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(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย  
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

 
1. บทน า 

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เน้นแผนการพัฒนา                 
สู่องค์กรดิจิทัลสภากาชาดไทย (TRC Digital Transformation Plan) เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้าง
สมรรถนะองค์กรให้มีความพร้อมรองรับ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ 
ทั่วโลก ที่เดินอยู่บนเส้นทางหลักด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมโลกและวิถีชีวิต
ของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและสร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่ๆ ให้กับประชาชน ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันและช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ดังนั้น           
แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) จึงเป็นแผนที่ให้ความส าคัญกับการมุ่งสู่การ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพ่ือการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล สภากาชาดไทย หรือ                   
TRC Digital Transformation  

1. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่  4) คือ 
“สภากาชาดไทยมุ่งการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการ
เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศทีมุ่่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาวะที่ด”ี    

2. พันธกิจ 

พันธกิจของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) คือ  
“พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพ่ือ 

 สนับสนุนพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย  
 บริหารจัดการของสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิจิทัลแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า” 

3. เป้าหมาย 

เป้าหมาย (Goal) ของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) คือ 
“สภากาชาดไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลแบบบูรณาการและอย่างมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย และพร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีคุณภาพ” ทั้งนี้ สามารถจ าแนกเป็น
เป้าหมายเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส าคัญได้ 5 ประการ คือ 
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1. การบริการทางการแพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการทางการแพทย์และพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และสถานเสาวภา เป็นต้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
บริการทางการแพทย์และพยาบาล อาทิ ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (สถานีกาชาด) และอ่ืนๆ             
มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์และพยาบาลที่มีอยู่ เพ่ือการสร้างสรรค์
นวัตกรรมบริการใหม่ในรูปแบบบริการดิจิทัล การบูรณาการข้อมูลอย่างปลอดภัย เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ 

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล เข้ามา
สนับสนุนการด าเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม และสามารถบูรณาการ
ช่องทางบริการและข้อมูลที่จ าเป็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสภากาชาดไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการ
บริการและกิจกรรมอ่ืนๆ ของสภากาชาดไทย บนฐานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบบูรณาการ 

3. การบริการโลหิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการจัดหาและบริการโลหิต เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในแง่การพัฒนาและการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม               
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต  ตลอดจน 
การน าข้อมูลย้อนกลับจากกระบวนการมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครและงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เข้ามาสนับสนุนการด าเนินการและพัฒนางาน
ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน และการบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้านอาสาสมัคร ให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอกับความต้องการ  

5. ข้อมูลที่ส าคัญของสภากาชาดไทย มีการจัดเก็บและบริหารข้อมูลระบบดิจิทัลอย่างเสถียร 
ม่ันคง และปลอดภัย โดยเฉพาะข้อมูลด้านการบริหารส านักงาน และข้อมูลด้านการบริการประชาชน เช่น ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) และระบบสารสนเทศอาสาสมัครสภากาชาดไทย (VTRIS) เป็นต้น  
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4. ผลผลิตและผลลัพธ์  

เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย 
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบ
ต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ได้แก่ แผนปฏิบัติการสภากาชาดไทย  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของสภากาชาด
ไทย การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจของโลก และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทยมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญของแผน
แม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) มีดังนี ้

4.1 ผลผลิต  

ผลผลิต (Output) ที่ส าคัญ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) คือ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความเสถียร และมั่นคง
ปลอดภัย มากข้ึน   

2. การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ได้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ
หน่วยงาน สามารถน ามาบูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

3. การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลและข้อมูล
สารสนเทศ เช่น การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (ISO27001) กับระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น 

5. การพัฒนาทักษะความรู้สมัยใหม่ให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายไอทีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการสนับสนุนการพัฒนาโครงการไอทีของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ความต้องการ
แรงงานทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ในระยะยาว เช่น Data 
Science & Analytics, Digital Marketing หรือการออกแบบระบบ เป็นต้น   
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4.2 ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญ คือ  
สภากาชาดไทยมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบบริหารจัดการ 

และบุคลากร รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ส าคัญมีความเสถียรและมั่นคงปลอดภัย ทั้งข้อมูลด้านการบริหารส านักงาน 
ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน บุคลากร และนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นต้น และข้อมูลด้านการบริการประชาชน เช่น 
ข้อมูลผู้รับบริการทางการแพทย์และพยาบาล ข้อมูลอาสาสมัคร ข้อมูลผู้ประสบภัย และข้อมูลผู้บริจาค เป็นต้น  

