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แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพย�บ�ลตร�ด

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

บทสรุปผู้บริหาร

โรงพย�บ�ลตร�ด ได้จดัทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รพัฒน�
เทคโนโลยีส�รสนเทศของหน่วยง�น  ให้ส�ม�รถเป็นเครื่องมือสนับสนุนก�รบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกจิของหน่วย
ง�น ก�รจัดทำ�แผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศฉบับนี้  สอดคล้องกับแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โรงพย�บ�ล
ตร�ด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยคำ�นึงถึงคว�มเชื่อมโยงกับกรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร
สื่อส�ร ICT ๒๐๒๐ กรอบนโยบ�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข  ๒๕๕๖ -
๒๕๖๕ และนโยบ�ยก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ดิจติอลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม  โดยกระบวนก�รจดัทำ�แผนแม่บท
เทคโนโลยีส�รสนเทศของโรงพย�บ�ลตร�ดฉบับนี้ ได้จัดทำ�พร้อมกับก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โรง
พย�บ�ลตร�ด(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเจ้�หน้�ที่ในระดับและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนรว่มในก�รจดัทำ�แผน
แม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ ผ่�นกระบวนก�รฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อจดัทำ�แผนยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลตร�ด(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้น ำ�ม�กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนง�น/โครงก�ร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้
กำ�หนดไว้และ เสนอต่อผู้บริห�รให้คว�มเห็นชอบต�มลำ�ดับ ส�ระสำ�คัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ
โรงพย�บ�ลตร�ด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มดีังน้ี

ส่วนท่ี ๑ บทท่ัวไป
ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ โรงพย�บ�ลตร�ด ไดต้ระหนักถึงก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศที่เหม�ะ

สม กับสภ�วะเศรษฐกิจสังคม ด้วยคว�มร่วมมือและก�รมีสว่นรว่มจ�กทุกฝ�่ย เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของโรง
พย�บ�ลเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พส�ม�รถ บรรลุต�มเป้�ประสงค์ต�มที่กำ�หนดไว้

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยง�นสนับสนุนให้องค์กรมีสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีคุณภ�พในระดับส�กล

พันธกิจ
พัฒน�ระบบส�รสนเทศในระดับม�ตรฐ�น ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ใช้ ทั้งในด้�นก�รบริก�ร 

ง�นบริห�ร และก�รพัฒน�คุณภ�พองคก์ร

วัตถุประสงค์

๑. พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มั่นคง ทันสมัย มีคว�มปลอดภัย ได้
ม�ตรฐ�น เพื่อสนับสนุนในง�นด�้นก�รบริก�ร ง�นบริห�ร และก�รพัฒน�คุณภ�พองค์กร ให้ม ี
ประสิทธิภ�พ

๒. พัฒน�ระบบบริก�รที่ประช�ชนและบุคลกรของโรงพย�บ�ลเข้�ถึงได้ง�่ย สะดวก รวดเรว็ 

๓. พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ

๔. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลของโรงพย�บ�ลในทุกๆ ด�้น ให้ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งข้อมูลท�งก�รแพทย์
ข้อมูลก�รเงิน และข้อมูลก�รบริห�ร 

๑



เป้าหมายหลกั
๑. ด�้นสนับสนุนก�รดูแลผูร้ ับบริก�รของโรงพย�บ�ล โดยให้มีซอฟแวร์สนับสนุนก�รทำ�ง�นที่มี

คุณภ�พ มีระบบก�รจัดเก็บข้อมูลก�รรักษ�อย่�งตอ่เนื่องและปลอดภัย มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
และทันสมัย มีระบบเครือข่�ยรองรับบริก�รที่ปลอดภัย เข้�ถึงได้ง�่ย สะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง 

๒. ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พบุคล�กรให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

๓. ด้�นพัฒน�คุณภ�พข้อมูลและระบบร�ยง�น เพื่อรองรับก�รให้บริก�ร ก�รบริห�ร และก�รพัฒน�
คุณภ�พองค์กร

