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บทสรุปผู้บริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม ได้ดาเนิน
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระยะ 5 ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2564-2568 โดยมีผลผลิตการประชุมเป็นแผนฯ ดังกล่าว
หน่วยงานในสังกัดกรมฯ รวม 35 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 20-22 ม.ค.63
เพื่อระดมสมอง วิเคราะห์ และ วางตาแหน่งยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของกรมฯ และ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 โดยได้จัดอบรมปรับ Mindset ก่อนใน
วันที่ 17 ธ.ค.62 เพื่อให้มีความพร้อม
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ จากการประชุม ได้รับการวิพากษ์เพื่อการปรับปรุงแบบวนรอบหลาย
ครั้ง โดย นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ร.น., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล คณะวิทยากรผู้วิพากษ์ จนได้โครงการรวม 40 โครงการตอบสนองต่อ 3
ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล มี 25 โครงการ ลักษณะ
โครงการด้านการปรับเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความ
ต้องการของประชาชน และ สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มี 10 โครงการ
ลักษณะโครงการด้านพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนา
แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่าย และ ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล มี 5
โครงการ ลักษณะโครงการด้านส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิด และ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมนวัตกรรม
มีความต้องการงบประมาณรวมทั้งสิ้น 703,758,050 บาท กระจายอยู่ในแต่ละปี โดยปีงบประมาณ
2564 เป็นเงิน 162,156,150 บาท, ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 155,327,250 บาท, ปีงบประมาณ 2566
เป็นเงิน 149,346,050 บาท, ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 118,276,450 บาท และ ปีงบประมาณ 2568
เป็นเงิน 118,652,150 บาท
วิทยากรผู้วิพากษ์ ให้ความเห็นว่ามีการกระจายตัวของโครงการในมิติต่างๆ ดี แม้จะพบว่า โครงการ
ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ การเปิดเผยข้อมูล มีน้อย แต่เป็นช่วงเริ่มต้นของ
การดาเนินงาน อาจจาเป็นต้องปรับปรุงแผนต่อไปเป็นระยะ พร้อมทั้งเสนอแนะให้กาหนดโมเดลติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลแบบตัวชี้วัด
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คำนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5
ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2564-2568 ฉบับนี้ ได้รับการจัดทาขึ้นในแนวทางเดียวกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 35
หน่วยงาน ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อ 20-22 ม.ค.63 การจัดทาแผนใช้รูปแบบ Spiral Model
โดยนาผลที่ได้จากการประชุม เสนอขอรับการวิพากษ์จากวิทยากร แล้วนากลับมาปรับปรุงแก้ไข วนรอบให้
วิพากษ์ใหม่ จนได้ผลงานที่พึงพอใจ
สาระสาคัญของแผน เป็นการกาหนดโครงการด้านดิจิทัล ที่จะดาเนินงานในปีงบประมาณ 25642568 ซึ่งผู้ร่วมประชุมได้ระดมสมองใช้สมรรถนะด้าน ICT และ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ปรากฏเป็น
โครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม ในฐานะหน่วยส่งเสริม ควบคุม กากับ และ
พัฒนาการใช้ IT ขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของกรม ที่ได้กรุณาอนุมัติให้ดาเนินโครงการนี้จนสามารถพัฒนา
แผนฉบับนี้ขึ้นมาได้
ขอขอบคุณกลุ่มแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม ที่ได้ส่งมอบเนื้อหาประเด็นยุทธศาสตร์กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกรม
ขอขอบคุณผู้ร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานที่ได้อุทิศเวลา กาลังสติปัญญา ที่จะถามตอบ ซักค้าน จนได้
แนวทางการดาเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ร.น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล วิทยากรผู้วิพากษ์ ช่วยเสนอแนะ วิพากษ์ผลการระดมสมอง และ
วิพากษ์แผนฯ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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บทที่ 2 แผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง แผนระดับกรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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2.5 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560-2579)
2.6 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2569)
2.7 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562-2566
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2.12 สรุปผลการทบทวนเอกสาร
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บทที่ 3 วิธีดาเนินงาน การวิเคราะห์ และ วางตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ
3.1 รายละเอียดการประชุมหารือแนวทาง และแผนประชุมฯ เมื่อ 11 ธ.ค. 2562
3.2 รายละเอียดกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อ 20-22 ม.ค. 2563
3.3 นโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
3.4 ผลการวิพากษ์ผลทางอิเล็กทรอนิกส์การเสนอแผนงาน โครงการในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ตำรำงที่
1. แสดงแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
2. แสดงความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
รัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อมิติการทางานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2563) รวมทั้งทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564)
ได้กาหนดแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากร และ ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558)
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจในการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ และ ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
(กลุ่มแผนงาน สานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2562) การพัฒนาองค์กรไปสู่นโยบาย “รัฐบาลดิจิทัล
ด้านระบบบริการสุขภาพ” (Digital Government ; Healthcare Service System) เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการไปสู่ “หน่วยงานราชการแห่งนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ” โดยมีเป้าหมายความสาเร็จ
สาคัญ ได้แก่
(1) มีระบบจดทะเบียนสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (e-Registration)
(2) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Protection
Regulation)
(3) เป็นหน่วยงานบริการเบ็ดเสร็จ ด้านบริการธุรกิจสุขภาพรองรับการดาเนินงานระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยสนับสนุนการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) ด้าน
ระบบบริการสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
(4) มีศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในระดับเขต (สบส.เขต 1 - 12)
(5) เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ (CII : Critical Information Infrastructure)
ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง (Impact Security Risk และ Economics Public Health) จากการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านระบบบริการสุขภาพ (Interconnected Information System) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่นโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อนาองค์กรไปสู่บทบาทด้านดิจิทัลหลักสาคัญ 3 ประการคือ
บทบาทที่ 1 การเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มีโครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางสารสนเทศ (CII:
Critical Information Infrastructure) ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
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บทบาทที่ 2 การเป็นกรมเดียวของกระทรวงสาธารณสุขที่มีกฎหมายหลายฉบับ ที่ใช้ในการควบคุม
กากับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
บทบาทที่ 3 การจาเป็นในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล จากความก้าวหน้าของโนโลยีดิจิทัล เช่น AI,
Quantum เป็นต้น
1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อปรับวิธีคิดด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สู่งานปฏิบัติประจาของหน่วยงานและ
บุคลากร
(2) เพื่อระดมสมองจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.3 ระยะเวลำดำเนินกำร
เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
1.4 แนวคิดในกำรจัดทำแผนพัฒนำดิจิทัลฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568 โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. สร้างการรับรู้ของหน่วยงานและบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ Digital HSS
2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระยะ 5 ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568
3. แผนได้รับการนามาใช้ และ มีกระบวนงานติดตาม ประเมินผล
4. การประเมินผลระดับตัวชี้วัดโครงการ และ ระดับยุทธศาสตร์
นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และ ระบบ
สารสนเทศ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล โดยชี้ให้เห็นคุณค่าของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 5 ระดับประโยชน์ ดังนี้
ระดับที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการทางานปกติ
ระดับที่ 2 สร้างประสบการณ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทางเลือกทางานคู่ขนานกับการทางาน
ปกติ
ระดับที่ 3 การตัดสินใจที่แข็งแกร่ง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางานแทนการทางานปกติ
ระดับที่ 4 เพิ่มผลกาไร โดยยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ระดับปัญญาประดิษฐ์
ระดับที่ 5 การเจาะตลาดที่ดีขึ้น โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับ ยุทธศาสตร์องค์กร
โดยวางกรอบแนวทางไว้ดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ
สรุปแนวทางหลักที่สาคัญคือ การปรับ Mindset บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ สร้างแนวคิดและ
นวัตกรรมใหม่ ให้เกิดคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยกลไกการประชุมปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1.5 กิจกรรมกำรประชุม
การบรรยาย และ ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ
1.6 คณะวิทยำกรผู้วิพำกษ์
นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ร.น. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
1.7 หน่วยงำนผู้มีส่วนร่วมในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำดิจิทัลฯ
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการ
กรม, 2563) ได้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
(1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(2) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(3) สานักบริหาร
(4) กองกฎหมาย
(5) กองแบบแผน
(6) กองวิศวกรรมการแพทย์
(7) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
(8) กองสุขศึกษา
(9) สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
(10) กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
(11) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม
(12) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขานุการกรม
(13) กลุ่มแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม
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(14) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(15) กองสุขภาพระหว่างประเทศ
(16) ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
(17) สานักผู้เชี่ยวชาญ
(18) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(19) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
(20) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
(21) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3
(22) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4
(23) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
(24) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
(25) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
(26) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
(27) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
(28) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
(29) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11
(30) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
(31) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
(32) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
(33) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
(34) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(35) ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
1.8 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี
(2) ความตื่นตัวและความตระหนักของบุคลากรในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) บุคลากรมีความเข้าใจการยุทธศาสตร์และนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศไทย
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บทที่ 2
แผนระดับชำติ แผนระดับกระทรวง แผนระดับกรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เป็นเครื่องมือสาคัญของการขับเคลื่อนความสาเร็จของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของโลก ในแต่ละประเทศมีแผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในทุกระดับ ถ่ายทอดเชื่อมโยงตาม
หลักการของแผนยุทธศาสตร์ สาหรับประเทศไทยมีแผนหลักและแผนรองระดับชาติ ถ่ายทอดสู่แผนหลักและ
แผนรองระดับกระทรวง กรมและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ
ระดับของแผน
ชื่อแผน
หน่วยงานขับเคลื่อน
แผนหลักระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
คณะกรรมการระดับชาติ
ขับเคลื่อนและสื่อสารเชิงนโยบาย
แผนหลักระดับชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ คณะกรรมการระดับชาติ
เศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ขับเคลื่อนและสื่อสารเชิงนโยบาย
แผนหลักระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
(พ.ศ.2560-2564)
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
แผนรองระดับชาติ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภายใต้นโยบายและแผน เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
สังคม (พ.ศ.2560-2579)
และสังคม
แผนหลักระดับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวง
(พ.ศ.2560-2579)
สาธารณสุข
แผนรองระดับ
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ.2560-2569)
การสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แผนหลักระดับกรม ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ.2562- กลุ่มแผนงาน สานักงาน
2566
เลขานุการกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
แผนรองระดับกรม แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัล เพื่อระบบบริกำร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภำพและระบบสุขภำพภำคประชำชน ระยะ 5 ปี สานักงานเลขานุการกรม
ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ พ.ศ.2564 – 2568 สนับสนุนบริการสุขภาพ
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (ราชกิจจานุเบกษา, 13 ต.ค.61) เป็นแผนระดับชาติ เพื่อ
ความสาเร็จของเป้าหมาย 3 มิติ ได้แก่ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีสาระสาคัญครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านความมั่นคง
(2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
(3) ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
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(4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ภาพที่ 2 แสดงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เอกสารเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีทั้งที่อ้างถึง ปี พ.ศ.2560-2579 และ อ้างถึง ปี พ.ศ.
2561-2580 อันเนื่องมาจากข้อจากัดด้านการออกกฏหมาย ให้ถือว่าเป็นแผนอย่างเดียวกัน
2.2 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(ราชกิจจานุเบกษา, 11 เม.ย.62) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ภาพที่ 3 แสดงอนาคตประเทศไทยใน 20 ปี จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ภาพที่ 4 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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(1) วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”
(2) เป้าประสงค์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(2.1) ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และ สมประโยชน์
(2.2) ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
(2.3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ
(3) อัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ และ เป็น
ผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน”
2.8 เกณฑ์ประเมินระดับควำมพร้อมรัฐบำลดิจิทัล
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ย่อว่า สพร. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Digital
Government Development Agency (Public Organization ย่อว่า DGA ได้กาหนดเกณฑ์ประเมิน
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ที่ใช้ประเมินหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจาปี 2562 (สานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2562) รวม 6 ประเด็น
(1) โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient
Infrastructure)
(2) บริการภาครัฐ (Public Services)
(3) ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities)
(4) การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)
(5) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/ Practices)
(6) เทคโนโลยีดิจิทัลและการนาไปใช้ (Digital Technological Practices)
2.9 กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง หน่วยงานต่างๆ ได้ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พัฒนากฎหมายต่างๆ อาทิเช่น
(1) พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 กาหนดรายละเอียดที่
เป็นสาระสาคัญดังนี้
-ดาเนินการตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกาหนด
-ห้ามเรียกสาเนาเอกสารราชการจากประชาชน
-จัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล
-มีระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
-พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
-จัดทาข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัล
-ดาเนินการตามแผนของหน่วยงานและต้องจัดส่งแผนให้ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน)(สพร.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-ดาเนินการตามหลักธรรมภิบาล
-มีช่องทางให้ชาระเงินทางดิจิทัล
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2.4 แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภายใต้นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2560-2579) โดย สานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561) มี 5 มิติ
(1) การเชื่อมต่อ (Connectivity)
(2) ทักษะด้านดิจิทัล (Human Capital/ Digital Skill)
(3) การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่าย (Data Driven)
(4) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption)
(5) การสรา้งบริการสาธารณะในระบบดิจิทัล (Digital Public Service)
2.5 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) (พ.ศ.2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (พ.ศ. 2560-2579) (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) เน้น 4 ความเป็นเลิศ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion,
Prevention & Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
2.6 ยุทธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (พ.ศ.2560-2569)
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2569) (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560) แนวทางสู่ eHealth Strategy ด้วย 6
มาตรการ
(1) จัดตั้งองค์กรกลางความร่วมมือการบริหารจัดการ eHealth
(2) พัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการให้บริการา
eHealth แก่ประชาชน
(3) สร้างมาตรฐานของระบบข้อมูลสุขภาพ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
(4) ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมระบบบริการและโปรแกรมประยุกต์ด้าน eHealth ที่เป็น
ประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ (Healthcare service delivery) และประชาชนรวมทั้ง
มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
(5) ผลักดันการใช้กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช้ ICT
ในระบบสุขภาพ
(6) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน eHealth และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้าน
การแพทย์และสุขภาพสาหรับประชาชน
2.7 ยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ปี พ.ศ.2562-2566
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ.2562-2566 (กลุ่มแผนงาน สานักบริหาร, 2562)
ตามเอกสารและการนาเสนอ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อ 18 พ.ย.
2562 ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
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-มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบดิจิทัล
-เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
-เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
(2) พ.ร.บ. การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์
(3) พ.ร.บ. อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
(4) พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2.10 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ และ วางตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาศัย
กรอบแนวคิด และ ทฤษฏีของ Enterprise Architecture (EA) (https://www.visual-paradigm.com, 20
ม.ค.63) ดังนี้

