
แบบประชาพิจารณ์ 

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

 

ค าชี้แจง 

   

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล ได้จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภำกำชำดไทย  

พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เพ่ือให้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำไอซีทีของหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยใน

ปีงบประมำณ 2567-2569 และเพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภำกำชำดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

มีควำมสมบูรณ์และครบถ้วน ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล จึงได้จัดท ำแบบประชำพิจำรณ์ (ร่ำง) 

แผนแม่บทฯ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนในสภำกำชำดไทยทั้งในส่วนของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ

น ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแผนแม่บทฯ ดังกล่ำวให้มีควำมสมบูรณ์ต่อไป  

แบบประชำพิจำรณ์ (ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภำกำชำดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

ประกอบด้วยเนื้อหำ 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ภำพรวมของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภำกำชำดไทย  พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital Capabilities) เพ่ือพัฒนำ

สภำกำชำดไทยให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) 

 ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำให้บริกำรประชำชนตำมพันธกิจของสภำกำชำดไทย

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรท ำงำนภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล 

 ส่วนที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่องค์กรดิจิทัล  

 ส่วนที่ 6 ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยเพ่ือบริกำร

หน่วยงำน และประชำชนอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 

   

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล ขอขอบคุณที่ร่วมเสนอแนะและให้ควำมคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภำกำชำดไทย พ.ศ.2567-2569           

(ฉบับที่ 4) ครั้งนี้จะบรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ตั้งไว้และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำไอซีทีของ

สภำกำชำดไทยต่อไป 
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องควำมคิดเห็นที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน และให้ข้อเสนอแนะในกรณี          

ที่ไม่เห็นด้วยหรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 วิสัยทัศน ์    

 สภำกำชำดไทยมุ่งกำรพัฒนำสู่องค์กรดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล เพื่อสนับสนุนกำรเป็นองค์กรสำธำรณกุศล
ของประเทศท่ีมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและช่วยเหลือประชำชนและ
ผู้ด้อยโอกำสให้มีสุขภำวะที่ดี 

   

2 พันธกิจ    

 “พัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อ 

• สนับสนุนพันธกิจหลักของสภำกำชำดไทย 

• บริหำรจัดกำรของสภำกำชำดไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

• ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรดิจิทัลแบบบูรณำกำรและมีส่วน
ร่วมอย่ำงคุ้มค่ำ” 

   

3 เป้าหมาย    
 สภำกำชำดไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

และข้อมูลแบบบูรณำกำรและอย่ำงมีส่วนร่วม ในกำรด ำเนินกำรตำม
พันธกิจของสภำกำชำดไทย และพร้อมสนับสนุนงบประมำณและ
ทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลอย่ำงมีคุณภำพ 

   

4 เป้าหมาย (เชิงปฏิบัติ)    

 1. บริการทางการแพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ 
ของสภากาชาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการทางการแพทย์ 
และพยาบาล อำทิ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ โรงพยำบำลสมเด็จ        
พระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู และสถำนเสำวภำ 
เป็นต้น หน่วยงำนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบริกำรทำง
กำรแพทย์และพยำบำล อำทิ ส ำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัย
พิทักษ์ (สถำนีกำชำด) และอื่นๆ มีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ำมำ
ประยุกต์ใช้กับบริกำรทำงกำรแพทย์และพยำบำลท่ีมีอยู่ เพื่อกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมบริกำรใหม่ในรูปแบบบริกำรดิจิทัล กำรบูรณำกำร
ข้อมูลอย่ำงปลอดภัย เพื่อน ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร         
ทำงกำรแพทย์และพยำบำลของหน่วยงำนต่ำงๆ 
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

4 เป้าหมาย (เชิงปฏิบัติ)    

 2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูล เข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงมีส่วนร่วม และสำมำรถบูรณำ
กำรช่องทำงบริกำรและข้อมูลท่ีจ ำเป็นร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ         
ท้ังภำยในและภำยนอกของสภำกำชำดไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้ มีกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท่ัวไปและ
หน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำกำรบริกำรและกิจกรรมอื่นๆ ของ
สภำกำชำดไทย บนฐำนกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลแบบบูรณำกำร 

3. การบริการโลหิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดหาและบริการโลหิต 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ได้
มำตรฐำน และปลอดภัยท้ังผู้ให้และผู้รับ รวมท้ังผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ  
ท้ังในแง่กำรพัฒนำและกำรผลิตอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมเพื่อ      
เพิ่มประสิทธิภำพและควบคุมคุณภำพ และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนคุณภำพท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อประโยชน์ในด้ำนกำร
พัฒนำกระบวนกำรผลิต ตลอดจนกำรน ำข้อมูลย้อนกลับจำก
กระบวนกำรมำใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกระบวนกำรและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครและงานด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและกำร
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เข้ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรและพัฒนำ
งำนตำมภำรกิจหลักของแต่ละหน่วยงำน และกำรบูรณำกำร
ระบบงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะงำนด้ำนอำสำสมัคร ให้มีควำม
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และเพียงพอกับควำมต้องกำร 