ปรับเปลี่ยนสภากาชาดไทยไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น 
Collaboration/ connectivity, Customer Centric, Data & Analytics Driven, Customer Engagement/         
Co-creation, Service Innovation และ Effective Omnichannel เป็นต้น  

ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่วุฒิภาวะดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Digital 
Maturity Model) ในลักษณะองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานที่มุ่งการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและ
ปัจจัยต่างๆ ของไทยและของโลกในปัจจุบัน ที่มีความรวดเร็วและความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสถานการณ์ด้านประชากร ด้านสาธารณสุข และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองของโลก  

5. ยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทย ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย              
ดังข้างต้น แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) จึงออกแบบการด าเนินการเป็น               
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) เพ่ือพัฒนาสภากาชาดไทย
ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชนตามพันธกิจของสภากาชาดไทย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการท างานภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย เพ่ือบริการ

หน่วยงานและประชาชน อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capabilities)  

เพื่อพัฒนาสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรดิจิทัล  
(Digital Thai Red Cross) 

 
 
หลักการและเหตุผล 

การสร้างความสามารถทางด้านดิจิทัลของสภากาชาดไทย เพ่ือให้มีความพร้อมในการเป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) ที่มีความพร้อมและความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น A.I.(Artificial Intelligence), Blockchain, และ IoT (Internet of Things) เป็นต้น  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนตามวิสัยทัศน์ของสภากาชาดไทย 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการทาง

การแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย  

 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือประชาชน บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของสภากาชาดไทย  

2. หน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาการท างานและการให้บริการ
ประชาชนตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาด้านความสามารถพ้ืนฐานทางดิจิทัล (Digital Foundation) 
กลยุทธ์ 2 : พัฒนาด้านทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงลึก (Data 

Science & Analytics Insights) 
กลยุทธ์ 3 : พัฒนาความสามารถเพ่ือการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
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กลยุทธ์ 1 : พัฒนาด้านความสามารถพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Foundation) 

ค าอธิบาย : 1. ใช้ เครื่องมือเช่น Enterprise Architecture เ พ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัลที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ใช้เป็นแผนงานเพ่ือการออกแบบระบบบริการดิจิทัลต่างๆ 
น าไปสู่การขจัดการลงทุนด้านดิจิทัลที่ซ้ าซ้อน และได้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนที่
มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทั้งนี้ สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หมายถึง 
แผนผังระบบต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วยแผนผังด้านระบบต่างๆ อาทิ ระบบงาน ระบบ
ข้อมูล และระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

2. จัดท ากลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการใช้บริการคลาวด์ (Cloud Strategy) โดยให้ความส าคัญกับระบบ
สารสนเทศที่ต้องบริการประชาชน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่หยุดชะงัก เป็นระบบงาน          
ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด และสามารถบริหารการใช้คลาวด์จากส่วนกลางได้ 

3. สร้างความสามารถภายใน หรือบริหารผู้รับจ้างภายนอกเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย
วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบ DevSecOps (Development-Security-Operation)  โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และผู้ด าเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศ (Ops) อย่างมั่นคงปลอดภัย (Sec) เป็นผลให้ขั้นตอนการพัฒนาระบบสั้นลง 
พร้อมกับค านึงถึงความปลอดภัยตลอดเส้นทางการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะท าให้ลดเวลาพัฒนา
และค่าใช้จ่ายได้ ยังท าให้ระบบงานมีความสมบูรณ์และปลอดภัยมากข้ึนด้วย 

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Digital Foundation) ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

แนวทางด าเนินการ : ประเมินสถานภาพและความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนตาม
ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
กรอบแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Digital 
Foundation) ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถบริการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) 

ตัวชี้วัด : 1. การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัล (Enterprise Architecture)  
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ DevSecOps (Development-Security-Operation)   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 :  ก าหนดกลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์  (Cloud Strategy) โดยให้ความส าคัญกับระบบ
สารสนเทศที่ต้องบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางด าเนินการ : ประเมินความต้องการ และข้อคิดเห็นและเกี่ยวกับใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานต่างๆ            
ทั้งด้านการบริหารจัดการและการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน เพ่ือน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พิจารณาของคณะท างานวางแผนกลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์ 
(Cloud Strategy) ในภาพรวมของสภากาชาดไทย โดยค านึงถึงความคุ้มค่าด้านการลงทุน 
ความสะดวกในการใช้งานและการบริหารจัดการ และมีความมั่นคงปลอดภัย 

