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บทสรุปผู้บริหาร

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อการ
พัฒนาประเทศให้ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ก�ำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุงรองรับบริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ได้จัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ต่อเนือ่ งจากแผนแม่บทเดิมทีค่ รบวาระ และ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จัดท�ำขึ้นเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 6 ก.ย.2560 โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ 27 หน่วยงานในสังกัด มีกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน และ นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช
ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และ ระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรประชุมปฏิบัติ
การ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม รองผู้อ�ำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร และ อาจารย์ปัญญพัชร์ พู่ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ตรวจประเมิน
มาตรฐานสากล ISO/IEC27001, ISO/IEC20000, ISO/IEC29110, ISO9001 เป็นวิทยากรวิพากษ์
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 82 โครงการ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ของประเทศไทย
แยกออกเป็น
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
ขีดความสามารถรองรับเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคธุรกิจ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

15 โครงการ

14 โครงการ

9 โครงการ

(งป. 19.56 ลานบาท)

(งป. 18.85 ลานบาท)

(งป. 15.84 ลานบาท)

8 โครงการ

7 โครงการ

4 โครงการ

(งป. 6.55 ลานบาท)

(งป. 5.49 ลานบาท)

(งป. 2.66 ลานบาท)

7 โครงการ

5 โครงการ

4 โครงการ

(งป. 39.2 ลานบาท)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับ
4 โครงการ
ความมั่นคงและเพิ่มความ (งป. 16.79088 ลานบาท)
ปลอดภัยของประชาชน
รวมทัง้ สิน้ 82 โครงการ
(งป. 188.39862 ลานบาท)

34 โครงการ

(งป. 82.10088 ลานบาท)

(งป. 16.2 ลานบาท)

(งป. 15.5 ลานบาท)

4 โครงการ

1 โครงการ

(งป. 16.75774 ลานบาท)

(งป. 15 ลานบาท)

30 โครงการ

18 โครงการ

(งป. 57.29774 ลานบาท)

(งป.49 ลานบาท)

จากการวิเคราะห์โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ทงั้ สี่ วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ความเห็นว่า การใช้ IT ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อยู่ในระดับพื้นฐาน กล่าวคือ ใช้ IT สนับสนุนการปฏิบัติงาน ยังไม่สามารถยก
ระดับการใช้ IT ทดแทนระบบงานปกติได้ และ เสนอแนะให้พัฒนาการใช้แบบขั้นบันได เพื่อยกระดับการ
ใช้สเู่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั รวมทัง้ ควรด�ำเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพด้วยในคราวเดียวกัน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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โครงการที่น่าสนใจ และ ควรได้รับการส่งเสริมให้ด�ำเนินการ มีดังนี้
ชื่อโครงการ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

61-1 โครงการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศด า นสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ

มีฐานขอมูลสารสนเทศดาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกตองและทันสมัย

กอง ส.

61-4 โครงการจัดทำมาตรฐาน
ขอมูลดานสุขภาพ กรม สบส.

มีระบบขอมูลที่เปนเอกภาพ
ปลอดภัย นาเชื่อถือ ใหบริการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน

กลุม IT

61-8 โครงการเสริมสรางระบบ
ประชาสัมพันธภารกิจดานระบบ
บริการสุขภาพ

ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของกรมฯ

กลุมประชาสัมพันธ

61-16 โครงการพัฒนาระบบเผย
แพรขอ มูลความรูด า นสุขภาพ

เจาหนาทีส่ าธารณสุขภาคีเครือขาย
และประชาชนเขาถึงขอมูลความรู
ดานสุขภาพทีถ่ กู ตองและทันสมัย

กอง ส.

61-22 โครงการพัฒนาระบบ
เรื่องรองเรียน

เรื่องรองเรียนไดรับการชี้แจง
อยางรวดเร็วและเปนที่พึงพอใจ

กลุมประชาสัมพันธ

61-23 โครงการคลังความรูสุข
ภาพสำหรับประชาชน

ประชาชนมีคลังความรูสุขภาพ
และสามารถเขาถึงความรูที่ถูก
ตองและรวดเร็ว

กลุมประชาสัมพันธ

61-24 โครงการสรางศูนย
ขอมูลแบบแปลน

61-24 โครงการสรางศูนย
ขอมูลแบบแปลน

62-22 โครงการพัฒนาระบบชำระ
คาธรรมเนียมประจำป Online

สถานพยาบาลชำระคาธรรมเนียม
ประจำป Online

สพรศ.

62-23 โครงการพัฒนาระบบการยืน่
คำขอการอนุญาต Online และ การ
ชำระคาธรรมเนียมผานชองทางตางๆ

อำนวยความสะดวกกับผูร บั บริการ
/ ประชาชนสามารถตรวจสอบ
สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพผาน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกสตา งๆ
ประชาชน ผูป ระกอบการ สถาน
ประกอบการ ผูด ำเนินงาน มีความรู
ความเขาใจ และ ตัดสินใจได

กสพส.

61-29 โครงการพัฒนา Web
Application รับรองคุณภาพ
เครื่องมือทางการแพทย

มี App. จัดเก็บขอมูลและ
ประมวลผล ทดสอบ สอบเทียบ
เพื่อรับรองคุณภาพเครื่องมือฯ
กอนนำไปใชงาน นำเขามาจำ
หนาย และ จัดซื้อจัดจาง

วศ.

61-31 โครงการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ กรม
สบส.

ระบบขอมูลผานมาตรฐาน
ISO/IEC 27001

61-27 โครงการบูรณาการเพิม่ ขีด
ความสามารถทางการแขงขันดาน
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ

หน้า 6
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ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

1.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ เพื่อประชาชน
มีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง”
วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอืน่ ใด เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วย
งาน มีการด�ำเนินงานแบบ อัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
1.2 พันธกิจ
ก.พันธกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และ อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้ มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
ข. พันธกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. ก�ำหนดและพัฒนามาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การด�ำเนินการกฎหมาย พรบ.และ พรฎ.ก�ำหนดเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดท�ำฐานข้อมูลกลางกรมฯ
5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ
6. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ
7. สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ส่งเสริมให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัด
10. ดูแล รับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมิให้มผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
11. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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1.3 การจัดโครงสร้างหน่วยงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทงาน คือ
(1) เครื่องมือของผู้บริหาร ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(2) งานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของมิติประชาชน ประกอบด้วย กองสุขศึกษา (ส.) และ กอง
สนับสนุนสุขภาพมิติประชาชน (สช.)
(3) งานควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย ส�ำนักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ (สพ.รศ.) กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.) กองสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (กสป.) กองแบบแผน (บ.) และ กองวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.)
(4) งานสนับสนุน ได้แก่ ส�ำนักบริหาร และ กองกฎหมาย
(5) งานระดับพื้นที่ ได้แก่ ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 (สบส. เขต 1-12)
ก�ำหนดบทบาทดังนี้
(1) ระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : เป็นกรมวิชาการที่มีบทบาทของการส่งเสริม ควบคุม
ก�ำกับ รับรอง คุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และ
ขยายผลไปสู่กรมเศรษฐกิจในอนาคต
(2) ระดับพื้นที่ : ด�ำเนินการทุกภารกิจหลักของกรมฯ ในส่วนภูมิภาค
(3) ภารกิจหลักของกรมฯ รับผิดชอบด�ำเนินการโดย ส�ำนัก/กอง 7 หน่วยงาน คือ
- งานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของมิติประชาชน : ส./สช.
- งานควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ : สพ.รศ./กสป./กสพส./วศ./บ.
1.4 การจัดโครงสร้างหน่วยงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร จัดโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 4 งาน
(1) งานพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.1 พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลสารสนเทศ
1.2 ก�ำหนดมาตรฐานด้านข้อมูลและโปรแกรม
1.3 ขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม สบส. และ แนวทาง
การด�ำเนินงานด้าน ISO/IEC 27001
1.4 ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านโปรแกรมและการใช้งานระบบข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แก่หน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.5 บ�ำรุงรักษาระบบโปรแกรมและข้อมูล
1.6 ก�ำหนด TOR ในการจัดหาครุภณ
ั ฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก�ำหนดมาตรฐานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ก�ำหนด TOR ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามทีห่ น่วยงานร้องขอ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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(3) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3.1 ด�ำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ การปฏิบตั วิ า่ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายก�ำหนด
3.4 พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอิเล็กทรอนิกส์
3.5 ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้กบั ประชาชนในฐานะหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.6 ให้ค�ำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
3.7 ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่องสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.8 จัดการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.9 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
(4) งานบริหารและยุทธศาสตร์
4.1 จัดท�ำแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
4.2 จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณ
4.3 งานเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
4.4 จัดท�ำค�ำรับรองผลการปฏิบตั ริ าชการ
4.5 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรม สบส.
4.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้าน IT
4.7 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4.8 งานการเจ้าหน้าที่
4.9 งานพัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
4.10 ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
1.5 เป้าประสงค์หลักใหญ่ของการใช้แผนพัฒนาดิจทิ ลั ฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถขับเคลือ่ นองค์กรสูน่ โยบายรัฐบาลดิจทิ ลั โดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ และเชือ่ มโยงสูย่ ทุ ธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ระยะ 20 ปี
(2) ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
(3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายผลการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สูก่ ารยกระดับความส�ำเร็จในการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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1.6 แผนพัฒนาดิจทิ ลั ฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และ แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของ
ประเทศไทย รวมทัง้ สนับสนุนความส�ำเร็จของเป้าประสงค์หลักใหญ่ของการใช้แผนพัฒนาดิจทิ ลั ฯ ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ จึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใน
แนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
		
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้
สามารถท�ำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะน�ำไปสูก่ ารยกระดับการให้บริการภาครัฐทีส่ ะดวก
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการรายบุคคลยิง่ ขึน้ ภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัย
ระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงและเข้าใจประชาชนตัง้ แต่การ เผยแพร่ขอ้ มูล
ให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริการได้ตามสิทธิ
จนถึงการท�ำความเข้าใจ ปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขเมื่อมีการ
ร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ที่มีโครงสร้างการท�ำงานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการท�ำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
		
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
โดยให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
		
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีราย
ได้พอเพียงต่อการด�ำรงชีวติ และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรทีต่ รงกับความต้องการของตลาด
การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานให้
ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพชัน้ น�ำของโลก รวมถึงการเพิม่ ศักยภาพของผูป้ ระกอบการ
โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจ ในทุกขั้นตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้
ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึน้ โดยไม่เพิม่ ภาระให้กบั ผูเ้ สียภาษี
ซึ่งทั้งหมดนี้จะน�ำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
		
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
รักษาความปลอดภัยจาก ภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลีย่ นจาก
การแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึน้ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะ
วิกฤต ให้สามารถความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัยและฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ระสบภัยให้กลับคืนสูส่ ภาวะปกติ
อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
หน้า 10
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ส่วนที่ 2
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
2.1 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี เมื่อ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ
ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัด กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 27 หน่วยงาน
ที่ประชุมฯ ยอมรับว่า แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ 4 (ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล) ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (แผนระยะยาว 20 ปี) แต่การพัฒนาการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การ
สื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาจต้องใช้เวลาขับเคลื่อนอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถเข้าสู่กรม
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ แบบขั้นบันได ในขั้นแรก
ได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยฯ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-1 โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

62-1 โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

63-1 โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

CSF มีฐานขอมูลสารสน
เทศด า นสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง
และทันสมัย

CSF มีฐานขอมูลสารสน
เทศด า นสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง
และทันสมัย

CSF มีฐานขอมูลสารสน
เทศด า นสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ตอง
และทันสมัย

Act. Application ฐาน
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุข
ภาพ

Act. Application ฐาน
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
- พั ฒ นา Application
คลังความรูสุขภาพ

Act. Application ฐาน
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุข
ภาพ
-ปรับปรุง เว็บไซต
/Application

งบประมาณ 200,000 บาท

งบประมาณ 400,000 บาท

งบประมาณ 400,000 บาท
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง ส.
(ขอมูลสุขภาพ
ด า น HL/HB
ตางจากขอมูล
ระบบบริการ
สุขภาพ ดังนัน้
การนำเสนอของ
กลุม ประชาสัม
พันธ เปนเรื่อง
ของการนำเสนอ
เฉพาะจุดสนใจ
ของประชาชน
แตกต า งจาก
แนวทาง กอง
ส.ดำเนินการ)
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-2 โครงการการจัดการ
ความรูดานสุขศึกษาและ
สื่อสารสุขภาพ

62-2 โครงการการจัดการ
ความรูดานสุขศึกษาและ
สื่อสารสุขภาพ

63-2 โครงการการจัดการ
ความรูดานสุขศึกษาและ
สื่อสารสุขภาพ

CSF มีองคความรู/นวัต
กรรมและเทคโนโลยีดาน
สุขศึกษา

CSF มีองคความรู/นวัต
กรรมและเทคโนโลยีดาน
สุขศึกษา

CSF มีองคความรู/นวัต
กรรมและเทคโนโลยีดาน
สุขศึกษา

Act. เว็บไซต

Act. เว็บไซต/Application
ระบบการจัดการความรู
ดานสุขศึกษา

Act. เว็บไซต/Application
ระบบการจัดการความรู
ดานสุขศึกษา

งบประมาณ 400,000 บาท

งบประมาณ 400,000 บาท

งบประมาณ 100,000 บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง ส.