ส่วนท่ี ๒ สถานภาพและสภาพแวดล้อม 

๒.๑ ข้อมูลท่ัวไป
ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ โรงพย�บ�ลตร�ด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่�ยส�รสนเทศ เป็นไปด้วยคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ มีภ�ระกิจหลักคือก�รพัฒน�ซอฟท์แวร์
และกำ�กับดูแลระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ของโรงพย�บ�ล ให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและทำ�ง�นได้ตรง
ต�มคว�มต้องก�รของโรงพย�บ�ล

ในปัจจุบัน ท�งศูนย์ฯ ได้มีก�รว�งแผนและออกแบบระบบส�รสนเทศที่เหม�ะสมและตอบสนอง
คว�ม ตอ้งก�รของผู้ใช้ โดยมีคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่มีหน้�ทีใ่นก�รว�งแผนพัฒน�
เพื่อเชื่อมโยงระบบส�รสนเทศในโรงพย�บ�ลให้ส�ม�รถใช้ข้อมูลรว่มกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รพัฒน�
ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ง�นภ�ยในโรงพย�บ�ล รับผิดขอบดูแลบำ�รุงรักษ�และซ่อมบำ�รุงระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีก�รบริห�รจัดก�รระบบข้อมูลโดยมีคณะกรรมก�รพัฒน�ข้อมูลสุขภ�พ(HDC) ทำ�
หน้�ที่ในก�รบริห�รและจัดก�รข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�รฝกึสอนอบรมบุคล�กรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
รว่มกับกลุ่มง�นพัฒน�ทรพัย�กรบุคคล

๒



๒.๒ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

อัตรากำาลังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. นักวิช�ก�รคอมพวิเตอร์ ๓ คน

๒. นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน ๑ คน

๓. เจ้�พนักง�นเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คน

๔. พนักง�นคอมพิวเตอร์ ๑ คน

๕. ช�่งไฟฟ้�และอิเลคทรอนิกส์ ๑ คน

๖. พนักง�นธรุก�ร ๑ คน

๗. เจ้�พนักง�นธุรก�ร ๑ คน

๘. ผู้ชว่ยเหลือคนไข้ ๑ คน

๓



 ๒.๓ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ(Strengths) จุดอ่อน/ปัญหา(Weaknesses)

 ผู้บริห�รระดับสูงของโรงพย�บ�ลให้เห็นคว�ม
สำ�คัญของก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ ม�ใช้ใน
ดำ�เนินง�นต�มพันธกิจและก�รพัฒน�องค์กร

 มีผู้บริห�รระดับสูงของโรงพย�บ�ลทำ�หน้�ที่
กำ�กับดูแลง�นท�งด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ
โดยเฉพ�ะและมีคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ กำ�กับดูแลระบบ 

 มีหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ดูแลและบริห�รจดัก�ร
ด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศโดยเฉพ�ะ

 บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศมีตั้งใจในก�ร
ทำ�ง�นต�มภ�ระง�น

 ก�รที่ผู้บริห�รให้โอก�สในก�รทำ�ง�นอย่�ง
อิสระ สนับสนุนแนวคิดที่สร้�งสรรค์อย�่งเต็มที่

 ข�ดก�รร่วมว�งแผนก�รออกแบบระบบ
ส�รสนเทศระหว่�งหน่วยง�นเพื่อให้ส�ม�รถ
จัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภ�พ

 ข�ดแผนพัฒน�บุคล�กรของหน่วยง�นด�้น
ส�รสนเทศอย่�งต่อเน่ืองและเป็นระบบ

 ข�ดคว�มคล่องตัวในก�รจดัห�ครุภัณฑ์ด�้น
เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รที่ทันสมัย
เน่ือง เน่ืองจ�กข้ันตอนที่มีหล�ยข้ันตอนและไม่
เอื้ออำ�นวยในก�รทำ�ง�น

 ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ไม่เหม�ะสมเซ่น
เพื่อคว�มบันเทิงและก�รเข้�ถึงเน้ือห�ที่ไม่พึง
ประสงค์ 

 มีคว�มเสี่ยงในเรื่องระบบคว�มปลอดภัยทั้งใน
ส่วน DATA center ระบบเครือข่�ย และก�ร
ใช้ง�นส่วนบุคคล