ภาพที่ 5 แสดง Enterprise Architecture Model
2.11 กำรนำเสนอแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2563) ได้
นาเสนอแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐ บาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ดังนี้
(1) ด้วยพระราชบั ญญัติการบริ หารงานและการให้ บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ตามมาตรา 5 กาหนดให้มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อกาหนดกรอบและทิศทางการบริห ารงานภาครัฐ
และการจั ดทาบริ การสาธารณะในรูป แบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงาน
ที่ส อดคล้ องกันระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ และมีกรอบการพัฒ นาและแผนการดาเนินงานของประเทศ
โดยสอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลแล้ว ให้หน่ว ยงานของรัฐดาเนินการตามแผนดังกล่ าวและต้องจัดทาหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการหรื อแผนงานของหน่วยงานของรัฐ ให้ส อดคล้ องกับแผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล พร้อมทั้งส่ ง
แผนปฏิบัติการหรื อแผนงานดังกล่ าวให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ทราบ
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ด้วย
สพร. ในฐานะหน่ว ยงานหลั กในการขับเคลื่ อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทา (ร่าง)
แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้
(ร่าง) แผนฉบับดังกล่ าวมีความสมบู รณ์ ครอบคลุม และสอดคล้ องกับบริบทของประเทศไทย สพร. เห็น
ควรให้มีการประชุมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็ นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ.
2563 - 2565 จากกลุ่ มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐ บาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 เป็นแผน 3 ปี ประกอบด้วย 3
ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากร และ เครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
(2) ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเมื่อ 9 ม.ค.63 ณ ห้อง
Mayfair Ballroom AB โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ มีส าระสาคัญดังนี้
-รัฐบาลมุ่งมั่น ผลักดัน ต่อเนื่องตลอดมาเพื่อให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้นทุกหน่วยงานภาครัฐ ต้อง
ช่วยกัน คณะกรรมการวิเคราะห์จัดทาแผนจะผลักดันให้มี พรบ.เพื่อกาหนดแนวทางและแผนดาเนินงาน
-มีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งสุดท้ายเมื่อ 18 พ.ย.62 ที่ผ่านมา เสนอต่อ รองฯ สมคิดฯ เสนอว่า ทา
อย่างไรให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว / ถ้าไม่จาเป็นประชาชนจะไม่อยากติดต่อกับภาครัฐ
-เดิมเน้น Transaction Base เปลี่ยนไปมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
-เน้นเรื่องแรก เป็น Digitalization ทาให้เป็นดิจิทัลก่อน ลดขั้นตอนลง นาเทคโนโลยีมาใช้
-ติดต่อคาขอได้ ลดการใช้กระดาษ
-สองเน้น Platform กลาง เช่น Digital Id /การชาระเงิน Cashless/ ใบอนุญาตคาขอ ให้เป็นดิจิทัล
-สาม ใช้ข้อมูลร่วมกัน
-รับฟังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม
(3) นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูล ผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเสริมว่า
-ปี 59-61 ออกแบบแนวทางขับเคลื่อนไว้ 26 เรื่องเพื่อให้มีความสามารถ 18-26 domain
-กลางปี 62 มี พรก.รัฐบาลดิจิทัล ทดแทนตัวเดิม
-มี Prompt Pay ภาครัฐ ที่ทากับธนาคารแห่งประเทศไทย
-สพร.ก่อตั้งปี 54 ทา Government Cloud ตัวแรก 1000 ระบบ ไป GDCC / Open Data
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-การทางานไม่สาเร็จทั้งหมด ส่วนใหญ่เสร็จสิ้นไป สมบูรณ์ได้ 9 โครงการ /เสร็จบางส่วน เพราะ
โครงการยาวกว่า 1 ปี / บางโครงการยกเลิกไป เปลี่ยนแปลง
-ด้าน Planning สาเร็จ 17% ยังทาแบบต่างหน่วยต่างทา Silo / ใครเป็นผู้ดาเนินการหลัก จะมีคน
ทาซ้ากัน สิ้นเปลือง ระเบียบ
-อันไหนติดให้ปรับระเบียบภายใน ถ้ายากแก่การแก้ไข ให้แจ้ง สพร. เพื่อดาเนินการให้ / ตัวใหม่ มี
พรบ.บริหารจัดการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล / แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ออกตาม กม. / ต้องมีคณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
-เกิดการปฏิรูปการทางานของภาครัฐ ปรับเปลี่ยนข้อมูล / Digital ID พัฒนาคน / One Stop
Service ทา Single view / การเชื่อมโยงข้อมูล ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพื่อจะได้เกิดการแลกเปลี่ยน
-ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นหลักเกณฑ์
-ศูนย์เปิดข้อมูลภาครัฐ ให้ประชาชนเข้ามาใช้ได้
-แผนยึดกฎหมายเป็นหลัก
-ข้อมูลประกอบ ดูทั้งทรัพยากรข้างนอก และ ข้างใน / แผนชาติหลายฉบับ มีแผนแต่ละระดับ
กล่าวถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ การเชื่อมโยงข้อมูล
-กฏหมายเกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล และ พรบ.อานวยความสะดวก GG ให้มี Platform กลาง / เราดู
UN ประเมิน e-Government เช่น อังกฤษ เขายกเลิกใช้ Go.uk และ สิงคโปร์ ใช้ Domain / ออสเตรเลีย ใช้
ใน 8 มลรัฐ ดาเนินการ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ
-เดนมาร์ค ทาดิจิทัล Blog ทา Citizen engagement ได้ Range ใช้เวลา 15 ปี จึงจะอยู่แนวหน้า
-ได้รางวัล ประเมินผลจากแผน
-ส่วนกรอบก่อนมีกรรมการ ได้ อ.วรากรฯ มาช่วยร่าง ประชุม 4 รอบ ส่วนเกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม กรรมการ
มีมติ
1. เห็นชอบหลักการ ให้ฟัง Public hearing ร่วมกับสานักงบดูด้านนี้โดยเฉพาะ 18 ธ.ค.62 เพิ่มงบ
บูรณาการขึ้นมา รับตัวแผนดาเนินการ
2. จัดตั้งอนุกรรมการ
-เปิดเผย เชื่อมโยง สร้างบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน / การสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ประชาชน
-ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
-3 ตัวนี้ ต้องการเน้นทีส่วนกลางก่อนปี 66-70 จะออกไปภายนอก ต้องอาศัยเครื่องมือที่ฉลาดพอ เริ่ม
เอาเทคโนโลยีมา Scale-Out ปี 71-80 มีโดยสมบูรณ์
-ประชาชนจะได้อะไรจากช่วงที่ดาเนินการ
-สร้างภาครัฐไปสู่ New Government ต้องมี Data Government Framework ไม่ใช้กระดาษ /
Digital Services Standard เชื่อม เปิด
-ออสเตรเลีย TR ไม่ถึง 50,000 ไม่จาเป็นต้องมีขั้นตอน จะยิ่งดีมั้ย
-คนที่เกี่ยวข้องกับ DT ท่านจะต้องชัดเจน เปิดเผย และ แสดงได้
-นี่คือ 1 ใน 3 Tactic
-2 มีแพลตฟอร์ม สาหรับประชาชน common เช่น ID
-GDX เชื่อมโยงภาครัฐเข้าด้วยกัน / อีก 2 ตัว ERP ภาครัฐ / Government MIS
-ซอฟต์ GIN / Cloud มี e-participation ประชาชนอยากได้อะไร
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-ส่วนที่สาม เปิด Data Classification ถ้าเป็น ตัวเปิด Open Data Set เริ่มช้ากว่า แต่มี 1000
Dataset ถ้าผู้พัฒนาเอาไปใช้ต่อ ภาครัฐเปิดได้ จะเท่ากับ Asset ที่สาคัญ
-Open Data แฮกาทอน ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างไร คุณภาพข้อมูล จุดที่ตั้งไปอยู่กลางอ่าวไทย ก็มี จะ
ต้องการดูคุณภาพของ Data
-หลายผู้บริหาร ถามว่า ไปตอบประเทศตรงไหน
-1 International view 2014 =105 /2018 =73 / ต้องไปอยู่ที่ 60 / กรอบอยู่ที่ Open data +
participation ส่งนักวิจัยมาตรวจสอบเอง เราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไร
-2. ลดความเหลื่อมล้า สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้า ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเข้าถึง power ของประชาชน เพื่อปิด Gap เชื่อมโยงไปอานวยความประโยชน์ / ประชาชนเข้าถึงบริการ
ของรัฐให้ง่ายขึ้น
-สร้าง e-participation ให้ง่ายขึ้น จะลดความเหลื่อมล้า ให้ข้อมูล ให้คาปรึกษา ให้ตัดสินใจร่วมกัน
-ถ้ามีงบประมาณ 100 บาท ถ้าปรับปรุงได้ 3 ส่วน เปิดให้ประชาชนส่งความเห็นมาที่ระบบ
/200,000 คนขึ้นไป อันไหนจะดาเนินการต่อ หรือไม่ ก็จะ feedback ให้ผู้ออกความเห็น
-เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ประเทศจะแข่งขันได้ดี ต้องมี
ความสามารถให้ภาคเอกชนทางานได้ดี สร้างความแข็งแกร่ง จะสร้างแพลตฟอร์มลดการทางาน
-ต้องมี Outcome ที่เป็นไปได้ /
-Digital ที่ต้องการจะไป ปี65 30/50/100 ในปี 65 ภาครัฐ ประเมิน ต้อง Change ให้ได้ / ต้อง Up
Skill ให้ได้ 100 ในปี 65
-สร้างต้นแบบให้ได้
-แพลตฟอร์มต้องมีบริการผ่านช่องทาง ผู้ใช้ต้องพึงพอใจ 80% / Change ให้ได้ 80% / คนใช้ 80%
ต้องมาช่องทาง Digital มากขึ้น / เพราะ Internet user ปี 65 80%
-Portal ต้องเปิดให้ได้ 11 เรื่องนี้ต้องเป็น digital 100%
-หลายหน่วยงาน ได้คุยกับ กพร กับ DEPA เพื่อ up skill ผู้เกี่ยวข้อง
-กรมการปกครองจะมี Digital ID ให้บริการ
-การวิเคราะห์ข้อมูล ตอบโจทย์
-การเปิดข้อมูลภาครัฐ / เขียน 17 โครงการสาคัญ โดย 2 โครงการแรก เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมด / ยุทธ 1 เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน สพร ออกมาตรฐาน / ยุทธ 2 จะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
/ยุทธ 3 ทุกหน่วย สพร.จะช่วยกาหนดมาตรฐาน
-5 กลไกขับเคลื่อน นโยบาย กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล งบประมาณ มีงบบูรณาการ การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
-ทางานกับ DEPA เพราะมี Startup
-Govern CIO มี 4 ระดับ เพื่อให้ขับเคลื่อน เดิมเคยปรับปลัดกระทรวง / กพ. ปรับให้มีผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วย CIO ในภายหน้า
-กลไกการติดตาม ประเมินเป็น silo เป็น Project Base สาเร็จทั้งภาพ
-ด้านงบประมาณ เดิมเราไม่มีงบ จะทาให้เป็นไปได้อย่างไร ในรูปแบบกรรมการ ท่านประวิตรฯ มาดู
สพร.กพร. สภาพัฒน สานักงบ จะเป็นจุดเริ่มในการขับเคลื่อน
-เพิ่มแผนการจัดสรรงบประมาณ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ Ranging บริการ เปิดข้อมูล
ภาครัฐ
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-การทางบบูรณาการ รวมการสร้าง+เปิด แนวทางที่ 1 เชิงกระทรวงให้ สป.เป็นหน่วยรับผิดชอบ 19
กระทรวง สานักนายกฯ มี สพร.เป็น Lead
-แนวทาง 2 แพลตฟอร์ม เอา 2.2 ไปรวมกับแนวทางที่ 1 เรื่องตัว
-งบ 64 จะมีอะไรเกิดขึ้น Digital data เกิดขึ้น คนพร้อม Service มี งบบูรณาการ ต้องมากกว่า 2
หน่วยงาน
-การทาแผนฉบับนี้ จะดู Pain Point จากฉบับแรก การทาประกาศเพื่อให้สามารถลงรายละเอียดได้
-การพัฒนา Citizen Platform Foreigner แรงงานข้ามชาติ เกี่ยวกับคนทั้งคู่ / Citizen Platform
ทา Digital ID คนอยู่ไม่นาน จะมี ID หรือไม่ / ตอบ Business/Citizen/Foreigner เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง Work
permit /ต้นเดือน กพ.63 เฉพาะผู้ทางานในประเทศก่อน
-เน้นคนที่มีสิทธิคนไทย
-Exim Bank ทา พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล เรามอง พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล กับ พรบ.ไซเบอร์ ต้องไม่ขัด
พยายามทา Government Framework เพื่อดู Data Set อ้างอิงประกอบ มี GDPR มาจากยุโรป ต้องการ
Consent จากประชาชน
-ธนาคารกรุงไทย ทาแผนสอดคล้องกับแผนดิจิทัล ถ้าของบบูรณาการต้องทางานมากกว่า 2 หน่วย
ต้องเกี่ยวข้องกับแผนหมด / ทา Data เป็น ดิจิทัลให้ได้ / ทาให้มี Skill ให้ได้
-Data ที่มีต้อง Open ให้ได้ / ทุกหน่วยงาน GDX แลกข้อมูลบัตรประชาชนมี 30 หน่วยงาน
แลกเปลี่ยนกันอยู่ / มี Layer ของตัว Portal อาจจะมีมากกว่า 1 exchange / บริการจะขึ้น จะต้องเชื่อมได้
มากกว่า 1 exchange มาเชื่อมโยงกัน เราคิดหลังจากหน่วยงานที่เริ่มดาเนินการไปแล้ว
-เคยให้ทุกหน่วยยุบ DC แต่ทาไม่ได้ เพราะลงทุนไม่ได้ ต้องเฟส ให้รองรับสิ่งที่เป็นอยู่
-สพร.จะประเมินผลหน่วยงานรัฐอย่างไร ตอนนี้รายงานไปกับหลายตัว / กาลัง Design ส่วนเชื่อมโยง
ข้อมูลกับส่วนที่รายงานกับหน่วยงานอื่น
-กทม. มี City Data Platform / เน้นส่วนกลางก่อนปี 66-70 จะ Scale-Out ไปทั่วประเทศ /
ร่วมกันเป็น Open data
-การพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง คือ 1 state ให้คนใช้เป็น common ทุกคนมาใช้ Join ด้วยกัน / เขา
ใช้ User / Pwd ภาครัฐ จะใช้ ID เดียวในการเข้าใช้ระบบ
-เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะกาหนดงบของแต่ละหน่วยงาน เพราะขอมาถูกตัด / เป็น Classic case จัด
ยาก ต้องรู้ก่อนว่าท่านจะทาอะไร หลายอย่าง ไม่จาเป็นต้องใช้งบ ก็ทาได้
-ถ้าไม่ใช้ copy แล้วจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไป / การม จะมีการกลั่นกรองเบื้องต้น ต่อจากนั้น จะ
ประเมินความพร้อมของหน่วยงาน มันอาจจะไม่ 100%
-ต้องไปพร้อมกับข้อมูลที่มีคุณภาพ
-การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Infra ของหน่วยงาน จะช่วยได้หรือไม่ – แผนนี้เน้นการบริการประชาชน
-เมื่อประกาศใช้แล้ว จะต้องส่งแผนกฎหมายไม่มีบทลงโทษ / บูรณาการ / หน่วยไหนทาดี จะมี
คะแนนดี
-ในปี 65 ต้อง Open 100% เราไม่มีข้อมูลของทุกหน่วย / เราไม่ทราบว่าข้อมูลมีเพียงไหน / เปิดได้
50% ในปี 64 ขึ้นอยู่กับการเปิดเผยและชัดเจน / ถ้ามี request มา เราอาจร้องขอไปบางหน่วยเฉพาะ ให้
เพิ่มเติมเข้ามา
-หลายภาคส่วน บอกว่า ภาครัฐ เป็นตัวที่ทาให้ไปไม่ได้ ปชช.ไปก่อน Business ด้วยซ้าไป
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-กรมศุล ถาม แผนพัฒนารัฐ ต้องทายุทธ 1 และ ยุทธ 3 ตอนนี้อยู่งบ 64 ไม่น่าจะทัน จะเหลืองบ 65
/ ตอนนี้มาตรฐาน Data Set จะทาอะไรที่เตรียมการได้ก่อน / ก่อนออกแผน สพร. ออก Data Government
Framework เพื่อผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพ /
-กรมคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ กระทรวงยุติ มีการดาเนินการเกี่ยวกับบุคคล และ ความมั่นคง / มีหน่วย
กลางจะมีรูปแบบ ให้ปลอดภัย เปิดเผยอย่างไร ผ่าน Linkgage center / ผ่าน GDX ที่ออกแบบไว้ / ต้องดูว่า
บริการคืออะไร
-ทาไมไม่เอาความดีความชอบของกรมที่ดี ให้รางวัล/ กรมเดียวสาเร็จ จะทาอย่างไร / ลงเรือลา
เดียวกัน ทุกคนต้องทาให้สาเร็จด้วยกัน
-เอกชน เก็บข้อมูล IoT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลยุค 5 G / เรามีเสรีภาพในการจัดเก็บข้อมูล ถ้าไม่
เกี่ยวข้องกับการบริการ ต้องมี Consent form / ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเก็บอย่างมั่นคง / ให้
สิทธิบุคคลลบได้ / ใช้ Cookie เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
-การ open data เกี่ยวข้อง พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล / Open data เปิดเผยในรูป data set เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล / ข้อมูลชุดนี้ต้องไม่เกี่ยวข้องกับ Privacy กับ ความมั่นคง / แวะร่างมาตรฐาน / เปิดได้
ต้องปิด ID ที่บ่งชี้ตัวบุคคล
-การประเมินความพร้อม หน่วยงานไม่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง เช่น BI Blockchain / ตัว
ประเมิน กลาง public / AI RPA ยังมีการติดตามเพียงบางส่วน เน้นให้ concern
-เน้นมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล เน้น Cyber กับ Privacy ทุกอย่างมี กม.ที่เป็นตัวประกอบ
-DT การลดกระดาษ แต่ติด กม. / กม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 44 อนุญาตให้ใช้ลายเซ้น
อิเล็กทรอนิกส์ กม.ส่งเสริมให้เปิดช่องทางใช้อิเล็กทรอนิกส์ มี Digital Sig และ Digital ID / ระเบียบใน
สานักงาน ต้องเปลี่ยนได้ / ถ้าติด พรบ. ให้แจ้งไป สพร.
-แผนดิจิทัลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น Specific Digital / เกษตร ศึกษา สธ มีเรื่องเฉพาะ / ของใหม่ ทา
เป็น Platform / มี Dashboard / ช่วงแรก ใส่การศึกษาไว้ แต่ตอนนี้ไม่ได้ระบุไว้
-สภาวิชาชีพ ไม่อยู่ในสังกัด / สพร.ไม่ได้ให้งบประมาณ เพียงแต่ช่วยพิจารณา
-แผนดิจิทัล ตอบ Gartner Level 2 / ไม่ควรใช้ / รัฐปรับเป็น Simple to access / ประเทศอื่น ไม่
เคยใช้โมเดลจาก Business มาประเมินภาครัฐ
-ดร.สุพจน์ กล่าวปิดงาน ได้รับฟังความเห็น จากทุกหน่วยงาน / เป็น Pain Point เรื่องต้องใช้เอกสาร
ในการเบิกจ่ายเงิน / เป็นความพยายาม ไม่ใช่เรื่องงาน คนสาคัญมาก ต้องสร้างคน ลดทอน / คาดหวังจะ
ทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ขอบคุณ
2.12 สรุปกำรทบทวนเอกสำร
จากการทบทวนแผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง แผนระดับกรม และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ทุกแผนมีความเชื่อมโยงกัน ถ่ายทอดกันโดยลาดับ ความสาเร็จหรือล้มเหลวของแผนฉบับหนึ่ง ย่อมส่งผลถึง
แผนอื่นด้วย ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายอย่างมากของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกากับนโยบาย และ
หน่วยงานขับเคลื่อนนโยบาย ที่ต้องทาความเข้าใจกับแผนระดับสูงกว่า ถ่ายทอดมายังแผนที่ตนรับผิดชอบ
ดาเนินการ ในครั้งนี้มีจาเป็นต้องเชื่อมโยงกับ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565
แม้ว่าจะเป็นแผนระยะ 3 ปี แต่ในทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนควรที่จัดทาเป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งจะได้นา
ข้อมูลทั้งหมดเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการในลาดับถัดไป
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บทที่ 3
วิธีดำเนินงำน กำรวิเครำะห์ และ วำงตำแหน่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลฯ
วิธีดาเนินงาน การวิเคราะห์ และ วางตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพื่อให้ได้ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัล เพื่อระบบบริกำรสุขภำพและระบบสุขภำพภำค
ประชำชน ระยะ 5 ปี ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ พ.ศ.2564 – 2568 มีกิจกรรมที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในขณะที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) สามารถแสดงเป็นปฏิทิน
การทางานได้ดังนี้
วัน เวลำ
กิจกรรม
ศุกร์ 22 พ.ย.2562 09.30-12.00 จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการ
สุขภาพและกาหนดทิศทางองค์กร
พุธ 11 ธ.ค.2562 09.30-12.00 ประชุมหารือแนวทางและแผน
ประชุมทาแผนฯ 5 ปี กรม สบส.
อังคาร 17 ธ.ค.2562

จันทร์ 20 ม.ค.2563- พุธ 22
ม.ค.2563 (3 วัน)
พุธ 29 ม.ค.2563

ศุกร์ 6 มี.ค.2563

กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานเลขานุการ
กรม

บุคลากรของกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานเลขานุการ
กรม และ ผู้เกี่ยวข้องรวม 15 คน
จัดอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อองค์กร บริการสุขภาพ จานวน 80 คน
ดิจิทัล (Digital Mind set) /
แจก Template เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานไปจัดเตรียมข้อมูล และ
ส่งให้วิทยากรก่อนวันประชุม ไม่
ควรเกิน 8 ม.ค.2563
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา บริการสุขภาพ จานวน 80 คน
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
ขอให้หน่วยงานส่งแผนงาน
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
โครงการ เพื่อบรรจุในแผน
บริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ
โดยกาหนดให้ส่งภายใน 7 ก.พ.
63
วิพากษ์ผลทางอิเล็กทรอนิกส์การ หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
เสนอแผนงาน โครงการใน
บริการสุขภาพ โดย งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล / ให้ นวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มเทคโนโลยี
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
สารสนเทศ
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อังคาร 17 มี.ค.2563 และ อังคาร หน่วยงานส่งโครงการเพิ่มเติม
31 มี.ค.2563
อาทิตย์ 26 เม.ย. 2563
วิพากษ์ผลทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง
ที่ 2
ศุกร์ 1 พ.ค. 2563

พิจารณาผลทางอิเล็กทรอนิกส์

จันทร์ 18 พ.ค.2563

พิจารณา Timeline

พฤหัสบดี 21 พ.ค. 2563

วิพากษ์ผลโดยการประชุม ครั้งที่
3

29 มิ.ย.2563

นาเสนอผลเบื้องต้น และ สรุป
ข้อเสนอแนะ จัดทาร่างเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
จัดทารูปเล่ม e-book

สิงหาคม 2563

งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดย งานพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดย งานพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 รำยละเอียดกำรประชุมหำรือแนวทำงและแผนประชุมฯ เมื่อ 11 ธ.ค.2562
นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรม และ ระบบ
สารสนเทศ ได้ร่วมประชุมกับบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหารือแนวทางและแผนประชุมจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เมื่อ 11 ธ.ค.2562 มีประเด็นดังนี้
(1) ชื่อแผนควรกาหนดเช่นไร อย่างไร
(2) วิสัยทัศน์ควรกาหนดในเชิงหน่วยงาน หรือ มิติระดับกรม
(3) บทบาทของกลุ่ มเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในฐานะหน่ว ยขับเคลื่ อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
หน่วยงานที่มีงานในรับผิดชอบของตน
(4) เป้าประสงค์ที่พิจารณามี 3 ประเด็น
1. ยกระดับระบบบริหารจัดการและระบบบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อระบบบริการที่ดีขึ้นและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนและประชาชน
3. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุก
ภาคส่วน
(5) ยุทธศาสตร์ ได้พิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล (ย1,ย2 กรม สบส.)
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
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กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ย2,ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (ย2 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล (ย3 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมนวัตกรรม
(6) แนวคิด ประเด็น
1. ปรับ Mindset จาก Context & Environment
2. รูปเล่ม แผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำดิจิทัลฯ เป็นรูปเล่มอิเล็กทรอนิกส์
3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผน

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ
3.2 รำยละเอียดกิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ เมื่อ 20-22 ม.ค.2563
-จันทร์ 20 ม.ค.2563
เช้า บรรยาย -บทสรุปของการตอบสนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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-เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาแผนงาน โครงการ และ การประเมิน
-ผลประเมินแผนงานโครงการระดับหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่
ขออนุมัติดาเนินการระยะ 5 ปี
บ่าย -ประชุมกลุ่ม ปรับแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และ สภาพแวดล้อม โดยเน้นที่
ภาพรวมสาเร็จสาคัญ วัตถุประสงค์ และ กิจกรรมหลัก
-อังคาร 21 ม.ค.2563
เช้า บรรยาย -ผลการปรับแผน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ และ สภาพแวดล้อม
-แนวทางและเครื่องมือในการกาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และ การ
จัดลาดับในการดาเนินงาน
บ่าย ประชุมกลุ่ม กาหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และ การจัดลาดับในการดาเนินงาน
-พุธ 22 ม.ค.2563
เช้า บรรยาย -การจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ และ กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
-เครื่องมือในการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์
-นาเสนอผลการจัดทาแผนงานโครงการ เป็น แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาดิจิทัล
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
บ่าย
-วิพากษ์ผล และ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-สรุปผล และ นัดหมายการส่งงาน
3.3 นโยบำยของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
1. ห้อง Data Center และ DR-SITE
- ห้อง Data Center ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เขต เพื่อรองรับ Service ในด้านข้อมูล ของเขตนั้น ๆ ซึ่ง
ปัจจุบันมีข้อมูลของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและข้อมูลของงานอื่น ๆ หากพร้อมจะทาการถ่ายโอนไป
- ให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ดูแลทางกายภาพ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และให้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับ การตรวจสอบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
- สาหรับห้อง Data Center ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6 ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จัดชลบุรี หากได้งบประมาณแล้วจะนาไปไว้ที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6
- หากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพต้องการใช้พื้นที่ของ Server ภายในห้อง Data Center ให้ปรึกษา
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน นายธีรพงศ์ เรือนน้อย โดยใช้งานผ่าน VM (Virtual Machine)
- DR-SITE คือข้อมูล Backup ของ Server ทั้งหมดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง
2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- อัตราของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานคิดอัตราการคานวณคือ ข้าราชการ/พนักงานราชการ
ต่อ 1 เครื่อง (1:1) เจ้าหน้าที่จ้างเหมามีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน อัตราการคานวณคือเจ้าหน้าที่
จ้างเหมา ต่อ 1 เครื่อง (1:1) เจ้าหน้าที่จ้างเหมาที่ปฏิบัติงานทั่วไป อัตราการคานวณคือเจ้าหน้าที่จ้างเหมา 3
คน ต่อ 1 เครื่อง (3:1)
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้บรรจุอยู่ใน แผนฯ ครั้งนี้ไปด้วย
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นผู้รวบรวมและเสนอ
หากได้งบประมาณขาลงเรียบร้อยแล้ว จะจัดซื้อภายในโครงการเดียวกันและจัดถูกสรรเฉลี่ยตามสัดส่วน ต่อไป
- ครุภัณฑ์ที่จะทดแทนเดิม ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
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- ให้คานึงถึง License Software ของอุปกรณ์ หากมีให้คานวณงบประมาณรวมกับการซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งนั้น
3. License Software
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พยายามปรับให้เป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมด
- การซื้อ License Software ให้หน่วยงาน ขอในงบลงทุน พร้อมกับ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
- การเช่า License Software ให้หน่วยงาน ขอในงบดาเนินงาน เนื่องจากไม่สามารถขอในงบลงทุนได้
เช่น โปรแกรม ETABS ของกองแบบแผน
4. ระบบกลำงของกรมฯ และฐำนข้อมูลกลำง
- ส่วนกลางจะเป็นผู้สร้างแฟลตฟอร์มกลาง และจะถูกยกระดับเป็นแฟลตฟอร์มกลางทั้งหมด เช่น
ระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน หากส่วนภูมิภาคต้องการสร้างฐานข้อมูลต้องปรึกษากับ
กองหลัก เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และมิให้ซ้าซ้อนของระบบ โดยให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นเจ้าภาพหลัก และ
ให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ร่วมดาเนินการ
- การพัฒนาระบบหากหน่วยงานมีศักยภาพในการพัฒนาระบบให้พัฒนาเองได้ โดยกรมฯ เปิดโอกาสในการ
พัฒนา และให้คานึงถึงการเชื่อมโยง เพื่อสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ของกรมได้ เช่น รหัสต่าง ๆ ที่ต้องใช้
รหัสเชื่อมร่วมกัน และพยายามทาให้เป็น แฟลตฟอร์มกลาง เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถใช้งานร่วมด้วยได้
- ให้กองหลักของส่วนกลาง ทบทวนสิทธิ์ และบทบาทในการเข้าถึงฐานข้อมูล เช่น การเข้าฐานข้อมูล
รหัสผ่าน เพื่อสร้างมาตรฐานการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสาหรับ เขต และในการพัฒนาระบบของกองหลัก ส่วนกลาง
ให้คานึงถึงบทบาทหน้าที่ของ เขต ด้วย
5. กำรเขียนโครงกำร เจ้ าภาพหลั กในโครงการควรเป็นเจ้าของโครงการและกลุ่ มเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนทรัพยากร เนื่องจากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ด้านความ
ต้องการโครงการน้อยกว่าเจ้าของโครงการ
6. กำรผลักดันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ ในปัจจุบัน ถูกผลักดันจากหน่วยงานภายนอกเช่น
ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทัล (องค์ ก ารมหาชน)(สพร.) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
(สานักงาน กพร.) ซึ่งทาให้การขับเคลื่อนภายในกรมฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
7. มำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัย (ISO/IEC 27001) ณ ปัจจุบันทางกรมฯ จะเป็นหน่วยงานที่
ตรวจประเมินโรงพยาบาล ทางกรมฯ กาลังจัดทามาตรฐานกลางในการตรวจประเมิน และกาลังจัดทาแผนใน
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รองรับสาหรับการตรวจประเมินโดยเบื้องต้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้ยื่นขอ
งบประมาณถึงกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุ มมาตรฐานห้ อง Data Center โดยมี
เป้าหมายคือการผ่าน มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ISO) ห้อง Data Center ส่วนกลางก่อน หลังจากนั้น
ค่อยพัฒนาไปถึงห้อง Data Center เขต
8. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม อสม. ดิจิทัล เป็นงานนโยบายของกรมฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 สิ่งที่ต้องทาคือระบบ Infrastructure ระบบ Network ระบบ Server โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนโดยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้านพัฒนาโปรแกรม และภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชนทาโครงสอดรับในการปรับปรุง ดูแลรักษา ต่อไป
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3.4 ผลกำรวิพำกษ์ผลทำงอิเล็กทรอนิกส์กำรเสนอแผนงำน โครงกำรในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัล ของ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ ได้ตรวจสอบ
เอกสารการนาเสนอแผนงาน โครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกันดังนี้
3.4.1 เมื่อ 6 มี.ค.2563
(1) การจัดวางโครงการตามยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ ยังไม่มีน้าหนักเพียงพอ ขอให้ทบทวน หรือ
เพิ่มน้าหนัก CSF ระดับโครงการ (กล่องพื้นขาว)
(2) โครงการในยุทธศาสตร์ 2 และ 3 ยังไม่ครอบคลุมงานในยุทธศาสตร์ 1
(3) ระยะ 3-5 ปี ควรมีแพลตฟอร์มครอบคลุมงานในยุทธศาสตร์ 1 และ Data ในยุทธศาสตร์ 1-2
ควรเปิดเผยและถูกใช้
(4) น้าหนักต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยังไม่รับความสนใจ
3.4.2 เมื่อ 26 เม.ย.2563
(1) ทั้งสามยุทธศาสตร์ มีโครงการรวม 48 โครงการ ครอบคลุมงานของหน่วยงานต่างๆ และ มีงาน
ภาพรวมที่ไอที่ทาเพิ่มเติมให้ พิจารณาดูแล้ว มองเห็นมิติของ EA 4 มิติ ตามภาพ