61-3 โครงการพัฒนาระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) วิเคราะหขอมูลอาคาร
ที่สอดคลองกับ Service Plan ของโรงพยาบาล
CSF รพ.ทุกระดับมีศักยภาพตัดสินใจ เกี่ยวกับการพัฒนาอาคาร สถานที่ภายใน
รพ.ใหสอดคลองกับ Service Plan แนวทางอนุรักษพลังงาน และ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

กองแบบแผน

Act. จัดทำระบบ GIS
กองแบบ-ปจจุบันออกแบบ รพ.ทั่วประเทศ ซึ่งมีความแตกตางในแตละพื้นที่ ปกติ
จะมีผังสำรวจ ถานำระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) มารวมวิเคราะหจะสามารถ
ออกแบบไดเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ นำรองประมาณ 50 รพ. กับ รพ.ทุก
ระดับ โดยทำกับ รพ.ที่มีการเติบโต ไดรับงบกอสราง สบส6 –ปญหาสวนใหญทุก
รพ.ยังไมมี Master Plan
งบประมาณ 30 ลานบาท (ผูกพันงบประมาณ 3 ป ไมแยกยอยโครงการ)
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ป 2561

ป 2562

61-4 โครงการจัดทำมาตร
ฐานขอมูลดานสุขภาพ

62-3 โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศดานสุข
ภาพ

CSF กรม สบส. มีระบบขอ
มูลทีเ่ ปนเอกภาพ ปลอดภัย
นาเชือ่ ถือ ใหบริการทัง้ ภาค
รัฐ เอกชน ประชาชน

CSF กรม สบส. เปนศูนย
กลางใหบริการขอมูลสุข
ภาพดานการคุมครองผู
บริโภค ไดหลายรูปแบบ/
ชองทาง

Act. กำหนดมาตรฐานขอ
มูล/Web Service/Web
App. / นำขอมูลของทุก
หนวยมารวมที่สวนกลาง
ทุกหนวยสามารถใชฐาน
ขอมูลรวมกัน พรอมจัดทำ
มาตรฐาน

ป 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุม IT

Act. ระบบเขาถึงสถานบริ
การภาครัฐ/เอกชน ผาน
Web Service/Web App.
พั ฒ นาระบบ นำ Data
Warehouse เดิม สราง
เครื่องมือที่มีมาตรฐานไป
ดึงงานจากทุกหนวยงาน
/ จัดการ Data ทีป่ ลายทาง
ไมเปลี่ยนการทำงานที่
ตนทาง

งบประมาณรวม 5 ลานบาท
61-5 โครงการสนับสนุนติด
ตามและประเมินผลการดำ
เนินงานตามแผนพัฒนาดิจิ
ทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 3 ป (พ.ศ.2561-2563)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

62-4 โครงการทบทวนนโย
บายแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ระยะ
3 ป (พ.ศ.2561-2563) กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ

CSF ติดตามประเมินผล คก.

CSF ทบทวนนโยบาย ตัว
ชี้วัด จัดทำแผนกำกับ

Act. จัดประชุม

Act. จัดประชุม

CSF มีผลสัมฤทธิ์ของแผน
DE
Act. จัดประชุม สัมมนา
แลกเปลี่ยน เรียนรู

งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ 500,000 บาท

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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63-3 โครงการประเมินผล
สัมฤทธิข์ องยุทธศาสตรแผน
พัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 3 ป (พ.ศ.
2561-2563) กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กลุม IT
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-6 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

62-5 โครงการพั ฒ นา
สมรรถนะบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

CSF บุคลากรกรม มี
สมรรถนะ IT ทีเ่ หมาะสม

CSF บุคลากรกรม มี
สมรรถนะ IT ทีเ่ หมาะสม

Act. กำหนด/ทดสอบ/
จั ด ทำพั ฒ นาสมรรถนะ
ด า น IT/ ความร ว มมื อ
กับกลุม กบค. โดยตรวจ
สอบขอมูลวามีการดำเนิน
การกำหนดสมรรถนะดาน
IT หรื อ ยั ง ถ า ยั ง ก็ ต  อ ง
กำหนดขึ้นมาใหม แลว
คอยสำรวจสมรรถนะดาน
IT ของบุคลากรถาขาดก็
พั ฒ นาสมรรถนะตามที่
ขาด โดยอาจมีการพัฒนา
ทัง้ ระดับพืน้ ฐาน และระดับ
ขั้นสูง

Act. กำหนด/ทดสอบ/จัด
ทำพัฒนาสมรรถนะดาน IT

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุม IT
กลุม กบค.
-กบค.เสนอควร
มีหองฝกอบรม
ดาน IT
-กลุมเทคฯ มี
ความกังวลเรือ่ ง
ความคุมคาถา
จะมีหองฝก
อบรมเอง

งบประมาณ 1,000,000 ลานบาท
61-7 โครงการพัฒนาศักย
ภาพ บุคลากรดาน ICT
รองรับ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2561

62-6 โครงการพัฒนาศักย
ภาพ บุคลากรดาน ICT
รองรับ แผนพัฒนาดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2562

63-4 โครงการพัฒนาศักย
ภาพ บุคลากรดาน ICT
รองรับ แผนพัฒนาดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2563

CSF เพือ่ รองรับเทคโนโลยี
ทีจ่ ะเกิดใหมและเพือ่ กาวให
ทันกับยุค Digital Economy

CSF เพือ่ รองรับเทคโนโลยี
ทีจ่ ะเกิดใหมและเพือ่ กาวให
ทันกับยุค Digital Economy

CSF เพือ่ รองรับเทคโนโลยี
ทีจ่ ะเกิดใหมและเพือ่ กาวให
ทันกับยุค Digital Economy

Act. จัดอบรม/สัมมนาหลัก
สูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน สาย
วิชาการ สายบริหาร

Act. จัดอบรม/สัมมนาหลัก
สูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน สาย
วิชาการ สายบริหาร

Act. จัดอบรม/สัมมนาหลัก
สูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน สาย
วิชาการ สายบริหาร

งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ 500,000 บาท

งบประมาณ 500,000 บาท

หน้า 14
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กลุม IT
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

61-8 โครงการเสริมสราง
ระบบประชาสัมพันธภาร
กิจดานระบบบริการสุขภาพ

62-7 โครงการเสริมสราง
ระบบประชาสัมพันธภาร
กิจดานระบบบริการสุขภาพ

63-5 โครงการเสริมสราง
ระบบประชาสัมพันธภาร
กิจดานระบบบริการสุขภาพ

กลุมประชา
สัมพันธ

CSF ประชาชนเขาถึงขอ
มูลขาวสารของกรมฯ

CSF ประชาชนเขาถึงขอ
มูลขาวสารของกรมฯ

CSF ประชาชนเขาถึงขอ
มูลขาวสารของกรมฯ

Act. พัฒนาระบบขอมูล
ตอบโตขาวสาร/เฝาระวัง
สื่อ/ผลิตสื่อ/สรางเครือขาย
นักสื่อสาร (ผลิตสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส สรางเครือขาย
นักสื่อสารคลายๆ to be
No1 ทำความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒ
นา Act. จะประหยัดงบ
ประมาณ)

Act. พัฒนาระบบเฝาระ
วังสื่อ/สรางเครือขายนัก
สื่อสารดาน IT

Act. พัฒนาเนื้อหา
เครื่องมือ และ กด Like

งบประมาณ 3 ลานบาท

งบประมาณ 3 ลานบาท

งบประมาณ 3 ลานบาท

61-9 โครงการพัฒนาระบบ
อัจฉริยะในการใหคำปรึกษา
ออนไลน
CSF มีระบบใหคำปรึกษา
ดาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
แนวทางปฏิบัติงาน แบบ
ตอบโตอตั โนมัตดิ ว ยระบบ
Act. พัฒนาระบบ
-พัฒนารวมกับ
ม.แมฟาหลวง และมี กบค.
และ กพร. รวมดวย
-กลุม เทคโน จะเปนเจาภาพ
ทำ MOU กับ ม.แมฟา หลวง

กลุม ตรวจสอบ
ภายใน
(กรณีศูนยรับ
เรือ่ งรองเรียนฯ
รองขอรวมใน
งานพัฒนาระ
บบ เนื่องจาก
มีเปาหมายแตก
ตางกัน จึงเสนอ
ใหจดั ทำเปนอีก
โครงการหนึง่ )

งบประมาณ 50,000 บาท
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

62-8 โครงการพัฒนาระ
บบประเมินการควบคุม
ภายในออนไลน
CSF มีระบบจัดเก็บรวบ
รวมผลประเมินควบคุม
ภายใน และ สามารถคาด
การณไดวา หนวยใดมีความ
เสี่ยงระดับใด

กลุมตรวจสอบ
ภายใน

Act. Web Application /
พัฒนารวมกับสถาบันการ
ศึกษา
งบประมาณ 40,000 บาท
63-6 โครงการพัฒนาระ
บบการตรวจสอบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสดว ยตนเอง
CSF มีระบบ Scan เอก
สารและตรวจสอบความ
ผิดพลาดไดตามคีย ลดเวลา
ในการตรวจ
Act. พัฒนาระบบตรวจ
ดวยเครื่องมืออานตัวอัก กลุมตรวจสอบ
ภายใน
ษรบนเอกสารแลวแปล
ความหมาย / จางบริษัท
ภายนอกดำเนินการ
(งานตรวจสอบภายในมี
ตรวจเอกสาร และตรวจ
ทางกายภาพ แตดวยปริ
มาณการตรวจเอกสารมี
ปริมาณคอนขางมากจึง
มีแนวคิดนำระบบตรวจ
สอบเอกสารมาใช)
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน้า 16
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ป 2562

61-10 โครงการพัฒนา
ระบบรายงานติดตามประ
เมินผลรายงานตัวชี้วัด
CSF ออกรายงานตัวชี้วัด
ที่เขาใจไดงาย และนำไป
ใชตอได
Act. Web App. เชือ่ มโยง
กับระบบ Smart / ปรับ
Smart ให สบส.เขต รายงาน
ตัวชี้วัด จากพื้นที่โดยตรง
(กลุมแผนงานพัฒนาโปร
แกรม รวมกับ Smart พัฒนา
รูปแบบใหงายสะดวกใน
การใชงาน รายงานในรูป
กราฟ ฯลฯรองรับทุก Device)

62-9 โครงการพั ฒ นา
ระบบรายงานติดตามประ
เมินผลรายงานตัวชี้วัด
CSF สงรายงานตัวชีว้ ดั ตอ
สนย. และ แจงเตือนการ
กรอกตามระยะเวลา
Act. Web App. เชือ่ มโยง
กับระบบ Smart

งบประมาณ 100,000 บาท
61-11 โครงการคลังความ
รูว ชิ าการของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
CSF มีฐานขอมูลยุทธศาสตร
วิจยั KM

งบประมาณ 100,000 บาท
62-10 โครงการคลังความ
รูว ชิ าการของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
CSF มีเว็บไซตนำเขาและเผย
แพรขอ มูล
Act. พัฒนา Web Site

Act. พัฒนาฐานขอมูล
(ฐานขอมูลจะมีมากกวา 3
ฐานแตจะรวบรวมขอมูลทัง้
กรมฯ ใหเปนศูนยกลางเดียว)
-มีเวปไซตสำหรับเผยแพร
และเก็บขอมูลการใชงาน
-ถามีการใชขอ มูลมาก จะ
ยกระดับเปนหองสมุดออนไลน
-กอง ส คิดวาขอมูลทีก่ ลุม
แผนงาน รวมรวบนาจะเปน
ผลงานทีผ่ า นงานวิชาการ
กรม ทัง้ งานดานยุทธศาสตร
วิจยั งานภายใน กรม แต
งานที่กอง ส.ผลิต คงเปน
งาน KM ภายนอก
-กลุม เทคโนฯ เสนอใหคดิ
งบประมาณเพือ่ ผลิตเนือ้ หา

งบประมาณ 100,000 บาท

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุมแผนงาน

63-7 โครงการคลังความ
รูว ชิ าการของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
CSF มีรปู แบบการสรางหอง
สมุดออนไลน
Act. ประชุมระดมสมอง

กลุมแผนงาน

งบประมาณ 100,000 บาท

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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งบประมาณ 100,000 บาท
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61-12 โครงการ คก.ระ
บบการให บ ริ ก ารด า น
การเงินการคลัง e-Slip
CSF บุ ค ลากรทุ ก คนใช
ระบบ e-Slip ผาน ACT.