5. ข้อมูลท่ีส าคัญของสภากาชาดไทย มีการจัดเก็บและบริหาร
ข้อมูลระบบดิจิทัลอย่างเสถียร มั่นคง และปลอดภัย โดยเฉพาะ
ข้อมูลด้านการบริหารส านักงาน และข้อมูลด้านการบริการ
ประชาชน เช่น ระบบสำรสนเทศโรงพยำบำล (HIS) และระบบ
สำรสนเทศอำสำสมัครสภำกำชำดไทย (VTRIS) เป็นต้น  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

5.  ผลผลิต (Output)    
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้มีควำมเสถียร มั่นคง และปลอดภัยมำกขึ้น  

2. การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ได้
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงำน สำมำรถน ำมำบูรณำ
กำรและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 

3. การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ เช่น กำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber security) กำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data privacy) และกำรประยุกต์ใช้มำตรฐำนสำกลด้ำนควำม
มั่นคงปลอดภัย (ISO27001) กับระบบงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเหมำะสม
กับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบทต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรจัดเก็บเอกสำร เป็นต้น 

5. การพัฒนาทักษะความรู้สมัยใหม่ให้แก่บุคลากร โดยเฉพำะ
บุคลำกรสำยไอทีเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรสนับสนุนกำรพัฒนำโครงกำร
ไอทีของหน่วยงำน และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรแรงงำนทักษะ
ใหม่ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในระยะยำว 
เช่น Data Science & Analytics, Digital Marketing หรือกำร
ออกแบบระบบ เป็นต้น  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

6. ผลลัพธ์ (Outcome)    

 สภากาชาดไทย มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ และบุคลากร รวมทั้งระบบ
สารสนเทศที่ส าคัญมีความเสถียรและมั่นคงปลอดภัย ทั้งข้อมูลด้าน
การบริหารส านักงาน ได้แก่ ข้อมูลด้ำนกำรเงิน บุคลำกร และนโยบำย
และยุทธศำสตร์ เป็นต้น และข้อมูลด้านการบริการประชาชน เช่น 
ข้อมูลผู้รับบริกำรทำงกำรแพทย์และพยำบำล ข้อมูลอำสำสมัคร ข้อมูล
ผู้ประสบภัย และข้อมูลผู้บริจำค เป็นต้น  

ปรับเปลี่ยนสภากาชาดไทยไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital Transformation) เช่น Collaboration/connectivity, 
Customer centric, data & analytics driven, customer 
engagement/co-creation, Service innovation และ Effective 
omnichannel เป็นต้น  

ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่วุฒิภาวะดิจิทัลของ
สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Digital Maturity Model) ใน
ลักษณะองค์กรอัจฉริยะ (Smart Organization) เป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินงำนท่ีมุ่งกำรส่งเสริมและช่วยเหลือ
ประชำชนให้มีสุขภำวะท่ีดี รองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข
และปัจจัยต่ำงๆ ของไทยและของโลกในปัจจุบันท่ีมีควำมรวดเร็วและ
ควำมซับซ้อนมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
สถำนกำรณ์ด้ำนประชำกร ด้ำนสำธำรณสุข และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เศรษฐกิจและกำรเมืองของโลก  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

7.  ยุทธศาสตร์    

 ยุทธศาสตร์ที่  1 กำรสร้ ำงควำมสำมำรถด้ ำนดิจิ ทัล (Digital 
Capabilities) เพื่อพัฒนำสภำกำชำดไทยให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital 
Thai Red Cross)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำให้บริกำรประชำชนตำม
พันธกิจของสภำกำชำดไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรท ำงำน
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่
องค์กรดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อบริกำรหน่วยงำน และประชำชนอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) เพื่อพัฒนาสภากาชาดไทยให้

เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross)  

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านความสามารถพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital 
Foundation) 

มาตรการที่ 1 จัดท ำแผนพัฒนำควำมสำมำรถทำงดิจิทัล (Digital 
Foundation) ของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อบริกำรประชำชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทันสมัย 

มาตรการที่ 2 ก ำหนดกลยุทธ์กำรใช้บริกำรคลำวด์ (Cloud Strategy) 
โดยให้ควำมส ำคัญกับระบบสำรสนเทศท่ีต้องบริกำรประชำชนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

   

2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจ
เหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงลึก (Data Science & Analytics Insights) 

มาตรการที่ 1 พัฒนำทักษะกำรใช้ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ควำมพร้อมในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในระบบสำรสนเทศของ
หน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มาตรการที่ 2 สนับสนุนให้หน่วยงำนจัดท ำกลยุทธ์พัฒนำระบบข้อมูล
บนพื้นฐำนควำมต้องกำรของหน่วยงำนท่ีมีควำมมั่นคงปลอดภัย 

   

3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาความสามารถเพื่อการบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

มาตรการที่ 1 พัฒนำกรอบแนวทำงและมำตรกำรเพื่อควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงดิจิทัลในกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ  

มาตรการที่ 2 สร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรทุกระดับถึง
ควำมส ำคัญของควำมมั่นคงปลอดภัยทำงดิจิทัล  

   