แต่การย่อยกลยุทธ์ภายในยังไม่ชัดเจน
(2) CSF บางตัว ไม่ชัดเจน และ ลึกไม่พอ ให้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อดูจากรายละเอียดโครงการ เป็นการ
พัฒนาบุคลากร จึงดูไม่ครบองค์ประกอบของ ISO/IEC 27001 Certificated นี้ ต้องหาโครงการอื่นมา
ประกอบร่าง ซึ่งมองเห็นโครงการต่อมา แต่ไม่สะท้อนภาพความสาเร็จของ ISO/IEC 27001 Certificated เช่น
CSF : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information / Cyber
Security Certificated)
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (Cyber Security Literacy)

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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CSF : สถานพยาบาลได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เพื่อจัดตั้ง SOC Team (Information/ Cyber Security Literacy)
โครงการการสนับสนุนให้บุคลากรสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information /Cyber Security Certificated)

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หากแก้ไข CSF ให้ครอบคลุม ISO/IEC 27001 Certificated จะเกินขอบเขตงานของโครงการจะ
เป็นไปได้หรือไม่ ขอให้พิจารณา
(3) ขอให้จัดลง Timeline ปี พ.ศ.2564-2568
(4) ให้กาหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ /
คณะกรรมการติดตาม กากับ และ คณะกรรมการประเมินผล ความสาเร็จของยุทธศาสตร์
3.4.3 เมื่อ 21 พ.ค.2563
ตามทีก่ ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย งานพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ได้แจ้งผลการปรับปรุง แก้ไข
แผนงาน โครงการ เมื่อ 1 พ.ค.2563 รายละเอียดดังนี้
- ไฟล์แรกเป็นไฟล์เดิม แต่ตัดโครงการออก 2 โครงการคือ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (Cyber Security Literacy)
2.โครงการสนับสนุนให้บุคลากรสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Information /Cyber Security Certificated)
- ไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์โครงการที่ปรับแก้ใหม่ รายละเอียดตามที่แนบ
3.4.4 เมื่อ 29 มิ.ย.2563
-สามารถเปลี่ยนชื่อโครงการได้ แต่ควรเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยไป
พร้อมๆ กัน
-การกาหนดวิสัยทัศน์ ควรพิจารณาว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือมิติของกรม
-กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ควรมีการจัดการที่ดี
-การเกลี่ยวงเงินงบประมาณ ยังจัดน้าหนักไม่เหมาะสม มีการกระจายตัวอยู่ในช่วงต้นๆ ของแผน
-ยังจับประเด็นไม่ตรงกับยุทธศาสตร์กรม และ งานที่ยังไม่เปลี่ยนเทคโนโลยี ควรพัฒนา Platform ที่
จะให้หน่วยงานอื่นร่วมใข้งาน และ ส่งเสริมการใช้ Data ที่อ้างอิง Government Data และ งานด้าน
Security ยังไม่เด่นชัด
-เป็นช่วงเริ่มต้นของการดาเนินงาน อาจจาเป็นต้องปรับปรุงแผนต่อไปเป็นระยะๆ
3.5 สรุปวิธีดำเนินงำน กำรวิเครำะห์ และ วำงตำแหน่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลฯ
คณะทางานจัดทาแผนฯ ได้กาหนดวิธีดาเนินการแบบ Spiral Model โดยประชุม วิเคราะห์ผล รับคา
วิพากษ์ แก้ไข และ วนรอบหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลงานที่เหมาะสม สามารถสะท้อนภาพสาเร็จตามเป้าหมายได้
โดยวางตาแหน่งยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย มีความ
สอดคล้องสนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวงสาธารณสุขอย่างสมมูล
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บทที่ 4
ผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568
4.1 ชื่อแผนระดับยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5
ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568
4.2 ส่วนเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ.2562-2566
(กลุ่มแผนงาน สานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2562)
4.2.1 วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”
4.2.2 พันธกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(1) พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการชับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน
และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
(2) พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทฺธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ
(3) พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร
(4) พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
(5) พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
(6) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร
4.2.3 เป้าประสงค์
(1) ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และ สมประโยชน์
(2) ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน
(3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ
4.2.4 อัตลักษณ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นผู้บริหารจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ และ เป็น
ผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน”
4.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
1.1 สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ สถาน
ภาครัฐ เอกชน และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ากว่า
สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ มาตรฐานที่กาหนด
ครบวงจร
1.2 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย
1.3 อุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ
2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
2.1 ประชาชน ครอบครัว และ ชุมชนพึ่งพาตนเอง
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ด้านสุขภาพได้
เครือข่าย
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลัก 3.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาล
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
จากตารางจะพบว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พัฒนา 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่กาหนดด้วย 5
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
4.3 ส่วนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารั ฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565
(สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 17 กุมภาพันธ์ 2563)
4.3.1 วิสัยทัศน์ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
“รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และ ร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน”
4.3.2 ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากร และ เครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และการใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ และ เป้าหมาย ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
1. ยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล
1. ยกระดับหน่วยงานภาครัฐทางานแบบชาญฉลาด
ให้พร้อมทั้งข้อมูลและสามารถบริการได้ตรงตาม
ขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ความต้องการของประชาชน
-ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.1 หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปการทางานเป็นดิจิทัล
ตามมาตรฐานเดียวกัน
1.2 บริการดิจิทัลที่บูรณาการข้ามหน่วยงานตาม
มาตรฐานเดียวกัน
1.3 บุคลากรภาครัฐที่พร้อมต่อการทางานในรูปแบบ
ดิจิทัล
2. พัฒนาและบูรณการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ 2. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริการที่ดีขึ้น
เพื่อการบริหารงานและบริการประชาชนอย่างมี
สาหรับประชาชน
ประสิทธิภาพ
-ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัล
2.2 ศูนย์บริการออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ
2.3 แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานภาครัฐ
2.4 ระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์
2.5 ระบบการชาระเงินดิจิทัล
3. ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และ
3. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และ การใช้
การใช้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส สร้าง ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
การมีส่วนร่วมรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่
-ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลสู่
สาธารณะ
3.2 ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
จากตารางจะพบว่า 3 ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ได้กาหนด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายผลที่คาดว่าจะได้รับตามยุทธศาสตร์ด้วย
4.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.4.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กร
ดิจิทัล”
4.4.2 พันธกิจของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในการขับเคลื่อนความสาเร็จของวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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(1) บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้
เป็นระบบเดียว
(2) กาหนดและพัฒนามาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการกฎหมาย พ.ร.บ. และ พ.ร.ฎ. กาหนดเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล
(4) พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและฐานข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(5) พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(6) พัฒนาและขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานผ่าน
ระบบดิจิทัล
(7) สนับสนุนให้บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
(8) ส่งเสริมให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ให้คาปรึกษาแนะนา และส่งเสริมการใช้ดิจิทัล แก่หน่วยงานในสังกัด
(10) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
(11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4.3 เป้าประสงค์
(1) ยกระดับระบบบริหารจัดการและระบบบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
(2) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อระบบบริการที่ดีขึ้นและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน
(3) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ทุกภาคส่วน
4.4.4 ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล (ย.1,ย2 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ย2,ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (ย2 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล (ย3 กรม
สบส.)
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กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
นวัตกรรม
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์หลัก และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลั ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับกรมสนับสนุนบริการ
ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล (ย.1,ย2 กรม สบส.)
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ สถานประกอบการเพื่อ
กลยุทธ์ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้ สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
ครบวงจร
กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและ
พัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการ
ประชาชน
สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
กลยุทธ์ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากร เครือข่าย
และเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับการจัดการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ย สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
2,ย3 กรม สบส.)
เครือข่าย
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็ม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
รูปแบบ (ย2)
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับ
การบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ (ย3)
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางาน
ร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล (ย3 สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
กรม สบส.)
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผย
ข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วน
ร่วมและส่งเสริมนวัตกรรม
จากตารางจะพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ เมื่อพิจารณาความ
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สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ มียุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ ในแนวทางเดียวกัน
4.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมประชุมระดมสมอง และ พิจารณาเสนอ
โครงการขับเคลื่อนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม 40
โครงการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญด้านกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
แบบดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
2 โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล การคุ้ ม ครอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
3 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ศาลาพระราชทาน ฯ
หลักธรรมาภิบาล
4 โครงการยกระดั บ ฐานข้ อ มู ล การด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
5 โครงการพัฒ นาฐานข้อ มู ล ดิจิ ทั ล ด้า นการเป็น ศู น ย์ก ลาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
6 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
สุขภาพ (Counter Service) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
และดอนเมือง
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
7 โครงการ พัฒนาฐานข้อมูล ควบคุม กากับ ด้านวิ ศวกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
การแพทย์สู่ดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
8 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ธุรกิจสุขภาพดิจิทัล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
9 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
การยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงปลอดภัย ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
ด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
10 โครงการพัฒนาระบบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
11 พัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมภายใน 7 ด้าน กรมสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
บริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
12 โครงการพั ฒนาระบบบริ การดิ จิ ทั ลตรวจวัดคุ ณภาพระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
บาบัดน้าเสียของสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
13 โครงการพัฒนากระบวน การออกใบอนุญาตผู้ใช้ เครื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
วิทยุสื่อสารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดิจิทัล

14

โครงการสร้ า งระบบแจ้ งเตือ นมาตรฐานความปลอดภั ย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
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โครงการพัฒนากระบวนการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
แพทย์

16

โครงการ การให้บริการระบบทะเบียนแบบแปลน (E-Plan ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
Service)

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทลั
17

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
18 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569-2573) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
19 โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
บริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
20 โครงการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นาเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
21 โครงการเสริมสร้างกาลังคนศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ดิจิทัลไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
22 โครงการพั ฒนากาลั งคนให้ มี ทัก ษะใหม่ เพื่อ รองรั บการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ทางานในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
23 โครงการสร้างระบบนิเวศ เพื่อการสร้างและพัฒนากาลังคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์
หลักธรรมาภิบาล
24 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินสถานพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
คลินิก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ออนไลน์ พร้อมปัด ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
หมุด สาหรับการเฝ้าระวังด้านระบบบริการสุขภาพ
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
25 โครงการเตรี ยมความพร้อ มในการเชื่ อมต่ อแพลตฟอร์ ม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
กลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจทิ ัลอย่างเต็มรูปแบบ
26 โครงการยกระดับธุรกิจบริการเข้าสูร่ ะบบ Biz Portal
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
27 โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
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ลาดับ

28
29

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการ
ด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะที่ 1 ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล การคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะที่ 2 ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบให้คาปรึกษาและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
ระบบร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
(E-Leaning) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
31 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง E-Medical Hub
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
32 โครงการ พัฒนานวัตกรรม ระบบ อสม. ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
33

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบคลังข้อมูลวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
34 โครงการพั ฒ นาแพลต ฟอร์ ม กลางระบบบริ ห ารจั ด การ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
35 โครงการประชุมสร้างความรับรู้กับประชาชนในโปรแกรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
(e-Payment Porta of Government) ของ กรม สบส.
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
36

โครงการพัฒนาศูนย์กลางส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
และการใช้นวัตกรรมดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
37 โครงการพัฒ นามาตรฐานการบริหารจัด การสาหรับ การ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
เปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
38 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
การแพทย์ สาหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมนวัตกรรม
39
40

โครงการศึกษาพฤติกรรมประชาชนด้านการชาระเงินผ่าน
ระบบ Biz Portal
โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การคลั งความรู้ สุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข สาหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

4.6 แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
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ภาพที่ 7 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ (ดูภาพขยาย ในหน้า 32)
4.7 โครงการ ตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมาย

มิตภ
ิ ายใน

มิตภ
ิ ายนอก

3. โครงการปรับปรุ ง
ระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสุข
ศาลาพระราชทาน ฯ
3. มีระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสุขศาลาพระราช
ทาน ฯ

15. โครงการพัฒนา
กระบวนการทดสอบ
สอบเทียบ เครื องมือ
แพทย์
15. มีระบบข้อมูล
และออกรายงาน
ผลทดสอบและ
สอบเที ยบ
เครืองมือแพทย์

19. โครงการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
19. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพรองรับการให บริการ
ประชาชนไดตลอด 24 ชั่วโมง

20. กําลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรับการสรางและพัฒนาใหมี “กรอบความคิด
(Mindset)” และ “ทักษะ (Skill)” ในการ
เปลียนแปลงและมีส่วนร่ วมในการปรับเปลียน
ภาครัฐเพือเข้ าสู่ ยคุ ดิจิทัลไทยแลนด์

32. ระบบ อสม. ดิจทิ ัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
ระบบสุขภาพภาคประชาชนได

32. โครงการ พัฒนานวัตกรรม ระบบ
อสม. ดิจิทลั

21 โครงการเสริมสรางกําลังคนศักยภาพสูงเพื่อ
ขับเคลื่อนสูดิจทิ ัลไทยแลนด
21. กําลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรับการสรางและพัฒนาใหมี “กรอบความคิด
(Mindset)” และ “ทักษะ (Skill)” ในการ
เปลียนแปลงและมีส่วนร่ วมในการปรับเปลียน
ภาครัฐเพือเข้ าสู่ ยคุ ดิจิทัลไทยแลนด์

4. มีระบบฐานขอมูลของกองสุข
ศึกษาในระบบดิจิทลั ที่ไดมาตรฐาน

20. โครงการพัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําเพื่อ
ขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด

5. มีฐานขอมูลดิจิทัลดานการเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 4 ฐาน
ได้แก่ 1. Medical Service Hub /2.
Wellness Hub/3.Academic Hub/4.
Product Hub

4. โครงการยกระดับฐานขอมูล
การดําเนินงานสุขศึกษาสู
ฐานขอมูลดิจิทัลที่ไดมาตรฐาน

35. ประชาชนใชระบบที่เปน
แพลตฟอรมของกรมบัญชีกลาง
ในการทําธุรกรรม รวมกับกรม
สบส.

23. กําลังคน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ไดรับการสราง
และพัฒนาใหมี “กรอบ
ความคิด (Mindset)” และ
“ทักษะ (Skill)” ในการ
2 ยนแปลงและมีส่วนร่ วมใน
เปลี
การปรับเปลียนภาครัฐเพือเข้า
สู่ ยคุ ดิจิทัลไทยแลนด์

23. โครงการสรางระบบนิเวศ
เพื่อการสรางและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ

29. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมี
แพลตฟอรมกลางเพื่อผูบริโภคระบบ
มาตรฐานสถานพยาบาลและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

22. โครงการพัฒนากําลังคนให้มีทกั ษะใหม่
เพือรองรับการทํางานในบริ บทดิจิทลั ไทย
แลนด์
22. กําลังคน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไดรับการสรางและพัฒนาใหมี “กรอบ
ความคิด (Mindset)” และ “ทักษะ (Skill)”
ในการเปลียนแปลงและมีส่วนร่ วมในการ
ปรับเปลียนภาครัฐเพือเข้ าสู่ ยคุ ดิจิทัลไทยแลนด์

26. มีระบบธุรกิจบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงและใหบริการผานระบบบริการ
แบบครบวงจร (Biz Portal)

11. พัฒนาโปรแกรม
ระบบควบคุมภายใน 7
ดาน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
โดยการจางบริษัทเอกชน
ภายนอกพัฒนาระบบฯ
11. มีระบบการประเมิน
ความเสี่ยงของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
29. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
ระบบให้คาํ ปรึ กษาและระบบร้องเรี ยน
ของกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

27-28. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ ม
กลางการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
บริ การสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพ และพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
27-28. มีแพลตฟอรมกลางการ
คุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย ครบ
วงจร

ย3:ส่งเสริมการเปิ ดเผย
ข้อมูลดิ จิทลั กรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพและการใชขอมูล

26. โครงการยกระดับธุรกิจบริ การเข้า
สู่ระบบ Biz Portal

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุ ง
ฐานข้อมูลการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
บริ การสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพ และพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
2. มีฐานขอมูลดิจิทลั การคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย ครบวงจรที่มี
มาตรฐาน

ย2:พัฒนาและบูรณาการ
แพลตฟอร์มดิ จิทลั กรม
สนับสนุนบริ การสุขภาพ

35. โครงการประชุมสรางความ
รับรูกับประชาชนในโปรแกรม (ePayment Portal of
Government ของ กรม สบส.