62-11 โครงการ คก.ระบบ
การใหบริการดานการเงิน
การคลัง e-Slip
CSF บุ ค ลากรทุ ก คนใช
ระบบ e-Slip ผาน ACT.

63-8 โครงการ คก.ระบบ
การใหบริการดานการเงิน
การคลัง e-Slip
CSF บุ ค ลากรทุ ก คนใช
ระบบ e-Slip ผาน ACT.

Act. จางทำโปรแกรมอัตโนมัติ
-พัฒนาตอยอดจาก smart
โดยบุคลากรทุกทานตอง
Load App. บนมือถือเพือ่
ไดรบั แจงเตือนทุกบริการที่
กลุม คลังมอบให เชน เงินยืม
เงินเดือนเขา ประมาณการ
-สบส7 มีขอ สังเกตการกระ
จายงบประมาณ และใหพิ
จารณาดานอบรมบุคลากร
ในการใชงาน

Act. จางทำโปรแกรม
อัตโนมัติ

Act. จางทำโปรแกรม
อัตโนมัติ

งบประมาณ 600,000 บาท
61-13 โครงการพัฒนาโปร
แกรมอัจฉริยะดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
CSF มีระบบตอบคำถามดาน
บุคลากรอัตโนมัติ สรรหา โอน
ยาย เลือ่ นขัน้ ฝกอบรม

งบประมาณ 200,000 บาท
62-12 โครงการพัฒนาโปร
แกรมอัจฉริยะดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
CSF มีระบบตอบคำถามดาน
บุคลากรอัตโนมัติ สรรหา โอน
ยาย เลือ่ นขัน้ ฝกอบรม

งบประมาณ 200,000 บาท
63-9 โครงการพัฒนาโปร
แกรมอัจฉริยะดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
CSF มีระบบตอบคำถามดาน
บุคลากรอัตโนมัติ สรรหา โอน
ยาย เลือ่ นขัน้ ฝกอบรม

Act. จางทำโปรแกรมอัตโนมัติ
- สรางขึ้นใหมเปนการถาม
ตอบอัตโนมัติสารพัดปญหา
เกี่ยวกับ กลุมงาน กบค.
- เปนโครงการทีพ่ ฒ
ั นารวมกับ
ตสน. หลังพัฒนาไดโคดมา
ทั้งหมด งบประมาณใชกับ
คาใชจายไปติดตามงาน ที่
ม.แมฟาหลวง
- มาตรฐานการพัฒนาขอมูล
ยังไมไดเผยแพร ใหนำมาตร
ฐานสากลสำหรับการพัฒนา
ซอฟตแวร และมาตรฐาน
การพัฒนาขอมูล ไปรวมกับ
โครงการของกลุม IT

Act. จางทำโปรแกรม
อัตโนมัติ

Act. จางทำโปรแกรม
อัตโนมัติ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุมคลัง

กลุมบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล (กบค.)

งบประมาณ 100,000 บาท
หน้า 18

Book.indd 18

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

61-14 โครงการจัดทำ 62-13 โครงการพั ฒ นา
ฐานขอมูลตัวชีว้ ดั ของกรม ระบบประเมิ น ผลการ
พัฒนาองคกรตามเกณฑ
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด
การภาครัฐ PMQA
CSF มีฐานขอมูลตัวชี้วัด
ทั้งหมดของสำนัก/กอง/
กรม ยอนหลัง 8 ป หรือ
เทาที่ขอมูลมีอยูจริง

CSF ผูบริหาร/บุคลากร
เห็นภาพการพัฒนา
องคกร

Act. จางทำโปรแกรม
อัตโนมัติ
-ตัวชีว้ ดั ปจจุบนั มี 3 ระดับ
อยูก ระจัดกระจายจึงมีแนว
คิดจะรวบรวมตัวชี้วัดทั้ง
หมดมาอยูใ นฐานขอมูลกลาง
-ที่ประชุมเสนอให กพร.
พัฒนาโปรแกรม โดยดึง
ขอมูลตัวชีว้ ดั จาก Smart
เพือ่ ปองกันความผิดพลาด
จากการบันทึกขอมูลใหม
และไดขอมูลถูกตอง ตรง
กับโปรแกรม Smart
งบประมาณ 80,000 บาท

กพร.

งบประมาณ 80,000 บาท

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2561

ป 2562

61-15 โครงการ Server
โปรแกรม DPIS พรอมผู
ดูแลระบบ

62-14 โครงการบัตรประ
จำตัวเจาหนาทีข่ องรัฐ เปน
Smart Government
World Card
CSF บัตรประจำตัวเจา
หนาทีข่ องรัฐ สามารถใช
ครอบคลุมงานทุกดานที่
เกีย่ วของกับบุคคล

CSF มี Server สำหรับ
โปรแกรม DPIS เปน
การเฉพาะ

ป 2563

Act. จัดหา Server พรอม
ผูดูแล
-กบค จะนำ โปรแกรม DPIS
มาใชเต็มรูปแบบมีความกัง
วลถานำมาใชรวมกับ sever
โปรแกรมอื่น มีความเสี่ยง
และตองการเจาหนาที่เปน
การเฉพาะเพื่อดูแลแกปญ
หาไดทันเหตุการณ
-ปจจุบนั กลุม เทคโนฯ ใช
sever สำหรับโปรแกรม DPIS
เปนรุนเกา เห็นดวยถาจะ
เปลี่ยนเปนตัวใหม
- ปจจุบนั มีบคุ ลากรแตไม
เพียงพอดวยทำงานแบบไม
มีแผน แตคงใหคนเดียวดูแล
ระบบเดียวนาจะไมไดตอง
แชรไปดูโปรแกรมอื่นดวย
แตโปรแกรมเมอรปจจุบัน
เปนจางเหมาทั้งหมดแตมี
ความเสี่ยง อยากให กบค.
สนับสนุนดานอัตรากำลัง
ดาน IT ตำแหนงขาราชการ
/พนักงานราชการ สวนแนว
ความคิดจะรวม จนท.ดาน
ไอที ยังอยูในขั้นประเมิน
ความคุมคาและความเสี่ยง
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน้า 20

Book.indd 20

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(กบค.)

งบประมาณ 500,000 บาท
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-16 โครงการพัฒนาระ 62-15 โครงการพัฒนาระ
บบเผยแพรขอมูลความรู บบเผยแพรขอมูลความรู
ดานสุขภาพ
ดานสุขภาพ
CSF เจาหนาที่สาธารณ CSF เจาหนาที่สาธารณ
สุขภาคีเครือขาย และประ สุขภาคีเครือขาย และประ
ชาชนเขาถึงขอมูลความรู ชาชนเขาถึงขอมูลความรู
ดานสุขภาพทีถ่ กู ตองและ ดานสุขภาพทีถ่ กู ตองและ
ทันสมัย
ทันสมัย
Act. ระบบเผยแพรขอ มูล Act. ระบบเผยแพรขอ มูล
ความรูด า นสุขภาพ (เว็บไซต ความรูดานสุขภาพ(เว็บ
กองสุขศึกษา / พัฒนาระ ไซตกองสุขศึกษา)
บบเผยแพรขอมูล เฉพาะ
กลุม อสม. อสค.

63-10 โครงการพัฒนาระ
บบเผยแพรขอมูลความรู
ดานสุขภาพ
CSF เจาหนาที่สาธารณ
สุขภาคีเครือขาย และประ
ชาชนเขาถึงขอมูลความรู
ดานสุขภาพทีถ่ กู ตองและ
ทันสมัย
Act. ระบบเผยแพรขอ มูล
ความรูดานสุขภาพ(เว็บ
ไซตกองสุขศึกษา)

งบประมาณ 400,000 บาท
61-17 โครงการพัฒนาระ
บบจายคาปวยการใหกับ
อสม.
CSF อสม.สะดวกและมี
ความโปรงใสในการรับคา
ปวยการ
Act. e-payment

งบประมาณ 400,000 บาท

งบประมาณ 800,000 บาท
62-16 โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลประเมินผล ศสมช.
CSF อสม.รายงานผลการ
ดำเนินงานในพืน้ ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กอง ส.
(ควรบูรณา ตาม
โมเดลกองส. ซึง่
เปนตนน้ำ กลุม
IT กลางน้ำ และ
กอง สช. และ
ปชส. ปลายน้ำ
หรือ หาแนวทาง
สรางความแตก
ต า งของกลุ  ม
เปาหมาย)

กอง สช.

Act. พัฒนาระบบรายงาน
และประเมินผลผานเว็บไซต

ไมใชงบประมาณ
61-18 โครงการพัฒนาระ
บบสารสนเทศงานสุขภาพ
ภาคประชาชน (กอง สช.
รับผิดชอบงบประมาณ)

งบประมาณ 200,000 บาท
62-17 โครงการพัฒนาสือ่
ความรอบรูด า นสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ (HL&HB)
(กอง ส.รับผิดชอบงบประมาณ)

CSF มีระบบสารสนเทศ
รองรับงานของกอง สช. /
มีขอ มูลวางทิศทางในการ
ดำเนินงานในอนาคต
Act. รวบรวมขอมูลผาน
เว็บไซต www.thaiphc.net

CSF อสม./อสค.ใชสอ่ื เปน
เครื่องมือดำเนินการตาม
กลุมวัย

กอง สช./
กอง ส.
(บูรณาการ
เนื้อหารวม
กัน)

Act. สุขบัญญัติ/3อ2ส

งบประมาณ 500,000 บาท
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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หน้า 21
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

61-19 โครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งตำบลจัดการ
สุขภาพเพื่อการพึ่งพาตน
เองของชุมชน
CSF เครือขายทราบนโยบาย
และแนวทางดำเนินงานขับ
เคลือ่ นตำบลจัดการสุขภาพ
และ การแลกเปลีย่ นเรียนรู

กอง สช.

Act. จัดทำกลไกขับเคลือ่ น
ตำบลจัดการสุขภาพ / พัฒ
นาระบบ GIS เพิม่ เติม
งบประมาณ 1.8 ลานบาท
61-20 โครงการพัฒนาระ
บบขอมูลสถานพยาบาล

62-18 โครงการพัฒนาระ
บบขอมูลสถานพยาบาล

63-11 โครงการพัฒนาระ
บบขอมูลสถานพยาบาล

CSF ประชาชนตรวจสอบขอ
มูลสถานพยาบาลไดสะดวก
ในเขตกรุงเทพมหานคร

CSF ประชาชนตรวจสอบขอ
มูลสถานพยาบาลไดสะดวก
ในสวนภูมภิ าค

CSF ประชาชนตรวจสอบขอ
มูลสถานพยาบาลไดสะดวก
ในสวนภูมิภาค

Act. ใช QR-Code ติดที่ Act. ใช QR-Code ติดที่
สถานพยาบาลนั้นๆ และ สถานพยาบาลนั้นๆ และ
ติดในใบอนุญาต
ติดในใบอนุญาต
-สพรศ.พัฒนาระบบขอมูล
สถานพยาบาลเรียบรอย
แลวแตจะพัฒนา QR-Code
เพิ่มเติม พรอมเก็บขอมูล
สถานพยาบาลเพิม่ เติมเชน
พิกัดภูมิศาสตร ภาพถาย
สถานพยาบาล

Act. ใช QR-Code ติดที่
สถานพยาบาลนั้นๆ และ
ติดในใบอนุญาต

งบประมาณ 2,000,000 บาท

งบประมาณ 2,000,000 บาท

หน้า 22

Book.indd 22

งบประมาณ 2,000,000 บาท

สพรศ.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-21 โครงการพัฒนาระ
บบเฝาระวังและเตือนภัย
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดย
ชุมชน

62-19 โครงการพัฒนาระ
บบเฝาระวังและเตือนภัย
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดย
ชุมชน

