธิประโยชน์ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ จังหวัด สาขา 
ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ของแต่ละรายการจ่าย 

7. ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์จากเวชระเบียน 
ในแต่ละปีส านักงานประกันสังคมมีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายและนอกเหนือเหมาจ่ายให้

สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม โดยมีการจ่ายเงินในปี 2559 จ านวน 39,907.22 ล้านบาท ปี 2560 
จ านวน 42,947.84 ล้านบาท ปี 2561 จ านวน 45,964.56 ล้านบาท ปี 2562 จ านวน 51,316.94 ล้านบาท 
ปี 2563 จ านวน 52,781.74 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่ามีการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์เพ่ิมทุกปี โดยเฉพาะ
ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่ายที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นตามจ านวนผู้ประกันตน และรายการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ที่เพ่ิมมากข้ึน 
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ข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ทั้งผู ้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่ส านักงานได้รับจากสถานพยาบาล   
มีจ านวน 2-3 ล้านรายการต่อเดือน ตามจ านวนการใช้บริการของผู้ประกันตน แต่ข้อมูลบางส่วนยังขาดการบูรณาการ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ข้อมูลไม่มีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งหากมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลประมวลผล และจัดท ารายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้ส านักงานทราบถึงความผิดปกติของข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถตรวจสอบ และป้องกันความเสียหายอัน
จะเกิดแก่ส านักงานได ้

ทั้งนี้ หากมีระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของแต่ละรายการสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ จะ
ท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ สามารถช่วยในการวิเคราะห์ แปลผลให้ส านักงานประกันสังคมบริหารจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ทั้งการจ่ายสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าจากข้อมูลที่ครบถ้วน 
ทราบแหล่งที่มาที่ไป รวมถึงอ้างอิงได้ 

รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล มีความเป็นหนึ่งเดียว ต่อเนื่อง และตรวจสอบได้ ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ จึงไดจ้ัดท า 
"โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังการเชื่อมโยงทุกข้อมูลการ
รักษาพยาบาลของผู้ประกันตนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว เชื่อมโยง และตรวจสอบได้ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ส านักงานประกันสังคมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้

บริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในการตรวจสอบ 
ควบคุม ป้องกันการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ซ้ าซ้อนทั้ง 2 กองทุน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการทาง
การแพทย์ทุกประเภท ระหว่างระบบภายในของส านักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกได้ เช่น ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ  สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

2. มีระบบส าหรับการบริหารจัดการและให้บริการแก่สถานพยาบาลตามสัญญาจ้างกับส านักงาน
ประกันสังคม โดยสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมที่ด าเนินการกับส านักงานประกันสังคมได้ด้วยตนเอง 
(Self Services) เช่น การสมัครเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม การสมัครเป็นสถานพยาบาลเฉพาะ
ทาง และการเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูสถานะการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สถานะบัญชียา และการใช้สิทธิของผู้ประกันตน 

3. มีระบบส าหรับการประมวลผลภาพรวม การบริการทางการแพทย์และการจ่ายค่าบริการทางการ
แพทย์ และเป็นฐานข้อมูลกลาง เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าข้อมูลทางสถิติการวิจัย การใช้บริการทางการแพทย์ 
รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ มาตรฐานสถานพยาบาล และการจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือสนับสนุนการ
ก าหนดนโยบายด้านการให้บริการทางการแพทย์ และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานประกันสังคมมีระบบเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงาน ในการตรวจสอบ ควบคุม ป้องกันการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ซ้ าซ้อน และมีการเชื่อมโยงข้อมูล
การบริการทางการแพทย์ทุกประเภท ระหว่างระบบภายในของส านักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกได้ 
เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ สถานพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข เป็นต้น 

2. ส านักงานประกันสังคมมีระบบส าหรับการบริหารจัดการและให้บริการแก่สถานพยาบาลตามสัญญาจ้าง
กับส านักงานประกันสังคม โดยสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมที่ด าเนินการกับส านักงานประกันสังคม
ได้ด้วยตนเอง (Self Services) เช่น การสมัครเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม การสมัครเป็น
สถานพยาบาลเฉพาะทาง และการเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ
เรียกดูสถานะการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สถานะบัญชียา และการใช้สิทธิของผู้ประกันตน 