39.ขอกําหนดในการ
ชําระเงิน เพื่อใช
รายงานหรือกําหนด
นโยบายสาธารณะ
16. การให้บริ การระบบ
ทะเบียนแบบแปลน (EPlan Service)
16. กองแบบแผนมีระบบ
ทะเบียนแบบแปลนที่มี
มาตรฐานในการใหบริการ
แกเจาหนาที่ภายใน
กระทรวงสาธารณสุขและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

36. มีศูนยกลางการ
เปดเผยขอมูลดิจิทัลและ
การเชื่อมโยงขอมูล กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ

39. โครงการศึกษา
พฤติกรรม
ประชาชนดานการ
ชําระเงินผานระบบ
Biz Portal

ย1:ยกระดับกรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพไปสู่องค์กร
ดิ จิทลั

นวัตกรรมดิจิทัลสูองคกรดิจิทัล

36. โครงการพัฒนา
ศูนย์กลางส่งเสริ มสนับสนุน
ข้อมูลออนไลน์และการใช้
นวัตกรรมดิจิทลั กรม
สนับสนุนบริ การสุขภาพ

5. โครงการพัฒนาฐานขอมูลดิจิทัลดานการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

14. มีระบบแจงเตือน
มาตรฐานความ
ปลอดภัยเครื่องมือ
แพทยในโรงพยาบาล

13.มีระบบบริการดิจิทัล
กระบวนการออกใบอนุญาต
ผูใชเครื่องวิทยุส่อื สารสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

1. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารสําคัญดาน
กฎหมายแบบดิจิทลั
1. มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารสําคัญทาง
กฎหมายเปนแบบดิจทิ ัล

14. โครงการสร้างระบบ
แจ้งเตือนมาตรฐานความ
ปลอดภัยเครื องมือแพทย์
ในโรงพยาบาล

13. โครงการพัฒนา
กระบวนการออกใบอนุญาต
ผูใ้ ช้เครื องวิทยุสือสารสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขดิจิทลั

31. มีแพลตฟอรมกลาง
ดาน E-Medical Hub
และระบบบริการดิจิทลั

31. โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ มกลางดาน EMedical Hub

ย3:พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิ
บาล

9. โครงการขับเคลือนคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาล โดยการ
ยกระดับความเชือมันและสร้างความ
มันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
9. ขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาล โดยการยกระดับความ
เชื่อมั่นและสรางความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

40. โครงการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการคลังความรู ้
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
สําหรับเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ
40. มีระบบบริหารจัดการ
คลังความรูสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุขสําหรับเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ

34. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีแพลตฟอรมระบบ
บริหารจัดการภายในองคกร

34. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางระบบบริ หารจัดการภายใน
ของกรมสนับสนุนบริ การ
สุขภาพ

12. มีระบบบริการดิจิทลั
ตรวจวัดคุณภาพระบบบําบัดน้ํา
เสียของสถานพยาบาล เพื่อใช
สนับสนุนการทํางานของศูนย
สนับสนุนบริการสุขภาพ

17. โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสราง
พื้นฐานดิจิทลั ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
17. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีโครงสรางพื้นฐาน
ในการรองรับการยกระดับ
หนวยงานใหเปนดิจิทัล

38. มีระบบบริหารจัดการฐานขอมูลดาน
วิศวกรรมการแพทย สําหรับเปดเผย
ขอมูลภาครัฐ

38. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ด้านวิศวกรรมการแพทย์ สําหรับเปิ ดเผย
ข้อมูลภาครัฐ

33. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบ
คลังข้อมูลวิชาการของกรมสนับสนุนบริ การ
สุขภาพ
33. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมี
แพลตฟอร์มกลางระบบคลังข้อมูล
วิชาการวารสาร จุลสาร ผลงานวิ จยั และ
ผลงานทางวิ ชาการ ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

25. ศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12
มีความพรอมเชื่อมตอกับแพลตฟอรม
กลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

25. โครงการเตรี ยมความพร้อมในการ
เชือมต่อแพลตฟอร์ มกลางกรมสนับสนุน
บริ การสุขภาพ

10. มีโปรแกรมระบบ
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพพรอม
อุปกรณ

7. มีระบบฐานขอมูลควบ
คุม กํากับ ดาน
วิศวกรรมการแพทย
สนับสนุนระบบงานดิจิทัล

6. มีระบบการจัดเก็บขอมูลของ
ศูนยบริการสุขภาพ (Counter
Service) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ และดอนเมือง พร้อมอุปกรณ์

30. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ ม
กลางระบบการเรี ยนรู ้ออนไลน์
(E-Leaning) ของกรม
การ
สนับสนุนบริ การ
พัฒนา 30.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
20/01/63
มี
แพลตฟอรมกลางระบบการ
องค ์กร
เรียนรูออนไลน (E-Leaning) ของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประสิทธิ
ภาพการ
ปฏิบต
ั ิ
ราชการ

คุณภาพ
การ
ให้บริการ

12. โครงการพัฒนาระบบบริ การ
ดิจิทลั ตรวจวัดคุณภาพระบบ
บําบัดน้ําเสียของสถานพยาบาล

8. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรเพื่อรองรับ
บริการธุรกิจสุขภาพดิจทิ ัล

37. มีระบบบริหาร
จัดการสําหรับเปดเผย
ขอมูลดิจิทัลการ
คุมครองผูบริโภคดาน
บริการสุขภาพ
10. โครงการพัฒนา
ระบบสถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพ

8. โครงการระบบสารสน
เทศทางภูมิศาสตร์ เพือ
รองรับบริ การธุรกิจสุขภาพ
ดิจิทลั

ย2:พัฒนาและยกระดับการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่าย

37. โครงการพัฒนา
มาตรฐานการบริหาร
จัดการสําหรับการ
เปิ ดเผยข้อมูลดิจิทลั

7. โครงการ พัฒนาฐาน
ข้อมูล ควบคุม กํากับด้าน
วิศวกรรมการแพทย์สู่
ดิจิทลั

24. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและ
ประเมินสถานพยาบาล คลินิก สถาน
ประกอบการเพือสุขภาพ ออนไลน์ พร้อม
ปัดหมุด สําหรับการเฝ้าระวังด้านระบบ
บริ การสุขภาพ
24. มีระบบตรวจสอบและประเมิน
สถานพยาบาล คลินิก สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ออนไลน พรอมปดหมุด
สําหรับการเฝาระวังดานระบบบริการ
สุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6. โครงการปรับปรุ งระบบการ
จัดเก็บข้อมูลของศูนย์บริ การ
สุขภาพ (Counter Service)
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

18. โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2569-2573)
18. กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมีแผนยุทธศาสตร
ฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 25692573) และ มีการปรับปรุง
ตามผลการกํากับ ติดตาม
ประเมินผล

ย1:พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชน และ สถานประกอบการเพือสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร

ภาคประชาชนใหมีคุณภาพเพือ่ การคุมครองผูบริโภคและการพึ่งตนเองดานสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีสว นรวม

วิส ัยทัศน์ กรม สบส. เปนองคการหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนดวย

วิส ัยท ัศน์ กรม สบส. ด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล

รัฐบาลดิจิทลั เปดเผย เชื่อมโยง และ รวมกันสรางบริการที่มีคุณคาใหประชาชน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ป ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568

วิสัยทัศนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ประสิทธิ
ผล

ประเด็นยุทธฯ
/เป้ าประสงค ์

2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
1 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน

มีฐำนข้อมูลดิจิทัล
กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนบริกำร
สุขภำพ กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ และพัฒนำ
อุตสำหกรรม
กำรแพทย์ ครบ
วงจรที่มีมำตรฐำน

มีระบบกำรจัดเก็บ
เอกสำร
สำคัญทำงกฎ
หมำยเป็นแบบ
ดิจิทัล

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

2. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลกำรคุม้ ครองผู้บริโภค
ด้ำนบริกำรสุขภำพ กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ และ
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
- ปรับปรุงฐำนข้อมูล ของ สพรศ.
- ปรับปรุงฐำนข้อมูล ของ กสพส.
- ปรับปรุงฐำนข้อมูล ของ ศคบ.
( วงเงิน 500,000 บาท )

1. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารสาคัญด้าน
กฎหมายแบบดิจิทัล
สาระสาคัญ
จ้างจัดทาระบบการจัดเก็บ
เอกสารสาคัญทางกฎหมายแบบ
ดิจิทัล โดยมีระบบรักษาการ
ความปลอดภัยที่เข้ม
งวด
( วงเงิน 700,000 บาท )

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

1.จำนวนฐำนข้อมูล
ดิจิทัลที่มีมำตรฐำน

2ร้อยละความพ้ง.
พอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ

1มีระบบการจัดเก็บ.
เอก
สารสาคัญทาง
กฎหมายแบบดิจิทัล

(5)
ตัวชี้วัด

500,000
จัดจ้ำง
พัฒนำ
และ
ปรับปรุง
ฐำนข้อมูล
ดิจิทัล ที่มี
มำตรฐำน

3

-

ร้อยละ

ฐำนข้อ
มูล

-

ปี
2564
(ค่ำ/งบ)

ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

-

-

ปี
2565
(ค่ำ/งบ)

-

500,000
จ้างทา(
(ระบบ

1 ระบบ

ปี
2566
(ค่ำ/งบ)
-

ปี
2568
(ค่ำ/งบ)

ร้อยละ 75

ร้อยละ
80

100,000 100,000
(ดูแลระบบ( (ดูแลระบบ(

-

ปี
2567
(ค่ำ/งบ)

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

แบบสรุปโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กสพส.
สพรศ.
ศคบ.
กสป.
กลุ่ม It กรม

1กองกฎหมาย.
2กลล่มเทคโนโลยี.
สารสนเทส

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

แบบฟอร์ม 2-3

(2)
ดิประเด็
จิทัลทีน่ไยุด้ทมธศำสตร์
ำตรฐำนหลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำ
องค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตำมหลักธรร
มำภิบำล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน
4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำและ
ยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพ
ภำคประชำชนโดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและ
เครือข่ำย
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน
4. โครงกำรยกระดับฐำนข้อมูลกำร
ดำเนินงำนสุขศึกษำสู่ฐำนข้อมูลดิจิทัล
ที่ได้มำตรฐำน

มีระบบฐำนข้อมูลของ
กองสุขศึกษำในระบบ
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน

( วงเงิน 2,000,000 บาท )

3. โครงกำรปรับปรุงระบบข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ของสุข
ศำลำพระรำชทำน ฯ
วิธีการ จ้ำงปรับปรุงระบบ
เว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่นข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ของสุข
ศำลำพระรำชทำน ฯ
( วงเงิน 600,000 บาท )

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

มีระบบข้อมูล
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของสุข
ศำลำพระรำชทำน
ฯ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
ร้อยละ

(6)
หน่วย
นับ

1. จำนวนฐำนข้อมูลใน
ระบบดิจิทัลที่ได้
มำตรฐำน 3 ด้ำน
ฐำนข้อมูลกำร ดำเนินงำนหมู่บ้ำน
ปรับเปลี่ยนพลติกรรม
สุขภำพ
ฐำนข้อมูลกำรดำเนินงำนโรงเรียนสุข
บัญญัติแห่งชำติ
ฐำนข้อมูลมำตรฐำนงำนสุขศึกษำในสถำนบริกำร
สุขภำพ
จำนวน
ฐำนข้อมูล
3 ด้ำน

- จำนวนระบบข้อมูล 1 ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของสุขศำลำ
พระรำชทำน ฯ

- ร้อยละควำมพึง
พอใจผู้ใช้งำนระบบ

(5)
ตัวชี้วัด

1,000,000

จ้ำงที่)
ปรึกษำ
สำรวจ
ออกแบบ
และพัฒนำ
ระบบ
(ฐำนข้อมูล

3

-

1

300,000

300,000

ติดตั้งระบบ) ติดตั้งระบบ)
ฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูล
หมู่บ้ำน
โรงเรียนสุข
ปรับเปลี่ยน
บัญญัติ
พลติกรรม
(แห่งชำติ
(สุขภำพ

1

ร้อยละ70
300,000
(บำรุงดูแล
รักษำและ
พัฒนำ)

100,000

ติดตั้งระบบ) (ดูแลรักษำ
ฐำนข้อมูล
ระบบ(
มำตรฐำน
งำนสุข
ศึกษำใน
สถำน
บริกำร
(สุขภำพ
300,000

1

ร้อยละ90
300,000
(บำรุงดูแล
รักษำ)

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
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กองสุขศึกษำ
ร่วมกับกลุ่ม
เทคโนโลยี
สำรสนเทศกรม
สบส.

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
กลุ่มแผนงำน

(2)
นยุทธศำสตร์
5 ยุประเด็
ทธศาสตร์
ที่ 1 หลักของ
(1) พักรมสนั
บสนุนบริกบำรสุขภำพ
ฒนำและยกระดั
ลำดับ มำตรฐำนสถำนพยำบำล
/ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
ภำครั
ฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน
6 ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน

(5)
(4) อมูล
ตัวชี้วอัดมูล
5. โครงกำรพัฒนำฐำนข้
จำนวนฐำนข้
ญของ ดิจิทัลด้ำนกำรเป็น
ดิจชืิท่อัลโครงกำร/สำระส
ด้ำนกำรเป็นศูนย์ำคั
กลำง
โครงกำร
สุขภำพนำนำชำติ
(Medical Hub) ศูนย์กลำงสุขภำพ
นำนำชำติ (Medical
วิธีการ
Hub)
ปรับปรุงฐำนข้อมูลด้ำนกำรเป็น
ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ
เป้าหมาย
(Medical Hub)
1.มีแอปพลิเคชั่น
รองรับกำรศูนย์กลำง
( วงเงิน 3,000,000 บาท )
ข้อมูลทำงกำรแพทย์
2.มีศูนย์ข้อมูล
Medical Hub
Intelligence
Center
มีระบบกำรจัดเก็บ 6. โครงกำรปรับปรุงระบบกำร จำนวนระบบกำร
ข้อมูลของ
จัดเก็บข้อมูลของศูนย์บริกำร
จัดเก็บข้อมูลของ
ศูนย์บริกำรสุขภำพ สุขภำพ (Counter Service)
ศูนย์บริกำรสุขภำพ
(Counter Service) ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และ
(Counter Service)
ณ ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง
สุวรรณภูมิ และ
สาระสาคัญ
ดอนเมือง พร้อม
จัดจ้ำงพัฒนำระบบกำรจัดเก็บ
อุปกรณ์
ข้อมูลของศูนย์บริกำรสุขภำพ
(Counter Service)
ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ และ
ดอนเมือง
( วงเงิน 6,000,000 บาท )

(3)
มีฐภำพรวมส
ำนข้อมูลดิำเร็
จิทจัล
สำคัญระดั
ด้ำนกำรเป็
น บ
ศูนย์กโครงกำร
ลำงสุขภำพ
นำนำชำติ
(Medical Hub) 4
ฐำน ได้แก่
1. Medical
Service Hub
2. Wellness Hub
3. Academic Hub
4. Product Hub

ระบบ

(6)
หน่วอยมู
ฐำนข้
นัลบ
4

(8)
กองสุขภำพ
ผู้รับำงประเทศ
ผิดชอบ
ระหว่
(หน่วย
ดำเนินกำร)
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กองสุขภำพ
ระหว่ำงประเทศ
และหน่วยงำนที่
2,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 เกี่ยวข้อง
0
0
0
0
0
พัฒนำ บูรณำกำร บูรณำกำร บูรณำกำร บูรณำกำร
ระบบ
กับ
กับ
กับ
กับ
หน่วยงำน หน่วยงำน หน่วยงำน หน่วยงำน
ที่
ที่
ที่
ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้อง

1

1,000,00 500,000 500,000 500,000 500,000
0
จัดจ้ำง
จัดจ้ำง ดูแลรักษำ ดูแลรักษำ
จัดจ้ำง
พัฒนำ
พัฒนำ
ระบบ
ระบบ
พัฒนำ
และ
และ
และ
ปรับปรุง ปรับปรุง
ปรับปรุง ฐำนข้อมูล ฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูล ดิจิทัล ที่มี ดิจิทัล ที่มี
ดิจิทัล ที่มี มำตรฐำน มำตรฐำน
มำตรฐำน

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
1
1
1

(2)
นยุทธศำสตร์
7 ยุประเด็
ทธศาสตร์
ที่ 3 หลักของ
(1) พักรมสนั
บสนุกนรให้
บริเกป็ำรสุ
ขภำพ
ฒนาองค์
นองค์
กร
ลำดับ สมรรถนะสู
/ แผนพัฒนำรั
ฐบำลดิกธรร
จิทลั
งตามหลั
ของประเทศไทย
มาภิ
บาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน

(3)
มีรภำพรวมส
ะบบฐำนข้ำเร็
อมูจล
ควบคุสำคั
ม ญกระดั
ำกับบ
ด้ำนวิศโครงกำร
วกรรม
กำรแพทย์สนับสนุน
ระบบงำนดิจิทลั

(5)
ตัวชี้วัด่ได้รับ
7. โครงกำร พัฒ(4)นำฐำนข้อมูล จำนวนระบบที
ชื่อโครงกำร/สำระส
ญของ กำรจัดทำ
ควบคุ
ม กำกับด้ำนวิศำคั
วกรรม
กำรแพทย์สู่ดโครงกำร
จิ ิทัล
สำระสำคัญ
จัดจ้ำง บริษัทเอกชนเข้ำมำ
พัฒนำ 3 ระบบ
ศบส. 1-12 นำระบบ
1.ระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำร ไปใช้งำน ร้อยละ 100
จัดกำรเครื่องมือแพทย์(ศูนย์
เครื่องมือแพทย์)
ควำมพึงพอใจ
2.ระบบฐำนข้อมูล มำตรฐำน ของศบส. 1-12 ในกำร
ระบบบริกำรสุขภำพ
ใช้งำนระบบ ร้อยละ
3.ระบบฐำนข้อมูลมำตรฐำนกำร 80
ขึ้นทะเบียน CB, AB ด้ำน
ทดสอบ/สอบเทียบ ด้ำนตรวจ
ประเมินห้องให้บริกำร และด้ำน
ตรวจประเมินวิศวกรรมควำม
ปลอดภัย
ให้ กับ กองวิศวกรรมกำรแพทย์
และ ศูนย์สนับสนุนบริกำร
สุขภำพที่ 1 – 12
( วงเงิน 3,600,000 บาท )
ร้อยละ

ร้อยละ

(6)
หน่
วย
ระบบ
นับ
-

2,000,000
1,200,000

80

80
(สะสม)

200,000

80

90(สะสม)

200,000

80

100
(สะสม)
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(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
3 ระบบ นำระบบ บำรุงรักษ บำรุงรักษ กอง วศ.(8)
ผูร้ ับผิดชอบ
สำเร็จ ฐำนข้อมูล ำ
ำ
(หน่วย
ที่ได้ให้กับ
ดำเนินกำร)
ศบส. 112 นำใช้
ไปงำน

9

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร

(2)
นยุทธศำสตร์
8 ยุประเด็
ทธศาสตร์
ที่ 1 หลักของ
(1) พักรมสนั
บสนุนบริกบำรสุขภำพ
ฒนำและยกระดั
ลำดับ มำตรฐำนสถำนพยำบำล
/ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
ภำครั
ฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยน
ข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูล
ดิจิทัลที่ได้มำตรฐำน

ขับเคลื่อนคุณภำพ
มำตรฐำน
สถำนพยำบำล โดย
กำรยกระดับควำม
เชื่อมั่นและสร้ำงควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ กรม
สนับสนุนบริกำร

(3)
ภำพรวมส
กรมสนั
บสนุนำเร็จ
ำคัญ
ระดับ
บริกสำรสุ
ขภำพมี
โครงกำร
ระบบสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์เพื่อ
รองรับบริกำรธุรกิจ
สุขภำพดิจิทัล

9. โครงกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล โดยกำร
ยกระดับควำมเชื่อมั่นและสร้ำง
ควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
( วงเงิน 19,452,900 บาท )

ระดับควำมสำเร็จ
ของกำร ขับเคลื่อน
คุณภำพมำตรฐำน
สถำนพยำบำล โดย
กำรยกระดับควำม
เชื่อมั่นและสร้ำง
ควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ กรม

(5)
(4)
ตัวชี้วัด
8. โครงกำรระบบสำรสนเทศทำง
จำนวนระบบ
โครงกำร/สำระส
ภูมชืิศ่อำสตร์
เพื่อรองรับบริำคักญำรธุของ
รกิจ สำรสนเทศทำง
สุขภำพดิจิทโครงกำร
ัล
ภูมิศำสตร์เพื่อรองรับ
บริกำรธุรกิจสุขภำพ
สำระสำคัญ
ดิจิทัลพี่พัฒนำสำเร็จ
- พัฒนำระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์เพื่อรองรับบริกำรธุรกิจ
สุขภำพดิจิทัล
- เก็บข้อมูล Latitude และ
Longitude ที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
( วงเงิน 2,700,000 บาท )
- สพรศ (คลินิก)
- กสพศ (สถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ)
- รำยงำนผล โดยแสดงผล
ประเทศ > จังหวัด > อำเภอ >
ตำบล > หมู่บ้ำน
ระดับ

(6)
ระบบ
หน่
วย
นับ

-

4
6,031,900

6,789,100

เก็บข้อมูล
และ
แสดงผล
(กทม.)

