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ภาคผนวก 
 

 ก  ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 495/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 1604/2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
(เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม) ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 470/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
(เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม) ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 382/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
(เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม) ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 774/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
(เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม) ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 209/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
(เปลี่ยนแปลง) 

ข  ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 676/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า      
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย 

ค  ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 358/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

ง   ค าสั่งส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 70/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย         

จ   ค าสั่งส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย        
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

 

 ช  ค าสั่งส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 
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บทที่ 1 

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561–2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561–2580 ก าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทย        
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ       
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่ งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น         
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายที่ส าคัญ คือ         
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ ์วัฒนธรรม ประเพณี และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านอ่ืนๆ น ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่าน        
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในมิติต่างๆ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม      
และบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนา
คนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดบนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีและลดความเหลื่อมล้ าของ       
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เป้าหมาย        
ที่ส าคัญคือ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมาย                 
ที่ส าคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม          
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง 
 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง                
มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน          
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้         
โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง 
 

1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมี
เป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน          
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ การให้บริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมพร้อมที่          
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเข้ามา
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ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน ทันสมัย  มีความเป็นสากล ลดความเหลื่อมล้ าและ            
เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอ านวยความยุติธรรม           
ตามหลักนิติธรรม 
 
2. ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566–2570) ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศที่ด าเนินการเพ่ือมนุษยธรรมตามหลักการ  

กาชาดสากลมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และผู้ด้อยโอกาสด้วยจิตสาธารณะให้มี  
สุขภาวะที่ดี พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพันธกิจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย  
4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2) การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย          

3) การบริการโลหิต และ 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนาบุคลากร 

ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 2) การบริการโลหิตชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะ
อย่ างครบวงจร  3) การช่วยเหลือผู้ ประสบภัย เป็นไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ   

4) พัฒนางานด้านอาสาสมัครเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และ 5) ระบบบริหารจัดการองค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ เป้าประสงค์ที่ 1 ของสภากาชาดไทย ขยายขอบเขตการบริการของบางหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ และเป้าประสงค์ที่ 2                     
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือยกระดับความสามารถของการแพทย์และการรักษาพยาบาล รวมถึงการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นต้นแบบของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการโลหิตชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจร รองรับ
เป้าประสงค์ที่ 3 ของสภากาชาดไทย การบริการโลหิตตามมาตรฐานสากลเพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ เป้าประสงค์ที่ 4 เป็นศูนย์ดวงตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติเพ่ือได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้น และมีกฎหมายรองรับในการด าเนินการปลูกถ่ายอวัยวะ เป้าประสงค์ที่ 5 
ย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุไปสถานที่ใหม่เพ่ือสนับสนุนการผลิต/การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ 
มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเป้าประสงค์ที่ 6 ผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุใหม่
ตั้งแต่ต้นน้ า : วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโรต้าไวรัส และยาอิมมูนบีซีจี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
รองรับเป้าประสงค์ที่ 7 ของสภากาชาดไทย เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการบรรเทาทุกข์อย่าง 
มีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานด้านอาสาสมัครเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองรับ
เป้าประสงค์ที่ 8 ของสภากาชาดไทย ส่งเสริมกิจกรรมประชานามัยพิทักษ์เชิงรุกในกลุ่มเปราะบาง        
ทางสังคมและการเข้าถึงบริการการแพทย์ยาก รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริม         
การลดภาวะโลกร้อน เป้าประสงค์ที่ 9 จัดการฝึกอบรมออนไลน์ในการฝึกฝนและพัฒนาอาสาสมัคร 
เป้าประสงค์ที่ 10 การบูรณาการระบบอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
ในพ้ืนที่ต่างๆ ให้แข็งแรง และสร้างฐานอาสาสมัครมืออาชีพรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
พอเพียงกับความต้องการ และเป้าประสงคท์ี ่11 สนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย
บนท้องถนนเพ่ือลดจ านวนผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ระบบบริหารจัดการองค์กรอย่ างมีประสิทธิภาพ รองรับ 
เป้าประสงค์ที่ 12 ของสภากาชาดไทย การใช้ Shared Service ส าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคลัง กายภาพ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารทั่วไป เป้าประสงค์ท่ี 13 บูรณาการรับบริจาคท้ังรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ และตั้งศูนย์ดูแลสมาชิกผู้บริจาคและผู้มีอุปการคุณสัมพันธ์ เป้าประสงค์ที่ 14 
แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน เพ่ิมทักษะด้าน Digital และสมรรถนะด้านอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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3. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็น
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) 
ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภายใต้บริบทความท้าทายของประเทศไทย คือ การพัฒนาขีดความสามารถของ 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม การบริหารจัดการ        
สังคมผู้สูงอายุ การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ การปรับตัวและฉกฉวย
โอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และที่ส าคัญคือ การก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และ
บริบทความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลคือ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
การหลอมรวมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ ผู้บริ โภคกลายเป็นผู้ผลิต การแข่งขันบนฐานของ
นวัตกรรม ยุคของระบบอัจฉริยะ การแข่งขันด้วยข้อมูล การแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์ และ  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก าลังคน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ให้         
ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม1 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัล          
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ ปฏิรูป 
ประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และ            
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล         
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่          
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายในภาพรวม            
4 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ              
ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                                                        
1 สาระส าคัญแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. เรียกดูเมื่อวันที่  17 เมษายน 2565 เรียกดูจาก 
www.pattaya.go.th/document/Digitech/File/04.pdf. 
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3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่ เหมาะสมต่อ 
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนา 
ระยะยาวอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัล           
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย  
4 ระยะ ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 1-1 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี 
 

 

ที่มา : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.ส านักงานคณะกรรมการ             
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. เรียกดูจาก 
www.onde.go.th/assets/portals/1/files/นโยบายและแผนระดับชาติ.PDF. 
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ที่มา : นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม.ส านักงานคณะกรรมการ            
ดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม. เรี ยกดูจาก 
www.onde.go.th/assets/portals/1/files/นโยบายและแผนระดับชาติ.PDF. 

 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลบรรลุผล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจึงได้
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม  
ทั่วประเทศ 

มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพด้วย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดิจิทัล 
ในอนาคตโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ 
ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่ ง เน้นการเร่ งส่ ง เสริมเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Economy 
Acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) 
ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุง          
แนวทางการท าธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม่ (Startup) ในด้านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วย
เชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลกสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่งเน้นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจใน       
เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพง 
และให้ความส าคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่รู้เท่าทันข้อมูลและมีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยสุดท้ายเมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลพร้อมและพลเมืองดิจิทัล
พร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการ
ดิจิทัลต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการท างานและการให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิด 
การปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลและสามารถให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคง
ของชาติให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลรวมไปถึงการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐเพ่ือให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของ
ภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการและสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการท างานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นกลุ่มคนท างานที่เป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพ (Productivity) 
ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมให้ประชาชน
ทั่วไปก็เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญเช่นกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ท างาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วย
ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นบทบาทหน้าที่หลักของภาครัฐในการอ านวยความสะดวก
ให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจส าคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) 
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(Cyber Security) 
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ICT 
 

4.1 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
พ.ศ.2562 

รัฐบาลดิจิทัลเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ
และการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีเป้าประสงค์ เพ่ือให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดท าบริการสาธารณะ
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล 
โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวก  
ในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชนและในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและ 
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์พระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบด้วย 
1. การน าระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารและการให้บริการของ

หน่วยงานรัฐทุกแห่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่า  

2. การพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับระบบดิจิทัล และพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่จ าเป็นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

3. การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบความมั่นคงหรือความเป็นส่วนตัวของประชาชน 

4. การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและ

ครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล  

5. การรักษาวินัยการเงินการคลังภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่าย

งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมาย  

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเกิดการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับ
หน่วยงานและด าเนินการ ดังนี้ 
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1. จัดท าข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถแลกเปลี่ยน
กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 

2. จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน  
และการให้บริการประชาชน โดยต้องท างานร่วมกันได้ตามมาตรฐานข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก าหนด 

3. จดัให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
4. จัดให้มีระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ในการอ านวย

ความสะดวกในการบริการประชาชน 
5. จัดให้มีมาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของ

หน่วยงานของรัฐ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีระบบป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทางไซเบอร์ 
6. จัดให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถในด้าน         

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
7. ให้มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน นโยบาย และ                   

แนวปฏิบัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานรัฐอย่างน้อย               
ปีละหนึ่งครั้ง 
 

4.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ความ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิ         
ในข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ 

หมวด 1  คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
หมวด 2  การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  
หมวด 3  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
หมวด 4  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
หมวด 5  การร้องเรียน  
หมวด 6  ความรับผิดทางแพ่ง  
หมวด 7  บทก าหนดโทษ  
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หลักการส าคัญตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้   
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 
E-mail ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น  

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 3 บุคคล ได้แก่ 1) เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่ข้อมูลนั้น
ระบุไปถึง 2) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ส าคัญที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น จัดให้มีมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพ่ือตรวจสอบการท างานของตน เป็นต้น 3) ผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล มีหน้าที่หลัก คือ ด าเนินการตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เว้นแต่
ค าสั่งนั้นขัดต่อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

3. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การด าเนินการดังกล่าวจะ           
ชอบด้วยกฎหมายหากด าเนินการตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น เป็นการจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติ             
ตามสัญญา เจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น            
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล เป็นต้น  

4. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่รับข้อมูล
ส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์           
ที่คณะกรรมการประกาศ 

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้
ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล เป็นต้น  

6. การร้องเรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

7. ความรับผิดและบทลงโทษ ประกอบด้วย 1) ความรับผิดทางแพ่ง 2) โทษอาญา  
และ 3) โทษทางปกครอง เช่น ผู้กระท าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าการด าเนินการนั้นจะเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ          
หรือไม่ก็ตามศาลมีอ านาจสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้สองเท่าของค่าสินไหมทดแทน            
ที่แท้จริง เป็นต้น   
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4.3 พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นมาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ต้องค านึงถึงความเป็นเอกภาพและ 
การบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนและต้องสอดคล้องกับนโยบาย        
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติของ            
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์               
ขั้นพ้ืนฐานต้องมีเป้าหมายและแนวทาง ดังนี้ 

1. การบูรณาการการจัดการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ 
2. การสร้างมาตรการและกลไกเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน รับมือ และ        

ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
3. การสร้างมาตรการในการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
4. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 
6. การพัฒนาบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
7. การสร้างความตระหนักและความรู้ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์
8. การพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

และให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือก ากับดูแล และหน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ จัดท าประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา            
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังนี้ 

1. แผนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
2. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
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5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่             
การเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลค่อนข้างมาก กล่าวคือ  

1. เทคโนโลยีเปลี่ยนและเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้ระบบการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขทั่วโลกเกิดความตื่นตัวค่อนข้างมาก           
ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นและเร็วขึ้นเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะ 
ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในลักษณะเช่นนี้อีกแต่การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นก็เป็นปัจจัย        
ที่ท าให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการน าเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านี้มีต้นทุนสูงแม้ว่าโรคบางอย่างสามารถ
ตรวจพบได้ในระยะเริ่มต้น (Early Detection) ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะท าให้ต้นทุน
การวินิจฉัยและการรักษาแพงขึ้น การลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาส าหรับประชาชน คือ 
การซื้อประกันสุขภาพ (Health Insurance)  