3. ส านักงานประกันสังคมมีระบบส าหรับการประมวลผลภาพรวมการบริการทางการแพทย์ และการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์ และเป็นฐานข้อมูลกลาง เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าข้อมูลทางสถิติการวิจัย การใช้บริการ
ทางการแพทย์ รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ การจัดการเรื่องร้องเรียน และมาตรฐานสถานพยาบาล เพื่อ
สนับสนุนการก าหนดนโยบายด้านการให้บริการทางการแพทย์ และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการ

ให้บริการทางการแพทย์ ควบคุม ป้องกันการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ที่ซ้ าซ้อน และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล         
การบริการทางการแพทย์ทุกประเภท ระหว่างระบบภายในของส านักงานประกันสังคม และหน่วยงานภายนอกได้ 
เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานสารสนเทศบริการสุขภาพ  สถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

2. เพ่ือให้มีระบบส าหรับการบริหารจัดการและให้บริการแก่สถานพยาบาลตามสัญญาจ้างกับส านักงาน
ประกันสังคม โดยสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมที่ด าเนินการกับส านักงานประกันสังคมได้ด้วยตนเอง 
(Self Services) เช่น การสมัครเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม การสมัครเป็นสถานพยาบาลเฉพาะ
ทาง และการเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูสถานะการ
เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สถานะบัญชียา และการใช้สิทธิของผู้ประกันตน 

3. เพ่ือให้มีระบบส าหรับการประมวลผลภาพรวมการบริการทางการแพทย์ และการจ่ายค่าบริการ
ทางการแพทย์ และเป็นฐานข้อมูลกลาง เก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าข้อมูลทางสถิติการวิจัย การใช้บริการทางการแพทย์ 
รวมถึงการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ มีระบบเพ่ือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และมาตรฐานสถานพยาบาลเพ่ือสนับสนุนการ
ก าหนดนโยบายด้านการให้บริการทางการแพทย์ และการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

24 เดือน (กันยายน 2565 – สิงหาคม 2567) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปี 2565 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ระดับ 3 
            (ชุดซอฟต์แวร์ (Software) 
ปี 2566 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ระดับ 8 
            (พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบการให้บริการทางการแพทย์) 
ปี 2567 
ผลผลิต : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ระดับ 6 
             (ระบบการให้บริการทางการแพทย์) 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมี

การตรวจสอบคุณสมบัติ และระบบต่างๆ ทางด้านเทคนิคตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงาน
ประกันสังคม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อกลั่นกรองตรวจสอบอย่าง
ละเอียดรอบคอบ 

2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน  
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
         - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
                    - คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน  

        - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุนเพ่ือ 
บริหารส านักงานประกันสังคม 

                 - คณะกรรมการการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13)   
  3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
                4. จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด 
                5. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง ส านักงานประกันสังคม 
                6. ออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ 
                7. จัดท าขอบเขตและความต้องการ (Requirement) 
                8. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ 
                9. ติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์ 
                10.ทดสอบการท างานระบบบริหารจัดการข้อมูลบริการทางการแพทย์ 
                11. จัดอบรมการใช้งาน 
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                 12. เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งาน 
                 13. ใช้งานจริง 
 
10. แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เดือน 

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

1.ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ             
2.จัดท าแผนในการด าเนินงานโครงการ             
3.ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมระบบการให้บริการทาง
การแพทย์ (Conceptual Design Document) โดยประกอบด้วย 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบงาน/ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ 
(Context Diagram), Use Case Diagrams พร้อมค าอธิบาย และ Flow 
Chart หรือ User Workflow  
4.ออกแบบรายละเอียดระบบการให้บริการทางการแพทย์ (Detail Design 
Document) ให้สอดคล้องกับภาพรวมระบบการให้บริการทางการแพทย์ 
(Conceptual Design Document) โดยประกอบด้วย Screen Layout, 
Report Layout, ER Diagram, Data Dictionary, Workflow การท างาน
โดยละเอียด ส าหรับระบบงาน ดังนี ้

1) ระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล 
2) ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
3) ระบบดิจิทลัเพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน 

5.ชุดซอฟต์แวร์ (Software) จ านวน 2 รายการ 
1) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมลูส าหรับระบบจัดเตรยีม