พัฒนำ
ระบบ
และเก็บ
ข้อมูล
ตัวอย่ำง

3

500,000

1,000,000

1

6,031,900

5

เก็บข้อมูล
และ
แสดงผล
เขต 1-6

600,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

600,000

-

เก็บข้อมูล
และ
แสดงผล
เขต 7-12

600,000
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
กลุ่มเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ
สำรสนเทศ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ
ประเมินผ่ำน
มำตรฐำนควำม
มั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ

(2)
(3)
นยุทธศำสตร์
ภำพ ำเร็จ
/ประเด็
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 หลักของ สุขภำพรวมส
(1) ยกระดั
กรมสนับหน่
สนุวนยงานภาครั
บริกำรสุขภำพ
สำคัญระดับ
ฐ
ลำดับ ไปสู
/ แผนพั
นำรัจิทฐัลบำลดิจิทลั
โครงกำร
่องค์ฒ
กรดิ
ของประเทศไทย
กลยุ
ทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง
กระบวนกำรและพัฒนำ
บริกำรดิจิทัลตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน

สำระสำคัญ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
- กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมมำตรฐำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศ กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับควำม
เชื่อมั่นและสร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศ

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

ควำมหมำย
ระดับที่ 1 กำหนด
วัตถุประสงค์กำร
ดำเนินงำน

ควำมหมำย
ระดับที่ 1 กำหนด
วัตถุประสงค์กำร
ดำเนินงำน
ระดับที่ 2 กำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำน
ระดับที่ 3 พัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนงำน
ตำมแนวทำงมำตรฐำน
ระดับที่ 4 ควบคุม
กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลตำมแนวทำง
มำตรฐำน
ระดับที่ 5 ประเมินผล
และสรุปรำยงำน
ระดับกำรประเมิน
ผ่ำนมำตรฐำนควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

(5)
ชี้วกัดำร
สนับสนุตันวบริ
สุขภำพ

ระดับ

(6)
หน่วย
นับ

3

4

5

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

38

กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพมี
ควำมพร้อมของบุ
คลกรด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
)Information
/Digital Literacy)

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

(5)
ัด
- กำรบริหำรจัด(4)
กำรควำมเสี่ยง ระดับทีตั่ 2วชีก้วำหนด
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคัอญมูของ
ตำมมำตรฐำนคุ
ม้ ครองข้
ล
แนวทำงกำร
โครงกำรบสนุนบริกำร ดำเนินงำน
ส่วนบุคคล กรมสนั
สุขภำพ
ระดับที่ 3 พัฒนำและ
- กำรประเมินผ่ำนมำตรฐำนควำม ปรับปรุงกระบวนงำน
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ กรม
ตำมแนวทำง
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
มำตรฐำน
สถำนพยำบำล
ระดับที่ 4 ควบคุม
- กำรติดตำมผล กำรบริหำร
กำกับ ติดตำมและ
จัดกำรควำมเสีย่ งตำมมำตรฐำน ประเมินผลตำม
สถำนพยำบำลด้ำนควำมมั่นคง แนวทำงมำตรฐำน
ปลอดภัยไซเบอร์
ระดับที่ 5 ประเมินผล
- กำรติดตำมผล กำรบริหำร
และสรุปรำยงำน
จัดกำรควำมเสีย่ งตำมมำตรฐำน
สถำนพยำบำลด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
- กำรประเมินผ่ำน มำตรฐำน
ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
ของสถำนพยำบำล
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพ
ระดับกำรเตรียม
บุคลำกร กรมสนับสนุนบริกำร
ควำมพร้อมของ
สุขภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกร กรม
(Information/Digital Technology
สนับสนุนบริกำร
Certificated)
สุขภำพ ด้ำน
สำระสำคัญ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ขั้นพื้นฐำน (Digital
ควำมหมำย
ระดับ

(6)
หน่วย
นับ

3

4

5

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

(5)
้วัด
Government (4)
Capacity
ระดับที่ ตั1วกชีำหนด
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ วัตถุประสงค์กำร
Building)
- กำรพัฒนำศัโครงกำร
กยภำพเทคโนโลยี ดำเนินงำน
ดิจิทัลขั้นสูง
ระดับที่ 2 กำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำน
ระดับที่ 3 พัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนงำน
ตำมแนวทำงมำตรฐำน
ระดับที่ 4 ควบคุม
กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลตำมแนวทำง
มำตรฐำน
ระดับที่ 5 ประเมินผล
และสรุปรำยงำน
กรมสนับสนุนบริกำร กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนบุคลำกร จำนวนบุคลำกร
สุขภำพมีผู้ผ่ำน
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพให้ กลุ่มเป้ำหมำย กรม
เกณฑ์ประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ประเมินมำตรฐำน
สนับสนุนบริกำร
มำตรฐำนด้ำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT
สุขภำพ ทีผ่ ่ำนเกณฑ์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ Certificated)
ประเมินมำตรฐำน
ตำมเป้ำหมำยที่
ด้ำนเทคโนโลยี
กำหนดไว้
สำรสนเทศ (IT
Certificated)
บุคลำกรของกรม
กิจกรรมที่ 4 พัฒนำศักยภำพ
ระดับควำมพร้อมของ
สนับสนุนบริกำร
บุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย บุคลำกรด้ำนควำม
สุขภำพมีควำมพร้อม สำรสนเทศ กรมสนับสนุนบริกำร มั่นคงปลอดภัย
ด้ำนควำมมั่นคง
สุขภำพ )Cyber Security
สำรสนเทศ กรม
ปลอดภัยสำรสนเทศ Literacy)
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

3

3

ระดับ

4

3

5

3

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

คน

(6)
หน่วย
นับ

40

กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

10

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

มีโปรแกรมระบบ
สถำนประกอบกำร
เพื่อสุขภำพพร้อม
อุปกรณ์

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

10. โครงกำรพัฒนำระบบสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
สำระสำคัญ
-จัดจ้ำงพัฒนำระบบสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
-จัดหำฮำร์ดแวร์เพื่อรองรับ
ระบบสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ
( วงเงิน 100,000 บาท )

สำระสำคัญ (4)
โครงกำร/สำระส
ของ
- ด้ชืำ่อนกำรสร้
ำงควำมเชื่อำคั
มั่นญและ
โครงกำร
ควำมมั่นคงปลอดภั
ยระบบ
เทคโนโลยีด้ำนสำรสนเทศ สำหรับ
สถำนพยำบำล ประกอบด้วย
1) กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ
2) กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล /
ข้อมูลสุขภำพ
3) กำรป้องกันกำรกระทำควำมผิด
ด้ำนคอมพิวเตอร์
4) กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรทำ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ควำมหมำย
ระดับที่ 1 กำหนด
วัตถุประสงค์กำร
ดำเนินงำน
ระดับที่ 2 กำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำน
ระดับที่ 3 พัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนงำน
ตำมแนวทำงมำตรฐำน
ระดับที่ 4 ควบคุม
กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลตำมแนวทำง
มำตรฐำน
ระดับที่ 5 ประเมินผล
และสรุปรำยงำน
1.มีระบบสถำน
ประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพพร้อมอุปกรณ์

(5)
ตัวชี้วัด

ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

10,000,000

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

กสพส.
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

12

11

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง
กระบวนกำรและพัฒนำ
บริกำรดิจิทัลตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง

(2)
ประเด็
ธศำสตร์
ลักงของ
กลยุ
ทธ์นทยุี่ ท1.2
ปรับหปรุ
(1) กระบวนกำรและพั
กรมสนับสนุนบริกำรสุ
ฒนำขภำพ
ลำดับ บริ
/ แผนพั
ฐบำลดิจิทลั
กำรดิฒจิทนำรั
ัลตำมควำม
ต้ของประเทศไทย
องกำรของประชำชน

มีระบบบริกำรดิจิทลั
ตรวจวัดคุณภำพ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของสถำนพยำบำล
เพื่อใช้สนับสนุนกำร
ทำงำนของศูนย์
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

มีระบบกำรประเมิน
ควำมเสีย่ งของกรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

12. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร
ดิจิทัลตรวจวัดคุณภำพระบบ
บำบัดน้ำเสียของสถำนพยำบำล
สำระสำคัญ
1) จัดจ้ำงพัฒนำระบบบริกำร
ดิจิทัลตรวจวัดคุณภำพระบบ
บำบัดน้ำเสียของสถำนพยำบำล2)
มีระบบตรวจวัดคุณภำพระบบ
บำบัดน้ำเสียของสถำนพยำบำล
ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต (IOT)
ประกอบด้วย
- ระบบวัดอุณหภูมิ

11. พัฒนำโปรแกรมระบบ
ควบคุมภำยใน 7 ด้ำน กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
โดยกำรจ้ำงบริษัทเอกชน
ภำยนอกพัฒนำระบบฯ
( วงเงิน 1,300,000 บาท )

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัลตรวจวัดคุณภำพ
ระบบบำบัดน้ำเสียของ
สถำนพยำบำลที่พัฒนำ
สำเร็จ

1.จำนวนระบบที่
ได้รับกำรจัดทำและ
เปิดใช้งำน
2.ร้อยละควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำน
ระบบ

(5)
ตัวชี้วัด

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

1

1
4
4
4
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
และติดตั้ง และติดตั้ง และติดตั้ง

1

200,000

200,000

240,000

30,000
12 =
360,000

MA

30,000
12 =
360,000

MA
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ศูนย์สนับสนุน
บริกำรสุขภำพที่
1-12
(เขต ที่ 4 เป็น
เจ้ำภำพ)

500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มตรวจสอบ
(สร้ำงและ (บำรุงดูแล (บำรุงดูแล (บำรุงดูแล (บำรุงดูแล ภำยใน
พัฒนำ รักษำและ รักษำและ รักษำและ รักษำและ
ระบบ)
พัฒนำ)
พัฒนำ)
พัฒนำ)
พัฒนำ)

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

งบประม 50,000 x 4 50,000 x 4 60,000 x 4
=
=
=
ำณ

ศูนย์

ระบบ

ร้อยละ
80

1 ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง
กระบวนกำรและพัฒนำ
บริกำรดิจิทัลตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง

13

14

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์ฒหนำ
ลักของ
กระบวนกำรและพั
(1) บริ
กรมสนั
บริกำรสุขภำพ
กำรดิบจสนุ
ิทัลนตำมควำม
ลำดับ ต้/ อแผนพั
ฒนำรัฐบำลดิจิทลั
งกำรของประชำชน
ของประเทศไทย

มีระบบแจ้งเตือน
มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยเครื่องมือ
แพทย์ใน
โรงพยำบำล

มีระบบบริกำร
ดิจิทัลกระบวนกำร
ออกใบอนุญำต
ผู้ใช้เครื่องวิทยุ
สื่อสำรสังกัด
กระทรวง
สำธำรณสุข

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

13. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
ออกใบอนุญำตผู้ใช้เครื่องวิทยุ
สื่อสำรสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขดิจิทัล
สำระสำคัญ
1) จัดทำทะเบียนฐำนข้อมูล
เครื่องวิทยุสื่อสำรสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข
2) จัดทำทะเบียนฐำนข้อมูล
ผู้ใช้เครื่องวิทยุสื่อสำรสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข
3) ออกใบอนุญำต
( วงเงิน 2,400,000 บาท )
14. โครงกำรสร้ำงระบบแจ้ง
เตือนมำตรฐำนควำมปลอดภัย
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำล
สำระสำคัญ
1) จัดทำระบบชื่อเครื่องมือ
แพทย์ พร้อมรำยละเอียดที่เป็น
มำตรฐำนกลำงของรุ่นต่ำงๆ ที่มี
ใช้ในโรงพยำบำล

- ระบบวัดค่(4)
ำออกซิเจน
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคัญของ
ละลำยในน้
ำ
- ระบบวัดโครงกำร
ค่ำควำมเป็นกรด
ด่ำง(PH)
- ระบบวัดค่ำคลอรีนอิสระ
( วงเงิน 1,360,000 บาท )

ระบบ

แห่ง

จำนวนโรงพยำบำลที่นำ
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้
งำนอยู่เข้ำสู่ระบบแจ้ง
เตือนควำมปลอดภัย

ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัลที่ได้รับกำร
พัฒนำ

จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัลที่ได้รับกำร
พัฒนำ

(5)
ตัวชี้วัด

30

1

2,000,00
0

1

100
MA

MA

MA
100,000

100

MA
100,000

MA

100

MA
100,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

MA

100

MA
100,000

กอง วศ.

กอง วศ.
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

15

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง
กระบวนกำรและพัฒนำ

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์ฒหนำ
ลักของ
กระบวนกำรและพั
(1) บริ
กรมสนั
บริกำรสุขภำพ
กำรดิบจสนุ
ิทัลนตำมควำม
ลำดับ ต้/ อแผนพั
ฒนำรัฐบำลดิจิทลั
งกำรของประชำชน
ของประเทศไทย

2) จัดทำระบบขึ(4)้นทะเบียน
ำคัญของ
เครืชื่อโครงกำร/สำระส
งมือรุ่นต่ำงๆ ที่โรงพยำบำล
โครงกำร
มีเพื่อรับกำรแจ้
งเตือนควำม
ปลอดภัยจำกกองวิศวกรรม
กำรแพทย์
3) จัดทำระบบเชื่อมต่อด้วยกำร
เชื่อมต่อระดับโปรแกรม
(API:Application Program
Interface) สำหรับเชื่อมต่อ
ฐำนข้อมูลในกรณีโรงพยำบำลมี
โปรแกรมใช้งำนอยู่แล้ว เพื่อรับ
กำรแจ้งเตือนควำมปลอดภัย
เครื่องมือแพทย์
4) จัดตั้งคณะทำงำนผู้เชียวชำญ
ด้ำนควำมปลอดภัยเครื่องมือ
แพทย์เพื่อติดตำมและแจ้งเตือน
ควำมปลอดภัยเครื่องมือแพทย์
อย่ำงเป็นปัจจุบัน
( วงเงิน 2,400,000 บาท )
มีระบบข้อมูลและ 15. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ
ออกรายงาน
ผลทดสอบและสอบ แพทย์
สำระสำคัญ
เทียบเครื่องมือ
1) พัฒนำระบบลงข้อมูลและ
แพทย์
ออกรำยงำนจำกระบบเดิม
(อิเล็กทรอนิก) สู่ระบบดิจิทลั ทั้ง
ทดสอบ (ศบส.) และสอบเทียบ
(กองวิศวกรรมกำรแพทย์)

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

ระบบ

คน

จำนวนบุคลำกรที่มี
ควำมพร้อมในกำรใช้
งำนระบบ

(6)
หน่วย
นับ

จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัลที่ได้รับกำร
พัฒนำ

(5)
วชี้วัด
เครื่องมือตัแพทย์

2,000,000

60

1

N/A
MA
100,000

N/A
MA
100,000

N/A
MA
100,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
2,000,00 100,000 100,000 100,000
0

N/A
MA
100,000

100,000

กอง วศ.
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุง
กระบวนกำรและพัฒนำ
บริกำรดิจิทัลตำมควำม
ต้องกำรของประชำชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล

16

17

(2)
ประเด็
หลักของ
บริ
กำรดินยุจทิ ธศำสตร์
ัลตำมควำม
(1) ต้กรมสนั
บสนุนบริกำรสุขภำพ
องกำรของประชำชน
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพมี
โครงสร้ำงพื้นฐำนใน
กำรรองรับกำร
ยกระดับหน่วยงำน
ให้เป็นดิจิทัล

17. โครงกำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน
ดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

จำนวนควำมสำเร็จใน
กำรพัฒนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของ
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

(5)
ตัวชี้วัด

(4) ศบส.ทั้ง 12
2) อบรมบุคลำกร
โครงกำร/สำระส
เขตชื่อและกองวิ
ศวกรรมำคัญของ
กำรแพทย์ใช้โครงกำร
งำนระบบที่
พัฒนำขึ้น
3) จะทำรำยงำนสรุป วิเครำะห์
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำ
กระบวนกำรทดสอบ สอบเทียบ
( วงเงิน 2,400,000 บาท )
กองแบบแผนมี
16. กำรให้บริกำรระบบทะเบียน
ระบบทะเบียนแบบ แบบแปลน (E-Plan Service)
จำนวนกำรค้นหำ
แปลนที่มีมำตรฐำน
ในกำรให้บริกำรแก่ สำระสำคัญ
เจ้ำหน้ำที่ภำยใน
- จัดจ้ำงพัฒนำระบบกำร
กระทรวง
ควำมพึงพอใจของ
ให้บริกำรระบบทะเบียนแบบ
สำธำรณสุขและ
ลูกค้ำ
แปลน
หน่วยงำนอื่นที่
( วงเงิน 3,500,000 บาท )
เกี่ยวข้อง

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

โครงกำร

ร้อยละ

ครั้ง

(6)
หน่วย
นับ

70

1,000,000

60

1,000,000

90

500,000

80

500,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

500,000

100
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

กองแบบแผน

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
ประเด็
ธศำสตร์
ลักของ
กลยุ
ทธ์นทยุี่ ท1.3
สร้ำหงควำม
(1) พร้
กรมสนั
บสนุคนลำกรและ
บริกำรสุขภำพ
อมของบุ
ลำดับ เครื
/ แผนพั
จิท่ ลั
่องมือฒเพืนำรั
่อพัฐฒบำลดิ
นำไปสู
ของประเทศไทย
องค์
กรดิจิทัล

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพมี
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนเครือข่ำย เพื่อ
สนับสนุนกำร
ทำงำนของกรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำเพิ่ม
จำนวนโครงกำรที่
ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย
จัดซื้อจัดจ้ำงสำเร็จ
ดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
สำระสำคัญ
- จัดหำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
- อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคำม
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Server,
Storage)
- กำรดูแลระบบ
- ย้ำยห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
(Data Center) จำก สสม. ไปยัง
ศบส.
( วงเงิน 76,312,000บาท )
สถำนที่ติดตั้ง
- กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กองสุขศึกษำ
กองวิศวกรรมกำรแพทย์
( วงเงิน 16,900,000 บาท )
- ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่
1-12
( วงเงิน 48,912,000 บาท )
- ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูล
ฐำน

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

(5)
ตัวชี้วัด

โครงกำร

(6)
หน่วย
นับ

18,402,400

5,000,000

15,302,400

500,000
200,000

1,900,000

2,900,000

1,900,000

9,302,400

5,500,000

16,702,400

1

11,702,400 9,302,400

2,200,000

1

1

1,900,000

9,302,400

3,500,000

14,702,400

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

1,900,000

9,302,400

11,202,400

1
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
(4)
( วงเงิน 10,500,000
บาท )
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
กิจกรรมที่ 2โครงกำร
โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ Software
สำระสำคัญ
- จัดหำ Software
- OS
- Office
สถำนที่ติดตั้ง
( วงเงิน 88,053,375 บาท )
- กองแบบแผน
BIM
Auto CAD LT 2020
Sketch Up Pro
AEC Collection
Autodesk CFD
ETABS
Tekla Structural
Photoshop
Autodesk BIM 360 Design
Enscape Real-time Rendering
Illustrator
( วงเงิน 81,722,700 บาท )
- กองสุขศึกษำ (Application
ควำมรอบรูส้ ุขภำพ)
( วงเงิน 900,000 บาท )
จำนวนโครงกำรที่
จัดซื้อจัดจ้ำงสำเร็จ

(5)
ตัวชี้วัด
โครงกำร

(6)
หน่วย
นับ
17,530,675

17,930,675

17,530,675

1
17,530,675

1

17,530,675

1

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
5,430,675 5,430,675 5,430,675 5,430,675 5,430,675

1

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มเทคโนโลยี
(หน่วย
สำรสนเทศ
ดำเนินกำร)
ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

- กลุ่มตรวจสอบภำยใน
( วงเงิน 28,6000 บาท )
- กองสนับสนุนสุขภำพภำค
ประชำชน
( วงเงิน 976,000 บาท )
- กลุ่มแผนงำน
( วงเงิน 400,000 บาท )
- กองสุขภำพระหว่ำงประเทศ
( วงเงิน 1,125,000 บาท )
- กองสุขศึกษำ

กิจกรรมที่ 3 (4)
่อโครงกำร/สำระส
ญของ
จัดชืหำคอมพิ
วเตอร์สำนัำคักงำน
สำระสำคัญ โครงกำร
- คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์สำนักงำน
สถำนที่ติดตั้ง
( วงเงิน 23,057,200 บาท )
- กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
( วงเงิน 10,000,000 บาท )
- กองกฎหมำย
( วงเงิน 1,309,200 บาท )
- สำนักสถำนพยำบำลและกำร
ประกอบโรคศิลปะ
( วงเงิน 660,000 บาท )
- กองสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ
( วงเงิน 685,000 บาท )

(5)
ตัวชี้วัด ่
จำนวนโครงกำรที
จัดซื้อจัดจ้ำงสำเร็จ

(6)
โครงกำร
หน่วย
นับ

100,000
300,000
300,000

500,000
600,00

405,000

-

-

330,000

-

200,000

142,000

32,000

176,000

2,000,000

2,000,000

-

4,556,000

4,165,000

44,000

1

1

150,000

150,000

100,000

200,000

-

-

-

-

2,000,000

7,374,000

1

100,000

100,000

100,000

200,000

-

280,000

330,000

619,200

2,000,000

3,729,200

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

100,000

75,000

100,000

200,000

242,000

-

-

516,000

2,000,000

3,233,000

1
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(8)
กลุ่มเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ
สำรสนเทศ
ร่วมกั(หน่
บหน่ววยยงำน
ที่เกีด่ยำเนิ
วข้นองกำร)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้ำงควำม
พร้อมของบุคลำกรและ
เครื่องมือเพื่อพัฒนำไปสู่
องค์กรดิจิทัล

(4) บาท )
( วงเงิน 1,250,000
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
- กองแบบแผน
โครงกำร บาท )
( วงเงิน 6,966,000
กิจกรรมที่ 4
เช่ำช่องทำงสัญญำณเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ

สำระสำคัญ
- จัดจ้ำงบริษัทดำเนินกำรเช่ำ
ช่องทำงสัญญำณเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ
( วงเงิน 16,000,000 บาท )
กรมสนับสนุนบริกำร 18. โครงกำรจัดทำแผน
สุขภำพมีแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
ยุทธศำสตร์ฯ ระยะ 5 2569-2573)
ปี (พ.ศ. 2569-2573) สำระสำคัญ
และ มีกำรปรับปรุง - จัดทำแผนยุทธศำสตร์ฯ ฉบับ
ตำมผลกำรกำกับ
ใหม่
ติดตำม ประเมินผล - ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ ฉบับ
เดิม
- ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ฯ
( วงเงิน 1,800,000 บาท )

(2)
(3)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ ภำพรวมสำเร็จ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำคัญระดับ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
โครงกำร
ของประเทศไทย
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ ทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมภิ ำค มี
ระบบอินเตอร์เน็ต
รวมทั้งเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ได้

2. ระดับควำมสำเร็จใน
กำรปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตรกำร
พัฒนำดิจิทัล เพื่อ

ระดับ

รูปเล่ม

ระบบ

จำนวนระบบเช่ำ
ช่องทำงสัญญำณ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพที่ได้รับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง

1. จัดทำแผน
ยุทธศำสตรกำร
พัฒนำดิจิทัล เพื่อ
ระบบบริกำรสุขภำพ
และระบบสุขภำพ
ภำคประชำชน ระยะ
5 ป ของกรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ สำเร็จ

(6)
หน่วย
นับ

(5)
ตัวชี้วัด
1
3,200,000

3,200,000

779,000

1

1,413,000

500,000

5

3,200,000

1

4,774,000

3,200,000

1

-

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

1,300,000

1

3,200,000

1

-
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ำเนินกำร)
กลุ่มดเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้ำงควำม
พร้อมของบุคลำกรและ
เครื่องมือเพื่อพัฒนำไปสู่
องค์กรดิจิทัล

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

19. โครงกำรบำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
( วงเงิน 48,100,000 บาท )

กิจกรรมที่ 1 กำรบำรุงรักษำและ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำระสำคัญ
- จัดจ้ำงบริษัทดำเนินกำร
บำรุงรักษำและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูล

มีระบบให้บริกำร
ข้อมูลสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพและมี
เสถียรภำพสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ
20 ระบบ

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพมีระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่มปี ระสิทธิภำพ
รองรับกำรให้บริกำร
ประชำชนได้ตลอด 24
ชั่วโมง

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

จำนวนระบบที่ได้รบั
กำรบำรุงรักษำและเพิม่
ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

(5)
้วัดขภำพ
ระบบบริตักวชีำรสุ
และระบบสุขภำพ
ภำคประชำชน ระยะ
5 ป ของกรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ พ .ศ.2564 –
2568
จำนวนโครงกำรที่
จัดซื้อจัดจ้ำงสำเร็จ