2. โรงพยาบาลมีแนวโน้มเชื่อมโยงเข้าสู่ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น  ขณะที่
ประชาชนเริ่มจะให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึนหรือรักษาก่อนป่วย เช่น การตรวจสุขภาพ
พ้ืนฐาน (Checkup) การชะลอวัย (Anti-aging) การป้องกันโรคที่สร้างขึ้นเอง หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
(NCD: Non-Communicable Diseases) เป็นต้น Health Technology ส าหรับประชาชนจะเข้ามา       
มีบทบาทมากขึ้น เช่น นาฬิกาตรวจโรควัดได้ว่าหลับนานเท่าไรและหลับลึกเป็นระยะเวลาเท่าไร เป็นต้น 
ทิศทางนี้แม้ว่าจะท าให้ประชาชนต้องมีการใช้จ่ายด้านนี้เพ่ิมขึ้นแต่ก็อาจจะช่วยให้ความรุนแรงของ          
โรคลดลงและอาจส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยรุนแรงลดลงความหนักหน่วงของการรักษา 
ก็จะลดลงและค่าใช้จ่ายโดยรวมในการรักษาพยาบาลก็จะลดลง แต่ในบางรายที่ตรวจพบช้าหรือ         
เข้ามารับการรักษาล่าช้าก็จะอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่นกัน ซ่ึงประชาชนในประเทศพัฒนาแล้ว
ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะต้นทุนการรักษาพยาบาลในประเทศเหล่านี้มีราคา
ค่อนข้างสูงมาก บางครั้งจึงเห็นประชาชนในประเทศเหล่านี้เดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย
เพราะการรักษาพยาบาลและเครื่องมือต่างๆ มีคุณภาพดีในระดับเดียวกับการรักษาในประเทศพัฒนาแล้ว         
แต่มีค่าใช้จ่ายรวมต่ ากว่ารวมทั้งมีความพร้อมในด้านบริการอ่ืนๆ เช่น ภาคการท่องเที่ยวที่สามารถ
รองรับความต้องการของครอบครัวและญาติที่มาพร้อมกับผู้ที่เข้ามารับการรักษา เป็นต้น      
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3. การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการแพทย์ ควรเน้นไปในด้านของการป้องกันและ
ดูแลสุขภาพ และการเพ่ิมความสามารถในการพยากรณ์แนวโน้มการเป็นโรค เช่น เทคโนโลยีด้านจีโนม 
เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย ภาครัฐก็เริ่มมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านนี้มากขึ้นเพราะการแพทย์        
เป็นธุรกิจ S Curve ของประเทศไทย ซึ่งแต่ก่อนการใช้บริการด้านนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น   
แต่ในอนาคตถ้ามีการใช้บริการในประเทศไทยมากขึ้นก็จะท าให้ต้นทุนการใช้บริการลดลงอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งยังเป็นยังฐานข้อมูลในทางการแพทย์และช่วยในการศึกษาวิจัยเพ่ือให้เข้าใจว่าจีโนมของคนไทย        
แต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร ฐานข้อมูลที่ใหญ่และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ตรวจได้ลึกขึ้น          
และไกลขึ้นจะช่วยให้แพทย์สามารถมองย้อนกลับไปในอดีตถึงปู่ย่าตายายซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย           
ในแง่ของการรักษาพยาบาลค่อนข้างมาก  

4. การรักษาพยาบาลมีความเฉพาะตัว หรือเป็นลักษณะของ Personal Healthcare 
มากขึ้น ช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมมากขึ้น เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจะช่วยในด้านการตรวจวัดสุขภาพล่วงหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายต่ า ซึ่งการที่ประชาชน
สามารถท า Early Detect ในโรคที่มีความเสี่ยงก็จะส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดโอกาส           
ที่จะป่วยรุนแรง และลดโอกาสเสียชีวิต หรือมีอายุยืนขึ้น เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ จะส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถตรวจเช็คสุขภาพได้เป็นประจ ามากขึ้นและลึกพอท่ีจะป้องกันการเจ็บป่วยหรือเป็น         
โรครุนแรงได้มากขึ้น     

ในภาพรวม โรงพยาบาลในอนาคตพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital 
Organization) โดยมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นแกนส าคัญ เพราะเทคโนโลยีดิจิทัล           
ด้านการรักษาพยาบาลจะเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกระบบอย่างมาก รวมทั้งประชาชนก็จะให้
ความส าคัญกับการป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น มีการใช้จ่ายด้านนี้เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งการใช้จ่ายในเรื่อง Health Technology สมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาล         
จะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรค ซึ่งจะส่งผล            
ในแง่ของการช่วยลดค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลจะมีความเชื่อมโยงทางกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ 
เข้าใกล้ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น  ทิศทางเช่นนี้คาดว่าจะท าให้ฐานข้อมูลผู้รับบริการของ
โรงพยาบาลมีขนาดใหญ่มากข้ึนและคิดเป็นมูลค่าความส าคัญที่สูงมากซึ่งจ าเป็นต้องมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น
ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่  
รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทั้งในส่วนของ Cyber Security และ Data Privacy     
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6. คลังข้อมูลด้านสาธารณสุข2 

สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่        
ของประชาชนรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบบริการและการบริหารจัดการของประเทศในทุกๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบ
บริการสุขภาพประชาชนที่นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านสุขภาพครั้งส าคัญเพ่ือให้
ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของไทยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับ
คุณภาพชีวิต คือ โครงการพัฒนาเพ่ิมคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและพัฒนาเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเครือข่ายสาธารณสุขไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวม 12 หน่วยงาน เรียกว่า องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัย         
นวมินทราธิราช ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ร่วมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล         
ด้านสุขภาพสอดรับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน 
ทั้งนี้ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวน าร่องในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพผ่านระบบ Health Link          
โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลกว่า 100 แห่งที่เข้าร่วม และจะเพ่ิมขึ้นอีกในอนาคต  

การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ทุกหน่วยงานจะ          
ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการดูแลรักษา ข้อมูลการแพ้ยา ผลห้องปฏิบัติการและหัตถการ 
ข้อมูลวินิจฉัยที่ผ่านมายินยอมจากผู้ป่วย ในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับ
สากลร้อยเป็นโครงข่ายรวมศูนย์ข้อมูลสุขภาพของไทยอย่างสมบูรณ์นับเป็นการเปลี่ยนนโยบาย            
ด้านสาธารณสุขครั้งส าคัญ หากสามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ส าเร็จจะท าให้ประชาชน         
ที่เข้าร่วมโครงการมีความสะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น แพทย์สามารถตรวจสอบประวัติการรักษาและ        
ให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                        
2 นายกฯ ช่ืนชมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ สร้างคลังข้อมูลด้านสาธารณสขุขนาดใหญ่ ยกให้เป็น
ผลงานเด่นรัฐบาลสอดรับกับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข. เรียกดูเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565. จาก 
www.ryt9.com/s/govh/3307515. 
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บทที่ 2 

การประเมินแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) 

(ระยะกลางแผน) 
 
 
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย             
พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) คือ “สภากาชาดไทย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม 
เพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์คือ การบรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข บ าบัดโรค ก าจัดภัย 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
 

พันธกิจ 

พันธกิจของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย               
พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) คือ “พัฒนาและด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน             
พันธกิจหลักของสภากาชาดไทยแบบบูรณาการ บริการประชาชนและการบริหารจัดการเชิงรุก         
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 
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เป้าหมาย 

เป้าหมาย (Goal) ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) คือ “สภากาชาดไทยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลที่มีคุณภาพในการสนับสนุนการบริหารทุกระดับ สามารถลดความเสี่ยงในเชิง
ยุทธศาสตร์และระดับโครงการ เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในเชิงรุก และพร้อม
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลอย่างมีคุณภาพ” ทั้งนี้ สามารถจ าแนกเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส าคัญได้ 5 ประการ คือ 

1. บริการทางการแพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของ 
สภากาชาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการทางการแพทย์และพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และสถานเสาวภา เป็นต้น             
รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล อาทิ 
ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (สถานีกาชาด) และอ่ืนๆ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์และพยาบาลที่มีอยู่เพ่ิมขึ้น 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการใหม่ในรูปแบบบริการดิจิทัล และการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างปลอดภัย เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์
และพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ      

2. ผลิตภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และพยาบาล (ตามข้อ 1) 
อาทิ ชีววัตถุต่างๆ และโลหิต (พลาสม่า) และอ่ืนๆ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลและ
รายงานต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิต และเพ่ือประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้ ยังเพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
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3. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
เข้ามาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบวงจร        
และสามารถบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในของสภากาชาดไทย
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ          
ทั้งหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยและหน่วยงานภายนอกที่มีความตกลงร่วมมือกันด้านการบูรณาการ
ข้อมูลและการท างานร่วมกันเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประยุกต์ใช้                   
เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอกด้านการบริจาคเงินเพ่ือ            
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมอ่ืนๆ ของสภากาชาดไทย   

4. ข้อมูลที่ส าคัญของสภากาชาดไทย มีการจัดเก็บและรวบรวมในรูปแบบของ
ฐานข้อมูลระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริหาร อาทิ ข้อมูล ด้านการเงิน 
(FMIS) ข้อมูลด้านบุคลากร (HRIS) ข้อมูลด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (PMIS) และข้อมูล
ด้านอาคารและสถานที่ (BIM) และอ่ืนๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพส าหรับน าไปใช้ 
ในขั้นตอนต่อเนื่องต่างๆ อาทิ การประมวลผล การวิเคราะห์ การวางแผน และการคาดการณ์ เป็นต้น           
อันจะน าไปสู่การมีสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงานของ            
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนมีการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตาม        
ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการบริหารจัดการองค์กรในเชิงรุก 

5.  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 

 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร การพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก สถานการณ์ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและ          
ภัยสงครามของโลก และกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภากาชาดไทยมี
ความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ที่ส าคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) มีดังนี ้

 
ผลผลิต 

ผลผลิตที่ส าคัญ (Output) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) คือ 

1. หน่วยงานทั้งหมดของสภากาชาดไทย มีโปรแกรมหลัก (Core application)   
เพ่ือสนับสนุนการท างานตามพันธกิจหลักของตนเอง ครบทุกหน่วยงาน 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ประยุกต์ใช้ อาทิ Could service, Blockchain เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ
ประชาชน และการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานสามารถรองรับการท างานของโปรแกรม        
และฐานข้อมูลที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ภูมิภาค  

3. บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
สภากาชาดไทยได้รับการพัฒนายกระดับทักษะความรู้และเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือให้มีความพร้อม
รองรับการท างานกับเทคโนโลยีใหม่ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในสาขา              
ที่จ าเป็น 

4. สารสนเทศพ้ืนฐานด้านการบริหาร ได้แก่ ด้านการเงิน บุคลากร นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค มีการพัฒนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล           
อย่างเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพ่ือการบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การท างานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน มีการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
มาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
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ผลลัพธ์ 