ข้อมูล 
2) ซอฟต์แวร์ส าหรับโปรแกรมประยกุต์ พร้อม Development 

Tool 

            

6.ชุดฮาร์ดแวร์ (Hardware)               
ปี 2566             

1. ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบภาพรวมระบบการให้บริการทาง
การแพทย์ (Conceptual Design Document) (ต่อเนื่องปี 2565) 
2. ออกแบบรายละเอียดระบบการใหบ้ริการทางการแพทย ์(Detail 
Design Document) จ านวน 3 ระบบ (ต่อเนื่องปี 2565)  
3. พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบ 

1) ระบบการบริหารจัดการสถานพยาบาล 
2) ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
3) ระบบดิจิทลัเพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงาน 

4.  ชุดฮาร์ดแวร์ (Hardware) จ านวน 10 รายการ 
5.  ชุดซอฟต์แวร์ (Software) จ านวน 7 รายการ 
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6.  ติดตั้ง และทดสอบ ชุดฮาร์ดแวร์ (Hardware) และชุดซอฟต์แวร์ 
(Software) ทั้งหมด ที่ศูนย์คอมพวิเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองของส านักงานประกันสังคม 
7.  ฝึกอบรม user และ admin ระบบการให้บริการทางการแพทย์ 
จ านวน 3 ระบบ 
8.  ออกแบบรายละเอียดระบบการให้บริการทางการแพทย ์(Detail 
Design Document) ให้สอดคล้องกับภาพรวมระบบการให้บริการ
ทางการแพทย์ (Conceptual Design Document) โดยประกอบดว้ย 
Screen Layout, Report Layout, ER Diagram, Data Dictionary, 
Workflow การท างานโดยละเอียด ส าหรบัระบบงานดังนี้ 

1) ระบบการตรวจสอบค่าบริการทางการแพทย์และตรวจสอบ
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส ์

2) ระบบบรหิารจดัการยาต้านไวรสัเอชไอวี และยา จ.2 
3) ระบบเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

บริการทางการแพทย ์
4) ระบบแสดงผลข้อมูลด้านบริการทางการแพทย์เพื่อบริหาร

จัดการ 
9.  พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบการให้บริการทางการแพทย ์

ปี 2567             
1.  พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบระบบการให้บริการทางการแพทย ์
(ต่อเนื่องปี 2566) 
2.  ถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) 
3.  ฝึกอบรม user และ admin ระบบการให้บริการทางการแพทย ์
จ านวน 4 ระบบ 
4.  สรุปผลพัฒนา ติดตั้ง ทดสอบระบบ อบรม และถ่ายโอนข้อมูล 
(Data Migration) 
5.  เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง 
6.  ระบบการให้บริการทางการแพทย์ เริ่มใช้งานจริง 

            

งบประมาณ 

549,769,000 บาท 
ปี 2565 จัดสรร 69,108,650 บาท 
ปี 2566 ขอตั้ง  404,242,500 บาท 
ปี 2567 ขอตั้ง    76,417,850 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักจัดระบบบริการทางการแพทย์ 
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แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม 
พ.ศ. 2563–2565 ฉบับทบทวน ปี 2565 (เพิ่มเติม) 

โครงการที่ 5.1 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการส านักงานประกันสังคม : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้บริการได้เต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 5.1 ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรรูปแบบการด าเนินงาน ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร ให้ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการสิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการองค์กรโดยรวม                                            

หลักการและเหตผุล 
ด้วยนโยบายรัฐบาล ได้ให้ความส าคัญเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชนทุกภาคส่วนครอบคลุม  

ทั่วประเทศ ระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือกล้อง CCTV จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย โดยในการเชื่อมโยงบูรณาการการใช้กล้อง CCTVและบริหารการจัดการในภาพรวม ต้อง
พิจารณาว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล Real Timeเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ  