ตัวชี้วัด : 1. คณะท างานวางแผนกลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์สภากาชาดไทย 
 2. แนวทางการใช้บริการคลาวด์ (Cloud Strategy) ในภาพรวมของสภากาชาดไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาด้านทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงลึก (Data Science & 
Analytics Insights) 

ค าอธิบาย : 1. ให้มคีณะท างานท าหน้าที่เป็น Data & Analytics Team เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์
ของการพัฒนาการใช้ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ 

2. จัดให้มีกลยุทธ์ด้านข้อมูลบนพ้ืนฐานความต้องการของหน่วยงาน โดยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
บนพ้ืนฐานความต้องการของหน่วยงาน อาทิ ให้เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนงาน
ด้านการตลาดให้ตรงจุดและตรงประเด็น จัดท าบริการที่สามารถสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ของผู้รับบริการ จนน าไปสู่การให้ผู้รับบริการได้ประสบการณ์ท่ีดีจากบริการทุกขั้นตอน 

3. มีมาตรการพัฒนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูล (Data Foundation) อย่างเป็นระบบ อาทิ การ
สร้างแพลตฟอร์มด้านข้อมูล (Enterprise Data Platform)  ธรรมาธิบาลด้านข้อมูล 
สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) และระบบบริหารข้อมูลหลักขององค์กร 
(Master Data Management) 

มาตรการที่ 1 :  พัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางด าเนินการ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดตั้งคณะท างานในการก าหนดกรอบแนวทาง
และมาตรการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานก าหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาทักษะการใช้
ข้อมูลของบุคลากรของหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่แต่ละหน่วยงานมี
อยู่ หรือบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในหรือการให้บริการประชาชน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) 
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ตัวชี้วัด : 1. คณะท างานท าหน้าที่ เป็น Data & Analytics Team เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ของการ
พัฒนาการใช้ข้อมูล 

 2. กรอบแนวทางและมาตรการส่งเสริมการก าหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาทักษะการใช้
ข้อมูลของบุคลากรของหน่วยงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. กลุ่มภารกิจ (Cluster) 

มาตรการที่ 2 :  สนับสนุนให้หน่วยงานจัดท ากลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลบนพื้นฐานความต้องการของหน่วยงาน
ที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

แนวทางด าเนินการ : สนับสนุนให้หน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่มีอยู่ ผ่าน
แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน หรือที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานตามปกติ และส าหรับการ
พัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและ
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ตัวชี้วัด : กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลบนพื้นฐานความต้องการของหน่วยงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. กลุ่มภารกิจ (Cluster) 

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาความสามารถเพื่อการบริหารความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ค าอธิบาย : 1. ก าหนดกรอบมาตรการเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในการท างานของระบบสารสนเทศ อาทิ 
ก าหนดมาตรฐานการป้องกัน จัดหาผู้ช านาญการรับผิดชอบดูแลงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล มีมาตรการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอโดยเฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด (Compliances) เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของทางราชการ 
(Cyber Security and Data Privacy) 

 2. มีมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล ศึกษาและค้นหาประเด็นความเสี่ยง  ด้านต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
เทคนิคและด้านการบริหารในการลดความเสี่ยงด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการที่ 1 :  พัฒนากรอบแนวทางและมาตรการเพื่อความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลในการท างานของระบบ
สารสนเทศ  

แนวทางด าเนินการ : 1. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Privacy) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลในการท างาน 

 2. สนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการในการน าระบบ ISO27001           
เข้ามาประยุกต์ ใช้กับส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น            
ห้องคอมพิวเตอร์หรือห้อง Server เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

ตัวชี้วัด : นโยบายและมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของหน่วยงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย 
 2. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. ส านักงานตรวจสอบ 

มาตรการที่ 2 :  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกระดับถึงความส าคัญของความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัล  

แนวทางด าเนินการ : 1. ก าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นในการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ  

 2. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล และ
ผลกระทบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ตัวชี้วัด : จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สภากาชาดไทย 

 2. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. ส านักงานตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชนตามพันธกิจของสภากาชาดไทย

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการสร้าง
ความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) เพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชน ตามพันธกิจ
หลักของสภากาชาดไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึง
บริการได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่
สภากาชาดไทยในการน าส่งบริการที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการท างานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ 
ครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของสภากาชาดไทย  

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการท างานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ เป็น
ผลส าเร็จและสามารถน ามาใช้ในการให้บริการกับประชาชนตามแผนที่ก าหนด ครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของ
สภากาชาดไทย 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

แนวทางการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
ประชาชน ตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนา Application ที่ เป็น  One Stop Service เ พ่ือให้บริการจุด เดียวให้กับ
ประชาชน (Super App) 

กลยุทธ์ 3 : สนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  กับภาคีเครือข่าย
ระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Ecosystem Partner) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการประชาชน 
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กลยุทธ์ 1 : พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนตาม
พันธกิจหลักของสภากาชาดไทย 

ค าอธิบาย :  การให้บริการประชาชนเป็นเป้าหมายที่ส าคัญตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย  การน า
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ ข้ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง 
แต่ละหน่วยงาน จึงเน้นไปที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การสนับสนุนการให้บริการประชาชนตามพันธกิจหลัก และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูล โดยผ่านสื่อดิจิทัลช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ บริการ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นต้น   

มาตรการที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

แนวทางด าเนินการ :  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ และมีทักษะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเกิดผล
ส าเร็จที่เป็นรูปธรรม ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามพันธ
กิจหลักของหน่วยงาน เช่น การบริการแบบ Cloud หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงการด าเนินการดังกล่าวไปสู่การให้บริการ
ประชาชน หรือหน่ยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลช่องทางต่างๆ 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการที่มีการเสนอขอและได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาโปรแกรมหลัก (Core Application) ของหน่วยงาน   

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่มีความพร้อม ให้สามารถด าเนินการเพื่อการพัฒนาโครงการ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นผลส าเร็จ  

แนวทางด าเนินการ : เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานในภาพรวมมี
ความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาโครงการเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้เป็นผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด : ปรับปรุงระบบโปรแกรมหลัก (Core Application) ของหน่วยงานเพ่ือให้บริการประชาชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนา Application ที่เป็น One stop service เพื่อให้บริการจุดเดียวให้กับประชาชน (Super App)  

ค าอธิบาย :  การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ เพ่ือบูรณาการสนับสนุนและช่วยเหลือการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนาแอปพลิเคชันการบริการ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงควรที่จะได้มีการ
พัฒนาแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมบริการส าคัญต่างๆ ของสภากาชาดไทย ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย
แอปพลิเคชันเดียว (Super App) เพ่ือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

มาตรการที่ 1 : พัฒนาแอปพลิเคชันหลัก (Super App) ของสภากาชาดไทย  

แนวทางด าเนินการ : 1. ศึกษาความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนา           
แอปพลิเคชันหลัก (Super App) ของสภากาชาดไทย  

 2. พัฒนาแอปพลิเคชันหลัก (Super App) บนพื้นฐานความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
ตัวชี้วัด : แอปพลิเคชันหลัก (Super App) ของสภากาชาดไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการที่ 2 : เชื่อมโยงการท างานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Super App กับแอปพลิเคชันการ
บริการของหน่วยงานต่างๆ  

แนวทางด าเนินการ : 1. ส ารวจระเบียบของสภากาชาดไทย ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่จัดท าแนวปฏิบัติและ
หลักเกณฑ์การเชื่อมโยงการท างานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Super App กับแอป
พลิเคชันการบริการของหน่วยงานต่างๆ  

 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงการท างานและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Super App กับแอปพลิเคชันการบริการของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องการเชื่อมโยงกับ Super App มีความเข้าใจและสามารถด าเนินการได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด : 1. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการเชื่อมโยงการท างานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 
Super App กับแอปพลิเคชันการบริการของหน่วยงานต่างๆ 

 2. จ านวนแอปพลิชันของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงการท างานและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับ Super App 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ 3 : สนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก กับภาคีเครือข่ายระบบนิเวศด้าน
ดิจิทัล (Ecosystem Partner) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชน 

ค าอธิบาย :  เพ่ือให้การบริการประชาชนตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย หน่วยงานต่างๆ 
ของสภากาชาดไทย มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือทางดิจิทัลกับ
องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เพ่ือสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล 
(Digital Ecosystem) เพ่ือบริการประชาชนในรูปแบบเครือข่ายเดียวกัน  
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มาตรการที่ 1 : ก าหนดแนวทางความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระบบนิเวศดิจิทัล (Ecosystem Partner) ของ
หน่วยงานต่างๆ โดยค านึงถึงคุณค่าของประชาชนเป็นหลัก  

แนวทางด าเนินการ : ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ของ

สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital 

Ecosystem) ของหน่วยงานต่างๆ โดยค านึงถึงคุณค่าของประชาชนเป็นหลัก 

ตัวชี้วัด : ข้อปฏิบัติความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระบบนิเวศดิจิทัล (Ecosystem Partner) ของ
สภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 