63-12 โครงการพัฒนาระ
บบเฝาระวังและเตือนภัย
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดย
ชุมชน

CSF มีระบบเฝาระวังและ
เตือนภัยดานสุขภาพใน
พื้นที่

CSF มีระบบเฝาระวังและ
เตือนภัยดานสุขภาพใน
พื้นที่

CSF มีระบบเฝาระวังและ
เตือนภัยดานสุขภาพใน
พื้นที่

Act. เว็บไซตเฝาระวังและ
เตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ
- ตองการใหคนในชุมชนมี
App.สำหรับตรวจสอบสุข
ภาพดวยตนเอง
(กลุม IT เสนอใหพัฒนา
ระบบประเมินสุขภาพดวย
ตนเอง (Self Assessment
in Health) เพือ่ ใหประชาชน
มีระบบประเมินสุขภาพ
ดวยตนเอง ผาน Device
หลายรูปแบบ เชื่อมโยง
ขอมูลกับประวัติในสถาน
บริการสุขภาพแตละแหง /
ประเด็นนีอ้ าจตองพิจารณา
เพิ่มเติมเนื่องจาก กอง ส.
ดำเนินการเกีย่ วกับการให
ความรูไมใชตรวจสุขภาพ)

Act. Application การ
เฝาระวังและเตือนภัย
พฤติกรรมสุขภาพสำหรับ
ชุมชน (การเฝาระวัง/การ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
/แบบทดสอบพฤติกรรม
สุขภาพบุคคล)/ Application
ระบบประเมินสุขภาพผาน
Device หลายรูปแบบ เชือ่ ม
โยงกับประวัตใิ นสถานบริ
การสุขภาพแตละแหง

Act. Application การ
เฝาระวังและเตือนภัย
พฤติกรรมสุขภาพสำหรับ
ชุมชน (การเฝาระวัง/การ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
/แบบทดสอบพฤติกรรม
สุขภาพบุคคล)/ Application
ระบบประเมินสุขภาพผาน
Device หลายรูปแบบ เชือ่ ม
โยงกับประวัตใิ นสถานบริ
การสุขภาพแตละแหง

งบประมาณ 400,000 บาท

งบประมาณ 540,000 บาท

งบประมาณ 60,000 บาท

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง ส.

หน้า 23
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-22 โครงการพั ฒ นา
ระบบเรื ่ อ งร อ งเรี ย น

62-20 โครงการพั ฒ นา
ระบบเรื ่ อ งร อ งเรี ย น

CSF เรื่องรองเรียนไดรับ
การชี ้ แจงอย า งรวดเร็ ว
และเป น ที ่ พ ึ ง พอใจ

CSF เรื่องรองเรียนไดรับ
การแก ไขอย า งรวดเร็ ว
และเป น ที ่ พ ึ ง พอใจ

Act. พัฒนาชองทางรับ
เรื่อง/ประชาสัมพันธ
ชองทาง

Act. พัฒนาฐานขอมูล
รับเรื่องรองเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กลุมประชา
สัมพันธ(ศูนย
รับเรื่องรอง
เรียน)

งบประมาณ 3 ลานบาท
61-23 โครงการคลั ง
ความรู  ส ุ ข ภาพสำหรั บ
ประชาชน

62-21 โครงการคลั ง
ความรู  ส ุ ข ภาพสำหรั บ
ประชาชน

63-13 โครงการคลั ง
ความรู  ส ุ ข ภาพสำหรั บ
ประชาชน

CSF ประชาชนมีคลังความ
รูสุขภาพและสามารถเขา
ถึงความรูที่ถูกตองและ
รวดเร็ว

CSF ประชาชนมีคลังความ
รูสุขภาพและสามารถเขา
ถึงความรูที่ถูกตองและ
รวดเร็ว

CSF ประชาชนมีคลังความ
รูสุขภาพและสามารถเขา
ถึงความรูที่ถูกตองและ
รวดเร็ว

Act. เว็บไซต/Application
ระบบคลังความรูสุขภาพ
สำหรับประชาชน

Act. เว็บไซต/Application
ระบบคลังความรูสุขภาพ
สำหรับประชาชน

Act. เว็บไซต/Application
ระบบคลังความรูสุขภาพ
สำหรับประชาชน

งบประมาณ 200,000 บาท

งบประมาณ 200,000 บาท

งบประมาณ 200,000 บาท
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กลุม ปชส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-24 โครงการสรางศูนย
ขอมูลแบบแปลน
CSF มีขอ มูลประกอบการ
กอสราง
Act. Web Site

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองแบบแผน

งบประมาณ 2 ลานบาท
61-25 โครงการพัฒนาระ
บบตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานพยาบาลผานสือ่ อิเล็ก
ทรอนิกส
CSF ตรวจสถานพยาบาล
ดวย VDO แทนการออก
ตรวจ
Act. พัฒนาระบบ วีดีโอ
สตรีมมิ่ง
(ขอเสนอแนะ การรับชำระ
เงินของ สปา และ สพรศ
นาจะพัฒนารวมกัน)

62-22 โครงการพัฒนาระ
บบชำระคาธรรมเนียมประ
จำป Online

งบประมาณ 3,000,000 บาท

งบประมาณ 3,000,000 บาท

61-26 โครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลสถานประกอบการ
สปาเพื่อสุขภาพและนวด
เพื่อสุขภาพ
CSF ผูร บั บริการตรวจสอบ
สถานบริการได / ประชาชน
สามารถตรวจสอบสถานประ
กอบการเพือ่ สุขภาพผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสตา งๆ
Act. ใช QR code /
Google map (GIS)

62-23 โครงการพัฒนาระบบ
การยื่นคำขอการอนุญาต
Online และ การชำระคา
ธรรมเนียมผานชองทางตางๆ
CSF ผูร บั บริการตรวจสอบ
สถานบริการได / ประชาชน
สามารถตรวจสอบสถานประ
กอบการเพือ่ สุขภาพผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสตา งๆ
Act. ใชงานผาน Web
Mobile App.

งบประมาณ 1 ลานบาท

งบประมาณ 1 ลานบาท

CSF สถานพยาบาลชำระ
คาธรรมเนียมประจำป
Online
Act. พัฒนาชองทางใหชำระ
คาธรรมเนียม Online
(ใหสถานพยาบาลพิมพ Slip
ไปชำระเงินที่ ธนาคาร โดย
ตองมาติดตอที่ One stop
service)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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สพรศ.

63-14 โครงการพัฒนาระบบ
รองรับกิจการตางๆ ตาม
พรบ. สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
CSF ผูร บั บริการตรวจสอบ
สถานบริการได / ประชาชน
สามารถตรวจสอบสถานประ
กอบการเพือ่ สุขภาพผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกสตา งๆ
Act. พัฒนาระบบจัดทำ
ฐานขอมูลกิจการเพื่อสุข
ภาพอื่นๆ
-เพิม่ ฐานขอมูลสถานดูแล
ผูส งู อายุ รานแวนตา
เนอสซิง่ โฮม
งบประมาณ 1 ลานบาท

กสพส.
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-27 โครงการบูรณาการ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แขงขันดานการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ และ
61-28 โครงการจัดทำศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย
Medical Hub

62-24 โครงการบูรณาการ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แขงขันดานการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ และ
62-25 โครงการจัดทำศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย
Medical Hub

63-15 โครงการบูรณาการ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แขงขันดานการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ และ
63-16 โครงการจัดทำศูนย
ขอมูลรองรับนโยบาย
Medical Hub

CSF ประชาชน ผูป ระกอบ CSF เพิม่ ขีดความสามารถ
การ สถานประกอบการ ผู ทางการแขงขัน
ดำเนินงาน มีความรู ความ
เขาใจ และ ตัดสินใจได
Act. จัดทำศูนยขอ มูลเชือ่ ม - ขอมูลสถิติตางๆ เชน
โยงขอมูล ฐานขอมูล
จำนวนผูใชบริการ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
- ความเดิมตองการเวป
กลางที่จะไปเชื่อมกับ 10
ประเทศในอาเซียน ปจจุบนั
อินโดนีเซียทำ Web กลาง
แลว
- กลุม เทคฯ ตองการความ
ชัดเจนจาก Med hub วา
ตองการอะไรบาง การลง
ทุนที่ผานมายังไมเห็นผล
- กลุมแผน เสนอควรตั้ง
กรรมการมาวิเคราะหความ
ตองการของโครงการให
ชัดเพิ่มสวนขยาย เพราะ
เปนนโยบาย
งบประมาณ 14 ลานบาท
หน้า 26
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งบประมาณ 14 ลานบาท

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

CSF รายไดประเทศ
เพิ่มขึ้น

กสป./
กสพส./
สพรศ.
(ประสานงาน
Act. ประมวลผลโดยใช
ก.พาณิชย/
IoT
-วิเคราะหผซู อ้ื ตอบสนอง ก.ทองเที่ยว/
ก.ตางประเทศ)
ความตองการ

งบประมาณ 14 ลานบาท

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-29 โครงการพั ฒ นา
Web Application รับ
รองคุณภาพเครือ่ งมือทาง
การแพทย

62-26 โครงการพัฒนา
Web Application การ
จัดการและประเมินมาตร
ฐานระบบบริการสุขภาพ
(Green & Clean Hospital)

63-17 โครงการพั ฒ นา
Web Application การ
จัดการเครื่องมือแพทย
ของกระทรวงสาธารณสุข

CSF มี App. จัดเก็บขอมูล
และประมวลผล ทดสอบ
สอบเทียบ เพือ่ รับรองคุณ
ภาพเครือ่ งมือฯกอนนำไป
ใชงาน นำเขามาจำหนาย
และ จัดซื้อ จัดจาง

CSF มี Web App. เก็บขอ
มูล ภาพถาย แนวทางแกไข
ระบบประเมิน Green &
Clean Hospital

CSF มี App. เก็บขอมูล
ประมวลผล การจัดการ
เครือ่ งมือแพทยของหนวย
งานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

Act. พัฒนา Web
Application

Act. พัฒนา Web
Application จัดการและ
ประเมินมาตรฐาน

Act. บริหารจัดการ
เครือ่ งมือแพทย

งบประมาณ 200,000 บาท

งบประมาณ 200,000 บาท

งบประมาณ 500,000 บาท

61-30 โครงการพัฒนาระ
บบบริหารจัดการเครือ่ งมือ
แพทย
CSF มีระบบคนหา จัดเก็บ
ขอมูลสอบเทียบ บริหารจัด
การอุปกรณการแพทย และ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
Act. วางเครือขายขอมูล
เครือ่ งมือแพทยระดับประ
เทศ ครอบคลุม 12 เขต /
หลักสูตรอบรมพัฒนาการ
เรียนรู /ติดตามความพึงพอใจ
(ระมัดระวังการซ้ำซอนกับ
โปรแกรม RMC ที่ รพ.ใช
บันทึกขอมูล สบส.เขต มี
แนวคิดจะนำฐานขอมูลทุก
ฐานของทุก รพ.มารวมกัน
และ จัดการดวยโปรแกรม
เดียวกัน)
งบประมาณ 19 ลานบาท
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง วศ.

สบส.เขต
12 เขต
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2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
ป 2561

ป 2562

ป 2563

61-31 โครงการความมั่น
คงปลอดภัยสารสนเทศ
กรม สบส.

62-27 โครงการความมั่น
คงปลอดภัยสารสนเทศ
กรม สบส.