๒.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats)

 คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศทำ�ให้มี
ก�รเข้�ถึงแหล่งข้อมูลและก�รประยุกต์ใช้ง�น 
อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งข้ึน

 นโยบ�ยของผู้บริห�รกระทรวงส�ธ�รณสุขด�้น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
- ด�้นม�ตรฐ�น IT ของหน่วยง�น(HAit)
- ด�้นบริก�ร ได้แก่ Paper less, ระบบ 

Queue online, H4U, Smart health ID, 
Smart card

- ด�้นข้อมูล Big DATA, HDC
 ก�รสนับสนุนคว�มรู้และคว�มรว่มมือในก�ร

พัฒน�ระบบส�รสนเทศ ภ�ยในเขต ๖

 ก�รพัฒน�ของบุคล�กรไม่ทันกับ
ก�รพัฒน�และก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ส�รสนเทศ

 ก�รบุกรุกโจมตรีะบบเครือข่�ยและ
ระบบส�รสนเทศทั้งจ�กภ�ยในและ
ภ�ยนอก

 อ�ชญ�กรรมท�งคอมพวิเตอร์

๔



๒.๕. ระบบสารสนเทศขององค์กร
๒.๕.๑. ส่วนโปรแกรมคอมพวิเตอร์(Software) แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี

๒.๕.๑.๑. กลุ่มระบบง�นที่พัฒน�เอง
ระบบสนับสนุนภ�ยในองค์กร

 โปรแกรมส�รบรรณ
 โปรแกรมง�นวิสัญญี(access)
 โปรแกรมคลินิกทันตกรรมนอกโรงพย�บ�ล(access)
 โปรแกรมพ�ร�ทฟี แคร์

ระบบสนับสนุนภ�ยภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร
 เว็บไซต์โรงพย�บ�ลตร�ด
 ระบบนัด Online
 P4P

๒.๕.๑.๒. กลุ่มระบบง�นที่ได้รับม�จ�กองค์กรภ�ยนอก
 GFMIS
 Thai refer

๒.๕.๑.๓. กลุ่มระบบง�นที่จัดซ้ือหรือจ�้งหน่วยง�นภ�ยนอกพัฒน�
 ระบบส�ระสนเทศโรงพย�บ�ล(PMK) ซ่ึงมีระบบย่อยดังน้ี
- ระบบง�นเวชระเบียน
- ระบบง�น OPD
- ระบบง�นเภสัชกรรม
- ระบบง�น IPD
- ระบบง�นบัญชี
- ระบบง�นบริห�รครุภัณฑ์
- ระบบคลังและพัสดุ

 LAB
 X-ray
 Blood bank
 Time work
 PIS

๒.๔.๒ ส่วนของคอมพวิเตอร์ ระบบเครือข่�ย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๒.๔.๒.๑ เครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่�ย จำ�นวน ๑๐ เครื่อง
๒.๔.๒.๒ เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล

 เครื่องคอมพิวเตอร์ลกูข่�ยสำ�หรับระบบส�ระสนเทศโรงพย�บ�ล จำ�นวน ๒๖๓ ชุด
 เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบส�ระสนเทศโรงพย�บ�ล จำ�นวน ๑๓๘ 

ชุด 
๒.๔.๒.๓ เครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก จำ�นวน ๒๕ เครื่อง
๒.๔.๒.๔ เครื่องพิมพ์

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำ�นวน ๒๔ เครือ่ง

๕



 เครื่องพิมพ์แบบฉีดสี จำ�นวน ๑๕๑ เครื่อง
 เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม จำ�นวน  ๑๓ เครือ่ง
 เครื่องพิมพ์ Thermal จำ�นวน ๒๒ เครื่อง
 เครื่องพิมพ์ Barcode ๖ เครื่อง

๒.๔.๒.๕ เครื่องสำ�รองไฟ 
 ขน�ด ๘๕๐ วัตต์ จำ�นวน ๓๒๘ เครื่อง
 ขน�ด ๓,๐๐๐ วัตต์ จำ�นวน ๕ เครื่อง