สภากาชาดไทย มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากร รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน บุคลากร และนโยบายและยุทธศาสตร์  
เพียงพอตามเงื่อนไขแบบจ าลองวุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Model) 
เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการท างานแบบสมาร์ท หรือ Smart Government ซึ่งจะท าให้องค์กร                        
มีศักยภาพเพียงพอในการน าข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาใช้ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดบริการสาธารณะที่เชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนแบบอัตโนมัติ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใสผ่านระบบอัตโนมัติ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตัดสินใจ เชิงนโยบาย 
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการสร้าง
คุณค่าให้กับประชาชน (Value Co-creation) 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่ขั้นการบริหารแบบสมาร์ท หรือ 
Smart Government อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล หรือ 
Digital Transformation1 หรือการปรับเปลี่ยนไปสู่บริการที่เน้นแก้ปัญหาของประชาชนเป็นหลัก 
เพ่ือให้สภากาชาดไทยมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียงพอส าหรับการท างาน
ในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของประเทศไทยและของโลกที่คาดว่าจะมี        
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง สถานการณ์ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยสงคราม และ
นโยบายของภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยไปสู่
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายดังกล่าว แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) จึงได้ออกแบบการด าเนินการเป็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

                                                        
1 Digital transformation ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ Business innovation และ Technology innovation 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุน        
พันธกิจของสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ            
การบริหารจัดการภายใน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
การบรูณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารเพ่ือบริการหน่วยงานอย่างทั่วถึง เสถียร และ
มั่นคงปลอดภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้สนับสนุนพันธกิจของ

สภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิผล 

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม                      
ขีดความสามารถในการบริการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการ            
ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต เน้นการบริการประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้สภากาชาดไทย
สามารถน าส่งผลผลิตได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย และสนับสนุน
การด าเนินงานต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนผู้รับบริการและได้รับประโยชน์โดยตรงได้อย่าง
ครอบคลุม ครบถ้วน และท่ัวถึง  

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีดังนี ้

1. สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และทั่วถึงตาม
เป้าหมายและพันธกิจของสภากาชาดไทย 

2. การบริการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการ
ทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้        
ในยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย 
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การด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารเพื่อบริการประชาชน  

มาตรการที่ 1 : เร่งรัดการด าเนินการตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

มาตรการที่ 2 : ส่งเสริมหน่วยงานที่มีความพร้อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
ให้สามารถริเริ่มและพัฒนาโครงการได ้

มาตรการที่ 3 : ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือสร้างความตระหนัก (Awareness) เกี่ยวกับ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการขยายศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จากส่วนกลาง) ไปสู่ภูมิภาค  

มาตรการที่ 1 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคในการท างาน  

มาตรการที่ 2 :  สนับสนุนให้หน่วยงานระดับภูมิภาคด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารที่สอดคล้องกับระบบของส่วนกลาง 

กลยุทธ์ที่ 3 :  เพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน                  
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและอาสาสมัคร  

มาตรการที่ 1 : สนับสนุนการขยายศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ าน                       
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและอาสาสมัครตามแผนที่ก าหนด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ
ภายใน 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจอ่ืนของแต่ละหน่วยงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งสามารถน าส่งบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนที่เป็นผู้รับบริการ           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานเป็นกลุ่มงานแรกที่ควรมี            
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปประยุกต์ใช้  รวมทั้งการประยุกต์ใช้กับภารกิจอ่ืน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จของสภากาชาดไทย 
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วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังนี ้

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับระบบบริหารจัดการหลัก 
ต่อจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2561-2563 (ฉบับขยาย) 
ได้แก่ ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS) 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาระบบบริหารหลัก
อีก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) และระบบฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ 
แผน ติดตามและประเมินผล และภารกิจอื่นของหน่วยงาน 

การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 
5 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic 
Enterprise Analytic) 

มาตรการที่ 1 : ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การใช้ข้อมูลของผู้บริหาร 

มาตรการที่ 2 : การปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุน
แผนหรือโครงการและน ามาใช้วิเคราะห์ระบบ 

มาตรการที่ 3 : สร้างความสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงบริหารอย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ
ครบวงจร 

มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร 
มาตรการที่ 2 : สร้างความสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารงานบุคลากรแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์  และ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

มาตรการที่ 2 : สร้างความสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพ่ือ          
การบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
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กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารอาคาร สถานที่ และ
ระบบสาธารณูปโภค 

มาตรการที่ 1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลผังแม่บทและสารสนเทศในการบริหารอาคาร สถานที่  
และสาธารณูปโภคส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีระดับสูง 

มาตรการที่ 2 : รวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรอง และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
อาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการที่ 3 : สร้างความสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ BIM 
เพ่ือการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจอื่นของหน่วยงาน 
มาตรการที่ 1 :  พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานภารกิจอ่ืนของหน่วยงานด้วย

เทคโนโลยีที่มีความม่ันคงและปลอดภัย 
มาตรการที่ 2 :  สร้างความสามารถให้ผู้ เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภารกิจอ่ืนของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรูณาการ            
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหลักของสภากาชาดไทยบางส่วนที่มีการด าเนินการมาตั้งแต่แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2558-2560 (ฉบับที่ 2) แล้วนั้น และเพ่ือให้          
การด าเนินการดังกล่าวเกิดความต่อเนื่องจนประสบผลส าเร็จและสามารถใช้งานได้จริงทั้งในส่วนของ
ระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และระบบหลักอ่ืนๆ ที่ควรต้องมีการริเริ่มการพัฒนาเช่นกันรวมทั้ง
ก าหนดแนวทางบูรณาการระบบและความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผล          
ที่กล่าวมาแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยกระดับภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการในภาพรวมไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่ง          
ในช่วงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) 
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วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 มีดังนี ้

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน          
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงแนวทางการบูรณาการระบบและความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 
4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาแผนเพื่อการท างานแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   

มาตรการที่ 1 : พัฒนาแผนเพ่ือการท างานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

มาตรการที่ 2 : ก าหนดแนวทางเพ่ือการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง
ด้านฐานข้อมูล (อาทิ ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ เป็นต้น) 

มาตรการที่ 3 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ด้านการบริจาคเงิน 
ด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่ 2 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อการท างานร่วมกัน 
มาตรการที่ 1 : จัดท าโครงการน าร่องระบบอีเมลในเชิงสังคม (Social email) 
มาตรการที่ 2 : จัดท าโครงการน าร่องระบบอาสาสมัครโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสารเพ่ือมารองรับการขยายผลกิจการอาสาสมัครให้ได้อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทยอย่างบูรณาการ 

มาตรการที่ 1 : ขยายศักยภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และการใช้งาน 
ให้ครอบคลุมในทุกระดับของทุกหน่วยงาน 

มาตรการที่ 2 : ก าหนดให้มีแนวทางการบริหารและส่งเสริมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่าย 

มาตรการที่ 3 : ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์              
(อาทิ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management: KM) 
มาตรการที่ 1 : ปรับปรุงระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพ่ือยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

และการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)  
มาตรการที่ 2 : จัดตั้งหรือจัดจ้างผู้ดูแลเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย/        

กลยุทธ์การบริหาร และการใช้เครือข่ายออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เพ่ือให้การท างานและการให้บริการของสภากาชาดไทยบรรลุวัตถุประสงค์                
ที่ก าหนด จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้มีทักษะความรู้และความช านาญ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 มีดังนี ้

1. เน้นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการท างานและการให้บริการ 

2. พัฒนาบุคลากรของสภากาชาดไทยให้มีทักษะความรู้อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึงในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งด้านการท างานและการให้บริการ 

3. พัฒนาบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย   
3 กลยุทธ์ ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 1 :  การพัฒนาบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีมาตรฐานความรู้
และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3)   

มาตรการที ่1 : จัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสารเพ่ือรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

มาตรการที ่2 : ก าหนดมาตรการสนับสนุนให้บุ คลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศและ                         
การสื่อสารสอบเทียบมาตรฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
(ICT Certification) ในสาขาที่จ าเป็น 
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กลยุทธ์ที่ 2 :  การพัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้มี “ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารสมัยใหม่” (ICT Literacy) และความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับบริหาร 
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ และความรู้ด้าน           
การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพียงพอที่จะ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ            
การบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ 

มาตรการที่ 2 : ก าหนดมาตรการให้ผู้บริหารระดับสูง (Top executives) ได้รับรู้แนวทาง         
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กรยุคดิจิทัล  

กลยุทธ์ที่ 3 :  รณรงค์การให้ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มโอกาสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน 

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่ ส าหรับบุคลากรระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ (ตามความต้องการของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3)) 

มาตรการที่ 2 : มีกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
บริการหน่วยงานอย่างท่ัวถึง เสถียร และม่ันคงปลอดภัย 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 
(ฉบับที่ 3) มีการน าแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ อาทิ Cloud, Blockchain, IoT, AI,          
Big Data เป็นต้น เข้ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ในการนี้ ควรมี            
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย ได้แก่ ทักษะความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน และ            
การจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
เพียงพอในการสนับสนุนการริเริ่มและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ และ
เพ่ือให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยในภาพรวมก้าวทันกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  
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วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 มีดังนี ้

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทย เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  จัดองค์กรด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 
สภากาชาดไทยให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือรองรับความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานทั้งหมด 

3. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้แก่บุคลากรทั้งหมดของสภากาชาดไทย 

การด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 
4 กลยุทธ์ ได้แก ่

กลยุทธ์ที่ 1 :  ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อการบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ 

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 
มาตรการที่ 2 : ก าหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส่วนกลางเพื่อบริการหน่วยงานต่างๆ  

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส่วนกลางเพ่ือบริการหน่วยงานต่างๆ 

มาตรการที่ 2 : ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผน 
มาตรการที่ 3 :  ก าหนดมาตรการและนโยบายการใช้บริการ Cloud Service ทั้ง Cloud สาธารณะ

และ Cloud ภายในของสภากาชาดไทย รวมทั้งบริหารจัดการ Cloud Service 
อย่างปลอดภัย  
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กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สภากาชาดไทยเพื่อให้สอดคล้องการด าเนินการภายใต้กรอบของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 
(ฉบับท่ี 3) 

มาตรการที่ 1 : ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับบทบาท
และหน้าที่ที่ เพ่ิมขึ้นตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) 

มาตรการที่ 2 : พัฒนากรอบของกระบวนการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า 

กลยุทธ์ที่ 4 :  ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย 

มาตรการที่ 1 : สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกระดับถึงความส าคัญและถือปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
สภากาชาดไทย 

มาตรการที่ 2 : พัฒนากรอบและกลไกการด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ
สภากาชาดไทยภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนด 

มาตรการที่ 3 : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ผลการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 
(ฉบับที่ 3) (ระยะกลางแผน) 

2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับท่ี 3) (ระยะกลางแผน) 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยจ านวน 27 หน่วยงาน 
เมื่อพิจารณาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) (ระยะกลางแผน) พบว่า  

ในภาพรวมหน่วยงานทั้งหมด (27 หน่วยงาน) ของสภากาชาดไทยมีการด าเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 
(ฉบับที่ 3) (ระยะกลางแผน) โดยเฉพาะการด าเนินงานที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่  
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1) การประยุกต์ใช้ระบบไอทีตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และสนับสนุน
พันธกิจของสภากาชาดไทย  
การสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ แสดงให้เห็นว่า สภากาชาดไทยมีระบบงาน      