CSF ระบบขอมูลผาน
มาตรฐาน ISO/IEC 27001

CSF ระบบขอมูลผาน
มาตรฐาน ISO/IEC 27001

Act. ประกาศนโยบาย
มาตรการ ตรวจสอบ
สนับสนุน

Act. ตรวจประเมิน และ
ดำเนินกลไกขอรับการ
รับรอง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ  ม IT

งบประมาณ 3 ลานบาท
61-32 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสน
เทศเพื่อใหบริการที่มีประ
สิทธิภาพ

62-28 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสน
เทศเพื่อใหบริการที่มีประ
สิทธิภาพ

63-18 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสน
เทศเพื่อใหบริการที่มีประ
สิทธิภาพ

CSF หน ว ยงานสั ง กั ด
กรมสบส. มี ร ะบบเทค
โนโลยีสารสนเทศ ที่ทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการดำเนินงาน
เพื ่ อ ตอบสนองภารกิ จ

CSF หน ว ยงานสั ง กั ด
กรมสบส. มี ร ะบบเทค
โนโลยีสารสนเทศ ที่ทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการดำเนินงาน
เพื ่ อ ตอบสนองภารกิ จ

CSF หน ว ยงานสั ง กั ด
กรมสบส. มี ร ะบบเทค
โนโลยีสารสนเทศ ที่ทัน
สมัยและมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการดำเนินงาน
เพื ่ อ ตอบสนองภารกิ จ

Act. จ า งเหมาบริ ก าร
บุ ค คลภายนอก

Act. จ า งเหมาบริ ก าร
บุ ค คลภายนอก

Act. จ า งเหมาบริ ก าร
บุ ค คลภายนอก

งบประมาณ 15,000,000 บาท

งบประมาณ 15,000,000 บาท

งบประมาณ 15,000,000 บาท
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กลุ  ม IT

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2561

ป 2562

61-33 โครงการปรับปรุง
ขอมูลและรักษามาตรฐาน
ศูนยขอ มูลขาวสารของราช
การกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจำปงบประ
มาณ 2561

62-29 โครงการปรับปรุง
ขอมูลและรักษามาตรฐาน
ศูนยขอ มูลขาวสารของราช
การกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจำปงบประ
มาณ 2562

CSF ศูนยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ และศูนย
ขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ผานการประเมินศูนยขอ มูล
ของราชการ ตามเกณฑ
มาตรฐาน ป พศ. 2561

CSF ศูนยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ และศูนย
ขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ผานการประเมินศูนยขอ มูล
ของราชการ ตามเกณฑ
มาตรฐาน ป พศ. 2562

Act. จัดประชุม/จัดทำคูมือ

Act. จัดประชุม/จัดทำคูมือ

งบประมาณ 155,560 บาท

งบประมาณ 155,560 บาท

61-34 โครงการพัฒนา
และขับเคลือ่ นศูนยขอ มูล
ขาวสารของราชการกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
เขาสูเ กณฑมาตรฐานขัน้ สูง
ประจำปงบประมาณ 2561

62-30 โครงการพัฒนา
ฐานข อ มู ล และเว็ บ ไซต
ศูนยขอ มูลอิเลคทรอนิกส
ของราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปงบ
ประมาณ 2562

CSF มีความพรอมศูนย
ขอมูลของราชการ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
เข า สู  ก ารประเมิ น ศู น ย
ขอมูลของราชการ ตาม
เกณฑขั้นสูง

CSF มีความพรอมขอมูล
ขาวสารใหเขาสูม าตรฐาน
ขอมูลตามแนวทาง TH
e-GIF และมาตรฐานกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ

Act. จัดอบรมสัมมนา
และ ศึกษาดูงาน

Act. จัดประชุม/จัดอบ
รมการใชงานระบบ

งบประมาณ 135,320 บาท

งบประมาณ 102,180 บาท

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุม IT
(ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ
กรม สบส.)

กลุม IT
(ศูนยขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ
กรม สบส.)
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หมายเหตุ สัญลักษณ์
ตัวเลขหน้าชื่อโครงการ เช่น 61-34
61 หมายถึง ปีงบประมาณ 2561
34 หมายถึง เป็นโครงการล�ำดับที่ 34 ในปีงบประมาณนั้นๆ
		
CSF ย่อจาก Critical Success FAct.or หมายถึง ภาพรวมความส�ำเร็จส�ำคัญ ที่จะเกิด
ขึ้นเมื่อโครงการนี้บรรลุเป้าหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายถึง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
		
Act. ย่อจาก Activity หมายถึง กิจกรรมหลักที่ด�ำเนินการในโครงการนั้นๆ
ชื่อย่อหน่วยงาน
ส. 			
กองสุขศึกษา
สช.			
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
สพรศ.		
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กสป.			
กองสุขภาพระหว่างประเทศ
กสพส.		
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
บ.			
กองแบบแผน
วศ.			
กองวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มแผนงาน		
กลุ่มแผนงาน ส�ำนักบริหาร
ปชส.			
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร
IT			
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มคลัง		
กลุ่มคลัง
กบค.			
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
ตสน.			
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กพร.			
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สบส.เขต 1-12		
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12
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ส่วนที่ 3
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาดิจิทัลฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ อ.เมือง จ.นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสาน
งานเครือข่ายองค์กรวิจัยภาครัฐ และ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และ ระบบสารสนเทศ เป็น
วิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม 27 หน่วยงาน
จุดประสงค์การประชุม เพือ่ ระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ความต้องการรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี
ในการประชุมครั้งนี้ ได้น�ำ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์หัวลูกศรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น
ข้อมูลน�ำเข้าเพื่อให้ผู้ร่วมประชุม ได้วางแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้อง เชื่อมโยง สัมพันธ์กันด้วย
ผลการประชุมได้นำ� มาจัดท�ำเป็น แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ฉบับวิพากษ์) และ ส่งมอบให้หน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้ตรวจสอบ สอบทาน และ ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะฯ คืน ในวันที่ 6 ส.ค.2560 จาก
นั้นได้จัดท�ำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความ
เห็น และ ข้อเสนอ
3.2 เป้าประสงค์หลักใหญ่ของการใช้แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถขับเคลือ่ นองค์กรสูน่ โยบายรัฐบาลดิจทิ ลั โดยน�ำเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการ และเชือ่ มโยงสูย่ ทุ ธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 ปี
(2) ให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
(3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขยายผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การยกระดับความส�ำเร็จใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) จัดท�ำโดย ส่วนนโยบาย
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(สรอ.) ตั้งอยู่ ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เลขที่ 108 ถนนรางน�้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 02 612 6000 โทรสาร : 02 612 6010 - 12
website : http://www.ega.or.th e-mail : contact@ega.or.th
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วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วย
งาน มีการด�ำเนินงานแบบ อัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ประกอบ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

4 ยุทธศาสตร
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถ
รองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

การบูรณาการขอมูล:
การบูรณาการขอมูลผาน
ระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง

การใหความชวยเหลือ:
การใหบริการความชวยเหลือ
แบบบูรณาการในเชิงรุก

การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ:
การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ
โดยใช Smart Card หรือ
ผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน:
การบูรณาการตลาดแรงงาน
แบบครบวงจร

การใหขอมูล:
การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียว
โดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง
การรับฟงความคิดเห็น:
การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึง
ความตองการในเชิงรุก
โครงสรางพื้นฐานการใหบริการ
อิเล็กทรอนิกส
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
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ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตรที่ 4
การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร:
การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผานการบูรณาการ

ความปลอดภัยสาธารณะ:
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

การทองเที่ยว:
การบูรณาการดานการทองเที่ยว
แบบครบวงจร

การบริหารจัดการชายแดน:
การประเมิณความเสี่ยงผูโดยสาร
ขามแดนลวงหนาและพิสูจนตัวตน
ผานชองทางอัตโนมัติ

การลงทุน:
การบูรณาการงานบริการ
ดานการลงทุนขามหนวยงาน
การคา (นำเขา/สงออก):
การบูรณาการนำเขาสงออก
แบบครบวงจร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม:
การสงเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุก
เพื่อสงเสริมการเติบโต

การปองกันภัยธรรมชาติ:
การบูรณาการขอมูล
เพื่อปองกันภัยธรรมชาติ
การจัดการในภาวะวิกฤต:
การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ภาษีและรายได:
ระบบภาษีบูรณาการ
ขามหนวยงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้
สามารถท�ำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะน�ำไปสูก่ ารยกระดับการให้บริการภาครัฐทีส่ ะดวก รวดเร็ว
และตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการรายบุคคลยิง่ ขึน้ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตัง้ แต่การ เผยแพร่ขอ้ มูลให้ประชาชนทราบถึงงาน
บริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริการได้ตามสิทธิ จนถึงการท�ำความเข้าใจ ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ที่มีโครงสร้างการ
ท�ำงานและบุคลากร คอยรองรับตลอดการท�ำงาน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มุง่ เน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยให้
ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม และตรงกับความต้องการรายบุคคลของผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิ
ภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตัง้ แต่การเพิม่ ศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรให้มรี ายได้พอเพียงต่อการ
ด�ำรงชีวติ และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรทีต่ รงกับความต้องการของตลาด การยกระดับประสบการณ์
ของนักท่องเทีย่ วในยุคดิจทิ ลั อย่างครบวงจรเพือ่ รักษามาตรฐานให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ
ชัน้ น�ำของโลก รวมถึงการเพิม่ ศักยภาพของผูป้ ระกอบการโดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ในทุกขัน้ ตอนและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพ
ของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้นโดยไม่
เพิ่มภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะน�ำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษา
ความปลอดภัยจาก ภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไข
สถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถ
ความช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัยและฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ระสบภัยให้กลับคืนสูส่ ภาวะปกติ อย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว
3.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นแผนระยะยาว 20 ปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารบี) ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 6774, 0 2141 7096
โทรสาร 0 2143 8022-3 เว็บไซต์ www.mict.go.th
(๑) วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์”
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ปฏิรูปประเทศไทยสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์
วิสัยทัศน์...และเป้าหมายการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย

ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยทีส่ ามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จาก เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิ
ภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศเปาหมาย
ยุทธศาสตร มีดังนี้
1. โครงขายอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงเขาถึง
ทุกหมูบาน
2. คาบริการอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงไมเกิน
รอยละ 2 ของรายไดมวลรวมประชาชาติตอ หัว
3. ประเทศไทยเปน ศูนยกลางเชื่อมตอและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ
4. โครงขายแพรสญ
ั ญาณภาพ โทรทัศนและ
กระจายเสียงวิทยุ ระบบดิจทิ ลั ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเปาหมาย
ยุทธศาสตร มีดังนี้
1. ขีดความสามารถในการแขงขันของผูป ระกอบ
การไทยเพิม่ ขึน้ จากการใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
2. สั ด ส ว นของธุ ร กิ จ SMEs ไทย ทั ้ ง ในภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถแขงขันได
ทั้งในเวที ภูมิภาคและ เวทีโลก
3. ธุรกิจ SMEs สามารถใชนวัตกรรม และมี
ความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
4. สัดสวนมูลคาเพิม่ ของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ตอ GDP เพิม่ ขึน้ ไมนอ ยกวารอยละ 25
5. ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูนำอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของภูมิภาค

สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เปาหมายยุทธศาสตร มีดงั นี้
1. ประชาชนทกุกลุม โดยเฉพาะกลุม ผูอ าศัย
ในพื้นที่หางไกล ผูสูงอายุ และคนพิการ
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทค
โนโลยีดิจิทัล
2. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู
ความเขาใจทักษะในการใชเทคโนโลยี ดิจิ
ทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (Digital
Literacy)
3. ประชาชนสามารถเขาถึง การศึกษา สาธารณสุข
และบริการสาธารณะ ผานระบบดิจทิ ลั