๒.๔.๒.๖ อุปกรณ์ด�้นเครือข่�ย
 Router จำ�นวน ๑๒ เครื่อง
 Switch จำ�นวน ๑๒ เครื่อง
 Access point จำ�นวน ๓๐ เครื่อง

๒.๔.๒.๗ ระบบเครือข่�ย Internet ทั้งหมด ๑๒ หม�ยเลข
๒.๔.๒.๘ อุปกรณ์หรือระบบที่เช่�จ�กภ�ยนอกหรือขอใช้บรกิ�รหน่วยง�นภ�ยนอก

 เว็บไซต์ของโรงพย�บ�ล เช่�โดเมนเนมและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์จ�กเอกชน
 ระบบง�น p4p ขอใช้ Cloud sever(G-cloud) จ�ก สำ�นักง�นรัฐบ�ล

ดิจทิัล(องคก์รมห�ชน)(สพร.)

ส่วนท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์   (Vision)   โรงพยาบาลตราด  

โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูงและทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดดี้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน (Smart and Modernized Hospital for Sustainable Self-Healthy People)

ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราดมี ๔ ประเด็นดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ Smart Primary Health Care : พัฒน�คณุภ�พก�รจัดบรกิ�รของหน่วยบริก�ร
สุขภ�พปฐมภูมิให้มีม�ตรฐ�น และจัดก�รปัญห�สุขภ�พของประช�ชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่�งยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Smart Service : พัฒน�โรงพย�บ�ลให้มีบริก�รท�งก�รแพทยใ์นระดับเชี่ยวช�ญ 
สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีคุณภ�พระดับส�กล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ Smart People : ยกระดับขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรท�งก�รแพทย์ทุกระดับให้
มีศักยภ�พสูง สูก่�รเป็นองค์กรนวัตกรรมและองค์กรแห่งก�รเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ Smart Management : พัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
โครงสร้�งพื้นฐ�นมีม�ตรฐ�น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่องค์กรดจิิทัล

๖



๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
เพื่อให้ก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลตร�ดบรรลตุ�มพันธกิจและเป้�หม�ยต�มประเด็นยุทธศ�สตร์โรง

พย�บ�ลตร�ด ทั้ง ๔ ประเด็นน้ัน ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศฯ จึงไดด้ำ�เนินก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ และ
ทิศท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีส�รสนเทศของโรงพย�บ�ลตร�ด เพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนหลักให้บรรลุผลต�ม
พันธกิจและเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ จึงได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ไวด้ังต่อไปน้ี

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อก�รให้บริก�ร ก�ร
บริห�รจัดก�ร  และก�รพัฒน�คณุภ�พองค์กร มีคว�มรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พ และตอบสนองคว�ม
ต้องก�รทั้งผู้รับบริก�ร เจ้�หน้�ที่และผู้บริห�รองค์กร

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ : พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้ม�ตรฐ�น ส่งเสริม
ให้มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รพัฒน�ง�นทั้งในด�้นบริก�ร บริห�รและก�รพัฒน�คุณภ�พ

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุน ก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะบุคล�กรในด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ เพื่อสนับสนุนง�นและรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งสนับก�รใชร้ะบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศสำ�หรับก�รพัฒน�และเรียนรู้ทักษะต�มวิช�ชพี

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ : พัฒน�ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีข้ันตอนก�ร
ปฏิบัติง�นที่เป็นลำ�ดับข้ันชัดเจน เข้�ใจง่�ย มีประสิทธิภ�พ และได้ม�ตรฐ�น ทั้งในสถ�นก�รณ์ปกติ
และสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน

๓.๒ แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ในก�รดำ�เนินง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ของโรงพย�บ�ลตร�ด มีทั้งหมด ๑๐ กลยทุธ์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อก�รให้บริก�ร ก�ร
บริห�รจัดก�ร  และก�รพัฒน�คณุภ�พองค์กร มีคว�มรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พและตอบสนองคว�ม
ต้องก�รทั้งผู้รับบริก�ร เจ้�หน้�ที่และผู้บริห�รองค์กร