ที่พัฒนาบนเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับภารกิจหลักของหน่วยงาน และสนับสนุน 
พันธกิจของสภากาชาดไทย นอกเหนือจากระบบที่ใช้งานอยู่แล้วโดยเฉพาะระบบส าหรับการบริหาร
จัดการภายใน เช่น ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS), ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 
(HRMi), VTRC Application ซึ่งเป็น Application ส าหรับบุคลากรของสภากาชาดไทยซึ่งบุคลากร
สามารถดูข้อมูลและสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองได้ เป็นต้น โดยการพัฒนา Application             
ที่เพ่ิมขึ้นมานี้ ส่วนหนึ่งมุ่งการให้บริการกับประชาชนหรือผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น 
จ าแนกเป็น (1) กลุ่มที่มีการพัฒนาและน ามาใช้งานแล้ว เช่น ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ระบบสารสนเทศ          
งานบริการโลหิต (TBIS) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบ            
ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์       
(2) กลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนด เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับงานบริการอวัยวะและเนื้อเยื่อ (ODCs) ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ, ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา 
(EBIS) ของศูนย์ดวงตา และระบบการรับบริจาคและการขึ้นทะเบียนสิทธิผู้มีอุปการคุณแบบบูรณาการ 
(DMIS 4.0) ของส านักงานจัดหารายได้ เป็นต้น (3) กลุ่มที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมการพัฒนา เช่น        
ระบบสารสนเทศส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นต้น  

2) การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่างๆ  
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภายในของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย 
พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) (ระยะกลางแผน) มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มหลักคือ  

กลุ่มที่หนึ่ง การพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือ
ผู้รับบริการที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลกระทบภารกิจของหน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรมการปฐมพยาบาล 
เมื่อก่อนต้องใช้ระยะเวลาอบรม 2-3 วัน ในแต่ละรุ่น แต่ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือ         
ผู้เข้าอบรมที่ปรับเปลี่ยนไป คือ ต้องการอบรมเป็นเรื่องๆ มากกว่าอบรมทั้งหมด หรือการอบรมผ่าน 
ทางออนไลน์ และการอบรมในรูปแบบ Hybrid ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกกับผู้เข้าอบรมมากขึ้น   
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กลุ่มที่สอง การพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อรูปแบบการท างานแบบใหม่ๆ เช่น 
กรณีของส านักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งมกีารติดต่อกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่องท าให้เวลาการท างานอาจมีความ
แตกต่างกับเวลาท าการปกติ (ในประเทศ) เนื่องจาก Time zone ที่แตกต่างกัน และท าให้เกิดความจ าเป็น
ที่จะต้องใช้อุปกรณ์หลากหลายมากขึ้น ความแตกต่างของช่วงเวลาในการท างาน สถานที่ท างาน และ            
การใช้อุปกรณ์ที่มีความหลากหลายท าให้เกิดความต้องการในการเข้าถึงบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(เครือข่ายคอมพิวเตอร์) ที่แตกต่างจากรูปแบบทั่วไป ซึ่งอาจจ าเป็นมีการก าหนดนโยบายด้านการรักษา
ความปลอดภัยหรือสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในระยะต่อไปอาจจะจ าเป็นต้องมี          
การลงทะเบียนอุปกรณ์ที่ เข้ามาใช้งานเพ่ือให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยหรือเป็น
บุคคลภายนอกเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในภายหลัง 

กลุ่มที่สาม การพัฒนามุมมองใหม่ให้กับระบบโปรแกรมหลักให้ครอบคลุม       
ส่วนงานทั้งหมดของหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามภารกิจหลัก อย่างไรก็ตาม
การด าเนินงานในกลุ่มนี้บางส่วนอาจมีความจ าเป็นต้องก าหนดแผนคาบเกี่ยวทั้งในส่วนของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) และแผนแม่บท
เทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวพันทั้งการพัฒนา
ระบบงานขององค์กรและการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่มี              
ความต้องการรวมข้อมูลของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ งหมดให้เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันเพ่ือ  
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในภูมิภาคได้รวดเร็วมากขึ้น 
ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัยในการท างาน หรือส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์        
ได้เห็นถึงโอกาสในการรวมฟังก์ชันของสถานีกาชาดเข้ามาอยู่ในระบบโปรแกรมหลักเพ่ือพัฒนา          
การให้บริการประชาชนแบบครบวงจรได้ดีขึ้น ตั้งแต่การช่วยเหลือเมื่อประสบภัย การรักษาพยาบาล          
การฟ้ืนฟูสุขภาพและการดูแลรักษาต่อเนื่อง เป็นต้น 

ขณะที่หน่วยงานส่วนหนึ่งได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว เช่น โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่มีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล           
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือรองรับการให้บริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นต้น 
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3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน  
การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

ในลักษณะของภาคีเครือข่ายระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Ecosystem Partner) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ ง                     
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนของการพัฒนาองค์กรในภาพรวมของสภากาชาดไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการประชาชนตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” หรือในอนาคตที่จะเป็นการเชื่อมโยงกับ        
แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือในกรณีของระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย (VTRIS) มีการพัฒนา
ไปสู่ระบบฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด       
ของสภากาชาดไทยเข้าไว้ในที่เดียวกันท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครสภากาชาดไทยมีการรวม
ข้อมูลเข้าด้วยกัน ได้แก่ ส านักงานอาสากาชาด ส านักงานยุวกาชาด ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชา 
นามัยพิทักษ์ ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการรวมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัยเข้ามาอยู่ในระบบนี้เช่นกัน เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการการพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้แก่อาสาสมัครทั้งหมด หรือแนวคิดการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างศูนย์ราชการุณย์ (เขาล้าน) 
และพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือดูอาคาร
พิพิธภัณฑ์ของศูนย์ราชการุณย์ (เขาล้าน) ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางเข้าไปยังพ้ืนที ่(พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง)   

4)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) ให้มีความม่ันคง
ปลอดภัย  
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ พบว่า นอกจากประเด็นเรื่องความเชื่อมโยง

ต่อเนื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ทั้งท่ีเป็น
การพัฒนาในส่วนกลางและการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดใหญ่            
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายหน่วยงานให้ความส าคัญค่อนข้างมากคือ ประเด็น Security ซึ่งเป็นประเด็น          
ในล าดับต้นๆ ที่ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญ เนื่องจากการพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิทัล เรื่อง Cyber Security 
และ Data Privacy เป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งหลายหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลไว้กับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Data Center) ของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลท าให้ฐานข้อมูลของหน่วยงานมี        
ความมั่นคงปลอดภัย และสามารถด าเนินงานหรือให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็น
ประเด็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในเรื่องของการยกระดับการพัฒนาระบบดิจิทัลให้กับองค์กร 
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ด้าน Security ด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของ
ฐานข้อมูลหน่วยงานต่างๆ จ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. การประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัย 
ISO27001 กับระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ภายในหน่วยงาน 2. การส ารองฐานข้อมูลของ
หน่วยงานกับส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งท าให้ฐานข้อมูล (ส ารอง) ของหน่วยงาน
เหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า (1) หน่วยงานมีการส ารองข้อมูลกับส านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลหรือผู้ ให้บริการภายนอกสภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน                      
ความปลอดภัย ISO27001 แต่ในส่วนของฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บภายในหน่วยงานก็ยังเป็นความจ าเป็น       
อีกส่วนหนึ่งที่หน่วยงานควรต้องด าเนินการประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 เพ่ือให้
ฐานข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 เช่นเดียวกัน 
ขณะที่ (2) หน่วยงานบางแห่งที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในหน่วยงานและมีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
ความปลอดภัย ISO27001 แล้ว ก็ควรที่จะได้มีการพิจารณาจัดเก็บส ารองข้อมูลเพ่ิมเติมอีกทางหนึ่งไว้กับ
ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลหรือผู้ให้บริการภายนอกสภากาชาดไทยซึ่งได้รับการรับรอง 
มาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและฐานข้อมูลและความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน 

2.2 กรณีตัวอย่างของความส าเร็จ 

การประเมินความส าเร็จตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) (ระยะกลางแผน) จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่า ในภาพรวมหน่วยงานต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรณีตัวอย่างของ
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที ่3) เช่น  
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1. การประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 กับระบบฐานข้อมูล
ของหน่วยงานต่างๆ ท าให้ข้อมูลของผู้รับบริการส่วนใหญ่ของสภากาชาดไทย (มากกว่า 5 ล้านราย) 
ได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และการก าหนดนโยบายและมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล         
ส่วนบุคคล (PDPA) ทั่วทั้งองค์กรของสภากาชาดไทย รวมทั้งสร้างการรับรู้และความตระหนักเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศให้แก่บุคลากรทุกระดับของสภากาชาดไทย รวมทั้งการพัฒนาความมั่นคง
ให้กับโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการวางระบบส ารองทั้งในส่วนของระบบเครือข่าย (Network) และ            
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ส าคัญของสภากาชาดไทย 

2. การพัฒนาโปรแกรมหลัก (Core application) ของหน่วยงานต่างๆ             
ซึ่งท าให้สภากาชาดไทยมีระบบงานเพ่ิมขึ้นรวมกับระบบต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่แล้ว เช่น ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS), ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS), ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานบริการอวัยวะและเนื้อเยื่อ (ODCs), ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตา (EBIS), ระบบ
การรับบริจาคและการขึ้นทะเบียนสิทธิผู้มีอุปการคุณแบบบูรณาการ (DMIS 4.0) เป็นต้น และ             
การพัฒนาช่องทางหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ         
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและบริการที่ต้องการของสภากาชาดไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง เช่น แอปพลิเคชัน         
“พ้นภัย” (ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์) Chula Care Application (โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์) Mobile Application ส าหรับผู้ป่วยใน (โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา) 
หรือแอปพลิเคชันส าหรับนักศึกษาพยาบาล (สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย) 
ระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทย (VTRIS) (ส านักงานอาสากาชาด) เป็นต้น รวมทั้งในระยะต่อไป
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการจุดเดียว (One Stop Service) ให้กับประชาชน (Super App)  

3. ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรที่ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ                       
ในสถานการณ์โควิด-19 หรือการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน Zoom 
ท างานนอกสถานที่และนอกเวลาท างาน เนื่องจากเป็นการติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศที่มี Time Zone 
แตกต่างกันและจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ บนแอปพลิเคชัน เช่น ช่องแปลภาษา เป็นต้น 
เพ่ือให้สามารถรับฟังการประชุมที่มีการแปลภาษาท้องถิ่น (เป็นภาษาอังกฤษ) ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมี         
ความจ าเป็นค่อนข้างมากในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของ
สภากาชาดไทยเพ่ือเพ่ิมความระมัดระวังและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
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2.3 ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ  

เนื่องจากการทบทวนในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการในช่วงระยะกลางแผนของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566 (ฉบับที่ 3) แม้ว่า
หน่วยงานส่วนใหญ่และโครงการจ านวนมากมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดแต่ก็ยังมี
โครงการหรือประเด็นบางส่วนที่สภากาชาดไทยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยประเด็นต่างๆ ที่ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ มีดังนี้ 

1. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันจ านวนผู้ใช้บริการ
ของสภากาชาดไทยมีมากกว่า 5 ล้านราย ข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครองอย่างมั่นคง
ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น Cyber Security, PDPA เป็นต้น ขณะที่
ระบบข้อมูลหลักของหน่วยงานส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO27001 แต่ยัง
มีระบบข้อมูลหลักบางส่วนที่จ าเป็นต้องน าระบบมาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวเข้าไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้ฐานข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมดของสภากาชาดไทยได้รับความคุ้มครองบนมาตรฐานเดียวกัน เช่น 
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย หรือข้อมูลส าคัญของส านักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา (ปัจจุบันเก็บอยู่ใน Notebook 
และ External Harddisk) เป็นต้น   