ยุทธศาสตรที่ 4
ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูก ารเปนรัฐบาลดิจทิ ลั
เปาหมายยุทธศาสตร มีดังนี้
1. บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูป ระ
กอบการทุกภาคสวน ไดอยางสะดวก รวด
เร็ว และแมนยำ
2. ใหประชาชนเขาถึงขอมูล ภาครัฐไดสะดวก
และเหมาะสม เพื่อสงเสริมความโปรงใส
และการมีสวนรวมของประชาชน
3. มีโครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั ภาครัฐ การจัด
เก็บและบริหารฐานขอมูลที่บูรณาการไม
ซ้ำซอน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการ
ทำงานระหวางหนวยงาน และใหบริการ
ประชาชนได อยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูย คุ เศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั เปาหมายยุทธศาสตร มีดงั นี้
1. บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมี คุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสาขาทีข่ าดแคลนหรือมีความสำคัญตอ
การสรางนวัตกรรมดิจิทัล
2. เกิดการจางงานแบบใหม อาชีพใหม ธุรกิจ
ใหม จากการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล
จำนวน 20,000 งานภายในป พ.ศ. 2563
3. บุคลากรผูทำงาน ทุกสาขามีความรูและ
ทักษะดานดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 6
สรางความเชือ่ มัน่ ในการใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เปาหมายยุทธศาสตร มีดังนี้
1. ประชาชนและภาคธุรกิจ มีความเชื่อมั่น
ในการทำธุรกรรมออนไลน อยางเต็มรูปแบบ
2. มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
3. มีมาตรฐานขอมูลทีเ่ ปน สากล เพือ่ รองรับ
การเชื่อมโยงและใชประโยชน ในการทำ
ธุรกรรม
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3.5 แนวทางการจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของหน่วยงาน
นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ชี้แจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อ
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
*มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนารายยุทธศาสตร์
และ/หรือรายวาระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
*ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องน�ำแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะจัดท�ำขึน้ ไปพิจารณาประกอบ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการและค�ำของบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน
*มอบหมายให้ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการ
ก�ำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
*ให้ทกุ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานของรัฐ และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเดิม
3.6 การประชุมหารือเรื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดประชุมหารือร่วมกับส�ำนักงบประมาณ
ส�ำนักงาน ก.พ. และส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีประเด็นส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
*ทุกหน่วยงานน�ำแผนพัฒนาดิจทิ ลั ฯ แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ฯ และแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ฯ ราย
ยุทธศาสตร์ทจี่ ะจัดท�ำไปเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของหน่วยงาน และ ค�ำของบประมาณ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน
*การก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานจะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์
*กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจะด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารราย
ยุทธศาสตร์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกันเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป
*แผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์จะครอบคลุมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
*การจัดท�ำแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯของหน่วยงาน หมาย
รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่ได้รับเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
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*กรณีที่หน่วยงานมีความจ�ำเป็นเสนอขออัตราก�ำลังตั้งใหม่ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานตาม แผน
ปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ ขอให้หน่วยงานเสนอขออัตราก�ำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งส�ำนักงาน
ก.พ. จะพิจารณาจากโครงสร้างใหม่ โดยให้หน่วยงานระดับกระทรวงเป็น ผู้เสนอในภาพรวม ขณะนี้
ส�ำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างจัดท�ำข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการขออัตราก�ำลังตั้งใหม่
*เนื่องจากบางหน่วยงานอาจอยู่ระหว่างการจัดท�ำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกแล้วตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2559 โดยให้น�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี
และแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ที่กระทรวงฯ จะจัดท�ำขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติ
ราชการและค�ำของบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณา
ปรับปรุงแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเดิมของตนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว
*ให้ถือว่าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ที่ สรอ. ด�ำเนินการจัดท�ำเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในยุทธศาสตร์ที่ 4
3.7 การจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จากการประชุมหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ตาม
ทีก่ ล่าวแล้วในตอนต้น พบว่า การขับเคลือ่ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั ฯ ของประเทศไทย
ระยะ 20 ปี อาจยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ในระยะใกล้นี้ จากผลการประชุมแสดงให้เห็นแนวโน้มการ
ตอบสนองสู่รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ที่ ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานหลักด�ำเนินการ
ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถ
ด�ำเนินการได้ จึงเห็นสมควรด�ำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ไปพลางก่อน จาก
นั้นจึงต่อยอดให้สอดคล้องไปสู่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในล�ำดับถัดไป
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ส่วนที่ 4
แนวคิดการใช้ IT และการศึกษาสภาพแวดล้อม

4.1 แนวคิดการใช้ IT
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยสนับสนุน
การด�ำเนินพันธกิจมาโดยล�ำดับ แต่เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว พบว่า เป็นการยกระดับการใช้ IT เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร ในฐานะหน่วยงานส่งเสริม ควบคุม ก�ำกับ และ พัฒนา
การใช้ IT ในพันธกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้วางแนวทางการใช้ IT ตามค�ำแนะน�ำของผู้
เชี่ยวชาญใน 3 ระดับคือ
ระดับพื้นฐาน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ IT แบบสนับสนุนการด�ำเนินงาน เป็นการวางระบบเอกสาร
ควบคู่กับระบบการท�ำงาน
ระดับคู่ขนาน ส่งเสริม ควบคุม ก�ำกับ ให้หน่วยงานผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถท�ำงานคู่ขนานกับระบบการท�ำงานปกติ โดยผู้รับบริการสามารถเลือกใช้บริการทางใดทางหนึ่ง
ระดับดิจิทัล พัฒนาให้เกิดระบบงานดิจิทัล ทดแทนระบบการท�ำงานปกติ โดยผู้รับบริการใช้
บริการผ่านระบบงานดิจิทัล เสมือนเป็นระบบการท�ำงานปกติโดยคน
การพัฒนาแนวคิดนี้ ยังเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื่องจาก บุคลากร
IT ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานในระดับพื้นฐาน และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานระดับยุทธศาสตร์
โดยตรง ในขณะที่บุคลากรระดับบริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจเพียงพอต่อการใช้ IT ที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน จึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบงานดิจิทัล
4.2 ภาพรวมนโยบายของประเทศไทย
สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร,2559) แสดงได้ตามแผนภาพดังนี้
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จากการศึกษายุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส�ำคัญ ได้แก่ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา พ.ศ. 2558 ทั้ง 11 ด้าน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย พ.ศ. 2556-2561 กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) และแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2559-2563 สามารถก�ำหนดขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยได้เป็น 26 ด้าน ใน
4 มิติ ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 ความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน
ภัยธรรมชาติ และ ภาวะวิกฤต
มิติที่ 2 งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย การลงทุน การค้า (น�ำเข้า/
ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว ภาษีและรายได้ แรงงาน การเกษตร การพัฒนา
สังคม การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค และ การคมนาคม
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ ทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน และ การเงิน และการใช้จ่าย
มิตทิ ี่ 4 ขีดความสามารถรองรับต่างๆ ประกอบด้วย การให้ขอ้ มูลแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพือ่ ยกระดับบริการ การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ โครงสร้างพืน้ ฐาน
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และ ศักยภาพบุคลากร ภาครัฐ
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศไทย เราสามารถสรุปแนวคิดตามองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์แผนชาติปี 2570
• ปรับฐานเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
• เตรียมรับภาวะโลกรอ้น รู้วิกฤติ สร้างโอกาสการพัฒนา
• เตรียมคนและสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
• สร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนในการพัฒนา
นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
1. วางรากฐาน DE ให้ขับเคลื่อนได้จริง
2. การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ DE โดยตรง
3. ใช้ดจิ ทิ ลั รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน และบริการอืน่ ๆ โดยเฉพาะภาคสือ่ สารและบันเทิง
4. ใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กรอบแนวคิด-ยุทธศาสตรช์าติ (แผนพัฒาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1. Stable & Secure Growth (สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ)
2. Inclusive Growth (ลดความเหลื่อมล�้ำ)
3. Growth & Competitiveness (หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง)
4. Green Growth (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
ICT2020
Vision: Smart Thailand “ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส�ำคัญในการน�ำพาคนไทย สู่ความรู้และ
ปัญญาเศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่าง ยั่งยืน สังคมไทย สู่ความเสมอภาค”
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ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและการน�ำ ICT มาใช้เป็น เครือ่ งมือสนับสนุน (enabling
technology) ในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบนั รัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ เป็นทัง้ โอกาสและ ความท้าทายของประเทศไทย ทีจ่ ะปรับปรุง
ทิศทางการด�ำเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สงู สุดจาก เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั น�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง เครื่องมือ
สนับสนุนการท�ำงาน แต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน�ำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบ
ปัญหาความท้าทายที่ ประเทศก�ำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น
การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล
การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทัง้ ภาคการเกษตร การผลิต การบริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และ วิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการ รวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่มีนัยส�ำคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและก�ำลังคนจากไทยไปสู่โลก
การแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านรายได้ การศึกษา การ รักษาพยาบาล
สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ ให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็น
ธรรมยิ่งขึ้น
การบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีนัยต่อผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ
การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น อันเป็นปัญหาเรื้อรัง ของประเทศ โดยสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ
ด้วยการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐได้
การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้ง บุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท�ำงานในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงคนทั่วไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก
ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ดังกล่าว รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงได้จัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดัน
ให้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ รวมถึงการปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรปู กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน อันจะน�ำ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลในท้ายที่สุด
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4.3 เป้าหมายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
เจตนารมณ์ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลักดันให้ภาครัฐไทยสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.2558-2563 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
รัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ยกระดับงานบริการ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการระหว่างหน่วยงาน ด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559) จ�ำแนกปัญหาหลักของการ
พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลได้ 5 ข้อ
1. แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั ของหน่วยงานต่างๆ ขาดวิสยั ทัศน์ทสี่ อดคล้องกัน
2. ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างท�ำ” ท�ำให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถน�ำมาใช้
ร่วมกันได้
3. งบประมาณที่ได้รับไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม
4. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ที่เหมาะสม
5. กฎหมายรองรับการด�ำเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกน�ำไปใช้จริง
ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับ
ประเทศทีส่ อดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผน
การด�ำเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการ ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
4.4 สถานการณ์และทิศทางด้าน IT
คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) รุ่นที่ 26 (CIO-26) (28 ส.ค.60) ได้น�ำเสนอ Innovative Idea เพื่อยกระดับการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ให้มีความร่วมสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
น�ำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง และยั่งยืนตลอดไป โดยกล่าวถึงหลักการต่างๆ ดังนี้
พระบรมราชโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึงจุดสนใจ การท้าทาย
และ ความเป็นไปได้
“… ในการพัฒนาประเทศนั้นจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น
เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน
ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามล�ำดับต่อไป
… การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามล�ำดับ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว
และเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์”
CIO-26 ยังได้สรุปองค์ประกอบเกี่ยวกับ IT ไว้ด้วยดังนี้
• Digital Economy
• Hard Infrastructure
• Soft Infrastructure
• Service Infrastructure
• DE Promotion
หน้า 42

Book.indd 42

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

11/17/2017 14:14:27

•
•
•
•
•
•
•

Digital Society
กรอบแนวทางด�ำเนินงาน
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน
บูรณาการข้อมูล เปลี่ยนเอกสารเป็น Digital
บูรณาการบริการภาครัฐ
ปรับกระบวนการให้บริการ
เพิ่มช่องทางการให้บริการ

Government Service Framework
Citizen
ACT.lication
(Multi-Channel)
Service Innovation
(Change Work Process)
Data Integration
(Paper to digital + Law)
Share Infrastructure
(Network + Data Center + Cloud)

Service Innovation with 4+1 Big
Trend Technology
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Software
Modernization
Hardware
Modernization

Software ACT.lication
Share ACT.lication

Infrastructure

Sufﬁciency Economy

Business
Process

Service
Citizen driven

Trends (Top 4+1)

DATA
Modernization

Data Integration
Standardize

Government Service System

Citizen Management
Security Management

Operating Model (Govt.)
Change Management

Engagement Model
(People)
Participation
Partnership
Network

Citizen-Driven
Design Framework

Code Data HR
Customer Data

Service

Big Data
Data Analytic

ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์หัวลูกศรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5.1 ความส�ำคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
กลุ่มแผนงาน ส�ำนักบริหาร (นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร, 4 ก.ย.60) น�ำเสนอยุทธศาสตร์หัวลูก
ศร ระยะ 20 ปี ที่เกิดจากการศึกษายุทธศาสตร์ย้อนหลัง 10 ปี โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้ปฏิบัติ และ ผู้บริหารระดับสูงของกรม จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องวางแผนให้สอดคล้อง สัมพันธ์ และ สนับสนุน
ต่อความส�ำเร็จของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้น
5.2 การวิเคราะห์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์หัวลูกศร (ภาพรวม)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป)
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
นักวิชาการแตละสาขา เปน กรม สบส.เปนกรมวิชาการ
ผูค วบคุม กำกับ และ บังคับ และ เปน กรมเศรษฐกิจ ที่
ใชกฎหมาย (งานรวมกับ สรางรายไดใหประเทศไทย
กองกฎหมาย)
มีระบบเฝาระวัง ตรวจสอบ
รับเรือ่ งรองเรียน และ วินจิ
ฉัยอยางมืออาชีพ

ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
ประชาชนเขาถึงบริการ
สุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
สมประโยชน

มาตรฐานระบบบริ ก าร
สุขภาพ ไดรับการพัฒนา
จากการมีสว นรวมของทุก
ภาคสวน เปนธรรมตอผู
ใหบริการและผูร บั บริการ

ประชาชนมีสุขภาพดี

การพัฒนาวินัย และ จิต
สำนึกสาธารณะ ทดแทน
การบังคับใชกฎหมาย

มีกลไกสรางสุขภาพผาน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ และ ตำบลจัด
การสุขภาพ

หมายเหตุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรับรองมาตรฐาน PMQA
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรับการรับรององคกรโปรงใส
ความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์หวั ลูกศรในภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รบั การถ่ายทอด
ไปยังเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ของส�ำนัก/กองฯ แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ดี อาจมีบางประเด็นที่
ส�ำนัก/กองฯ อาจเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการได้ตามความเหมาะสม โดยอ้างอิงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เหล่านี้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Book.indd 45

หน้า 45

11/17/2017 14:14:29

5.3 ผลการประชุมผลผลิตมิตปิ ระชาชน
ผลผลิตมิตปิ ระชาชน รับผิดชอบด�ำเนินการโดยกองสุขศึกษา (ส.) และ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน (สช.)
แผนงาน โครงการ กิจกรรมทีท่ งั้ สองหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการ อาจมีขอบเขตกว้างขวางกว่า
ยุทธศาสตร์หวั ลูกศร แต่สามารถอธิบายหรือเชือ่ มโยงไปสูค่ วามส�ำเร็จของยุทธศาสตร์หวั ลูกศรได้ โดยอ้างอิง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้
ทัง้ สองหน่วยงานมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องสัมพันธ์กนั ควรทีจ่ ะได้บรู ณาการด้วยกัน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กองสุขศึกษา
ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป) ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
การทำให อสม./อสค. มี อสม./อสค. กระจายความ มีพลเมืองไทยทีเ่ ปน Smart
HL/HB ทีถ่ กู ตอง เพือ่ สราง รอบรูด า นสุขภาพดวยการ Citizen
เครือขายทำใหประชาชน ทำเปนตัวอยาง และ อาศัย
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ภาวะผูน ำ
ความรับผิดชอบตัวชี้วัด
ดาน HL/HB รวมกับหนวย
งานอื่น และ แบงพื้นที่/
กลุม เปาหมายดำเนินการ
ใหครอบคลุม 5 กลุมวัย

การสือ่ สารใหประชาสังคม
ยอมรับบทบาทและความ
สำคัญของ HL/HB

ประชาชนมีพฤติกรรมสุข
ภาพทีถ่ กู ตอง และ พึง่ พา
ตนเองดานสุขภาพได

มีทมี ทำงานรวมกับ อปท./
รพ.สต.