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ : พัฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อระบบ
ท�งก�รแพทย์ที่เป็นเลิศ ของโรงพย�บ�ล (Trat Medical System ๔.๐)
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ที่
ทันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์และ Open Source

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ : พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้ม�ตรฐ�น ส่งเสริม
ให้มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รพัฒน�ง�นทั้งในด�้นบริก�ร บริห�รและพัฒน�คุณภ�พ

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ : พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้ม�ตรฐ�น 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ : ส่งเสริมก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รบริก�ร บริห�รและพัฒน�คุณภ�พ

๗



ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ : ส่งเสริม พัฒน�คว�มรู้และทักษะบุคล�กรในด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนง�นและรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ : ใช้ระบบเทคโนโลยีส�ระสนเทศ ในก�รส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู้และพัฒน�
ทักษะท�งด้�นวิช�ชพี และทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพือ่ส่งเสริมให้บุคล�กรมีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถม�กกว่� ๑ ด้�น (Multi skill)

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ : พัฒน�ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีข้ันตอนก�ร
ปฏิบัติง�นที่เป็นลำ�ดับข้ันชัดเจน เข้�ใจง่�ย มีประสิทธิภ�พ และได้ม�ตรฐ�น ทั้งในสถ�นก�รณ์ปกติ
และสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑  ปรับปรุงระบบง�นและจัดทำ� Work Manual ให้ครอบคลุมระบบง�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศของโรงพย�บ�ลทุกระบบ
กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ ทบทวนและปรับปรุงระบบบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ให้ได้
ม�ตรฐ�น

๘



สว่นท่ี ๔ แผนงานโครงการ

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อก�รให้บริก�ร ก�รบริห�รจัดก�ร  และก�รพัฒน�คณุภ�พองค์กร มีคว�มรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พและตอบสนอง
คว�มต้องก�รทั้งผู้รับบริก�ร เจ้�หน้�ที่และผู้บริห�รองค์กร

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๔ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ : พัฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ดว้ยเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อระบบท�งก�รแพทย์ที่เป็นเลิศ ของโรงพย�บ�ล (Trat Medical System ๔.๐)
๑.๑.๑ พัฒน�ระบบตรวจสอบ
สิทธิ์และ Visit ผู้ป่วยผ่�นตู้ 
Kiosk

- มรีะบบตรวจสอบ
สิทธิ์และ Visit ผู้ป่วย
ด้วยตนเอง

มีจุดสำ�หรับตรวจสอบ
สิทธิ์และ visit  ผ�่นตู้ 
Kiosk ทั้งหมด ๒ จดุ

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๓๕๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ -

๑.๑.๒ พัฒน�ระบบนัด
ออนไลน์

มรีะบบนัดของผู้ป่วย
นอกผ�่น ระบบ
ออนไลน์

มีระบบนัดของผู้ป่วย
ออนไลน์

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๑๕๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๑๕๐,๐๐๐ - -

๑.๑.๓ โครงก�รจัดทำ� 
Application เพื่อก�รบรกิ�ร
สุขภ�พแก่ประซ�ชน

มี Application ชื่อ 
Trat hospital 
connect สำ�หรับ
สื่อส�รผ�่นโทรศพัท์
เคลื่อนที่

มี application 
สำ�หรับให้บริก�ร
ประช�ชนผ�่นเครื่อง
มือสื่อส�ร
ระบบ Android/iOS

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๒๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๒๐๐,๐๐๐ - -

๑.๑.๔ โครงก�ร “OPD ไร้
กระด�ษ”

บันทึกข้อมูลก�รรักษ�
ของผู้ป่วยนอก ในรูป
แบบดิจิตอล

ทุกห้องตรวจผู้ป่วย
นอกบันทึกก�รรกัษ�
ในระบบ PMK

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๔๔๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐

๑.๑.๕ โครงก�รพัฒน�หรือ
จดัห�ระบบคิว Online 
สำ�หรับผู้ม�ใช้บริก�ร

-มีระบบคิว Online มีระบบคิว Online ที่ 
OPD ทุกห้อง

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ,  
ง�น  OPD

๕๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๓๐๐,๐๐๐
OPD ศัลยฯ,
LAB, OPD