2. การพัฒนาระบบโปรแกรมหลัก (Core application) ของหน่วยงานที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ควรได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทันภายใน
ช่วงเวลาของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภากาชาดไทย พ.ศ.2564-2566  
(ฉบับที่ 3) เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานบริการอวัยวะและเนื้อเยื่อ (ODCs) เป็นต้น 
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บทที่ 3  

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 
 
1. บทน า 

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เน้น                             
แผนการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลสภากาชาดไทย (TRC Digital Transformation Plan) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีความพร้อมรองรับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ  
การคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ทั่วโลกที่ขับเคลื่อนอยู่บนเส้นทางหลักด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมโลกและวิถีชีวิตของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนตาม         
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและสร้างประสบการณ์รวมถึงคุณค่าใหม่ๆ ให้กับประชาชน ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความสามารถทางการแข่งขันและช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ดีขึ้น 
ดังนั้น แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) จึงเป็นแผนที่ให้
ความส าคัญกับการมุ่งสู่การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพ่ือการพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัลสภากาชาดไทย หรือ TRC Digital Transformation  
 
2. วิสัยทัศน์ 

สภากาชาดไทยมุ่งการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาวะที่ดี    
 
3. พันธกิจ 

สนับสนุนพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย  
บริหารจัดการสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิจิทัลแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า 
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4. หลักการพื้นฐาน 

สภากาชาดไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลแบบ         
บูรณาการและอย่างมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย และพร้อมสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีคุณภาพ 
 

5. เป้าหมาย 

สภากาชาดไทยมีขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระดับสูงเพ่ือการเป็นองค์กรดิจิทัล 
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีส่วนร่วมที่ล้ าสมัย และทัดเทียมมาตรฐานสากลส าหรับการบริการ
ประชาชนและการบริหารจัดการองค์กร มีบุคลากรที่มีความพร้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย และสามารถรองรับการให้บริการได้ตรงความต้องการในทุกมิติ ทั้งนี้ สามารถ
จ าแนกเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส าคัญได้ 5 ประการ คือ 

1. ด้านการบริการทางการแพทย์ 

มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์ที่มีอยู่          
เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการใหม่ในรูปแบบบริการดิจิทัล การบูรณาการข้อมูลอย่างปลอดภัย 
เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ 

2. ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลมาสนับสนุนการด าเนินงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม และสามารถ
บูรณาการช่องทางบริการและข้อมูลที่จ าเป็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของ
สภากาชาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป
และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการบริการและกิจกรรมอ่ืนๆ ของสภากาชาดไทยบนฐานการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลแบบบูรณาการ  

3. ด้านการบริการโลหิตชีววัตถุ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดหาและบริการโลหิต                 
ชีววัตถุ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย                
ทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในการพัฒนาและการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพ และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ            
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือประโยชน์ในด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิต ตลอดจนการน าข้อมูลย้อนกลับจากกระบวนการมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม                
ทางกระบวนการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาสนับสนุนการด าเนินการ
และพัฒนางานตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน และการบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
งานด้านอาสาสมัคร ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพียงพอกับความต้องการ อีกท้ัง 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
อาสาสมัครและงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  

 

5. ด้านการพัฒนาและใช้ข้อมูลดิจิทัลของสภากาชาดไทย 

มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลให้ได้
มาตรฐาน มีความเสถียร และมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรและส านักงาน 
และข้อมูลด้านการบริการประชาชน เช่น ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS), ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต (TBIS) 
และระบบสารสนเทศอาสาสมัครสภากาชาดไทย (VTRIS) เป็นต้น   

6. ผลผลิตและผลลัพธ์  

เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกที่คาดว่ามีผลกระทบต่อแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 
(ฉบับที่ 4) ได้แก่ แผนปฏิบัติการสภากาชาดไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของสภากาชาดไทย การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์และ
เศรษฐกิจของโลก และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของสภากาชาดไทยมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และสามารถรองรับ        
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญ
ของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) มีดังนี้ 
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6.1 ผลผลิต  

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

1. ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไป       
ตามมาตรฐานสากล มีความเสถียร และม่ันคงปลอดภัยมากขึ้น   

2. ระบบการจัดเก็บและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถน ามา
บูรณาการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งเพ่ือการบริการประชาชน 

3. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทย ได้มาตรฐานสากลด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 
กับระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. ระบบบริหารจัดการของสภากาชาดไทยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง                   
การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น 

5. บุคลากรของสภากาชาดไทยมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล           
ที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสนับสนุนการพัฒนา
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
ทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ ในระยะยาว เช่น Data Science & 
Analytics, Digital Marketing หรือการออกแบบระบบ เป็นต้น  

6.2 ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) คือ 

1. สภากาชาดไทยมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology 
Readiness) ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบบริหารจัดการ และบุคลากร รวมทั้งระบบสารสนเทศท่ีส าคัญ         
ที่ได้มาตรฐานสากล มีความเสถียรและมั่นคงปลอดภัยทั้งข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรและ
ส านักงาน ได้แก่ ข้อมูลด้านการเงิน บุคลากร และนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นต้น และข้อมูลด้าน            
การบริการประชาชน เช่น ข้อมูลผู้รับบริการทางแพทย์และพยาบาล ข้อมูลอาสาสมัคร ข้อมูลผู้ประสบภัย 
และข้อมูลผู้บริจาค เป็นต้น  
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2.  สภากาชาดไทยปรับเปลี่ ยนไปสู่ การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) เช่น Collaboration/Connectivity, ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Customer 
Centricity) , Data & Analytics Driven, Customer Engagement/ Co- creation, Service 
Innovation และ Effective Omni channel เป็นต้น  

3. สภากาชาดไทยมีวุฒิภาวะดิจิทัล (Thai Red Cross Digital Maturity 
Model)  ในลั กษณะองค์ กร อัจฉริ ยะ  ( Smart Organization)  ซึ่ งมี คว ามพร้ อมส าหรับ                
การด าเนินงานที่มุ่งการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของประเทศไทยและของโลกในปัจจุบันที่มีความรวดเร็วและความซับซ้อน
มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสถานการณ์ด้านประชากร ด้านสาธารณสุข และ                      
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก   

7. ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทย ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายข้างต้น แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) จึงมี
ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) เพ่ือ
พัฒนาสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริการประชาชนตามพันธกิจของสภากาชาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการท างานภายในสภากาชาดไทย 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล 
มีความเสถียร และมั่นคงปลอดภัย เพ่ือบริการหน่วยงานและประชาชน
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  



3-6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 

เพื่อพัฒนาสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital Thai Red Cross) 

 
 
หลักการและเหตุผล 

การสร้างความสามารถทางด้านดิจิทัลของสภากาชาดไทย เพ่ือให้มีความพร้อมใน         
การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) ที่มีความพร้อมและความสามารถในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence, AI), บล็อกเชน (Blockchain) และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) 
เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของสภากาชาดไทย ได้แก่ 
การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย  
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้การส่งเสริม
และช่วยเหลือประชาชนบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของสภากาชาดไทย  

2. หน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาการท างานและการให้บริการ
ประชาชนตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  1 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาด้านความสามารถพ้ืนฐานทางดิจิทัล (Digital Foundation) 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาด้านทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ          

ในเชิงลึก (Data Analytics Insights) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาความสามารถเพ่ือการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาด้านความสามารถพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Foundation) 
 

ค าอธิบาย : 1. ใช้เครื่องมือเช่น Enterprise Architecture เพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรม 
ด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ใช้เป็นแผนงานเพ่ือการออกแบบ
ระบบบริการดิจิทัลต่างๆ น าไปสู่การขจัดการลงทุนด้านดิจิทัลที่ซ้ าซ้อน  
และได้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ทั้งนี้ สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หมายถึง แผนผัง
ระบบต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วย แผนผังด้านระบบต่างๆ อาทิ 
ระบบงาน ระบบข้อมูล และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. จัดท ากลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการใช้บริการคลาวด์ (Cloud Strategy) โดยให้
ความส าคัญกับระบบสารสนเทศที่ต้องบริการประชาชน 24 ชั่วโมง 7 วัน
ต่อสัปดาห์ โดยไม่หยุดชะงัก เป็นระบบงานที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
สูงสุดและสามารถบริหารการใช้คลาวด์จากส่วนกลางได้ 

 3. สร้างความสามารถภายในหรือบริหารผู้ รับจ้างภายนอกเพ่ือการพัฒนา          
ระบบสารสนเทศด้วยวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบ DevSecOps (Development-
Security-Operation) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และผู้ด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ (Ops)        
อย่างมั่นคงปลอดภัย (Sec) เป็นผลให้ขั้นตอนการพัฒนาระบบสั้นลง 
พร้อมกับค านึงถึงความปลอดภัยตลอดเส้นทางการพัฒนา ซึ่งนอกจาก           
จะท าให้ลดเวลาพัฒนาและค่าใช้จ่ายได้ยังท าให้ระบบงานมีความสมบูรณ์
และปลอดภัยมากข้ึนด้วย 
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มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Digital Foundation) ของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 

แนวทางด าเนินการ : ประเมินสถานภาพและความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน าไปสู่
การก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาความสามารถ
ทางดิจิทัล (Digital Foundation) ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถบริการ        
แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมทั้ง
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 

ตัวชี้วัด : 1. การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านดิจิทัล (Enterprise Architecture) 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ DevSecOps (Development-Security-

Operation) 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

มาตรการที่ 2 :  ก าหนดกลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์ (Cloud Strategy) โดยให้ความส าคัญ
กับระบบสารสนเทศที่ต้องบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

 

แนวทางด าเนินการ : ประเมินความต้องการและข้อคิดเห็นและเกี่ยวกับใช้บริการคลาวด์ของ 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการและการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ 
และประชาชน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์พิจารณาของคณะท างาน
วางแผนกลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์ (Cloud Strategy) ในภาพรวมของ
สภากาชาดไทย โดยค านึงถึงความคุ้มค่าด้านการลงทุน ความสะดวกใน           
การใช้งานและการบริหารจัดการและมีความมั่นคงปลอดภัย 

ตัวชี้วัด : 1. คณะท างานวางแผนกลยุทธ์การใช้บริการคลาวด์สภากาชาดไทย 
 2. แนวทางการใช้บริการคลาวด์ (Cloud Strategy) ในภาพรวมของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาด้านทักษะการใช้ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงลึก 
(Data Analytics Insights) 

 

ค าอธิบาย : 1. ให้มีคณะท างานท าหน้าที่เป็นคณะข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data & 
Analytics Team) เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์ของการพัฒนา         
การใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ 

 2. จัดให้มีกลยุทธ์ด้านข้อมูลบนพ้ืนฐานความต้องการของหน่วยงาน โดยจัดเก็บ
และวิ เคราะห์ข้อมูลบนพ้ืนฐานความต้องการของหน่วยงาน อาทิ                   
ให้เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนงานด้านการตลาดให้ตรงจุด
และตรงประเด็น จัดท าบริการที่สามารถสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ของผู้รับบริการจนน าไปสู่การให้ผู้รับบริการได้ประสบการณ์ที่ดีจากบริการ
ทุกขั้นตอน 

 3. มีมาตรการพัฒนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูล (Data Foundation) อย่างเป็นระบบ 
อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มด้านข้อมูล (Enterprise Data Platform) ธรรมาภิบาล
ด้านข้อมูล สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) และระบบบริหาร
ข้อมูลหลักขององค์กร (Master Data Management) 