ชุมชนจัดการสุขภาพ พึ่ง
พาตนเองดานสุขภาพได

หมายเหตุ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กองสุขศึกษา
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
อสค.500,000 คน ไดรับ
การพัฒนาประเด็น ดูแล
ผูสูงอายุ โรคติดตอ และ
โรคไมติดตอ
กลไกการยอมรับ Branding
ตำบลจัดการสุขภาพ รวม
กับ Branding ใหม ชุมชน
จัดการสุขภาพ ทดแทนกัน
ได ความหมายเดียวกัน
มีหลักสูตร อสม.นักจัดการ
สุขภาพชุมชน

ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป)
การพัฒนาระบบ P&P
(Prevention & Promotion)
ในงานสรางระบบสาธารณสุข
มูลฐาน ผานศูนยสาธารณสุข
มูลฐาน (ศสมช.)
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ
ประชาชน เปนเรื่องของ
ชุมชนและ ขับเคลือ่ นโดย
ภาคประชาชน

ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
ประชาชนดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองได

หมายเหตุ

ชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อ
การพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

การสรางผูน ำดานการพัฒนา
สุขภาพประชาชน ที่ตอบ
โจทยตามบริบทพื้นที่

มี ศสมช. 1 แหง/ 1 อำเภอ
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5.4 ผลการประชุมผลผลิตมิตสิ ถานประกอบการ
ผลผลิตมิตสิ ถานประกอบการ รับผิดชอบด�ำเนินการโดยส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ (สพ.รศ.) กองสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ (กสพส.) และ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (กสป.)
แผนงาน โครงการ กิจกรรมทีท่ งั้ สามหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการ อาจมีขอบเขตกว้างขวางกว่า
ยุทธศาสตร์หวั ลูกศร แต่สามารถอธิบายหรือเชือ่ มโยงไปสูค่ วามส�ำเร็จของยุทธศาสตร์หวั ลูกศรได้ โดยอ้างอิง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ใหโรงพยาบาลผานการ
รับรองมาตรฐานสากล

ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป) ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
การสงเสริมสถานบริการ ประชาชนได ร ั บ บริ ก าร
สุขภาพใหไดมาตรฐาน
สุขภาพที่มีคุณภาพ และ
สมประโยชน

การควบคุม กำกับ การ
ดำเนิ น งานของสถาน
พยาบาล

การสงเสริมใหสถานพยา
บาลเอกชนแขงขันกันได
เชน ลดระเบียบทำใหทำ
งานสะดวก

หมายเหตุ

ประชาชนมี ศ ั ก ยภาพที ่
สามารถเขาถึงบริการสุข
ภาพที่มีคุณภาพ

การทำใหประชาชนเขาใจ
ประโยชนจากมาตรฐาน
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที ่
กำหนด
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป) ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
การสงเสริมใหภาคเอกชน การยกระดับคุณภาพสถาน กิ จ การเพื ่ อ สุ ข ภาพได
รวมบริการสปา และ กิจ ประกอบการ และ ผูประ รั บ การยอมรั บ
การอื่นๆ เชน แวนตา ผู กอบอาชีพ ระดับสากล Pre
สูงอายุ
-Audit อยาซ้ำรอย อย.
การพัฒนาฐานขอมูล
ผูประกอบการ

การวิจยั และพัฒนาระบบ
บริการเพือ่ สุขภาพใหมๆ

การสงเสริมสถานประกอบ การพัฒนากฎหมายรองรับ
การเพือ่ สุขภาพใหไดมาตร ธุรกิจบริการสุขภาพอืน่ ให
ฐาน
รวดเร็วและ มีระบบเฝา
ระวังที่ดี
การสงเสริมสถานประกอบ
การเขาสูการแขงขันใน
เวทีโลก
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หมายเหตุ

กิจการอื่นๆ ที่สอดคลอง
กับความตองการผูรับ
บริการ
กิจการผูส งู อายุ
มีความยัง่ ยืน
กิจการออกกำลังกาย
ไดรบั การยอมรับเปนปกติ
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)

ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป) ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)

การสือ่ สารใหชาวตางชาติ
ประทับใจในบริการดาน
สุขภาพของคนไทย (งาน
รวมกับ กลุม ประชาสัมพันธ)

การรับรองสถานพยาบาล ประเทศไทยเปนศูนย
/สถานประกอบการในไทย กลางสุขภาพโลก
รวมทัง้ ผูป ระกอบอาชีพใน
การใหบริการชาวตางชาติ

การสนับสนุนใหภาคเอกชน
ดำเนินการดาน Medical
Hub (4Hub) โดยกรมฯ
บูรณาการ สนับสนุน สง
เสริม พัฒนากลไก

การสงเสริมใหภาคเอกชน
ผานการรับรองมาตรฐาน
สากลทีต่ า งประเทศใหความ
เชือ่ ถือ

การสรางศูนยขอ มูลสถาน
บริการสุขภาพที่ใหขอมูล
ความเชีย่ วชาญเฉพาะดาน
กับชาวตางชาติ (งานรวมกับ
กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การวิเคราะหความตองการ ประเทศไทยมีความเปน
ตลาดดานสุขภาพของชาว เลิศทางการแพทยและ
ตางชาติ ผลักดันใหเอกชน เทคโนโลยีทางการแพทย
พัฒนาสินคาบริการ โดย
ความรวมมือของโรงเรียน
แพทย และ สภาวิชาชีพ

หมายเหตุ

ประเทศไทยเปนแหลงทอง
เทีย่ วเชิงสุขภาพของโลก

ความรวมรับผิดชอบตัวชีว้ ดั มีอตุ สาหกรรมการแพทย
ในเชิงการแขงขันของภาค ครบวงจร (ยา เครือ่ งมือ
เอกชนรวมกับ สพ.รศ.และ แพทย)
กสพส.
* กองสุขภาพระหว่างประเทศ ยังมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่ลึกพอ ควรพัฒนายุทธศาสตร์ให้ลึก
กว่าที่ปรากฏนี้
5.5 ผลการประชุมผลผลิตมิติอาคาร-สภาพแวดล้อม-วิศวกรรมการแพทย์
ผลผลิตมิติอาคาร-สภาพแวดล้อม-วิศวกรรมการแพทย์ รับผิดชอบด�ำเนินการโดยกองแบบแผน
(บ.) และ กองวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.)
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการ อาจมีขอบเขตกว้างขวาง
กว่า ยุทธศาสตร์หัวลูกศร แต่สามารถอธิบายหรือเชื่อมโยงไปสู่ความส�ำเร็จของยุทธศาสตร์หัวลูกศรได้
โดยอ้างอิงเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กองแบบแผน
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
การพัฒนาแผนแมบทดาน
อาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุขทีส่ อดคลองกับ
Service Plan และ Green
& Clean Hospital

ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป) ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
การพัฒนากลไก มาตรฐานที่ มี ม าตรฐานการออกแบบ
สนับสนุนใหโรงพยาบาลดำเนิน โรงพยาบาลของประเทศไทย
การดวยตนเองไดดา นแบบ ทีอ่ อ นตัวและเขาไดกบั บริบท
อาคารและสภาพแวดลอม ระดับพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
ใหเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ เปลีย่ นบทบาทของกอง
แบบแผนเปนหนวยงานให
การรับรอง (Accredit)

การสรางศูนยขอมูลแบบ
แปลน ทีเ่ หมาะสมกับการ
ใชงาน ในแตละระดับบริการ
ทันสมัย และ มีขอ มูลประ
กอบการกอสรางมาผนวก
ไวในระบบ

การวางระบบการของบ
สรางอาคารใหสมั พันธกบั
ความสามารถในการออก
แบบ ผานระบบตรวจ
ราชการ สธ.

หมายเหตุ

การเปนศูนยผูเชี่ยวชาญ
ดานอาคารและสภาพแวด
ลอมสาธารณสุข

การเป น ศู น ย ก ลางการ
ออกแบบดวย AI เชือ่ มโยง
กับ Big Data
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กองวิศวกรรมการแพทย
ป พ.ศ. 2562 (1 ป)
การกำกับดูแล ตรวจสอบ
การนำเขา การใช การดูแล
รักษา การสอบเทียบ การ
ซอมบำรุง
การดำเนินการยกระดับ
งานวิศวกรรมการแพทย
5 สาขาคือ เครือ่ งมือ สือ่ สาร
จัดระบบ สิง่ แวดลอม และ
วิศวกรรมความปลอดภัย
การรับรองเครื่องมือการ
แพทย ก  อ นนำเข า มาจำ
หนาย/กอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางในประเทศ
ไทย (บทบาท อย.)

ป พ.ศ.2563-2566 (5 ป) ป พ.ศ.2567-2581 (20 ป)
การลดการนำเขาเครือ่ งมือ มีลขิ สิทธิร์ ว มภาครัฐเอกชน
ทางการแพทยใหเหลือ 20% ในงานวิจัยเครื่องมือทาง
ผลิตและใชเองภายในประ การแพทย (งานรวมกับ
เทศ 80% (รวมกับ สมอ.) กระทรวงวิทยฯ)
การสนับสนุน สงเสริมให กระบวนการอนุญาตให
โรงพยาบาลผานการรับ เอกชนผลิตเครื่องมือเชิง
รอง GREEN & CLEAN พาณิชยในสิทธิบตั รของกรมฯ
Hospital ภาคสมัครใจ (งานรวมกับ กระทรวง
พาณิชยและกระทรวงอุตฯ)
ความรวมมือกับ อย./กรม การเปนผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตรการแพทย วิศวกรรมการแพทยครอบ
วางระบบการนำเขาประ คลุมบทบาททัง้ ภาครัฐและ
เภท หิ้วเขามา
เอกชน
การปรับปรุงกฎหมายที่
สนับสนุนสงเสริมการผลิต
หรือรวมผลิตเครือ่ งมือทาง
การแพทย

หมายเหตุ

การเป น สถาบั น ที ่ เ ป น
มาตรฐาน สูการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพอยาง
ยั่งยืน (ควบคุมกำกับการ
ประกอบวิชาชีพ)