มาตรการที่ 2 : ก าหนดมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงทางเทคนิคและเงื่อนไขข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายระบบนิเวศ
ดิจิทัล (Ecosystem Partner)  

แนวทางด าเนินการ : ศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรฐานเพ่ือการเชื่อมโยงทางเทคนิคการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ของหน่วยงานต่างๆ  

ตัวชี้วัด : มาตรฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยและภาคี
เครือข่ายภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานภายใน 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการการ
พัฒนาระบบการท างานภายในที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ือรองรับการปรับตัวของหน่วยงานต่างๆ ให้
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ที่ประกอบด้วย
เทคโนโลยี อาทิ Artificial Intelligence (AI) ระบบบริการโครงสร้างพ้ืนฐานแบบ Cloud และเทคนิคการเชื่อมต่อ
แบบ IoT (Internet of Things) จึงเป็นความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบการท างานไป
ในแนวทางการบูรณาการ (Integration) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ทั้งในส่วนของการบริการส่วน
หน้า (Front Office) และการบริการภายใน (Back Office) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนของสภากาชาดไทยไปสู่การบริการแบบอัตโนมัติไร้รอยต่อ (Seamless) จากเหตุผลที่กล่าว
มาแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาระบบการท างานภายใน เป็น
ยุทธศาสตร์หลักประการหนึ่งในแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4)   
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของแต่
ละหน่วยงาน 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงแนวทางการบูรณาการ ( Integration) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ของ
หน่วยงานต่างๆ  
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับโครงการพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางการบูรณาการ (Integration) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ของ
หน่วยงานภายใน รวมถึงแนวทางการบูรณาการระบบและการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ 1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน เพ่ือการบริหารจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ระบบงานหลัก) 

กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการบูรณาการและการท างานร่วมกัน ( Integration & 
Collaboration) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ 3 : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานที่คล่องตัวและยืดหยุ่น 

กลยุทธ์ 1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อการบริหารจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ระบบงานหลัก) 

ค าอธิบาย : การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภายใน (Back Office) เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ได้ด้วยอุปกรณ์สมัยใหม่ เกิดความ
สะดวกในการท างาน เป็นเหตุให้เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อีกทั้งยัง
สามารถเชื่อมต่อการท างานกับระบบงาน (Front Office) ของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การด าเนินงานและบริการประชาชนได้ครบวงจรตามภารกิจหลักของหน่วยงานด้วย เช่น ระบบ
สารสนเทศการเงิน(FMIS), ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMi) โดยการท า Data Analytics 
เป็นต้น   

มาตรการที่ 1 :  จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง   

แนวทางด าเนินการ : ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการปรับปรุง ในมาตรการนี้คือ การ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Business Process Redesign) 

ตัวชี้วัด : แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ก าหนดแนวทางการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

แนวทางด าเนินการ : 1. จัดประชุมระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดมาตรฐานและแนวทางการ
แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

 2. จัดท าแนวทางการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทย 
ตัวชี้วัด : ข้อปฏิบัติและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ

สภากาชาดไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

กลยุทธ์ 2 : การพัฒนาแพลตฟอร์ ม เพื่ อก า รบู รณาการและกา รท า ง าน ร่ วมกั น  ( Integration & 
Collaboration) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ค าอธิบาย :  เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มกลาง  ซึ่งหมายถึง ระบบ
ออนไลน์กลางที่สามารถบริการผู้ใช้ที่หลากหลาย ด้วยระบบงานและระบบข้อมูลที่หลากหลาย 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน สามารถบูรณาการ (Integration) 
และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและช่วย
ยกระดับการบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น การรับสมัครอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ผ่าน Line OA หรือเว็บไซต์ เป็นต้น   

มาตรการที่ 1 : พัฒนาการท างานเชิงบูรณาการ (Integration) ของหน่วยงานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวทางด าเนินการ : จัดประชุมระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการ ( Integration) การ
ท างานระหว่างหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนการบูรณาการ (Integration) การท างานระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

มาตรการที่ 2 : พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน  

แนวทางด าเนินการ : จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Collaboration) 
ระหว่างหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 
 



18 
 

กลยุทธ์ 3 : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานทีค่ล่องตัวและยืดหยุ่น 