 

มาตรการที่ 1 :  พัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางด าเนินการ : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้งคณะท างานในการก าหนด
กรอบแนวทางและมาตรการส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานก าหนดเป้าหมายและ
วิธีการพัฒนาทักษะการใช้ข้อมูลของบุคลากรของหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ หรือบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในหรือการให้บริการ
ประชาชน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อม           
ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) 
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ตัวชี้วัด : 1. คณะท างานท าหน้าที่เป็น Data & Analytics Team เพ่ือก าหนดกลยุทธ์
ของการพัฒนาการใช้ข้อมูล 

 2. กรอบแนวทางและมาตรการส่งเสริมการก าหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนา
ทักษะการใช้ข้อมูลของบุคลากรของหน่วยงาน 

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

มาตรการที่ 2 :  สนับสนุนให้หน่วยงานจัดท ากลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลบนพื้นฐาน        
ความต้องการของหน่วยงานที่มีความม่ันคงปลอดภัย 

 

แนวทางด าเนินการ : สนับสนุนให้หน่วยงานวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากระบบ 
ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน หรือที่เป็น          
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์ส าหรับ 
การด าเนินงานตามปกติและส าหรับการพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่          
เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการให้บริการประชาชนและสนับสนุน             
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ตัวชี้วัด : กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลบนพื้นฐานความต้องการของหน่วยงาน 

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

ค าอธิบาย : 1. ก าหนดกรอบมาตรการเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยในการท างานของระบบ
สารสนเทศ อาทิ ก าหนดมาตรฐานการป้องกัน จัดหาผู้ช านาญการรับผิดชอบ
ดูแลงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล มีมาตรการตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอโดยเฉพาะการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliances) 
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของทางราชการ (Cyber Security and 
Data Privacy) 

 2. มีมาตรการบริหารความเสี่ ยงด้านดิจิทัล ศึกษาและค้นหาประเด็น         
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าไปสู่การก าหนด  
มาตรการที่จ าเป็นในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและด้านการบริหาร 
ในการลดความเสี่ยงด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรการที่ 1 :  พัฒนากรอบแนวทางและมาตรการเพื่อความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลใน       
การท างานของระบบสารสนเทศ  

 

แนวทางด าเนินการ : 1. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานท าการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล           
ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวทาง         
และมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลในการท างาน 

 2. สนับสนุนทรัพยากรให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการในการน าระบบ 
ISO27001 เข้ามาประยุกต์ใช้กับส่วนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์  หรือห้อง Server เป็นต้น เพ่ือให้เกิด         
ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล 

ตัวชี้วัด : นโยบายและมาตรการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของหน่วยงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสภากาชาดไทย 

 2. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. ส านักงานตรวจสอบ 
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มาตรการที่ 2 :  สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกระดับถึงความส าคัญของความม่ันคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล  

 

แนวทางด าเนินการ : 1. ก าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นในการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ  
ของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 

 2. เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย         
ทางดิจิทัลและผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด : จ านวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้การปฏิบัติตามนโยบายและ              
แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการด าเนินการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของสภากาชาดไทย 

 2. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. ส านักงานตรวจสอบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบริการประชาชนตามพันธกิจของสภากาชาดไทย 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป็นการสร้างความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Thai Red Cross) เพ่ือสนับสนุนการบริการ
ประชาชนตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
อนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้น         
การส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก ทุกที่  ทุกเวลา รวมทั้ง             
การประยุกต์ใช้กับภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่สภากาชาดไทยในการน าส่ง
บริการที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการท างานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ 
ครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของสภากาชาดไทย  

 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบการท างานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ 
เป็นผลส าเร็จและสามารถน ามาใช้ในการให้บริการกับประชาชนตามแผนที่ก าหนด ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้านของสภากาชาดไทย 
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แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  2 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

 

กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน
การให้บริการประชาชนตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย 

กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาซุปเปอร์แอป1 (Super App) เพ่ือให้บริการจุดเดียว (One stop 
Service) ให้กับประชาชน 

กลยุทธ์ที ่3 : สนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกับ
ภาคีเครือข่ายระบบนิเวศด้านดิจิทัล (Ecosystem Partner) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการบริการประชาชน 

 

กลยุทธที ่1 : พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน         
การให้บริการประชาชนตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย 

 

ค าอธิบาย :  การให้บริการประชาชนเป็นเป้าหมายที่ส าคัญตามพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ 
แต่ละหน่วยงาน จึงเน้นไปที่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการสนับสนุนการให้บริการประชาชนตามพันธกิจหลัก และ          
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลโดย           
ผ่านสื่อดิจิทัลช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ บริการการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) เป็นต้น   

 

                                                           
1 Super App หมายถึง แอปที่นิยมใช้ทางสมาร์ทโฟนเพื่อให้บริการจุดเดยีว 



3-15 
 

มาตรการที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

 

แนวทางด าเนินการ :  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและมีทักษะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ          
ได้จริงและเกิดผลส าเร็จที่ เป็นรูปธรรมในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน เช่น การบริการ
แบบ Cloud หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น และสามารถ
เชื่อมโยงการด าเนินการดังกล่าวไปสู่การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ 
ของสภากาชาดไทยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลช่องทางต่างๆ 

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการที่มีการเสนอขอและได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานหลัก (Core Application) ของหน่วยงาน   

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

มาตรการที่ 2 : สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่มีความพร้อมให้สามารถด าเนินการเพื่อ           
การพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นผลส าเร็จ  

 

แนวทางด าเนินการ : เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการประยุกต์  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานเพ่ือให ้
การด าเนินงานในภาพรวมมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นผลส าเร็จ 

ตัวชี้วัด : ปรับปรุงระบบงานหลัก (Core Application) ของหน่วยงานเพ่ือให้บริการ
ประชาชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาซุปเปอร์แอป (Super App) เพื่อให้บริการจุดเดียว (One stop Service) 
ให้กับประชาชน 

 

ค าอธิบาย :  การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆ เพ่ือบูรณาการสนับสนุนและช่วยเหลือ         
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยส่งผลให้
หน่วยงานมีการพัฒนาแอปพลิ เคชันการบริการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้น         
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ที่ครอบคลุมบริการส าคัญต่างๆ ของสภากาชาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย
ซุปเปอร์แอปเพ่ือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

 

มาตรการที่ 1 : พัฒนาซุปเปอร์แอปของสภากาชาดไทย  
 

แนวทางด าเนินการ : 1. ศึกษาความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทาง       
การพัฒนาซุปเปอร์แอปของสภากาชาดไทย 

 2. พัฒนาซุปเปอร์แอปบนพื้นฐานความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

ตัวชี้วัด : ซุปเปอร์แอปของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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มาตรการที่ 2 : เชื่อมโยงการท างานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซุปเปอร์แอปกับ 
แอปพลิเคชันการบริการของหน่วยงานต่างๆ  

 

แนวทางด าเนินการ : 1. ส ารวจระเบียบของสภากาชาดไทย ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าไปสู่จัดท าแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยงการท างานและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซุปเปอร์แอปกับแอปพลิเคชันการบริการของ
หน่วยงานต่างๆ 

 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเชื่อมโยง     
การท างานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซุปเปอร์แอปกับแอปพลิเคชัน
การบริการของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานที่ต้องการเชื่อมโยงกับ
ซุปเปอร์แอปมีความเข้าใจและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด : 1. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการเชื่อมโยงการท างานและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างซุปเปอร์แอปกับแอปพลิเคชันการบริการของหน่วยงานต่างๆ 

 2. จ านวนแอปพลิชันของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงการท างานและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับซุปเปอร์แอป 

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

กลยุทธ์ที ่3 : สนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกับ                      
ภาคี เครือข่ายระบบนิ เวศด้านดิจิทัล (Ecosystem Partner) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริการประชาชน 

 

ค าอธิบาย :  เพ่ือให้การบริการประชาชนตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย  
ในหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น ควรให้ความส าคัญกับ 
การสร้างความร่วมมือทางดิจิทัลกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกันเพ่ือสร้างระบบนิ เวศด้านดิจิทัล  (Digital Ecosystem)              
เพ่ือบริการประชาชนในรูปแบบเครือข่ายเดียวกัน  
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มาตรการที่ 1 : ก าหนดแนวทางความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายระบบนิ เวศดิจิทัล 
(Ecosystem Partner) ของหน่วยงานต่างๆ โดยค านึงถึงคุณค่าของ
ประชาชนเป็นหลัก  

 

แนวทางด าเนินการ : ศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ของสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาระบบ
นิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ของหน่วยงานต่างๆ โดยค านึงถึงคุณค่าของ
ประชาชนเป็นหลัก 

ตัวชี้วัด : ข้อปฏิบัติความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระบบนิเวศดิจิทัล (Ecosystem Partner) 
ของสภากาชาดไทย 

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

มาตรการที่ 2 : ก าหนดมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงทางเทคนิคและเงื่อนไขข้อตกลงกับ 
ภาคีเครือข่ายระบบนิเวศดิจิทัล (Ecosystem Partner)  

 

แนวทางด าเนินการ : ศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรฐานเพ่ือการเชื่อมโยงทางเทคนิค การสร้าง        
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยและภาคีเครือข่าย
ภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ของ
หน่วยงานต่างๆ  

ตัวชี้วัด : มาตรฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย
และภาคีเครือข่ายภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

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

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้เกิด         
ความต้องการการพัฒนาระบบการท างานภายในที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นเพ่ือรองรับ 
การปรับตัวของหน่วยงานต่างๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) 
ระบบบริการโครงสร้างพ้ืนฐานแบบคลาวด์ (Cloud) และเทคนิคการเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) จึงเป็นความจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบ
การท างานไปในแนวทางการบูรณาการ (Integration) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) ทั้งใน 
ส่วนของการบริการส่วนหน้า (Front Office) และการบริการภายใน (Back Office) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล             
เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของสภากาชาดไทยไปสู่การบริการแบบอัตโนมัติไร้รอยต่อ 
(Seamless) จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล          
เพ่ือพัฒนาระบบการท างานภายในเป็นยุทธศาสตร์หลักประการหนึ่งในแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4)    
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของแต่ละหน่วยงาน 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามภารกิจหลักของ         
แต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงแนวทางการบูรณาการ (Integration) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) 
ของหน่วยงานต่างๆ 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับโครงการพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของแต่ละหน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางการบูรณาการ (Integration) และการท างานร่วมกัน (Collaboration) 
ของหน่วยงานภายใน รวมถึงแนวทางการบูรณาการระบบและการสร้างความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  3 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

 

กลยุทธ์ที ่1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพ่ือการบริหารจัดการภายใน 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ระบบงานหลัก) 

กลยุทธ์ที ่2 : การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการบูรณาการและการท างานร่วมกัน 
(Integration & Collaboration) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที ่3 : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานที่คล่องตัวและยืดหยุ่น 
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กลยุทธที ่1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อการบริหารจัดการภายในด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ระบบงานหลัก) 

 

ค าอธิบาย : การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการภายใน 
(Back Office) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงระบบงานต่างๆ 
ได้ด้วยอุปกรณ์สมัยใหม่ เกิดความสะดวกในการท างานเป็นเหตุ ให้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อีกท้ังยังสามารถเชื่อมต่อ       
การท างานกับระบบงาน (Front Office) ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการด าเนินงานและบริการประชาชนได้ครบวงจรตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานด้วย เช่น ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS), 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMi) โดยการท า Data Analytics เป็นต้น   