ระบบ

โครงกำร

1

(6)
หน่วย
นับ

20
2,900,000

2,900,000

11,580,00

20

11,580,000

2,900,000

20

11,580,000

2,900,000

20

1,.680,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

2,900,000

20
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

11,680,000 สำรสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยี

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

1. มีระบบสำรอง
ข้อมูลระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ
ของกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพไปยัง
ศูนย์สำรองข้อมูล
(DR-site) อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จำนวน
1 ระบบ
2. มีระบบป้องกันภัย
คุกคำมจำกไวรัส
คอมพิวเตอร์ และผูไ้ ม่
ประสงค์ดีจำกภำยใน
และภำยนอก
หน่วยงำน (Cyber
Attack)
มีระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่
ทำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
จำนวนระบบสำรอง
ข้อมูลที่มปี ระสิทธิภำพ
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

จำนวนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพที่ได้รับกำร
บำรุงรักษำ

กิจกรรมที่ 2 กำรบำรุงรักษำ
ระบบสำรองข้อมูล (DR-Site)
และระบบป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ
สำระสำคัญ
- จัดทำระบบสำรองข้อมูล
- มีระบบป้องกันภัยคุกคำมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
( วงเงิน 9,000,000 บาท )

กิจกรรมที่ 3 กำรบำรุงรักษำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ
สำระสำคัญ
- จัดจ้ำงบริษัทดำเนินกำร
บำรุงรักษำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- เฝ้ำระวัง กำรรักษำควำมมั่นคง

(4)
ทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
ภำยนอก
โครงกำร บาท )
( วงเงิน 14,500,000

(5)
ตัวชี้วัด

ระบบ

ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

1
3,200,000

3,200,000

1,800,000

1,800,000

1

1

1

3,200,000

1

1,800,000

1

3,200,000

1

1,800,000

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

3,200,000

1

1,800,000

1
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

ศูนย์สนับสนุน
บริกำรสุขภำพที่ 112 และ ศูนย์
พัฒนำกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน
5 แห่ง สำมำรถใช้
งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มีระบบประชุม
ทำงไกลระหว่ำง
ส่วนกลำงกับส่วน
ภูมิภำคผ่ำนระบบ
VDO Conference
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จำนวน 1 ระบบ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
1) จำนวนระบบ VDO
Conference
ส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพที่ได้รับกำร
บำรุงรักษำ
ร้อยละ

ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

2) ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจในกำร
ใช้ประโยชน์จำก
ระบบ VDO
Conference กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กิจกรรมที่ 5 กำรบำรุงรักษำ
จำนวนระบบเครือข่ำย ระบบ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ของเขตสุขภำพ อุปกรณ์ต่อพ่วงของ
สำระสำคัญ
เขตสุขภำพ กรม
- จัดจ้ำงบริษัทดำเนินกำร
สนับสนุนบริกำร
บำรุงรักษำระบบเครือข่ำย
สุขภำพที่ได้รับกำร
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง บำรุงรักษำ
ของศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่
1-12 และ ศูนย์พัฒนำกำร
สำธำรณสุขมูลฐำน 5 แห่ง

กิจกรรมที่ 4 โครงกำร
บำรุงรักษำระบบ VDO
Conference ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมภิ ำค กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ
สำระสำคัญ
- จัดจ้ำงบริษัทดำเนินกำร
บำรุงรักษำระบบ VDO
Conference ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมภิ ำค กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ
( วงเงิน 7,500,000 บาท )

(4)
ปลอดภัยสำรสนเทศ
ชื่อโครงกำร/สำระส
ญของ)
( วงเงิ
น 16,000,000ำคับาท
โครงกำร

(5)
ตัวชี้วัด

17
2,000,000

17
2,000,000

80

1,500,000

1,500,000

80

1

1

2,000,000

17

80

1,500,000

1

2,000,000

17

80

1,500,000

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

2,000,000

17

80

1,500,000

1
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

- เฝ้ำระวัง กำรรัก(4)ษำควำมมั่นคง
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคันญย์ของ
ปลอดภั
ยสำรสนเทศ ของศู
สนับสนุนบริกโครงกำร
ำรสุขภำพที่ 1-12
และ ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูล
ฐำน 5 แห่ง
( วงเงิน 10,000,000 บาท )
มีระบบไฟฟ้ำสำรอง กิจกรรมที่ 6 กำรบำรุงรักษำระบบ
และระบบปรับอำกำศ ไฟฟ้ำสำรองและระบบปรับอำกำศ
ภำยในห้องศูนย์
ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ข้อมูล (Data Center) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และ
กรมสนับสนุนบริกำร ศูนย์สำรองข้อมูล (DR-site) ชลบุรี
สุขภำพ และศูนย์
สำระสำคัญ
สำรองข้อมูล (DR- บำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำสำรอง
site) ชลบุรี ให้มี
- บำรุงรักษำระบบปรับอำกำศ
ประสิทธิภำพพร้อม ( วงเงิน 2,000,000 บาท )
ใช้งำนตลอดเวลำ ตำม
มำตรฐำน ISO 27001
มีควำมพร้อมใช้
กิจกรรมที่ 7 กำรบำรุงรักษำ
ข้อมูล ข้อมูล
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรม
สำรสนเทศ ของงำน สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สำระสำคัญ
ระหว่ำงหน่วยงำน - บำรุงรักษำระบบสำรบรรณ
ทั้งภำยในและ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสนับสนุน
ภำยนอก
บริกำรสุขภำพ
( วงเงิน 900,000 บาท )

(2)
(3)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ จำนวน
ภำพรวมส
ำเร็จ
17 ระบบ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำคัญระดับ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
โครงกำร
ของประเทศไทย

ระบบ

1) จำนวนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รับกำรบำรุงรักษำ
2) ร้อยละของระดับ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้
งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ

ร้อยละของจำนวน
เวลำ Downtime
ของระบบไฟฟ้ำ
สำรองและระบบปรับ
อำกำศ

ร้อยละ

(6)
หน่วย
นับ

(5)
ตัวชี้วัด

80

180,000

180,000
80

1

1

80

180,000

1

80

180,000

80

180,000

1

1,000,00
0

1,000,00
0

1

5

5

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

20

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้ำงควำม
พร้อมของบุคลำกรและ
เครื่องมือเพื่อพัฒนำไปสู่
องค์กรดิจิทัล

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

(3)
ำเร็จ
มีผภำพรวมส
ลกำรรำยงำน
สำคังญพอใจใน
ระดับ
ควำมพึ
กำรใช้โครงกำร
ประโยชน์
จำกระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ เพื่อนำไป
ปรับปรุงกำรทำงำน
ของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กำลังคน กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ ได้รับกำร
สร้ำงและพัฒนำให้มี
“กรอบควำมคิด
(Mindset)” และ
“ทักษะ (Skill)” ใน
กำรเปลีย่ นแปลง
และมีส่วนร่วมใน
กำรปรับเปลี่ยน
ภำครัฐเพื่อเข้ำสู่ยุค
ดิจิทัลไทยแลนด์
คนกรม สบส.มี
กรอบควำมคิด และ
ทักษะรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง และ
มีส่วนร่วมในกำรเข้ำ
ร้อยละ

ร้อยละ

1.1 ร้อยละของ
ผู้บริหำรของ
หน่วยงำน เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรพัฒนำ
เพื่อปรับกรอบ
ควำมคิด เสริมสร้ำง
และพัฒนำสมรรถนะ
ในกำรเป็นผู้นำกำร
เปลี่ยนแปลง
1.2 ร้อยละของผู้ที่
คำดว่ำจะได้รับกำร
แต่งตั้งเป็นผู้บริหำร
ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะในกำร
ปรับเปลีย่ นไปสู่

( วงเงิน 4,800,000 บาท )

(6)
วย
ร้หน่
อยละ
นับ

20. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรให้
เป็นผู้นำเพื่อขับเคลื่อนดิจิทลั ไทย
แลนด์
เป้ำประสงค์ ผู้บริหำรสำมำรถให้
ทิศทำงและกำหนดนโยบำยเพื่อ
ปรับเปลีย่ นเป็นรัฐบำลดิจิทัล มี
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนที่
ต่อเนื่อง และถ่ำยทอดเพื่อให้เกิด
กำรปรับตัวทั่วทั้งองค์กร
( วงเงิน 5,000,000 บาท )

สำระสำคัญ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพมี
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพรองรับกำรให้บริกำร
ประชำชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(4) งพอใจใน
กิจกรรมที่ 8 ควำมพึ
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคัญของ
กำรใช้
ประโยชน์จำกระบบ
โครงกำร กรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ

(5)
ตัวชี้วัด ง
ร้อยละของควำมพึ
พอใจในกำรใช้
ประโยชน์จำกระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ

60/

55/
1,000,000

บำท

1,000,000

บำท

บำท

1,000,000

35/

บำท

บำท

15/
800,000
บำท

40/
1,000,000

20/
1,000,000

80

บำท

1,000,000

75/

บำท

1,000,000

80/

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
80
80
80

บำท

1,000,000

95/

บำท

1,000,000

100/

80

กบค

กบค
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(8)
กลุ่มเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ
สำรสนเทศ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
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(2)
(3)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ สู่ดภำพรวมส
ำเร็จ
ิจิทัลไทยแลนด์
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำคัญระดับ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
โครงกำร
ของประเทศไทย
21 โครงกำรเสริมสร้ำงกำลังคน
ศักยภำพสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์
เป้ำหมำย กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพมีกำลังคนศักยภำพสูงที่
เป็นกลไกไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
โดยมีกำรปรับปรุงกำรบริหำร
จัดกำรภำยใน และระบบ HR
เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนร่วมกัน
ในลักษณะ Service Oriented
สร้ำงควำมพร้อมเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำง
แรงจูงใจ
( วงเงิน 3,000,000 บาท )

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

ร้อยละ

ระดับ
ควำม
สำเร็จ

2.2 ระดับควำมสำเร็จ
ของกำรจัดตั้งทีม
บูรณำกำรเพื่อนำ
องค์กรไปสู่กำรเป็น
รัฐบำลดิจิทัล

(6)
หน่วย
นับ

2.1 ร้อยละของ
จำนวนบุคลำกร ที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็น
Change Agent ใน
กำรปรับเปลี่ยน
องค์กรไปสูร่ ัฐบำล
ดิจิทัล

(5)
รัฐบำลดิตัจวิทชีัล้วัดและมี
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์
ร่วมกัน

ระดับ5/
ไม่ใช้งบ

1/
600,000
บำท

ระดับ5/
ไม่ใช้งบ

2/
600,000
บำท

ระดับ5/
ไม่ใช้งบ

3/
600,000
บำท

ระดับ5/
ไม่ใช้งบ

4/
600,000
บำท

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

ระดับ5/
ไม่ใช้งบ

5/
600,000
บำท

กบค

กบค
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
22

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
22. โครงกำรพัฒนำกำลังคนให้มี
ทักษะใหม่ เพื่อรองรับกำร
ทำงำนในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์
เป้ำประสงค์ บุคลำกรกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพมีทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับกำรทำงำนใน
บริบทกำรเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
สำมำรถปรับตัวเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องและทำงำนในบริบทใหม่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
( วงเงิน 1,500,000 บาท )
( วงเงิน 3,500,000 บาท )

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

30/
700,000
บำท

5/
ไม่ใช้งบ

ร้อยละ

ร้อยละ

3.2 ร้อยละของ
บุคลำกรที่เข้ำสู่
กระบวนกำรพัฒนำ
ทักษะควำมสำมำรถ
และคุณลักษณะที่
จำเป็นในบริบทกำร
เป็นดิจิทัลไทยแลนด์
3.3 ร้อยละของบ
หน่วยที่ใช้ระบบ
ดิจิทัลในกำรทำงำน
พื้นฐำน อย่ำงน้อย 3
ระบบ จำก 5 ระบบ
ดังนี้
1. Social Media

30/
300,000
บำท

ร้อยละ

(6)
หน่วย
นับ

3.1 ร้อยละของ
บุคลำกรตระหนักถึง
ควำมจำเป็นเร่งด่วน
ในกำรปรับตัวให้สอด
รับกับยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั

(5)
ตัวชี้วัด

10/
ไม่ใช้งบ

50/
700,000
บำท

50/
300,000
บำท

30/
ไม่ใช้งบ

70/
700,000
บำท

70/
300,000
บำท

50/
ไม่ใช้งบ

80/
700,000
บำท

80/
300,000
บำท

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

80/
ไม่ใช้งบ

90/
700,000
บำท

90/
300,000
บำท

กบค

กบค
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
กบค

24

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้ำงควำม
พร้อมของบุคลำกรและ
เครื่องมือเพื่อพัฒนำไปสู่

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
23

(5)
(4)
ตัวชี้วApp
ัด
2. Mobile
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ 3. IOT
โครงกำร
4. Cloud
5. Data Analysis
23. โครงกำรสร้ำงระบบนิเวศ
ร้อยละของหน่วยงำน
เพื่อกำรสร้ำงและพัฒนำกำลังคน ที่มีกำรดำเนินงำน
ภำครัฐเชิงกลยุทธ์
เพื่อปรับบริบทองค์กร
เป้ำหมำย กรมสนับสนุนบริกำร อย่ำงเป็นรูปธรรม
สุขภำพมีระบบนิเวศเพื่อกำร
และปฏิบตั ิได้จริง
ทำงำน กำรพัฒนำและกำร
เพื่อรองรับดิจิทัลไทย
เรียนรูต้ ลอดชีวิตที่ช่วยบุคลำกร แลนด์
ภำครัฐในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
บริบทกำรเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
( วงเงิน 11,100,000 บาท )
มีระบบตรวจสอบ
24. โครงกำรพัฒนำระบบ
ระบบตรวจสอบและ
และประเมิน
ตรวจสอบและประเมิน
ประเมิน
สถำนพยำบำล
สถำนพยำบำล คลินิก สถำน
สถำนพยำบำล คลินิก
คลินิก สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
สถำนประกอบกำร
ประกอบกำรเพื่อ
ออนไลน์ พร้อมปัดหมุด สำหรับ เพื่อสุขภำพ ออนไลน์
สุขภำพ ออนไลน์
กำรเฝ้ำระวังด้ำนระบบบริกำร
พร้อมปัดหมุด
สุขภำพ
สำหรับกำรเฝ้ำระวัง สำระสำคัญ
ด้ำนระบบบริกำร
1) พัฒนำระบบในกำรตรวจ
สุขภำพ ของกรม
ประเมินสถำนพยำบำล
สนับสนุนบริกำร
โรงพยำบำล คลินิก สถำน
สุขภำพ
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
2) พัฒนำระบบกำรแจ้งเบำะแส
และปักหมุดสถำนที่สถำนพยำบำล

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

ระบบ

ร้อยละ

(6)
หน่วย
นับ
1/
100,000
บำท
2,000,000
บำท

1,000,000
บำท

MA
100,000

พัฒนำ
ระบบ
500,000

1

20/

10/

100,000

MA

3,000,000
บำท

30/

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

100,000

MA

5,000,000
บำท

50/
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ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนระบบ
บริกำรสุขภำพ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
กบค

25

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่องค์กรดิจิทัล

(2)
ประเด็
หลักของ
องค์
กรดินยุจทิ ธศำสตร์
ัล
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

ศูนย์สนับสนุน
บริกำรสุขภำพที่ 112 มีควำมพร้อม
เชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์มกลำง
ของกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

หน่วยงำนที่เชื่อมโยงข้อมูล
สำนักพยำบำลและกำรประกอบ
โรคศิลปะ
กองสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
( วงเงิน 800,000 บาท )
25. โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรเชื่อมต่อแพลตฟอร์มกลำง
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำระสำคัญ
ดำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรใช้
งำนระบบร่วมกับระบบของกองฯ
ส่วนกลำง ได้แก่

โรงพยำบำล คลิ(4)
นิก สถำน
ชื่อโครงกำร/สำระส
ประกอบกำรเพื
่อสุขภำพำคัญของ
3) เชื่อมโยงข้โครงกำร
อมูลสถำนพยำบำล
และสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ เพื่อตรวจสอบสถำน
บริกำรที่ขึ้นทะเบียน
4) มีกำรแสดงผลและวิเครำะห์
สถิติสถำนบริกำรได้รับกำรขึ้น
ทะเบียน
5) เชื่อมโยงกับข้อมูลกำร
ร้องเรียน เพื่อดูสถำนบริกำรที่มี
กำรถูกร้องเรียน เพื่อนำมำ
วิเครำะห์ในกำรเฝ้ำระวัง เพื่อจัด
กลุ่มสถำนบริกำรกลุ่มเสี่ยง และ
ที่ไม่ได้มำตรฐำน

(6)
หน่วย
นับ

จำนวนศูนย์สนับสนุน
เขต
บริกำรสุขภำพที่ได้รับ
กำรเตรียมพร้อมใน
กำรเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มกลำงกรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
งบประม

(5)
ตัวชี้วัด

12

50,000
X 12 =

12

50,000
X 12 =

50,000
X 12 =

12

50,000
X 12 =

12

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

50,000
X 12 =

12
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ศูนย์สนับสนุน
บริกำรสุขภำพที่
1-12

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

2728

26

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำร
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
มำตรฐำนสถำนพยำบำล
ภำครัฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ

(2)
ประเด็
ธศำสตร์
ลักของ
กลยุ
ทธ์นทยุี่ ท1.3
สร้ำหงควำม
(1) พร้
กรมสนั
บสนุคนลำกรและ
บริกำรสุขภำพ
อมของบุ
ลำดับ เครื
/ แผนพั
จิท่ ลั
่องมือฒเพืนำรั
่อพัฐฒบำลดิ
นำไปสู
ของประเทศไทย
องค์
กรดิจิทัล

มีแพลตฟอร์มกลำง
กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนบริกำร
สุขภำพ กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ และพัฒนำ

27-28. โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกลำงกำรคุม้ ครอง
ผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ และ
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร

(4)
- ติดตั้งและทดสอบระบบ
โครงกำร/สำระส
- สืชื่อ่อสำรและอบรมเจ้
ำหน้ำคัำทีญ่ ของ
ผู้ใช้งำนระบบโครงกำร
- ประเมินผลกำรใช้งำนระบบ
- ปรับปรุงและบำรุงรักษำระบบ
( วงเงิน 3,000,000 บาท )
มีระบบธุรกิจบริกำร 26. โครงกำรยกระดับธุรกิจ
สุขภำพเชื่อมโยงและ บริกำรเข้ำสู่ระบบ Biz Portal
ให้บริกำรผ่ำนระบบ สำระสำคัญ
บริกำรแบบครบ
- วิเครำะห์ระบบ/ข้อมูล
วงจร (Biz Portal) - ปรับปรุงโปรแกรมให้รองรับ
ระบบ Biz Portal
- เชื่อมโยงระบบบริกำร
- ให้บริกำรผ่ำน Biz Portal
( วงเงิน 5,000,000 บาท )

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

แพลตฟ
อร์ม
ระบบ

จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัลที่ได้รับกำร

ระบบ
บริกำร

(6)
หน่ำณวย
นับ

จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัลที่ได้รับกำร
พัฒนำ

- จำนวนระบบบริกำร
ดิจิทัล ที่ทำงำน
ร่วมกับแฟลตฟอร์ม
Biz Portal

(5)
ตัวชี้วัด
เตรียมพร้อมในกำร
เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม
กลำงกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ

6

1,000,000

1,000,000

1

3

600,000

3

600,000

4

1,000,000

3

600,000

1,000,000

3

600,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

1,500,000

1
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- กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- สำนักพยำบำล
และกำรประกอบ
โรคศิลปะ
- กองสถำน

- กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1,000,000 - สำนักพยำบำล
และกำรประกอบ
โรคศิลปะ
- กองสถำน
ประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ

3

600,000

(2)
นยุทธศำสตร์หลักของ
อุประเด็
ตสำหกรรมกำรแพทย์
(1) ครบวงจร
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพั
ฒนำรัฐทีบำลดิ
ยุทธศาสตร์
่ 2 พัจฒิทนำลั
ของประเทศไทย
และบู
รณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำร
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

(3)
อุตภำพรวมส
สำหกรรมำเร็จ
สำคัญระดั
กำรแพทย์
ครบบ
วงจร โครงกำร
และมีระบบบริกำร
ดิจิทัล
- digital id
- oss
- e-document
- e-payment
- e-license
- e-examination
- e-complain
- e-surveillance
- e-learning
- e-medical hub
ERP
และควบคุมมำตรฐำน
ข้อมูล
ของกรมสนับสนลน
บริการสลขภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน
หน่วยงำนบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
กลำง
- กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สำนักพยำบำลและกำรประกอบ
โรคศิลปะ
- กองสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ
- ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
- ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ

ระยะที่ 1
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พัฒนำ ระบบบริกำร 6 ระบบ
ระยะที่ 2
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
พัฒนำ ระบบบริกำร 4 ระบบ

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคัญของ
สำระส
ำคัญ
ปีงบประมำณโครงกำร
พ.ศ. 2564
1) จัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ
แพลตฟอร์มกลำงฯ
2) ปรับปรุงกระบวนงำนดิจิทลั
3) ออกแบบกระบวนกำรดิจิทัล
4) จัดทำ Operating Model
ระบบบริกำรดิจิทลั ของ
แพลตฟอร์มกลำงฯ
5) พัฒนำแพลตฟอร์มกลำงฯ

(5)
พัฒนำ ตัวชี้วัด

(6)
หน่วย
นับ
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(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
3,000,000 10,000,000 5,000,000
(8) ่อ
M/A
(ปรับปรุง ประกอบกำรเพื
จัดจ้ำงที่
(พัฒนำ
(พัฒนำ
แพลตฟอร์ม สุขผูภำพ
้รับผิดชอบ
ปรึกษำ
ระบบ
ระบบ
กลำงให้
วย
- ศูนย์(หน่
คุ้มครอง
บริกำร
บริกำร
รองรับ
ผู้บดริโำเนิ
ภคด้นำกำร)
นระบบ
สถำนกำรณ์
ดิจิทัล)
ดิจิทัล)
บริกำรสุขภำพ
ปัจจุบัน)
- ศูนย์บริกำร
M/A 6
เบ็ดเสร็จ
ระบบแรก
- กองสุขภำพ
ระหว่ำงประเทศ
- กองกฎหมำย