การควบคุมผูควบคุมกำกับ
เครื่องมือแพทย / ควบคุม
ผูสอบเทียบเครื่องมือแพทย
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ส่วนที่ 6
การติดตาม และ ประเมินผล
6.1 การติดตาม
การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring) คือ กระบวนการวัดปัจจัยน�ำเข้า
(Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs) ของโครงการซึ่งกระท�ำเป็นประจ�ำตามช่วงเวลา
ต่าง ๆ ระหว่างน�ำโครงการไปปฏิบัติ เพื่อระบุปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินโครงการว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ เพื่อหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์
การติดตามมี 3 แนวทางปฏิบัติคือ
(1) ติดตามด้านการเตรียมการและการวางแผนโครงการ
(2) ติดตามด้านการด�ำเนินโครงการ
(3) ติดตามด้านการเบิกจ่ายเงิน
6.2 การประเมินผล
การประเมินผลโครงการ (Project Performance) คือ เครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้ทราบปัญหา
อุปสรรคส�ำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทนั การณ์ ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ เพราะ
เหตุใด ช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรด�ำเนินโครงการ
ต่อไปหรือไม่
การประเมินผลโครงการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบของโครงการทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย คุณภาพของโครงการและประสิทธิภาพของ
การบริหารหน่วยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเมือ่ ใดนัน้ สามารถท�ำได้ในขอบเขตตามหลักวิชาการ คือ
(1) ประเมินประสิทธิผล
(2) ประเมินประสิทธิภาพ
(3) ประเมินผลกระทบ
(4) ประเมินด้านวิธีการของโครงการ (Technical Audit)
(5) ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงาน
6.3 การบูรณาการวิธีติดตามและประเมินผล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายการปฏิบตั โิ ดยติดตามประเมินผลตัวชีว้ ดั ในแต่ละระดับ
รวมทั้งตัวชี้วัดตามค�ำรับรองราชการ แบบแยกส่วนรับผิดชอบติดตาม และ ประเมินผล ท�ำให้เป็นภาระใน
การตอบตัวชี้วัดของหน่วยปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ส�ำเร็จผลจึง
ควรบูรณาการตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อันจะท�ำให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ
ส�ำหรับตัวชี้วัดที่ควรจะเป็นในแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้ ควรถ่ายทอดจาก CSF ไปสู่กลไกก�ำหนด
รายละเอียดโครงการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ส่วนราชการถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
หน้า 50

Book.indd 50

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

11/17/2017 14:14:29

ส่วนที่ 7
ความเห็น และ ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ
7.1 รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 –
2563) มีดังนี้
(1) นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ร.น. ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กร
วิจัยภาครัฐ และ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
/ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และ ระบบสารสนเทศ
(2) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสนั ติสม รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก�ำแพงเพชร
(3) นางสาวปัญญพัชร์ พูป่ ระเสริฐศักดิ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูต้ รวจประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC27001,
ISO/IEC20000, ISO/IEC29110, ISO9001
7.2 ความเห็น และ ข้อเสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สามท่าน ได้อา่ นแผนพัฒนาดิจทิ ลั ฯ ฉบับนีแ้ ล้ว มีความเห็นสอดคล้องกันสรุปได้ดงั นี้
(1) เห็นด้วยกับแนวทางทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพ น�ำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ฯ เป็น
ยุทธศาสตร์ขบั เคลือ่ นแนวทางการด�ำเนินงานด้าน IT ของกรม เพือ่ ก�ำหนดทิศทางไปในทางเดียวกันทัง้ ระบบ
(2) ในระยะยาว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรยกระดับการใช้ IT เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั
ในแนวทางเดียวกับ ๖ ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาดิจทิ ลั แผนระยะยาว 20 ปี ของรัฐบาล
(3) โครงการทีห่ น่วยงานในสังกัดกรม เสนอขออนุมตั ดิ ำ� เนินการ วัดคุณค่าได้ในระดับพืน้ ฐาน เห็นควร
ทีจ่ ะได้พฒ
ั นาวิธคี ดิ ในการใช้ IT ในระดับทีส่ งู ขึน้ ในระยะเวลาอันใกล้นี้
(4) ตรวจสอบพบมีหลายโครงการทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งกันใน 3 ปี และ ไม่สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์
หัวลูกศรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นควรทีจ่ ะได้ทบทวน และ สร้างความเข้าใจกับผูบ้ ริหาร และ ผู้
ปฏิบตั ใิ นคราวการก�ำกับ ติดตาม และ ประเมินผล
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สาม ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นพ้องกันว่า แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ระยะ
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับนีม้ สี าระเพียงพอต่อการขับเคลือ่ นการใช้ IT ระดับ
พืน้ ฐาน และ ต่อยอดไปสูแ่ นวทางรัฐบาลดิจทิ ลั ได้ สามารถน�ำแผนไปใช้ได้ตามหลักวิชาการ และ ควรแก้ไข
ปรับปรุงตามความเห็นข้างต้นในโอกาสต่อไป
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บรรณานุกรม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2559. แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม.
กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร.
คณะผูเ้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) รุน่ ที่ 26.
28 ส.ค.60. “เอกสารเสนอแนวคิดประกอบการประชุม” สืบค้นจาก ไม่ระบุ เมื่อ 28 ส.ค.60.
บุญเรือง เกิดอรุณเดช. 2548. การสร้างยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั .ิ กรุงเทพมหานคร : บริษทั สมาย แคช
จ�ำกัด.
ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) 2559. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)
กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จ�ำกัด.
สุชาติ เลาบริพัตร. 4 ก.ย.60. “ผลการประชุมพิจารณาเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์
หัวลูกศร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข” (เอกสารอัดส�ำเนา) กลุม่ แผนงาน ส�ำนัก
บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี.
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการกลุม (นายอภินันท นิลฉาย)
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งานพัฒนาฐานขอมูลและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
1.นางรสสุคนธ กงอุบล นวก.ส (ชก) 1 คน
2.น.ส.นรารัตน มุลจันดา นวก.คอมฯ 1 คน
3.น.ส.ฐิตพิ ร สุขเกษม (จางเหมา) 1 คน

งานพัฒนาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
1.นายอภินนั ท นิลฉาย นักวิเคราะหฯ (ชก) 1 คน
2.น.ส.วิภาพร วะเกิดเปม จพ.สถิติ (ปง) 1 คน
3.นายนันทชัย นุม นอย นวก.คอมฯ
1 คน

1. พัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลสารสนเทศ
2. กำหนดมาตรฐานดานขอมูลและโปรแกรม
3. ขับเคลือ่ นนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรม สบส. และแนว
ทางการดำเนินงานดาน ISO 27001
4. ใหคำแนะนำปรึกษาดานโปรแกรมและการ
ใชงานระบบขอมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร
แก หน ว ยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริก าร
สุขภาพ
5. บำรุงรักษาระบบโปรแกรมและขอมูล
6. กำหนด TOR ในการจัดหาครุภัณฑและ
โปรแกรมคอมพิวเตอรแกกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. กำหนดมาตรฐานการใชงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
3. ใหคำปรึกษา แนะนำ การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
4. กำหนด TOR ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามที่
หนวยงานรองขอ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการกลุม (นายอภินันท นิลฉาย)
งานศูนยขอมูลขาวสาร
1.นางอมรรัตน ทวีกลุ นวก.คอมฯ (ชก) 1 คน
2.น.ส.ภีมสินนี รินสาย จพ.ธุรการ (ปง) 1 คน
3.นายพรเทพ งามเลิศ (จางเหมา) 1 คน**
1. ดำเนินการตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราช
การ พ.ศ 2540 และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ ระเบียบ การ
ปฏิบตั วิ า ดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ราชการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยขอมูลขาว
สารของราชการตามกฎหมายกำหนด
4. พัฒนาระบบศูนยขอ มูลขาวสารของราชการ
อิเลคทรอนิกส
5. ใหบริการขอมูลขาวสารของราชการใหกับ
ประชาชนในฐานะหนวยงานของรัฐ ตาม
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปองกันผลประโยชน
ทับซอน
6. ใหคำปรึกษาและความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
การปฏิบัติตามพรบ.ขอมูลขาวสารของราช
การในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน
7. ประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจ
แกสาธารณชนในเรื่องสิทธิการรับรูขอมูล
ขาวสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. จัดการเรือ่ งรองเรียนและอุทธรณ ตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9. ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
10. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ได
รับมอบหมาย
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งานบริหารและยุทธศาสตร
1.น.ส.ยุภาพันธ บินมิตตอร นักวิเคราะห (ชก) 1 คน
2.นางกัญธิยารัตน รอดแสวงนักวิเคราะห(ชก) 1 คน
3.นายชินโชติ พลนาคู นักวิเคราะห(ชก) 1 คน
4.นางนงลักษณ นันทวนิช จพ.ธุรการ (ชง) 1 คน
5.น.ส.ณัฐภาส ชูเลิศ จพ.ธุรการ (ชง.) 1 คน
6.น.ส.ลลิตพรรณ แสงทับศร (จางเหมา) 1 คน**
**ปฏิบตั งิ านกลุม อำนวยการ
1. จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
3. งานเรงรัด ติดตามและประเมินผลการใชจา ย
งบประมาณ
4. จัดทำคำรับรองผลการปฏิบัติราชการ
5. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรม สบส.
6. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ดาน IT
7. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
8. งานการเจาหนาที่
9. งานพัสดุ/ครุภัณฑ
10.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

11/17/2017 14:14:36

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ		
					
2. นายอภินันท์ นิลฉาย		
3. นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์		
4. นางสาวกฤติยา อินถา		
5. นายสราวุฒิ จบศรี		
6. นางสาวพรลภัส สว่างโรจน์
7. ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร ประนมพนธ์
8. นายสุพจน์ สว่างดี		
9. นางมยุรี ซ้ายสุข			
10. นางสาวดวงกมล สุขนิมิตร์		
11. นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม		
12. นายภราดา จันทร์ทิพย์		
13. ว่าที่ ร.ต.หญิงชนิสรา ผาค�ำ	
14. นางสุณี หาญศรีวรพงษ์		
15. นางสาวจรรยา ครองญาติ		
16. นายชนินทร์ หาดตระกูล		
17. นางงามเนตร เอี่ยมนาคะ		
18. นายอุดร ไทยสุนทร		
19. นายวุฒิศักดิ์ ชูตน			
20. นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก		
21. นายวีรพงศ์ เมนัช			
22. นายธันวา โทนวิรัตน์		
23. นายรัตนา สังข์เพชร		
24. นางฟ้าใส เรืองสารกุล		
25. นางสาวศลิษา มหาชน		
26. นายทศพล คล้ายข�ำ		
27. นางสาวกันยา เพ็ชรโยธิน		
28. นางสาวภัทร์วรรณ พัดเจริญ
29. นางณัฐณิชา กลัมพสุต		
30. นายณัฐวุฒิ พลอยสุข		
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ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประธาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริการ
กลุ่มอ�ำนวยการ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มคลัง ส�ำนักบริหาร
กลุ่มแผนงาน ส�ำนักบริหาร
กลุ่มแผนงาน ส�ำนักบริหาร
กองกฎหมาย
กองกฎหมาย
กองสุขศึกษา
กองสุขศึกษา
กองสุขศึกษา
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ส�ำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
ส�ำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
กองแบบแผน
กองแบบแผน
กองแบบแผน
กองวิศวกรรมการแพทย์
กองวิศวกรรมการแพทย์
กองสุขภาพระหว่างประเทศ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
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นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง		
นายไตรเทพ เต็มหิรัญ		
นางสาวกมลพร พันหลือ		
นายศรุต ม่วงศิริ			
นายก�ำชัย ธูปเงิน			
นายศรัณย์ น้อยเมือง		
นางสาววรรณภา สอนจันทร์
ว่าที่ร.ต.หญิงทัศนี สมบูรณ์
นายสมยศ หลวงผาด		
นายเอกศักดิ์ เอื้อวิเศษวัฒนา
นายทศพงษ์ ตรีเนตร		
นายคมเดช ชัยศร			
นางสุจินดา สุขก�ำเนิด		
นายถวิล เลิกชัยภูมิ		
นางสาวนิติญา คุ้มไพร		
นางสาวประภาพร ดิกขุนทด
นายชูชาติ ทองสุข		
นายสมยศ บุรีรักษ์		
นายราชชสาส์น อินสิงห์		
นายภูวนาถ โสพัฒน์		
จ.อ.ศุภปกรณ์ ขวัญใจ		
นายจ�ำเริญ ศิริพร			
นางสาวภาวินี ยาวิราช		
นางอมรรัตน์ ทวีกุล		
นางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์
นางรสสุคนธ์ ก๋งอุบล		
นางกัญธิยารัตน์ รอดแสวง		
นายชินโชติ พลนาคู		
นางนงลักษณ์ นันทวนิช		
นางสาวณัฐภาส์ ชูเลิศ		
นางสาววิภาพร วะเกิดเป้ม
นางสาววรารัตน์ มุลจันดา		
นายนันทชัย นุ่มน้อย		
นางสาวภีมสินี รินสาย		
นายพรเทพ งามเลิศ		
นางสาวฐิติพร สุขเกษม		

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี่
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักบริหาร
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