 GP, ห้องบัตร

๒๐๐,๐๐๐
ทุก OPD

-

๙



  

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๔ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ : พัฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ดว้ยเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อระบบท�งก�รแพทย์ที่เป็นเลิศ ของโรงพย�บ�ล (Trat Medical System ๔.๐)(ต่อ)
๑.๑.๖ พัฒน�ระบบก�รจ�่ย
ค�่รักษ�พย�บ�ลอัตโนมัติ

- มรีะบบจ่�ยค่�รกัษ�
พย�บ�ลอตัโนมัติที่ไม่
ต้องผ่�นเจ้�หน้�ที่ก�ร
เงิน

มีจุดจ่�ยค�่รักษ�
พย�บ�ลอัตโนมัติ
อย่�งน้อย ๑ จดุ
ภ�ยในปีงบประม�ณ 
๒๕๖๔

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ, 
ก�รเงิน

๓๕๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - - ๓๕๐,๐๐๐ -

๑.๑.๗ พัฒน�ฉล�ก QR 
Code บนฉล�กย�

มี QR Code ทีร่องรับ
ก�รใช้ง�น 
Application RDU 
ของกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

มีระบบสร้�ง QR 
Code ทีร่องรับก�รใช้
ง�น Application 
RDU ของกระทรวง
ส�ธ�รณสุข ภ�ยใน
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๓

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ, 
กลุ่มง�น
เภสัชกรรม

๒๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๒๐๐,๐๐๐ - -

๑.๑.๘ โครงก�รเชื่อมต่อ
ข้อมูล HIS กับ H4U

ผู้ป่วยเข้�ถึงข้อมูล
สุขภ�พตัวเองผ่�น
ระบบ Online

ให้บริก�รข้อมูลผู้ป่วย
ผ่�น H4U ภ�ยใน
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

ไม่มีค�่ใช้จ�่ย - - - - -

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณร์ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ทีท่ันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source
๑.๒.๑ จัดห�โปรแกรมระบบ
บัญชี

-มีโปรแกรมระบบบัญชี
ทีท่ันสมัย ตอบสนอง
ต่อก�รใช้ง�นได้ดี

มีโปรแกรมระบบบัญชี รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ, 
ง�นบัญชี

๙๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- ๓๐๐,๐๐๐
ค่� MA

๓๐๐,๐๐๐
ค่� MA

๓๐๐,๐๐๐
ค่� MA

๓๐๐,๐๐๐
ค่� MA

๑.๒.๒ จัดห�โปรแกรม Time
work

-มีโปรแกรม Time 
work ที่ทันสมัยเหม�ะ
สมต่อก�รใช้ง�น

มีโปรแกรม Time 
work 

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๕๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๕๐๐,๐๐๐ - -

๑๐



กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณร์ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ทีท่ันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๓ พัฒน�และสนับสนุน
ก�รใช้ง�นโปรแกรมบริห�ร
ครุภัณฑ์

-ส�ม�รถบริห�รจดัก�ร
และคำ�นวณค่�เสื่อม
ร�ค�ของครุภัณฑ์ผ�่น
ระบบ LAN ได้

มีก�รบริห�รและ
จัดก�รครุภัณฑ์ผ�่น
โปรแกรม ๑๐๐% 
ส�ม�รถคำ�นวณค�่
เสื่อมร�ค�ผ่�น
โปรแกรมได้ภ�ยใน
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๓

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ, 
ง�นบัญชี, ง�น
พัสดุ

ไม่มีค�่ใช้จ�่ย - - - - -

๑.๒.๔ จัดห�โปรแกรม
ร�ยง�นสำ�หรับผู้บริห�ร

-มีโปรแกรมร�ยง�น
สำ�หรับผู้บริห�รที่
เหม�ะสมและตอบ
สนองต่อก�รใช้ง�น

มีโปรแกรมร�ยง�น
สำ�หรับผู้บริห�รใน ๕ 
ด�้น

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๑๕๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๕๐,๐๐๐
(ด�้นก�ร

เงิน)