ส านักงานประกันสังคมจึงมีความตระหนักถึงความส าคัญที่จะน ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกันตน นายจ้าง ลูกจ้าง ที่เข้ามารับบริการภายในส านักงานประกันสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ส านักงานประกันสังคมจึงต้องมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อช่วยในการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะ หรือสิ่ง
แปลกปลอมภายในอาณาบริเวณส านักงานประกันสังคม ซึ่งในปี 2563 ส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินการจัดหาและ
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) จ านวน 44 หน่วยงาน และในปี 2565 ส านักงานประกันสังคม 
มีความประสงค์จะด าเนินการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) ให้ครบทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานส่วนกลาง(ส านักงานประกันสังคม ส านักงานใหญ่) ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ และส านักงาน
ประกันสังคมส่วนภูมิภาค รวมจ านวน 50 หน่วยงาน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 76,558,100 บาท (เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนห้า
หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในส านักงานประกันสังคม 

         2. เพื่อตรวจสอบ/เฝ้าระวัง การเข้า-ออก ของบุคคลหรือยานพาหนะในพื้นที่ตลอดเวลา 
          3. เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบดูเหตุการณ์ต่าง ๆ บริเวณโดยรอบพื้นที่ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 
          4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้และจัดการต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุบัติเหตุ/อุบัติภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที 
          5. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มาติดต่อราชการในพื้นที่ 
          6. เพื่อน าข้อมูลภาพและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็นหลักฐานในการด าเนินการทางกฎหมาย  
หรือขยายผลต่อไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
ส านักงานประกันสังคมมีคอมพิวเตอร์มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในส านักงานประกันสังคม 
และรวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่มาใช้บริการในพื้นที่ 

เป้าหมาย 
ใช้ในงานควบคุมและจัดการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มาติดต่อ

ราชการ เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินส านักงานประกันสังคม (ส านักงานใหญ่) ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 
และส านักงานประกันสังคมส่วนภูมิภาค รวมจ านวน 50 หน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2565) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต :  ระดับความส าเร็จในการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) 
 ระดับที่ 1 หมายถึง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุภายในเดือนมีนาคม 2565 
 ระดับที่ 2 หมายถึง การผูกพันสัญญาภายในเดือนมิถุนายน 2565 
 ระดับที่ 3 หมายถึง บริษัทผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 แบบเชื่อมโยง (CCTV) พร้อมอบรมการใช้งานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 
ผลลัพธ์ :     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบโต้และจัดการต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันทว่งท ี
 2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนในพื้นที่ 
 3. เพื่อน าข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้เป็นหลักฐานในการทางกฎหมายหรือขยายผลต่อไป 

ผลกระทบหากไม่สามารถด าเนินโครงการได้/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องระมดัระวัง 
1. การจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV) เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมี

การตรวจสอบคุณสมบัติ และระบบต่างๆ ทางด้านเทคนิคตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงาน
ประกันสังคม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน เพื่อกลั่นกรองตรวจสอบอย่าง
ละเอียดรอบคอบ 

2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน  
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดความต้องการ และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ 

 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
         - คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม  

        - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและขับเคลื่อนการด าเนินงานจากเงินกองทุนเพ่ือบริหาร 
ส านักงานประกันสังคม 

                - คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน 
                - คณะกรรมการการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) 



 

170 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563-2565  ฉบับทบทวน ป ี2565 (เพิ่มเติม) 

   
  3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 4. ติดตั้งกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 5. อบรมการใช้งาน 
 6. ใช้งานจริง 

แผนการด าเนินงาน 

 กิจกรรม/ขั้นตอน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ขออนุมัติหลักการโครงการฯ การจัดซื้อจัดจ้าง             
2. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ             
3. แต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการ             
4. คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการ 
(ราคากลางและ TOR) 

            

5. ขอความเห็นชอบราคากลาง (กองคลังเสนอเลขาธิการ)             
6. ประกาศร่างวิจารณ ์             
7.รายงานขอจ้าง             
8. ประกาศเผยแพร่ (ไม่น้อยกวา่ 5-10 วันท าการหรือตาม
วงเงิน) 

            

9. คณะกรรมการพิจารณาผลพร้อมรายงาน             
10. รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้างและประกาศ             
11. รออุทธรณ์             
12. ลงนามในสญัญา             
13. บริษัทผู้รับจ้างด าเนนิการตดิตั้งฯ และอบรมการ 
ใช้งาน 

            

งบประมาณ 
76,558,100 บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานเลขานุการกรม 
 
 
 
 
 
 
 

 