 

มาตรการที่ 1 :  จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง   

 

แนวทางด าเนินการ : ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการปรับปรุงใน
มาตรการนี้คือ การปรับปรุงกระบวนการท างาน (Business Process Redesign) 

ตัวชี้วัด : แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

แนวทางด าเนินการ : 1. จัดประชุมระดมสมองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรฐานและ      
แนวทางการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 2. จัดท าแนวทางการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของ
สภากาชาดไทย 

ตัวชี้วัด : ข้อปฏิบัติและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที ่2 : การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบูรณาการและการท างานร่วมกัน 
(Integration & Collaboration) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ค าอธิบาย :  การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มกลาง  
ซึ่งหมายถึง ระบบออนไลน์กลางที่สามารถบริการผู้ใช้งานที่หลากหลายด้วย
ระบบงานและระบบข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจหลัก         
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน สามารถบูรณาการ (Integration) และการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 
ช่วยยกระดับการบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น การรับสมัคร
อาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่าน Line OA หรือ เว็บไชต์ เป็นต้น   
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มาตรการที่ 1 : พัฒนาการท างานเชิงบูรณาการ (Integration) ของหน่วยงานต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แนวทางด าเนินการ : จัดประชุมระดมสมองหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนบูรณาการ 
(Integration) การท างานระหว่างหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนการบูรณาการ (Integration) การท างานระหว่างหน่วยงาน 

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

มาตรการที่ 2 : พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกัน (Collaboration) 
ระหว่างหน่วยงาน  

 

แนวทางด าเนินการ : จัดท าแผนพัฒนาดิจิทั ลแพลตฟอร์ มเ พ่ือส่ งเสริ มการท างานร่ วมกัน 
(Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด : จ านวนแพลตฟอร์มและหน่วยงาน เ พ่ือส่ ง เสริมการท างานร่ วมกัน 
(Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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กลยุทธ์ที ่3 : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท างานทีค่ล่องตัวและยืดหยุ่น 
 

ค าอธิบาย :  การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของบุคลากรของ
สภากาชาดไทย เช่น การประชุมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถี        
การท างานในยุควิถีชีวิตใหม่หรือนิวนอร์มอล (New normal) ที่ต้องการ          
ความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น และยังเป็นการรองรับความหลากหลายของ
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการท างานที่ต้องมีการติ ดต่อกับ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในโซนเวลาที่แตกต่างกับประเทศไทย รวมทั้ง
ความต้องการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลประเภทต่างๆ ท างานร่วมกัน การอ านวย            
ความสะดวกในการท างานให้แก่บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มนี้จะช่วยให้การท างาน       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น เช่น การประชุมออนไลน์, ระบบบริหาร
เอกสารประชุม, ระเบียบการปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์ส่วนตัว หรือปฏิบัติงาน         
จากที่บ้าน (WFH) เป็นต้น 

 

มาตรการที่ 1 : ก าหนดแนวทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท างาน
ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

 

แนวทางด าเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการท างานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

 2. จัดท าแนวทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท างาน 
ให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

ตัวชี้วัด : ข้อปฏิบัติการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการท างานให้มี
ความคล่องตัวและยืดหยุ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การท างานผ่านระบบดิจิทัล  
 

แนวทางด าเนินการ : 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์การท างานผ่าน      
ระบบดิจิทัล 

 2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบและหลักเกณฑ์ การท างานผ่าน      
ระบบดิจิทัลให้หน่วยงานต่างๆ ทราบอย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัด : ระเบียบและหลักเกณฑ์การท างานผ่านระบบดิจิทัล 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 4. ส านักกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการก้าวสู่องค์กรดิจิทัล 

 
 
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินการตามพันธกิจและเป้าหมายของสภากาชาดไทยให้ประสบผลส าเร็จ
จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหาร
ระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานด้านไอที และผู้ปฏิบัติงานด้านอ่ืน เป็นต้น หรือจ าแนกเป็นบุคลากรกลุ่มผู้ใช้
และกลุ่มผู้ให้บริการด้านไอที เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะดิจิทัล อาทิ ทักษะด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยการใช้ข้อมูล  (Data 
Security and Privacy) ทักษะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และ
มาตรฐานการจัดการดิจิทัล (Digital Laws, Governance, Standard and Compliances) ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการ ทักษะด้านบริหารโครงการ หรือทักษะ
ด้านผู้น าดิจิทัล เป็นต้น บนพ้ืนฐานความต้องการและความจ าเป็นที่มีความสอดคล้องกับทิศทาง            
การพัฒนาของแต่ละหน่วยงานที่เพียงพอส าหรับการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลใน        
การขับเคลื่อนการพัฒนาการท างานและการให้บริการ 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสภากาชาดไทยให้มีทักษะดิจิทัลอย่างเหมาะสมทั้งใน 
ด้านการท างานและการให้บริการที่ทันสมัย  

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการท างานเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการเป็นองค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross)   
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

1. บุคลากรสภากาชาดไทย เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท างานและการให้บริการที่ทันสมัย 

2. บุคลากรสภากาชาดไทย มีความรู้และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลกับการท างานตามต าแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสม 

3. บุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการท างาน
เพ่ิมขึ้น มีความพร้อมสนับสนุนการเป็นองค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross) 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  4 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

 

กลยุทธ์ที ่1 : ก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีความเหมาะสมส าหรับ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม  

กลยุทธ์ที ่2 : ก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลที่พึงพัฒนาส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

กลยุทธ์ที ่3 : ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยทางเลือกที่เหมาะสม อาทิ เรียนจาก
ระบบออนไลน์ เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจากการท างาน การศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Learning) การเรียนจากนอกระบบและในระบบ 
(Non-Formal and Formal Learning) 

 
 
 
 
 
 
 



3-28 
 

กลยุทธ์ที ่1 : ก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่มีความเหมาะสมส าหรับบุคลากร         
แต่ละกลุ่ม  

 

ค าอธิบาย :  แต่ละกลุ่มจะมีความต้องการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่แตกต่างกันตามลักษณะงาน
ของบุคคลแต่ละกลุ่มจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลที่มีความเหมาะสมส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทยฉบับนี้ประสบผลส าเร็จ 

 

มาตรการที่ 1 : จัดท ากรอบทักษะดิจิทัลที่ เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน  

 

แนวทางด าเนินการ : จัดตั้งคณะท างานจัดท ากรอบทักษะดิจิทัลสภากาชาดไทยเพ่ือก าหนดกรอบ
ทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่มครอบคลุมทุกพันธกิจของ
สภากาชาดไทย  

ตัวชี้วัด : กรอบทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับหน้าที่ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

มาตรการที่ 2 : ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบเกี่ยวกับกรอบทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม
ส าหรับบุคลากรของหน่วยงาน   

 

แนวทางด าเนินการ : สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ความต่าง (Gap Analysis) ด้านทักษะ
ดิจิทัลของบุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงานตามกรอบทักษะดิจิทัลใน
มาตรการที่ 1 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดหลักสูตรและแนวทางการอบรม            
ที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่มของหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด : 1. แผนพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรทุกกลุ่มของหน่วยงาน 
 2. หลักสูตรและแนวทางการอบรม (ตามข้อ 1) ที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม

ของหน่วยงาน 
 3. กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรทุกกลุ่มของ

หน่วยงานตามแผนและหลักสูตรที่ก าหนด (ตามข้อ 1 และ 2) 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที ่2 : ก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลที่พึงพัฒนาส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

ค าอธิบาย :  เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นกลไก        
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization)       
ของสภากาชาดไทยจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้บุคลากร                 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ และในการด าเนินการ
ดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดกลุ่มทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับ       
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศยังต้องได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ          
ด้านดิจิทัลด้วย 

 

มาตรการที่ 1 : ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และทักษะ
ดิจิทัลที่จ าเป็นต้องพัฒนาส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

แนวทางด าเนินการ : ประสานความร่วมมือกับคณะท างานจัดท ากรอบทักษะดิจิทัลสภากาชาดไทย 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนและน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่จ าเป็นต่อการก าหนด
หลักสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จ าเป็นและมีความเหมาะสม
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีความพร้อมรองรับการเป็น
องค์กรดิจิทัลของสภากาชาดไทย (Digital Thai Red Cross) 
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ตัวชี้วัด : 1. ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 2. ก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งจริยธรรมวิชาชีพทางด้านดิจิทัล 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

มาตรการที่ 2 : สนับสนุนให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน 

 

แนวทางด าเนินการ : 1. คณะท างานจัดท ากรอบทักษะดิจิทัลสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงาน             
ที่ เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมให้บุ คลากร         
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการอบรมตาม        
กรอบแนวทางที่ก าหนด 

 2. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานที่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทราบ
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดส่ง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
บนพ้ืนฐานความจ าเป็นและความต้องการของแต่ละหน่วยงานต่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด : 1. มาตรการส่งเสริมให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการอบรม      
ตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 

 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวทาง         
และหลักสูตรที่ก าหนด 

 3. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา (ตามข้อ 2) 
และผ่านการประเมินตามกรอบแนวทางและหลักสูตรที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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กลยุทธ์ที ่3 : ก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยทางเลือกที่เหมาะสม อาทิ เรียนจาก
ระบบออนไลน์ เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจากการท างาน การศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal Learning) การเรียนจากนอกระบบและในระบบ 
(Non-Formal and Formal Learning) 

 

ค าอธิบาย :  เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยมีทางเลือกส าหรับวิธีการพัฒนา
บุคลากรของสภากาชาดไทยตามกรอบการพัฒนาและกลุ่มทักษะดิจิทัล         
ที่พึงพัฒนาที่ก าหนดในกลยุทธ์ที่ 1 และ 2 มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ            
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงควรมี
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมด้วยวิธีที่เหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย
และงบประมาณ เช่น เรียนจากระบบออนไลน์ผ่านระบบการศึกษาออนไลน์
แบบเปิด เ พ่ือมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOC) ซึ่ งมี
หลักสูตรให้เลือกเรียนจ านวนมากและสามารถเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัย ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคลากรมีความยืดหยุ่นและสะดวกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรการที่ 1 : จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรแต่ละ
กลุ่มด้วยทางเลือกที่เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลตามภารกิจของหน่วยงาน 

 

แนวทางด าเนินการ : สนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ความต่าง (Gap Analysis) ด้านทักษะ
ความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงานตามกรอบ  
แนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้จากกลยุทธ์ที่ 1  
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดหลักสูตรเป้าหมายและแนวทางการอบรมที่เหมาะสมกับ
บุคลากรแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด : แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มด้วยทางเลือก
ที่เหมาะสม 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับระดับบริหาร 

(Management) ด้วยทางเลือกที่ เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุน         

การจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
 

แนวทางด าเนินการ : 1. ประสานความร่วมมือกับคณะท างานจัดท ากรอบทักษะดิจิทัลสภากาชาดไทย 

เพ่ือก าหนดหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ จ าเป็น                       

และเหมาะสมส าหรับระดับบริหาร (Management) เพ่ือให้มีทักษะดิจิทัล       

เพ่ือพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ 

 2. ประชาสัมพันธ์กรอบทักษะดิจิทัลตามกลยุทธ์ที่ 1 ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร วันและเวลา วิทยากร และสถานที่