4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชนตามพันธกิจของสภากาชาดไทยอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนตามพันธกิจหลักของ
สภากาชาดไทย 

มาตรการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริกำร
ประชำชนอย่ำงทั่วถึงและต่อเน่ือง  

มาตรการที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงำนท่ีมีควำมพร้อม           
ให้สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำโครงกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล     
ได้เป็นผลส ำเร็จ  

   

2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา Application ที่เป็น One stop service เพื่อ
ให้บริการจุดเดียวให้กับประชาชน (Super App) 

มาตรการที่ 1 พัฒนำแอปพลิเคชันหลัก (Super App) ของสภำกำชำดไทย 

มาตรการที่ 2 เชื่อมโยงกำรท ำงำนและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง 
Super App กับแอปพลิเคชันกำรบริกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ  

   

3 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกกับภาคีเครือข่ายระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Ecosystem 
Partner) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชน 

มาตรการที่ 1 ก ำหนดแนวทำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยระบบ
นิเวศดิจิทัล (Ecosystem Partner) ของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยค ำนึงถึง
คุณค่ำของประชำชนเป็นหลัก 

มาตรการที่ 2 ก ำหนดมำตรฐำนเพื่อกำรเชื่อมโยงทำงเทคนิคและ
เงื่อนไขข้อตกลงกับภำคีเครือข่ำยระบบนิเวศดิจิทัล (Ecosystem 
Partner)  

   

4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ระบบงานหลัก) 

มาตรการที่ 1 จัดท ำแผนพัฒนำและปรับปรุงระบบงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
ต่อเนื่อง  

มาตรการที่ 2 ก ำหนดแนวทำงกำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน 

   

2 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบูรณาการและ            
การท างานร่วมกัน (Integration & Collaboration) โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มาตรการที่ 1 พัฒนำกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร (Integration) ของ
หน่วยงำนต่ำงๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

มาตรการที่ 2 พัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกัน 
(Collaboration) ระหว่ำงหน่วยงำน  

   

3 กลยุทธ์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานท่ีคล่องตัวและ
ยืดหยุ่น 

มาตรการที่ 1 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรและสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนให้มีควำมคล่องตัวและยืดหยุ่น 

มาตรการที่ 2 ก ำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์กำรท ำงำนผ่ำนระบบ
ดิจิทัล 

   

4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีความเหมาะสม
ส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

มาตรการที่ 1 จัดท ำกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีควำมเหมำะสมกับหน้ำท่ีท้ังระดับผู้บริหำรและ
ผู้ปฏิบัติงำน  

มาตรการที่ 2 ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนทรำบเกี่ยวกับกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีควำม
เหมำะสมส ำหรับบุคลำกรของหน่วยงำน  

   

2 กลยุทธ์ที่ 2 ก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลท่ีพึงพัฒนาส าหรับบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรการที่ 1 ก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career 
Path) และทักษะท่ีจ ำเป็นต้องพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มาตรการที่ 2 สนับสนุนให้บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำรับ
กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นอย่ำงครบถ้วน  

   

3 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้วยทางเลือกท่ีเหมาะสม อาทิ เรียน
จากระบบออนไลน์ เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจากการท างาน การศึกษา
ตามอัธยาศัย (Informal learning) การเรียนจากนอกระบบและใน
ระบบ (Non-formal and formal learning) 

มาตรการที่ 1 จัดท ำแผนพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมำะสม
ส ำหรับบุคลำกรแต่ละกลุ่ม เพียงพอท่ีจะสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

มาตรการที่ 2 ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระดับบริหำร 
(Management) เพื่อให้มีทักษะควำมรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
พัฒนำองค์กรสมัยใหม่  

   

4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
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  ส ำนักงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและดิจิทลั สภำกำชำดไทย 

ส่วนที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัยเพื่อบริการหน่วยงาน

และประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

ข้อที ่ ประเด็นการพิจารณา 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ 

มาตรการที่ 1 ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ก ำหนดแนวทำงกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรให้บริกำรประชำชนเพื่อพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมั่นคงปลอดภัยเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำน 
และ/หรือกำรบริกำรประชำชน อย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 2 ให้ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลเป็น
หน่วยงำนหลักในกำรรวบรวมและประสำนควำมต้องกำรใช้ระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมั่นคงปลอดภัยเพื่อน ำไปออกแบบ
ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของส่วนกลำงเพื่อให้บริกำรหน่วยงำนต่ำงๆ 

   

2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง
ปลอดภัย และเพียงพอส าหรับการให้บริการหน่วยงานต่างๆ            
และผู้รับบริการ อย่างเสถียร มั่นคงปลอดภัย และต่อเนื่อง 

มาตรการที่ 1 จัดท ำแผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัล       
ท่ีมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ 
และผู้รับบริกำร 

มาตรการที่ 2 ด ำเนินกำรพัฒนำและให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมั่นคงปลอดภัย  

   

3 กลยุทธ์ที่ 3 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

มาตรการที่ 1 พัฒนำนโยบำยและแนวปฏิบัติของกำรให้บริกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

มาตรการที่ 2 ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม 

   

4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 

 