๕๐,๐๐๐
(ด้�นง�น

บริก�รและ
Service
 plane)

๕๐,๐๐๐
(ด�้นก�ร

บริห�รง�น
และ

คุณภ�พ)

๑.๒.๕ โครงก�รจัดห� 
Hardware ทีท่ันสมัย

-มี Hardware ทีท่ัน
สมัยและเพียงพอ

มี Hardware ทีท่ัน
สมัยเหม�ะกับก�รใช้
ง�นและเพียงพอ
(ไปหน้�ง�นภ�ยใน 
๑๕ น�ที ซ่อมใช้ง�น
ได้ภ�ยใน ๒๐ น�ที 
และมีทดแทนกรณทีี่
ซ่อมไม่ได้)

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๕,๑๐๐,๐๐๐
(งบจังหวัด/
เงินบำ�รุง)

- ๙๐๐,๐๐๐
(ชุดคอม

ฯ+อ.ต่อพ่วง
๓๐ ชุด)

๙๐๐,๐๐๐
(ชุดคอม

ฯ+อ.ต่อพ่วง
๓๐ ชุด)

๒.๔ ล�้น
(ชดุคอม
ฯ+อ.ต่อ
พ่วง ๓๐

ชุด
๙๐๐,๐๐๐
บ�ท -Swit
ch ๑๐ ตัว

จำ�นวน
๑.๕ ล้�น)

๙๐๐,๐๐๐
(ชดุคอม
ฯ+อ.ต่อ
พ่วง ๓๐

ชดุ)

๑๑



  

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณร์ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ทีท่ันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๖ จัดห�โปรแกรมระบบ
ปฏิบัติก�ร(Operating syste
m)ที่ทันสมัยและปลอดภัย

-มีโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติก�ร(Operating 
system)ที่ทันสมัยและ
ปลอดภัย

คอมพวิเตอร์ทกุเครื่อง
มีระบบปฏิบัติก�รที่
เหม�ะสมและเป็นรุ่น
ล่�สดุ โดยมกี�รตรวจ
สอบและ Update  
ระบบปฏิบัติก�รของ
คอมพวิเตอร์ทกุเครื่อง
ทุก ๖ เดือน 

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๓๐๔,๐๐๐ - ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐

๑.๒.๗ โครงก�รจัดทำ�เครือ
ข่�ยไร้ส�ย (Wi-Fi) ทีท่ันสมัย
เพียงพอต่อก�ร ให้บริก�ร

มีเครือข่�ยไร้ส�ย (Wi-
Fi) ที่ ทันสมัยเพียงพอ
ต่อก�รให้บริก�ร

มี Wi-Fi internet 
ครอบคลุมทุกพื้นที่
และส�ม�รถใช้ง�นได้
โดยติดตั้งทั้งหมด 
๑๖๒ จุด

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๑,๒๕๖,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- ๓๖๖,๐๐๐
(เดินส�ย

wifi ๓๗ จุด
๓๗,๐๐๐
บ�ท AP
๔๗ ตวั

๓๒๙,๐๐๐
บ�ท)

๔๔๖,๐๐๐
(เดินส�ย

wifi ๔๗ จุด
๔๗,๐๐๐
บ�ท AP
๕๗ ตวั

๓๙๙,๐๐๐
บ�ท)

๓๒๖,๐๐๐
(เดินส�ย
wifi ๓๒

จุด
๓๒,๐๐๐
บ�ท AP
๔๒ ตวั

๒๙๔,๐๐๐
บ�ท)

๑๑๘,๐๐๐
(เดินส�ย
wifi ๖ จุด
๖,๐๐๐
บ�ท AP
๑๖ ตวั

๑๑๒,๐๐๐
บ�ท)  

๑๒



แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณร์ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ทีท่ันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๘ จัดห�โปรแกรม ระบบ
ปฏิบัติก�รที่เป็น Open 
source สำ�หรับคอมพวิเตอรท์ี่
ไม่จำ�เป็นต้องใช้โปรแกรมชนิด
ที่มีลิขสิทธิ์