จัดอบรมให้ระดับบริหารแต่ละหน่วยงานทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ระดับ

บริหารทุกหน่วยงานมีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะดิจิทัล เพ่ือพัฒนา

องค์กรสมัยใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัด : 1. แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับระดับบริหารด้วย

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 2. จ านวนบุคลากรระดับบริหารที่เข้ารับการพัฒนา (ตามข้อ 1) 

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

มีความเสถียร และมั่นคงปลอดภัย เพื่อบริการหน่วยงานและประชาชน
อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

 
 
หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เป็นการน า
แนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง
ควบคู่กันไปทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทยในภาพรวม 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นให้แก่ทุกหน่วยงานของ
สภากาชาดไทย ให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เสถียร และมั่นคงปลอดภัย เพ่ือช่วย         
ให้บุคลากรสภากาชาดไทยท างานได้อย่างต่อเนื่องและผู้รับบริการตามพันธกิจของสภากาชาดไทย
สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ได้ตามต้องการ   
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

หน่วยงานของสภากาชาดไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ได้
มาตรฐานสากล มีความเสถียร และมั่นคงปลอดภัยครบทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาการท างานและ          
การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 
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แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่  5 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที ่1 : พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน เทคโนโลยีดิจิทัลที่ มั่นคงปลอดภัย                 
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ  

กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน เทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่ นคงปลอดภัย            
และเพียงพอส าหรับการให้บริการหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ
อย่างเสถียร มั่นคงปลอดภัย และต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที ่3 : การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธที ่1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัยให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ 

 

ค าอธิบาย : เพ่ือช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถรับรู้และเข้าใจความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ          
ซึ่งจะช่วยให้สามารถด าเนินการร่วมกันในการออกแบบและพัฒนา ตลอดจน        
การบริหารจัดการการท างานของโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการและสามารถตอบโจทย์ของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยเฉพาะหน่วยงานขนาดเล็ก ส่วนกลางอาจมี
ความจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นผลส าเร็จตั้ งแต่การออกแบบและพัฒนาไปจนถึง         
การบริหารจัดการการท างานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน 
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มาตรการที่ 1 : ให้หน่วยงานต่างๆ  ก าหนดแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ
ประชาชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ม่ันคงปลอดภัย                
เพื่อสนับสนุนการท างาน และ/หรือการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 

 

แนวทางด าเนินการ : ส่งเสริมการก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล        
ที่มั่นคงปลอดภัย และมีความเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับ
การท างาน และ/หรือการบริการประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัด : แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยเพ่ือสนับสนุน
การท างาน และ/หรือการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร 
 3. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

มาตรการที่ 2 : ให้ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นหน่วยงานหลักใน           
การรวบรวมและประสานความต้องการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัยเพื่อน าไปวางแผน 

 

แนวทางด าเนินการ : ด าเนินการเก็บรวบรวมและประสานความต้องการใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้บริการ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลส่วนกลาง         
บนพื้นฐานความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

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



3-36 
 

กลยุทธ์ที ่2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ ม่ันคงปลอดภัย และเพียงพอ 
ส าหรับการให้บริการหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ อย่างเสถียร ม่ันคง
ปลอดภัย และต่อเนื่อง 

 

ค าอธิบาย : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเสถียร และมั่นคงปลอดภัย เพียงพอกับความต้องการ 
ของหน่วยงานต่างๆ และผู้มารับบริการของสภากาชาดไทย เช่น การประยุกต์ใช้ 
ISO27001 หรือ COBIT เป็นต้น   

 

มาตรการที่ 1 : ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคงปลอดภัยเพื่อให้บริการ      
ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ 

 

แนวทางด าเนินการ : 1. ให้ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดความต้องการ          
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนกลางเพ่ือให้สามารถบริการ            
ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ รวมถึงรองรับ                  
การด าเนิ นการตามแผนแม่ บทเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลสภากาชาดไทย                
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

 2. จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนกลาง 

ตัวชี้วัด : แบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยส าหรับให้บริการ 
ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และผู้รับบริการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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มาตรการที่ 2 : ด าเนินการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ม่ันคง
ปลอดภัย  

 

แนวทางด าเนินการ : ให้ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือ         
การพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลส่วนกลางที่มี         
ความมั่นคงปลอดภัยตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาโครงสร้ างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสภากาชาดไทย 

ตัวชี้วัด : พัฒนาตามแบบและให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง
ปลอดภัยตามที่ก าหนด 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที ่3 : การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล2  
 
ค าอธิบาย : เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทุกวันนี้ครอบคลุมงานทุกภาคส่วนขององค์กร 

จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงการใช้ที่มีความมั่นคงปลอดภัยด้วยมาตรการปฏิบัติ         
ที่ปลอดจากความเสี่ยง มีการตรวจสอบและติดตามวัดผลอย่างเป็นระบบ 
มาตรการที่กล่าวเป็นกลยุทธ์ด้านที่ เกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Governance)            
การส่งเสริมเพ่ือน าธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 
หรือแนวทางการบริหารจัดการที่ดีในการบริการสารสนเทศ (Information 
Service) ที่ปลอดจากความเสี่ยงด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนตามภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงานอย่างมั่นคงและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ขาดไม่ได้   

 

                                                           
2 ธรรมาภิบาลของโครงสร้างพื้นฐาน เป็นหลักการบริหารเชิงคุณภาพที่ยึดคุณค่าของผู้รับบริการเป็นหลัก และลดปัจจัย     
ที่เป็นความเสี่ยงของผู้รับบริการ มีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย มีความต่อเนื่องของ      
การให้บริการ มีความโปร่งใสในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ             
การด าเนินงานและการให้บริการได้ เป็นต้น แนวทางปฏิบัติรูปแบบหนึ่งที่น าไปสู่การมีธรรมมาภิบาลของโครงสร้างพื้นฐาน 
คือ การประยุกต์ใช้มาตรฐานคุณภาพ ISO27001 (ที่มา: การประชุมคณะท างานจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 5 (วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น.)  
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มาตรการที่ 1 : พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

แนวทางด าเนินการ : จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลของสภากาชาดไทย 

ตัวชี้วัด : นโยบายและแนวปฏิบัติของการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีธรรมาภิบาลของสภากาชาดไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
 

มาตรการที่ 2 : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

 

แนวทางด าเนินการ : 1. จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ของ           
การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาล           
ของสภากาชาดไทย 

 2. ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ (ตามข้อ 1) 

ตัวชี้วัด : 1. หน่วยงานที่น านโยบายและแนวปฏิบัติฯ ไปด าเนินการ มีแผนขับเคลื่อน 
และมีวิธีด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ในเบื้องต้น 

 2. หน่วยงานมีการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ และวิธีด าเนินการ          
(ตามข้อ 1) 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 1. ส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 2. ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
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บทที่ 4 

การบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 

 
 
1. การบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ 
 

การบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย 
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ก าหนดไว้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการ           
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย               
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ในกรณีหน่วยงานขนาดใหญ่ สามารถด าเนินการในรูปแบบของการพัฒนา        
แผนเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในระยะกลางหรือระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และให้งาน/โครงการตามแผนเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงานปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานขนาดเล็ก ซึ่งอาจยัง
ไม่ได้มีการพัฒนาแผนเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ สามารถด าเนินการในลักษณะของ
การจัดท างาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

2. กรณีที่หน่วยงานได้จัดท าแผนเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานแล้วเสร็จมาก่อนที่
แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) จะประกาศใช้ สามารถน า
แผนเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มี
แนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 
(ฉบับที่ 4) 

3. เมื่อหน่วยงานทั้งหมดของสภากาชาดไทยจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงาน หรือจัดท างาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน         
เสร็จเรียบร้อย หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ควรมีการประเมิน
ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานทั้งหมดเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความครบถ้วนสมบูรณ์
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ของการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และ
จัดท ารายงานสรุปภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสภากาชาดไทยตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เพ่ือน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแผนเทคโนโลยีดิจิทัลหรืองาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในสภากาชาดไทย  

4. การจัดท า พิจารณา และอนุมัติ งาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ         
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน ให้ด าเนินการตามกระบวนการที่สภากาชาดไทย
ก าหนดไว้ส าหรับการพิจารณาและอนุมัติงาน/โครงการ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง               
ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ และส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เช่น          
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทยก่อน 
จึงจะน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการของสภากาชาดไทย         
เป็นล าดับต่อไป 
 

2. การติดตามประเมินผล 
 

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสภากาชาดไทย หรือ TRC Digital Transformation เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการ สร้างประสบการณ์และคุณค่าใหม่ๆ ให้กับประชาชน 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดรูปแบบและกลไกการขับเคลื่อน (การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ) และ
แนวทางการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยี ดิจิทัล 
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ดังนี้ 

1. สภากาชาดไทย ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์และกลั่นกรอง 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสภากาชาดไทย ประกอบด้วย บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักนโยบายยุทธศาสตร์       
และงบประมาณ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เป็นต้น 
คณะท างานชุดนี้ จะท าหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประเมินและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน/
โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี
ดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการด าเนินการของ        
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แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) เพ่ือให้ทราบถึงสถานะ        
การด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ทั้งนี้  
ควรมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาสตามระบบการติดตามของสภากาชาดไทย 

2. มีการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569  
(ฉบับที่ 4) ช่วงระยะกลางแผน (Mid-term Review) ในกลางปี พ.ศ.2568 

3. คณะท างานตามข้อ 1 ปฏิบัติงานโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย 
เพ่ือรายงานข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน         
ในสภากาชาดไทย รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการน าข้อเสนอแนะไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาดไทย       
เพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. คณะท างานตามข้อ 1 ปฏิบัติงานวิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการรวมทั้งน าแนวทางการติดตามประเมินผล (ตัวชี้วัด) ที่ก าหนดในแผนแม่บทเทคโนโลยี
ดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และงาน/โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน         
การติดตามและประเมินผล โดยจัดท ารายงานการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามวาระ โดยมีการประเมินผลระยะกลางแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) และสิ้นสุดแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย 
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 

5. สภากาชาดไทย จัดท าระบบข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความสะดวกในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน         
และเป็นปัจจุบัน 

6. สภากาชาดไทย ควรด าเนินการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย 
พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะและตามความเหมาะสม           
โดยน าผลการติดตามและประเมินผล และแนวทางที่คณะท างานตามข้อ 1 คณะกรรมการ                     
ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลสภากาชาดไทย พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทลัสภากาชาดไทย  

พ.ศ.2567-2569 (ฉบับที่ 4) 
 

  



ภาคผนวก ก 

ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 495/2565  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภากาชาดไทย  
ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 1604/2555  

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภากาชาดไทย (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)  

ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 470/2557  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภากาชาดไทย (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)  
ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 382/2565  

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภากาชาดไทย (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)  

ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 774/2565  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภากาชาดไทย (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม)  
ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 209/2565  

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภากาชาดไทย (เปลี่ยนแปลง) 





















 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 676/2561 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย  

  





 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 358/2565  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีดจิิทัล

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

  







 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 

ค าสั่งสภากาชาดไทย ที่ 70/2561 
เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารสภากาชาดไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค าสั่งส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ที่ 5/2565 
เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ค าสั่งส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ที่ 16/2565 
เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานจัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยีดิจิทลั

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