ค าอธิบาย :  ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ ข้ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ก า ร ท า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ข อ ง 
สภากาชาดไทย เช่น การประชุมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีการท างานในยุควิถีชีวิต
ใหม่ หรือนิวนอร์มอล (New Normal) ที่ต้องการความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น และยังเป็น
การรองรับความหลากหลายของภารกิจของหน่วยงานตางๆ โดยเฉพาะการท างานที่ต้องมีการ
ติดต่อกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในโซนเวลาที่แตกต่างกับไทย รวมทั้งความต้องการใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลประเภทต่างๆ ท างานร่วมกัน การอ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่บุคลากรที่
อยู่ในกลุ่มนี้ จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์
ผ่าน Application Zoom, MS Team, E-Meeting, ระเบียบการปฏิบัติงานผ่านจากอุปกรณ์
ส่วนตัว หรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน (WFH) เป็นต้น 

 

มาตรการที่ 1 : ก าหนดแนวทางการบริหารและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท างานให้มี
ความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

แนวทางด าเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมการท างานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

 2. จัดท าแนวทางการบริหารและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการท างานให้
มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

ตัวชี้วัด : ข้อปฏิบัติการบริหารและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการท างานให้มีความ
คล่องตัวและยืดหยุ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

มาตรการที่ 2 : ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การท างานผ่านระบบดิจิทัล  

แนวทางด าเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การท างานผ่านระบบดิจิทัล 
 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

อย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัด : ระเบียบและหลักเกณฑ์การท างานผ่านระบบดิจิทัล 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. ส านักกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล 

 
 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการตามพันธกิจและเป้าหมายของสภากาชาดไทยให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ เป็นต้น หรือจ าแนกเป็นบุคลากรกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ให้บริการด้านไอที 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดิจิทัล อาทิ ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทักษะ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยการใช้ข้อมูล (Data Security and Privacy) ทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะ
ด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล (Digital Laws, Governance, Standard and Compliances) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการ ทักษะด้านบริหารโครงการ หรือทักษะด้านผู้น าดิจิทัล 
เป็นต้น บนพื้นฐานความต้องการและความจ าเป็นที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน และ
เพียงพอส าหรับการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท างานและการให้บริการ 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสภากาชาดไทยให้มีทักษะดิจิทัลอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการท างาน
และการให้บริการที่ทันสมัย  

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross)   

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. บุคลากรสภากาชาดไทย เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานและการให้บริการที่ทันสมัย 

2. บุคลากรสภากาชาดไทย มีความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ
ท างานตามต าแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม 

3. บุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานเพ่ิมขึ้น  มี
ความพร้อมสนับสนุนการเป็นองค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross) 
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แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ 1 : ก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีความเหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
กลยุทธ์ 2 : ก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลที่พึงพัฒนาส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีที่เหมาะสม อาทิ เรียนจากระบบออนไลน์ เรียนด้วยการฝึก

ปฏิบัติจากการท างาน การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Learning) การเรียนจาก
นอกระบบและในระบบ (Non-Formal and Formal Learning) 

กลยุทธ์ 1 : ก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลท่ีมีความเหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม  

ค าอธิบาย :  แต่ละกลุ่มจะมีความต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่แตกต่างกันตามลักษณะงานของบุคคลแต่ละกลุ่ม จึง
จ าเป็นที่จะต้องก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีความเหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่
ละกลุ่ม เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ประสบผลส าเร็จ 

มาตรการที่ 1 : จัดท ากรอบและแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหมาะสม
กับหน้าที่ ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

แนวทางด าเนินการ : จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น จั ด ท า ก ร อ บ แ น ว ท า ง ทั ก ษ ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
สภากาชาดไทย เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
สภากาชาดไทย  

ตัวชี้วัด : ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่ทั้ง
ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเหมาะสมส าหรับบุคลากรของหน่วยงาน   

แนวทางด าเนินการ : สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ความต่าง (Gap Analysis) ด้านทักษะความรู้ทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในมาตรการที่ 1 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดหลักสูตรและแนว
ทางการอบรมท่ีเหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่มของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัด : 1. แผนพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่มของหน่วยงาน 
 2. หลักสูตรและแนวทางการอบรม (ตามข้อ 1) ที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่มของหน่วยงาน 
 3. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับบุคลากรทุกกลุ่มของ

หน่วยงาน ตามแผนและหลักสูตรที่ก าหนด (ตามข้อ 1 และ 2)  
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