29

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำร
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพมี
แพลตฟอร์มกลำง
เพื่อกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคระบบ
มำตรฐำน
สถำนพยำบำลและ
ระบบสุขภำพภำค
ประชำชน

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
(4) ำงประเทศ
- กองสุขภำพระหว่
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
- กองกฎหมำย
โครงกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
พัฒนำระบบบริกำรดิจิทลั
- digital id
- oss
- e-document
- e-payment
- e-license
- e-examination
- มำตรฐำนข้อมูล
( วงเงิน 19,500,000 บาท )
29. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม
กลำงระบบให้คำปรึกษำและ
ระบบร้องเรียนของกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ
สำระสำคัญ
1) พัฒนำระบบให้คำปรึกษำ
ดิจิทัล (E-Consult)
2) พัฒนำระบบรับเรื่องร้องเรียน
3) พัฒนำ Chabot
4) พัฒนำระบบติดตำมกำรให้
คำปรึกษำและรับเรื่องร้องเรียน
(E-Tracking)
5) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ควบคุมเวลำไม่ให้เกินกำหนด
1) ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
ระบบมำตรฐำน
สถำนพยำบำลและ
ระบบสุขภำพภำค
ประชำชน
2) จำนวนระบบที่
พัฒนำเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มกลำง

(5)
ตัวชี้วัด

ระบบ

แพลตฟอ
ร์ม

(6)
หน่วย
นับ

1

4
3,000,000

พัฒนำ

1

3
3,000,000

พัฒนำ

MA

1,000,000

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

MA

1,000,000

1
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ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนระบบ
บริกำรสุขภำพ
ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

30

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำและ
ยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพ
ภำคประชำชนโดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและ
เครือข่ำย
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำร
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

กรมสนับสนลนบริการ
สลขภาพมีแพลตฟอร์ม
กลางระบบการเรียนรู้
ออนไลน์( ELeaning) ของกรม
สนับสนลนบริการ
สลขภาพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

( วงเงิน 3,500,000 บาท )

สุขภำพ
สำระสำคัญ
1) จ้ำงที่ปรึกษำ
2) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ด้ำน
สุขภำพ
3) พัฒนำระบบกำรเรียนรูด้ ้ำน
วิศวกรรมกำรแพทย์
4) พัฒนำช่องทำงกำรเผยแพร่
แพลตฟอร์มสู่สังคมออนไลน์
- Face book
-Line @
- Chat Bot
2) จำนวนระบบที่พัฒนำ
เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม
กลำง

ของกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ ที่ได้รับกำร
พัฒนำสำเร็จ

ผู้ใช้ระบบ (4)
ำคัญของ
1)ชืศู่อนโครงกำร/สำระส
ย์คุ้มครองผู้บริโภค
โครงกำร
2) กองกฎหมำย
3) กองแบบแผน
4) สำนักพยำบำลและกำร
ประกอบโรคศิลปะ
5) กองสถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ
6) ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ
7) กองวิศวกรรมกำรแพทย์
( วงเงิน 8,000,000 บาท )
30. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกลำง 1) จำนวนแพลตฟอร์ม
กลำงระบบกำรเรียนรู้
ระบบกำรเรียนรู้ออนไลน์ )ELeaning) ของกรมสนับสนุนบริกำร ออนไลน์ )E-Leaning)

(5)
ตัวชี้วัด

ระบบ

แพลตฟอ
ร์ม

(6)
หน่วย
นับ

จ้ำงที่)
ปรึกษำ
สำรวจ และ
พัฒนำ
แพลตฟอร์ม
(

1,000,000

1

1

)พัฒนำ
ระบบ และ
จัดทำ
เนื้อหำ
วิชำกำร(

1,000,000

1

1

MA
และ
จัดทำ
เนื้อหำวิชำ
กำร

และ
จัดทำ
เนื้อหำวิชำ
กำร

500,000

1

MA

500,000

1

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

และ
จัดทำ
เนื้อหำวิชำ
กำร

MA

500,000

1
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กำรแพทย์
- กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

- กองสุขศึกษำ
- กองวิศวกรรม

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
นยุทธศำสตร์
31 ยุประเด็
ทธศาสตร์
ที่ 1 หลักของ
(1) พักรมสนั
บสนุนบริกบำรสุขภำพ
ฒนำและยกระดั
ลำดับ มำตรฐำนสถำนพยำบำล
/ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย
ภำครั
ฐ เอกชน และ สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์
ครบวงจร
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำร
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

(3)
จ
มีแภำพรวมส
พลตฟอร์มำเร็
กลำง
ำคัญระดับ
ด้ำนสE-Medical
โครงกำร
Hub และระบบ
บริกำรดิจิทัล ได้แก่
- Medical Service
Hub
- Wellness Hub
- Academic Hub
- Product Hub
- ระบบคลังข้อมูล
และมีผลกำรพัฒนำ
ข้อมูลด้ำน Medical
Hub เพื่อรองรับ
ภำรกิจด้ำน
Medical Hub ของ
กรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
31. โครงกำรพัฒ(4)
นำแพลตฟอร์ม
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคัญของ
กลำงด้
ำน E-Medical Hub
โครงกำร
สาระสาคัญ
1. จัดจ้ำงที่ปรึกษำพัฒนำข้อมูล
ด้ำน Medical Hub
2. พัฒนำแพลตฟอร์มกลำงด้ำน
E-Medical Hub และพัฒนำ
ระบบบริกำรดิจิทลั ในรูปแบบ
E-Medical Hub ได้แก่
- Medical Service Hub
- Wellness Hub
- Academic Hub
- Product Hub
- ระบบคลังข้อมูล
3. ลงนำม MOU ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
แลกเปลีย่ นข้อมูลด้ำนนโยบำย
Medical Hub
บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน
- กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ
- กระทรวงต่ำงประเทศ
- กระทรวงพำณิชย์
- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ศูนย์วิจัยกสิกร
- สภำอุสำหกรรม
- สมำคมโรงพยำบำลเอกชน
- สมำคมสปำไทย
3) จำนวนระบบที่
พัฒนำเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มกลำง

2) จำนวน
แพลตฟอร์มกลำงด้ำน
E-Medical Hub ที่
ได้รับกำรพัฒนำ
สำเร็จ

(5)
วชี่ป้วัดรึกษำ
1) จัดจ้ำตังที
พัฒนำข้อมูลด้ำน
Medical Hub

ระบบ

แพลตฟอ
ร์ม

(6)
หน่วย
โครงกำร
นับ

3,000,00
0
(จัดจ้ำงที่
ปรึกษำ)

1

3,000,00
0
(พัฒนำ)

5

1

2,000,00
0
(เชื่อมโยง
และ MA)

1,500,00
0
(เชื่อมโยง
และ MA)

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

1,500,00
0
(เชื่อมโยง
และ MA)
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(8)
กองสุขภำพ
ผู้รับำงประเทศ
ผิดชอบ
ระหว่
วย ่
กับหน่(หน่
วยงำนที
ำเนิองนกำร)
เกี่ยดวข้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำและ
ยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพ
ภำคประชำชนโดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและ
เครือข่ำย
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อให้
ประชำชนสำมำรถใช้บริกำร
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร

32

33

(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

กรมสนับสนลน
บริการสลขภาพมี
แพลตฟอร์มกลาง

ระบบ อสมดิจิทัลที่มี .
ประสิทธิภำพสำมำรถ
รองรับกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ระบบ
สุขภำพภำคประชำชน
ได้

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

ระบบ อสมดิจิทัล .ที่ได้รับ
กำรพัฒนำสำเร็จ

33. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม 1) จำนวน
กลำงระบบคลังข้อมูลวิชำกำร
แพลตฟอร์มกลำง
ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ระบบคลังข้อมูล

( วงเงิน 25,000,000 บาท )

•พัฒนำ infrastructure สนับสนุน
กำรพัฒนำระบบ
•กำรพัฒนำและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ระบบสุขภำพภำคประชำชน
• อสมมีทักษะด้ำนกำรใช้ดิจิตอล .
•กำรปรับปรุงระบบ อสม .สูก่ ำร
พัฒนำนวัตกรรมระบบ อสมดิจิทัล .
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ของกระทรวง•
โดยตรง.สำธำรณสุขให้ อสม

อสมดิจิทัล .
สารสาคัญ
ระบบสำรสนเทศงำนสุขภำพภำค•
ประชำชน
•ระบบ Smart อสม
•ระบบข้อมูลควำมรู้
(อสม.com(

(4) งชำติ
- สำนักงำนตำรวจแห่
-ศูชืน่อย์โครงกำร/สำระส
ควำมเป็นเลิศด้ำนชีำคั
ววิญทของ
ยำ
ศำสตร์ (องค์โครงกำร
กำรมหำชน)
-มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สวน
สุนันทำ
- และหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
( วงเงิน 11,000,000 บาท )
32. โครงกำร พัฒนำนวัตกรรม ระบบ จำนวนแพลตฟอร์มกลำง

(5)
ตัวชี้วัด

แพลตฟ
อร์ม

แพลตฟอร์ม

(6)
หน่วย
นับ

1

3

3

2
ล้ำนบำท
ดูแลรักษำ)
(ระบบ

1

17
ล้ำนบำท
)จัดหำ
ทรัพยำกร
สนับสนุน
ระบบและ
พัฒนำ
ระบบ(

1

1

2
ล้ำนบำท
ดูแลรักษำ)
(ระบบ

1

2
ล้ำนบำท
ดูแลรักษำ)
(ระบบ

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

1

2
ล้ำนบำท
ดูแลรักษำ)
(ระบบ
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงำน

กอง สช.
+กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพมี
แพลตฟอร์มระบบ
บริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กร

34

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับ
กำรบริหำรงำนภำยใน
ภำครัฐ

(3)
ภำพรวมส
ระบบคลั
งข้อำเร็
มูลจ
สำคัญระดับ จลล
วิชำกำรวารสาร
โครงกำรจัย
สาร ผลงานวิ
และผลงานทาง
วิชาการ ของกรม
สนับสนลนบริการ
สลขภาพ

(2)
ประเด็
นยุทธศำสตร์หลักของ
มาภิ
บาล
(1) /กรมสนั
บสนุนบริ
ยุทธศาสตร์
ที่ ก2ำรสุ
พัฒขภำพ
นำ
ลำดับ และบู
/ แผนพั
ฒนำรัฐบำลดิจิทลั ม
รณำกำรแพลตฟอร์
ดิของประเทศไทย
จิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำ
แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับ
กำรบริหำรงำนภำยใน
ภำครัฐ

(5)
(6)
(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
(4)
ตัวชี้วัด
หน่วย
วิชำกำรของกรม
ชื่อโครงกำร/สำระส
ำคัญของ สนับสนุนบริกำร
นับ
สำระส
ำคัญ
ระบบ
500,000
500,000
1,000,000 1,000,000
500,000
1) จ้ำงที่ปรึกโครงกำร
ษำ
สุขภำพ ที่ได้รับกำร
จ้ำงที่)
)พัฒนำ
M/A
M/A
M/A
2) คลังข้อมูลวำรสำร
พัฒนำสำเร็จ
ปรึกษำ
ระบบ(
3) คลังข้อมูลจุลสำร
2) จำนวนระบบ
สำรวจ และ
4) คลังข้อมูลผลงำนวิจัย
ข้อมูลทีพ่ ัฒนำ
พัฒนำ
แพลตฟอร์
ม
5) คลังข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำร เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม
(
6) ระบบขอรับทุนวิจัย
กลำง
7) พัฒนำช่องทำงในกำรเผยแพร่
และเปิดเผยข้อมูล
( วงเงิน 3,500,000 บาท )
34. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม 1) จำนวน
แพลตฟ
1
1
1
1
1
กลำงระบบบริหำรจัดกำรภำยใน แพลตฟอร์มกลำง
อร์ม
ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ระบบบริหำรจัดกำร
4
4
4
สำระสำคัญ
ภำยในองค์กร ที่ได้รับ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำรพัฒนำสำเร็จ
ระบบ
ประกอบด้วย
5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,000,000 3,000,000
1) ระบบจัดทำคำของบประมำณ 2) จำนวนระบบ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
M/A
M/A
และจัดสรรงบประมำณประจำปี บริหำรจัดกำรที่
2) ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติ เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม
รำชกำร
กลำง
3) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
5) ระบบบริหำรสินทรัพย์
6) ระบบสำรบรรณ
7) ระบบระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
8) ระบบยำนพำพำหนะ
9) ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
10) ระบบบริหำรจัดกำร
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กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้(8)อง
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนำ
และบูรณำกำรแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมให้
เกิดกำรทำงำนร่วมกันบน
แพลตฟอร์มดิจิทัลกับภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม
กำรเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
ภำครัฐ และกำรใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันกำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐ พร้อม
ยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิด

35
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(2)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักของ
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

มีศูนย์กลำงกำร
เปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
และกำรเชื่อมโยง
ข้อมูล กรม
สนับสนุนบริกำร
สุขภำพ
1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมข้อมูลและ
นวัตกรรมดิจิทัล
2) จัดทำ E-Partition Portal
3) สนับสนุนกำรเชื่อมโยงและ
ขยำยเครือข่ำยข้อมูลดิจิทัล

36. โครงกำรพัฒนำศูนย์กลำง
ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลออนไลน์
และกำรใช้นวัตกรรมดิจิทัล กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ

ทรัพยำกรบุคคล(4)
โครงกำร/สำระส
ำคัญวของ
11)ชื่อระบบบริ
หำรจัดกำรตั
ชี้วัด
12) กำรคัดเลืโครงกำร
อกบุคลำกร และ
หน่วยงำนดีเด่น
( วงเงิน 21,000,000 บาท )
ประชำชนใช้ระบบ 35. โครงกำรประชุมสร้ำง
ที่เป็นแพลตฟอร์ม ควำมรับรู้กับประชำชนใน
ของกรมบัญชีกลำง โปรแกรม (e-Payment Portal
ในกำร
of Government ของ กรม
ทำธุรกรรม ร่วมกับ สบส.
กรม สบส.
( วงเงิน 500,000 บาท )
(ใช้ ระบบนี้กับ
กรมบัญชีกลำง เพื่อ
พัฒนำขึ้นในระบบ
Biz Portal)

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
(คน)

(6)
หน่วย
นับ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

(รุ่นละ 50 (รุ่นละ 50 (รุ่นละ 50 (รุ่นละ 50 (รุ่นละ 50
คน)
คน)
คน)
คน)
คน)

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

- กลุ่มคลัง
สำนักบริหำร

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
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พัฒนำ
จัดทำชุด
จัดทำชุด
ปรับปรุงชุด กลุ่มเทคโนโลยี
1) ระดับควำมสำเร็จใน ระดับ จัดตั้งศูนย์ฯ
ควำมส
ำเ
และระบบ
E-partition
ข้
อ
มู
ล
ดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
ข้
อ
มู
ล
ดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
ข้อมูลให้ สำรสนเทศ
กำรจัดตั้งศูนย์กลำง
ร็จ
บริหำร
Portal
สำหรับกำร สำหรับกำร เป็นปัจจุบัน
กำรเปิดเผยข้อมูล
จัดกำรศูนย์
เปิดเผย
เปิดเผย
ดิจิทัลและกำร
ข้อมูล
ข้อมูล
เชื่อมโยงข้อมูล กรม
สนับสนุนบริกำร
ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ของชุด
ของชุด
ของชุด
ของชุด
ของชุด
สุขภำพ
ร้
อ
ยละ
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ข้
อ
มู
ล
ที
่
ข้
อมูลที่
2) ร้อยละของชุดข้อมูล
ได้รับกำร
ได้รับกำร
ได้รับกำร
ได้รับกำร
ได้รับกำร
ดิจิทัลทีไ่ ด้รับกำร
เปิดเผย
เปิดเผย
เปิดเผย
เปิดเผย
เปิดเผย
เปิดเผย

2.จำนวนผู้เข้ำอบรม
ใช้ระบบ
(e-Payment Portal
of Government

1.จำนวนของ
ประชำชนที่ใช้
ระบบ(e-Payment
Portal of
Government

(5)
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม
กำรเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
ภำครัฐ และกำรใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันกำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐ พร้อม
ยกระดับศูนย์ข้อมูลเปิด
ภำครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม
กำรเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
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(2)
ประเด็ฐนยุทธศำสตร์หลักของ
ภำครั
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

มีระบบบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูล
ด้ำนวิศวกรรม
กำรแพทย์ สำหรับ
เปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ

38. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนวิศวกรรม
กำรแพทย์ สำหรับเปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ
( วงเงิน 1,000,000 บาท )

4) ส่งเสริมกำรบู(4)
รณำกำรและ
โครงกำร/สำระส
เปิชืด่อเผย
ข้อมูลดิจิทัล ำคัญของ
โครงกำร
5) ส่งเสริมกำรใช้
ข้อมูลนวัตกรรม
ดิจิทัล
( วงเงิน 3,500,000 บาท )
มีระบบบริหำร
37. โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน
จัดกำรสำหรับ
กำรบริหำรจัดกำรสำหรับกำร
เปิดเผยข้อมูลดิจิทัล เปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
กำรคุ้มครอง
( วงเงิน 2,500,000 บาท )
ผู้บริโภคด้ำนบริกำร
สุขภำพ

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

จำนวนข้อมูลที่
เปิดเผยทีศ่ ูนย์กลำง
ส่งเสริมสนับสนุน
ข้อมูลออนไลน์และ
กำรใช้นวัตกรรม
ดิจิทัล

มีมำตรฐำนกำร
บริหำรจัดกำรสำหรับ
กำรเปิดเผยข้อมูล
ดิจิทัลที่พัฒนำสำเร็จ

(5)
ตัวชี้วัด

ระบบ

ระบบ

(6)
หน่วย
นับ

1

1,000,000

1

500,000

1

500,000

1,000,000

500,000

1,000,00
0

1

500,000

500,000

จ้ำงพัฒนำ จัดจ้ำงทำ จัดจ้ำงทำ จัดจ้ำงทำ
ระบบฯ ข้อมูลและ ข้อมูลและ ข้อมูลและ
และ
เผยแพร่ เผยแพร่ เผยแพร่
เผยแพร่
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
50%
80%
100%
20% ของ
ข้อมูล
ทั้งหมด

1

1,000,000

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร
500,000
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- กลุ่มเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- สำนักพยำบำล
และกำรประกอบ
โรคศิลปะ
- กองสถำน
ประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ
- ศูนย์คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนระบบ
บริกำรสุขภำพ
- ศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ
- กองสุขภำพ
ระหว่ำงประเทศ
- กองกฎหมำย
- กองแบบแผน
กอง วศ.