กลยุทธ์ 2 : ก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลที่พึงพัฒนาส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ค าอธิบาย :  เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ของสภากาชาดไทย จ าเป็นที่จะต้อง
มีการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ในการด าเนินการดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ บุคลากรสายเทคโนโลยีดิจิทัลยังต้องได้รับ
การอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพด้านดิจิทัลด้วย 
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มาตรการที่ 1 : ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และทักษะที่จ าเป็นต้องพัฒนา
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แนวทางด าเนินการ : ประสานความร่วมมือกับคณะท างานจัดท ากรอบแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย เพ่ือการแลกเปลี่ยนและน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่จ าเป็นต่อการ
ก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นและมีความ
เหมาะสมส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมรองรับการเป็น
องค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross) 

ตัวชี้วัด : 1. ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 2. ก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นรวมทั้งจริยธรรมวิชาชีพทางด้าน

ดิจิทัล 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

มาตรการที่ 2 : สนับสนุนใหบุ้คลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน  

แนวทางด าเนินการ : 1. คณะท างานจัดท ากรอบแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการอบรมตามกรอบแนวทางท่ีก าหนด 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานที่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบกรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด บนพ้ืนฐานความจ าเป็นและความ
ต้องการของแต่ละหน่วยงานต่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด : 1. มาตรการส่งเสริมให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมตามกรอบ
แนวทางท่ีก าหนด 

 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวทางและหลักสูตรที่
ก าหนด 

 3. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา (ตามข้อ 2) ตาม
กรอบแนวทางและหลักสูตรที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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กลยุทธ์ 3 : การพัฒนาบุคลากรด้วยทางเลือกที่เหมาะสม อาทิ เรียนจากระบบออนไลน์ เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติ
จากการท างาน การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Learning) การเรียนจากนอกระบบและใน
ระบบ (Non-Formal and Formal Learning) 

ค าอธิบาย :  เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย มีทางเลือกส าหรับวิธีการพัฒนาบุคลากรของ
สภากาชาดไทย ตามกรอบการพัฒนาและกลุ่มทักษะดิจิทัลที่พึงพัฒนา ที่ก าหนดในกลยุทธ์ที่ 1 
และ 2 ที่มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง จึงควรที่จะมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยวิธีที่เหมาะสม ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ  เช่น เรียนจากระบบออนไลน์ ผ่านระบบ MOOC หรือระบบการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน (Massive Open Online Courses) ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกเรียน
จ านวนมาก และสามารถเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัย ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นและสะดวก
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มเพียง
พอที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามภารกิจของหน่วยงาน 

แนวทางด าเนินการ : สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ความต่าง (Gap Analysis) ด้านทักษะความรู้ทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน ตามกรอบแนวทางการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้จากกลยุทธ์ที่ 1 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดหลักสูตร
เป้าหมายและแนวทางการอบรมที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด : แผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ก าหนดแนวทางการพัฒนาระดับบริหาร (Management) เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรสมัยใหม่  

แนวทางด าเนินการ : 1. ประสานความร่วมมือกับคณะท างานจัดท ากรอบแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลสภากาชาดไทย เพ่ือก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับระดับบริหาร (Management) เพ่ือให้มีทักษะความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ 
2. ประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกลยุทธ์ที่ 1 ให้
ทุกหน่วยงานทราบ รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร วันและเวลา วิทยากร และ
สถานที่จัดอบรมให้ระดับบริหารแต่ละหน่วยงานทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ระดับบริหารทุก
หน่วยงานมีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
องค์กรสมัยใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัด : 1. หลักสูตรและแนวทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับระดับบริหาร 
(Management) 

 2. จ านวนบุคลากรระดับบริหาร (Management) ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนด (ตามข้อ 1) 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมั่นคงปลอดภัย 

เพื่อบริการหน่วยงานและประชาชน อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 
 
หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เป็นการน าแนวคิดของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานของหน่วยงานต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทยในภาพรวม 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็น ให้แก่ทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทย ให้
สามารถปฏิบัติงานและให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เสถียร และมั่นคงปลอดภัย เพ่ือช่วยให้บุคลากร
สภากาชาดไทยท างานได้อย่างต่อเนื่อง และผู้รับบริการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
บริการต่างๆ ได้ตามต้องการ   

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

หน่วยงานของสภากาชาดไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ เสถียร และมั่นคงปลอดภัย 
ครบทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือพัฒนาการท างานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
ดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานต่างๆ  

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย และเพียงพอ ส าหรับการ
ให้บริการหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการอย่างเสถียร มั่นคงปลอดภัย และต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ 3 : การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ 