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(2)
ประเด็ฐนและกำรใช้
ยุทธศำสตร์ขห้อลัมูกลของ
ภำครั
(1) กลยุ
กรมสนั
นบริผลั
กำรสุ
ทธ์บทสนุ
ี่ 3.1
กดันขภำพ
กำร
ลำดับ เปิ
/ แผนพั
ฐบำลดิ
จิทอลั ม
ดเผยข้ฒอนำรั
มูลภำครั
ฐ พร้
ของประเทศไทย
ยกระดั
บศูนย์ข้อมูลเปิด
ภำครัฐ
39 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม
กำรเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
ภำครัฐ และกำรใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมกำร
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเปิด
เพื่อควำมโปร่งใส สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม และ ส่งเสริม
นวัตกรรม
40 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรร
มาภิบาล
/ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริม
กำรเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
ภำครัฐ และกำรใช้ข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมกำร
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเปิด
เพื่อควำมโปร่งใส สร้ำงกำรมี
ส่วนร่วม และ ส่งเสริม
1.จำนวนบริหำรจัดกำร
คลังควำมรู้สุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข
สำหรับเปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ
2 .จำนวนผู้ใช้คลังควำมรู้
สุขภำพเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ต่อปี
3. จำนวนข้อมูลที่
เปิดเผยที่ศูนย์กลำง
ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล
ออนไลน์และกำรใช้
นวัตกรรมดิจิทัล

40. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรคลังควำมรู้สุขภำพกระทรวง
สำธำรณสุข สำหรับเปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ
สำระสำคัญ
1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
2) จัดทำข้อมูลให้มีมำตรฐำน

มีระบบบริหำรจัดกำร
คลังควำมรู้สุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข
สำหรับเปิดเผยข้อมูล
ภำครัฐ

( วงเงิน 13,000,000 บาท )

1.จำแนกพลติกรรม
จำนวน 3 พลติกรรม
2.จำนวนข้อมูล
จัดเก็บเพื่อกำหนด
นโยบำย จำนวน 1
ชุดข้อมูล
3.จำแนกข้อมูลที่
เปิดเผยได้
จำนวน 1 ชุด

39. โครงกำรศึกษำพลติกรรม
ประชำชนด้ำนกำรชำระเงินผ่ำน
ระบบ Biz Portal
( วงเงิน 2,500,000 บาท )

(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

(5)
ตัวชี้วัด

ข้อกำหนดในกำร
ชำระเงิน เพื่อใช้
รำยงำนหรือกำหนด
นโยบำยสำธำรณะ
(ก่อนหรือหลังของ
กำร ทำธุรกรรมกำร
ชำระเงินผ่ำนระบบ
Biz Portal ภำยใน
30,60 หรือ 90 วัน)

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร

ระบบ

คน

(6)
หน่วย
นับ

500,000

จ้ำงที่)
ปรึกษำ
สำรวจ และ
พัฒนำ
(ระบบ

500,000

)จัดหำ
ทรัพยำกร
สนับสนุน
ระบบ(

500,000

500,000

1

200
(นับแบบ
สะสม)

100
(นับแบบ
สะสม)

100,000

ติดตั้ง)
(ระบบ

500,000

300
(นับแบบ
สะสม)

100,000

ดูแลรักษำ)
(ระบบ

500,000

400
(นับแบบ
สะสม)

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

100,000

ดูแลรักษำ)
(ระบบ

500,000

500
(นับแบบ
สะสม)
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กองสุขศึกษำ

กลุ่มคลังสำนัก
บริหำร

(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)

(3)
ภำพรวมสำเร็จ
สำคัญระดับ
โครงกำร
(4)
ชื่อโครงกำร/สำระสำคัญของ
โครงกำร

(5)
ตัวชี้วัด

รวมวงเงิน 162,156,150

(6)
หน่วย
นับ
155,327,250

149,346,050

118,276,450

(7) ค่ำเป้ำหมำย/งบประมำณโครงกำร

118,652,150

Data Category 1 หมวดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
)1งำนคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ (
)1.1 (ระบบฐำนข้อมูลของสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชน
)1.2 (ระบบฐำนข้อมูลของสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพและสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริกำรสุขภำพ
)2งำนยุทธศำสตร์สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำกับมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ (
)2.1ด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข (
)2.1.1 (ระบบฐำนข้อมูลเครื่องมือแพทย์ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
)2.2ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมสำธำรณสุข (
)2.2.1 (ระบบฐำนข้อมูลแบบมำตรฐำนอำคำรที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
)2.3ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพแบบครบวงจร (
)2.3.1 (ระบบฐำนข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพแบบครบวงจร
)2.4งำนด้ำนบริหำรจัดกำร (
)2.4.1บริหำรจัดกำรด้ำนระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยในองค์กร (
)2.4.1.1 (ระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และกำรจ่ำยเงินเดือน
)2.4.1.2 (ระบบฐำนข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
)2.4.1.3 (ระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรสินทรัพย์
)2.4.1.4 (ระบบฐำนข้อมูลกำรเงินและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
)2.4.1.5 (ระบบฐำนข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบโครงข่ำยกำรสื่อสำร
)2.4.1.6 (ระบบฐำนข้อมูลกำรประเมินตัวชี้วัดเพื่อกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล
)2.4.1.7 (ระบบฐำนข้อมูลระบบธรรมำภิบำลและองค์กำรคุณภำพ
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(8)
ผู้รับผิดชอบ
(หน่วย
ดำเนินกำร)
703,758,050

เอกสารแนบ 1 โครงการที่ 9 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล โดยการยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสขภาพต้องดาเนินการ : ตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information/Cyber Security /PDPA)

(2)
ประเด็
นยุทธศำสตร์หลักของ
นวั
ตกรรม
(1) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ / แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ของประเทศไทย

Data Category 2 หมวดการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
)1. แนวทำงกำรยืนยันตัวตนและบริหำรจัดกำรสิทธิ ((Digital ID & Sign)
)2. (บูรณำกำรฐำนข้อมูลผ่ำนระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกลำงด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ
)3บูรณำกำรโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและโครงข่ำยกำรสื่อสำร (
)3.1 จัดหำครุภัณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อม/อนุมัติ/ทดแทน (Software ลิขสิทธิ์

)2.5งำนด้ำนกฎหมำย (
)2.5.1 (ระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสถำนพยำบำล
)2.5.2 (ระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบโรคศิลปะ
)2.5.3 (ระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
)2.5.4 (ระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกำร
)2.5.5 (ระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกำรแพทย์และสำธำรณสุข
)2.5.6 (ระบบฐำนข้อมูลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอำคำรและสภำพแวดล้อมสำธำรณสุข
)2.5.7 (ระบบฐำนข้อมูลข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ
)2.5.8 (ระบบฐำนข้อมูลข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
)2.5.9 (ระบบฐำนข้อมูลข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
)2.5.10 (ระบบฐำนข้อมูลข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน
)2.5.11 (ระบบฐำนข้อมูลข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับพลติกรรมสุขภำพ
)3งำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน (
)3.1ด้ำนสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน (
)3.1.1 (ระบบฐำนข้อมูลอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บำ้ น (.อสม)
)3.1.2 (ระบบฐำนข้อมูลอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำครอบครัว (.อสค)
)3.1.3 (ระบบฐำนข้อมูลอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว (.อสต)
)3.2ด้ำนพัฒนำพลติกรรมสุขภำพ (
)3.2.1( ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขศึกษำและพลติกรรมสุขภำพ (Health Literacy)
)3.2.2 (ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนพลติกรรมสุขภำพครอบครัว (Family Health Literacy)
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Data Category 3 หมวดการซ่อมบารุง
)1พัฒนำระบบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (
)2 พัฒนำระบบบำรุงรักษำ (Server หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของส่วนรำชกำร
)3 (พัฒนำระบบทำลำยข้อมูลจำกอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของส่วนรำชกำร ตำมมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

71

)3.2พัฒนำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โครงข่ำยกำรสื่อส (ำร เพื่อกำรเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์บริกำรข้อมูลด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ ของเขตบริกำรสุขภำพ (Health Care
Sector) ศบส.ที่ 1 - 12
)4บูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลอำสำสมัครสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (
)5 (บูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูลพลติกรรมสุขภำพร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 5
สรุปผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568
5.1 สรุปผล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระยะ 5 ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2564-2568 โดยใช้วิธีประชุมกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์ และ
วางตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมการ ได้มีการประชุมเตรียมการระหว่างงานพัฒนานวัตกรรม กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนฯ กับ วิทยากร ในวันที่ 22 พ.ย.62 และ 11 ธ.ค.62
2. กิจกรรมอบรมปรับ Mindset ให้ความเข้าใจในการจัดทาแผนฯ และ มอบหมายงาน ให้กับ
หน่วยงานและบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 17 ธ.ค.62
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ ในวันที่ 20-22 ม.ค.63
4. กิจกรรมติดตามผล วิพากษ์ผล ปรับปรุง วนรอบรวม 3 ครั้ง จนสาเร็จใน ส.ค.63
ผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสนับสนุนความสาเร็จของวิสัยทัศน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”
และวัดเป้าประสงค์หลักใหญ่ระดับกรม รวม 3 ประการ คือ
(1) ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และ สมประโยชน์
(2) ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน
(3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีส่วนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 และ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมสนับ สนุน บริ การสุขภาพ ไว้ด้ว ยเพื่อความชัดเจนในการดาเนินงานว่า
“ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กร
ดิจิทัล”
โดยมีเป้าประสงค์หลักใหญ่ของการพัฒนาดิจิทัลฯ รวม 3 ประการ คือ
(1) ยกระดับระบบบริหารจัดการและระบบบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
(2) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อระบบบริการที่ดีขึ้นและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน
(3) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ทุกภาคส่วน
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เพื่อให้เกิดความสาเร็จของเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาดิจิทัล ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
และ กลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และ
สอดคล้องไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล (ย.1,ย2 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ย2,ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (ย2 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล (ย3 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
นวัตกรรม
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมประชุมระดมสมอง และ พิจารณาเสนอ
โครงการขับเคลื่อนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม 40
โครงการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญด้านกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
แบบดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
2 โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล การคุ้ ม ครอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ผู้บริโภคด้านบริการสุ ขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
3 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ศาลาพระราชทาน ฯ
หลักธรรมาภิบาล
4 โครงการยกระดั บ ฐานข้ อ มู ล การด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
5 โครงการพัฒ นาฐานข้อ มู ล ดิจิ ทั ล ด้า นการเป็น ศู น ย์ก ลาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
6 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการ
สุขภาพ (Counter Service) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
และดอนเมือง
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
7 โครงการ พัฒนาฐานข้อมูล ควบคุม กากับ ด้านวิศวกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
การแพทย์สู่ดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
8 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ธุรกิจสุขภาพดิจิทัล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
9 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
การยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงปลอดภัย ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
ด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
10 โครงการพัฒนาระบบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
11 พัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมภายใน 7 ด้าน กรมสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
บริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
12 โครงการพั ฒนาระบบบริ การดิ จิ ทั ลตรวจวัดคุ ณภาพระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
บาบัดน้าเสียของสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
13 โครงการพัฒนากระบวน การออกใบอนุญาตผู้ใช้ เครื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
วิทยุสื่อสารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดิจิทัล

14

โครงการสร้ า งระบบแจ้ งเตือ นมาตรฐานความปลอดภั ย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

15

โครงการพัฒนากระบวนการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
แพทย์

16

โครงการ การให้บริการระบบทะเบียนแบบแปลน (E-Plan ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
Service)

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทลั
17
18
19
20

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569-2573) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
บริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นาเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
21 โครงการเสริมสร้างกาลังคนศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ดิจิทัลไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
22 โครงการพั ฒนากาลั งคนให้ มี ทัก ษะใหม่ เพื่อ รองรั บการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ทางานในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
23 โครงการสร้างระบบนิเวศ เพื่อการสร้างและพัฒนากาลังคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์
หลักธรรมาภิบาล
24 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินสถานพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
คลินิก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ออนไลน์ พร้อมปัด ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
หมุด สาหรับการเฝ้าระวังด้านระบบบริการสุขภาพ
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
25 โครงการเตรี ยมความพร้อ มในการเชื่ อมต่ อแพลตฟอร์ ม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
กลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจทิ ัลอย่างเต็มรูปแบบ
26 โครงการยกระดับธุรกิจบริการเข้าสูร่ ะบบ Biz Portal
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
27 โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะที่ 1 ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล การคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะที่ 2 ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
29 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบให้คาปรึกษาและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
ระบบร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
30

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
(E-Leaning) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
31 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง E-Medical Hub
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
32 โครงการ พัฒนานวัตกรรม ระบบ อสม. ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
33

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบคลังข้อมูลวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
34 โครงการพั ฒ นาแพลต ฟอร์ ม กลางระบบบริ ห ารจั ด การ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
35 โครงการประชุมสร้างความรับรู้กับประชาชนในโปรแกรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
(e-Payment Porta of Government) ของ กรม สบส.
หลักธรรมาภิบาล
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โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
36

โครงการพัฒนาศูนย์กลางส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
และการใช้นวัตกรรมดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
37 โครงการพัฒ นามาตรฐานการบริหารจัด การสาหรับ การ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
เปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
38 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
การแพทย์ สาหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมนวัตกรรม
39
40

โครงการศึกษาพฤติกรรมประชาชนด้านการชาระเงินผ่าน
ระบบ Biz Portal
โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การคลั งความรู้ สุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข สาหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล

โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 703,758,050 บาท แบ่งเป็น
ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 162,156,150 บาท
ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 155,327,250 บาท
ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 149,346,050 บาท
ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 118,276,450 บาท
ปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 118,652,150 บาท
คณะวิทยากรผู้วิพากษ์ ให้ความเห็นโดยพิจารณาจากแผนที่ยุทธศาสตร์ พบว่า มีการกระจายตัวของ
โครงการในมิติต่างๆ ดี แม้จะพบว่า โครงการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ การ
เปิดเผยข้อมูล มีน้อย แต่เป็นช่วงเริ่มต้นของการดาเนินงาน อาจจาเป็นต้องปรับปรุงแผนต่อไปเป็นระยะ
5.2 ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดวิธีติดตามผลโดยประยุกต์โมเดลการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
แนวทางการดาเนินงานที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1:
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 3
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงข่ายการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสาเร็จของการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเชิงรุก (CSF)
ตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ (CSF)
แนวทางการดาเนินงานที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ
เป้าประสงค์ที่ 3:
การเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 7

ร้อยละของมูลค่าการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
ตัวชี้วัดที่ 8
ร้อยละของมูลค่าการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านภาคีเครือข่าย เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงานที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบ
บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2:
การใช้ประโยชน์จากด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 10
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านภาคีเครือข่ายมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 11
ระดับความสาเร็จของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ (CSF)
แนวทางการดาเนินงานที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ
เป้าประสงค์ที่ 3:
การเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 12
ร้อยละของระดับผลกระทบจากการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ
20
ตัวชี้วัดที่ 13
ระดับความสาเร็จของการเพิ่มมูลค่าการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้าน
ระบบบริการสุขภาพ (CSF)
แนวทางการดาเนินงานที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 4:
การสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
ตัวชี้วัดที่ 15
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
นวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 16
ระดับความสาเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
(CSF)
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการ
แนวทางการดาเนินงานที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบ
บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2:
การใช้ประโยชน์จากด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 17
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 18
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านภาคีเครือข่า ยมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 19
ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบบริการสุขภาพเชิงรุก(CSF)
ตัวชี้วัดที่ 20
ร้อยละของระดับความพึงพอใจจากการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้าน
ระบบบริการสุขภาพ
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
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แนวทางการดาเนินงานที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1:
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 21
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
ID &Sign / e-Office)
ตัวชี้วัดที่ 22
ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
ตัวชี้วัดที่ 23
ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Literacy)
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บทที่ 5
สรุปผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ระยะ 5 ปี
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2568
5.1 สรุปผล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการโครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระยะ 5 ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ.2564-2568 โดยใช้วิธีประชุมกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์ และ
วางตาแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมการ ได้มีการประชุมเตรียมการระหว่างงานพัฒนานวัตกรรม กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนฯ กับ วิทยากร ในวันที่ 22 พ.ย.62 และ 11 ธ.ค.62
2. กิจกรรมอบรมปรับ Mindset ให้ความเข้าใจในการจัดทาแผนฯ และ มอบหมายงาน ให้กับ
หน่วยงานและบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 17 ธ.ค.62
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ ในวันที่ 20-22 ม.ค.63
4. กิจกรรมติดตามผล วิพากษ์ผล ปรับปรุง วนรอบรวม 3 ครั้ง จนสาเร็จใน ส.ค.63
ผลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสนับสนุนความสาเร็จของวิสัยทัศน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม”
และวัดเป้าประสงค์หลักใหญ่ระดับกรม รวม 3 ประการ คือ
(1) ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และ สมประโยชน์
(2) ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน
(3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีส่วนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒ นารัฐ บาลดิจิ ทัล ของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565 และ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมสนับ สนุน บริ การสุขภาพ ไว้ด้ว ยเพื่อความชัดเจนในการดาเนินงานว่า
“ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสู่องค์กร
ดิจิทัล”
โดยมีเป้าประสงค์หลักใหญ่ของการพัฒนาดิจิทัลฯ รวม 3 ประการ คือ
(1) ยกระดับระบบบริหารจัดการและระบบบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
(2) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อระบบบริการที่ดีขึ้นและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน
(3) สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการใช้ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ทุกภาคส่วน
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เพื่อให้เกิดความสาเร็จของเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาดิจิทัล ที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
และ กลยุทธ์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และ
สอดคล้องไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล (ย.1,ย2 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ย2,ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (ย2 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (ย3 กรม สบส.)
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล (ย3 กรม
สบส.)
กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
นวัตกรรม
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมประชุมระดมสมอง และ พิจารณาเสนอ
โครงการขับเคลื่อนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม 40
โครงการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไปสู่องค์กรดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลปัจจุบันให้เป็นข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
1 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญด้านกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
แบบดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
2 โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล การคุ้ ม ครอง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ผู้บริโภคด้านบริการสุ ขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
3 โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ศาลาพระราชทาน ฯ
หลักธรรมาภิบาล
4 โครงการยกระดั บ ฐานข้ อ มู ล การด าเนิ น งานสุ ข ศึ ก ษาสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
5 โครงการพัฒ นาฐานข้อ มู ล ดิจิ ทั ล ด้า นการเป็น ศู น ย์ก ลาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
สุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
6 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
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ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โครงการ
สุขภาพ (Counter Service) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
และดอนเมือง
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
7 โครงการ พัฒนาฐานข้อมูล ควบคุม กากับ ด้านวิศวกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
การแพทย์สู่ดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
8 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อรองรับบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ธุรกิจสุขภาพดิจิทัล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 1.2 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาบริการดิจิทัลตามความต้องการของประชาชน
9 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
การยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงปลอดภัย ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
ด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
10 โครงการพัฒนาระบบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
11 พัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมภายใน 7 ด้าน กรมสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
บริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
12 โครงการพั ฒนาระบบบริ การดิ จิ ทั ลตรวจวัดคุ ณภาพระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
บาบัดน้าเสียของสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
13 โครงการพัฒนากระบวน การออกใบอนุญาตผู้ใช้ เครื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
วิทยุสื่อสารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดิจิทัล

14

โครงการสร้ า งระบบแจ้ งเตือ นมาตรฐานความปลอดภั ย ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

15

โครงการพัฒนากระบวนการทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
แพทย์

16

โครงการ การให้บริการระบบทะเบียนแบบแปลน (E-Plan ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
Service)

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทลั
17
18
19
20

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2569-2573) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
บริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นาเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
21 โครงการเสริมสร้างกาลังคนศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ดิจิทัลไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
22 โครงการพั ฒนากาลั งคนให้ มี ทัก ษะใหม่ เพื่อ รองรั บการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ทางานในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์
หลักธรรมาภิบาล
23 โครงการสร้างระบบนิเวศ เพื่อการสร้างและพัฒนากาลังคน ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ภาครัฐเชิงกลยุทธ์
หลักธรรมาภิบาล
24 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินสถานพยาบาล ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
คลินิก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ออนไลน์ พร้อมปัด ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
หมุด สาหรับการเฝ้าระวังด้านระบบบริการสุขภาพ
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
25 โครงการเตรี ยมความพร้อ มในการเชื่ อมต่ อแพลตฟอร์ ม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
กลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการดิจทิ ัลอย่างเต็มรูปแบบ
26 โครงการยกระดับธุรกิจบริการเข้าสูร่ ะบบ Biz Portal
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
27 โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัลการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะที่ 1 ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดิจิทัล การคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ด้านบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะที่ 2 ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
29 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบให้คาปรึกษาและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
ระบบร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
30

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
(E-Leaning) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
31 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง E-Medical Hub
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
32 โครงการ พัฒนานวัตกรรม ระบบ อสม. ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการบริหารงานภายในและภาคีเครือข่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
33

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางระบบคลังข้อมูลวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
34 โครงการพั ฒ นาแพลต ฟอร์ ม กลางระบบบริ ห ารจั ด การ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
ภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
35 โครงการประชุมสร้างความรับรู้กับประชาชนในโปรแกรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
(e-Payment Porta of Government) ของ กรม สบส.
หลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการใช้ข้อมูล

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลพร้อมยกระดับข้อมูลเปิดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
36

โครงการพัฒนาศูนย์กลางส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลออนไลน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
และการใช้นวัตกรรมดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หลักธรรมาภิบาล
37 โครงการพัฒ นามาตรฐานการบริหารจัด การสาหรับ การ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
เปิดเผยข้อมูลดิจิทัล
หลักธรรมาภิบาล
38 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
การแพทย์ สาหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมนวัตกรรม
39
40

โครงการศึกษาพฤติกรรมประชาชนด้านการชาระเงินผ่าน
ระบบ Biz Portal
โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การคลั งความรู้ สุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข สาหรับเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล

โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 703,758,050 บาท แบ่งเป็น
ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 162,156,150 บาท
ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 155,327,250 บาท
ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 149,346,050 บาท
ปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 118,276,450 บาท
ปีงบประมาณ 2568 เป็นเงิน 118,652,150 บาท
คณะวิทยากรผู้วิพากษ์ ให้ความเห็นโดยพิจารณาจากแผนที่ยุทธศาสตร์ พบว่า มีการกระจายตัวของ
โครงการในมิติต่างๆ ดี แม้จะพบว่า โครงการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ การ
เปิดเผยข้อมูล มีน้อย แต่เป็นช่วงเริ่มต้นของการดาเนินงาน อาจจาเป็นต้องปรับปรุงแผนต่อไปเป็นระยะ
5.2 ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดวิธีติดตามผลโดยประยุกต์โมเดลการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
แนวทางการดาเนินงานที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1:
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับความสาเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเชิงรุก
ตัวชี้วัดที่ 3
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงข่ายการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสาเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสาเร็จของการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเชิงรุก (CSF)
ตัวชี้วัดที่ 6
ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ (CSF)
แนวทางการดาเนินงานที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ
เป้าประสงค์ที่ 3:
การเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 7

ร้อยละของมูลค่าการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
ตัวชี้วัดที่ 8
ร้อยละของมูลค่าการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านภาคีเครือข่าย เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
มิติที่ 2 ด้านประสิทธิภาพ
แนวทางการดาเนินงานที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบ
บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2:
การใช้ประโยชน์จากด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 9
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 10
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านภาคีเครือข่ายมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 11
ระดับความสาเร็จของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ (CSF)
แนวทางการดาเนินงานที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ
เป้าประสงค์ที่ 3:
การเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 12
ร้อยละของระดับผลกระทบจากการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล น้อยกว่าร้อยละ
20
ตัวชี้วัดที่ 13
ระดับความสาเร็จของการเพิ่มมูลค่าการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้าน
ระบบบริการสุขภาพ (CSF)
แนวทางการดาเนินงานที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 4:
การสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
ตัวชี้วัดที่ 15
ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
นวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 16
ระดับความสาเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
(CSF)
มิติที่ 3 ด้านคุณภาพการให้บริการ
แนวทางการดาเนินงานที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบ
บริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2:
การใช้ประโยชน์จากด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 17
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบบริการสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 18
ร้อยละของการนานวัตกรรมดิจิทัลด้านภาคีเครือข่า ยมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 19
ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากระบบบริการสุขภาพเชิงรุก(CSF)
ตัวชี้วัดที่ 20
ร้อยละของระดับความพึงพอใจจากการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลด้าน
ระบบบริการสุขภาพ
มิติที่ 4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
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แนวทางการดาเนินงานที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ที่ 1:
การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 21
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
ID &Sign / e-Office)
ตัวชี้วัดที่ 22
ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
ตัวชี้วัดที่ 23
ร้อยละ 80 ของบุคลากรพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Literacy)
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