ค าอธิบาย : เพ่ือช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถรับรู้และ
เข้าใจความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถด าเนินการร่วมกัน
ในการออกแบบและพัฒนา ตลอดจนการบริหารจัดการการท างานของโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและสามารถตอบโจทย์ของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดเล็ก ส่วนกลางอาจมีความจ าเป็นต้องให้การ
สนับสนุนเพ่ือให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นผลส าเร็จ ตั้งแต่การ
ออกแบบและพัฒนา ไปจนถึงการบริหารจัดการการท างานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน 

มาตรการที่ 1 : ให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการประชาชน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท างาน และ/
หรือการบริการประชาชน อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

แนวทางด าเนินการ : ส่งเสริมการก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย 
และมีความเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการท างาน และ/หรือการบริการ
ประชาชน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัด : แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนการท างาน 
และ/หรือการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ให้ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและประสาน
ความต้องการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัย เพื่อน าไปออกแบบ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของส่วนกลาง เพื่อให้บริการหน่วยงานต่างๆ 

แนวทางด าเนินการ : ด าเนินการเก็บรวบรวมและประสานความต้องการใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่
มั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้บริการหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล บนพ้ืนฐานความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 3. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 4. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัย และเพียงพอ ส าหรับการให้บริการ
หน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ อย่างเสถียร ม่ันคงปลอดภัย และต่อเนื่อง 

ค าอธิบาย : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของให้
มีความเสถียร และมั่นคงปลอดภัย ได้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และผู้มารับ
บริการของสภากาชาดไทย เช่น การประยุกต์ใช้ ISO27001 หรือ COBIT เป็นต้น   

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัย เพื่อให้บริการตามความ
ต้องการของหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ 

แนวทางด าเนินการ : 1. ให้ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้สามารถบริการตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และ
ผู้รับบริการ และรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล สภากาชาดไทย พ.ศ.
2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

 2. จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย 
ตัวชี้วัด : ก าหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ด าเนินการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัย 

แนวทางด าเนินการ : ให้ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาและ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทย 

ตัวชี้วัด : 1. แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง
ปลอดภัย 

 2. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

กลยุทธ์ 3 : การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล1  

ค าอธิบาย : เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทุกวันนี้ครอบคลุมงานทุกภาคส่วนขององค์กร จึงจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการใช้ที่มีความม่ันคงปลอดภัยด้วยมาตรการปฏิบัติที่ปลอดจากความเสี่ยง มีการตรวจสอบ
และติดตามวัดผลอย่างเป็นระบบ มาตรการที่กล่าวเป็นกลยุทธ์ด้านที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
(Governance) การส่งเสริมเพ่ือน าธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) หรือ
แนวทางการบริหารจัดการที่ดีในการบริการสารสนเทศ (Information Service) ที่ปลอดจากความ
เสี่ยงด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนตาม
ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานอย่างมั่นคงและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้   

มาตรการที่ 1 : พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี           
ธรรมาภิบาล 

แนวทางด าเนินการ : จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ธรรมาภิบาลของสภากาชาดไทย 

ตัวชี้วัด : นโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี       
ธรรมาภิบาลของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

                                                           
1 ธรรมาภิบาลของโครงสร้างพื้นฐาน เป็นหลักการบริหารเชิงคุณภาพที่ยึดคุณค่าของผู้รับบริการเป็นหลัก และลดปัจจัยที่เป็นความ
เสี่ยงของผู้รับบริการ มีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย มีความต่อเนื่องของการให้บริการ มีความ
โปร่งใสในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบการด าเนินงานและการให้บริการได้ เป็น
ต้น แนวทางปฏิบัติรูปแบบหนึ่งที่น าไปสู่การมีธรรมมาภิบาลของโครงสร้างพื้นฐาน คือ การประยุกต์ใช้มาตรฐานคุณภาพ ISO27001 
(ท่ีมา: การประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับท่ี 4) ครั้งท่ี 5 (27 เมย.2565 
เวลา 9.30-12.00 น.)  
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มาตรการที่ 2 : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางด าเนินการ : 1. จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลของสภากาชาดไทย 

 2. ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ (ตามข้อ 1) 
ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานที่น านโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไปด าเนินการ มีแผนขับเคลื่อนและมี

วิธีด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ในเบื้องต้น 
 2. หน่วยงานมีการด าเนินการตามแผนฯ และวิธีด าเนินการ (ตามข้อ 1)  
หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 
 

--------------------------------------------------------------------------- 