มีก�รใช้โปรแกรม 
Open source 
ทดแทนชนิดมีลิขสิทธิ์

ใชโ้ปรแกรม Open 
source ในเครื่อง
คอมพวิเตอร์ที่ไม่
จำ�เป็นต้องใช้
โปรแกรม
ลิขสิทธิ์(ทดแทน
ทั้งหมด ๑๐๐% 
ภ�ยในปี ๒๕๖๕ ใน
เครื่องที่ไม่จำ�เป็นต้อง
ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์)

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

- - - ทดแทน
๒๕%

ทดแทน
๕๐%

ทดแทน
๑๐๐%

๑.๒.๙ โครงก�รจัดห� Firewal
l จัดก�รคว�มเสี่ยงและคว�ม
ปลอดภัย ท�งเทคโนโลยี
ส�รสนเทศป้องกันข้อมูล

มี Firewall จดัก�ร
คว�มเสี่ยงและ คว�ม
ปลอดภัยท�ง
เทคโนโลยี ส�รสนเทศ
ป้องกันข้อมูล

มีระบบป้องกัน คว�ม
ปลอดภัย ของข้อมูล
โดยติดตั้ง Firewall 
ครบทั้งระบบเชื่อมต่อ
ภ�ยนอกและระบบ 
LAN ภ�ยใน

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๒๔๐,๐๐๐
เงินบำ�รุง

- ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๒๐,๐๐๐ -

๑.๒.๑๐ โครงก�รจดัห�และ
ปรับปรุง Server

มี Server ที่ได้รับก�ร
ปรับปรุง และทันสมัย

มี Server ที่ ทันสมัย 
มีก�รร�ยง�นผลก�ร
ตดิต�มทุกเดือน และ
มีแผนพัฒน�หรือ
ทดแทนทุกปี

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๑,๐๕๐,๐๐๐
(งบจังหวัด/ 
เงินบำ�รุง)

- - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐

๑.๒.๑๑ โครงก�รจัดทำ� 
Virtual Private Network

มี Virtual Private
 Network

มี Virtual Private
 Network ภ�ยใน
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๔

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๒๐๐,๐๐๐
(งบจังหวัด/
เงินบำ�รุง)

- - - ๒๐๐,๐๐๐ -

๑๓



  

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตวัช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณร์ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ทีท่ันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๑๒ โครงก�รพัฒน�ระบบ
คอมพิวเตอร์สำ�รองฉุกเฉิน(DR 
Site)

ระบบคอมพิวเตอร์
สำ�รองฉุกเฉิน(DR Site)

ระบบคอมพิวเตอร์
สำ�รองฉุกเฉิน(DR 
Site) ภ�ยใน
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๕

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๙.๘ ล้�น
(งบจังหวัด/
เงินบำ�รุง)

- - - ๕ ล�้น ๔.๘ ล้�น

๑.๒.๑๓ ตดิตั้ง Fiber Optic 
ครอบคลุมทั้งในโรงพย�บ�ล
และเครือข่�ย

-มี Fiber Optic 
ครอบคลุมทั้งในโรง
พย�บ�ลและเครือข่�ย

มีระบบ PMK ผ�่น 
Fiber Optic ที่ 
รพ.สต.และหน่วยง�น
เป้�หม�ยได้

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๓.๕ ล้�น
(งบจังหวัด/ 
เงินบำ�รุง)

- - ๑ ล�้น
ตึก x-ray,

อบจ.

๑ ล�้น
รพ.สต.ท้�ย
วังและปล�ย

คลอง

๑.๕ ล�้น
รพ.สต. ห้วง
นำ้�ข�ว,ท่�
พริกและชำ�

ร�ก
๑.๒.๑๔ โครงก�รเปลี่ยนส�ย 
LAN 

ส�ย LAN ในระบบมี
คุณภ�พ ใช้ง�นไดด้ี

ดำ�เนินก�รเปลี่ยนครบ
ทกุจุด

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๑.๒ ล้�น(งบ
จังหวัด/ เงิน

บำ�รุง)

- ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑.๒.๑๕ โครงก�รจัดทำ� Web 
server

มี Web server 
สำ�หรับใช้ง�นพัฒน�
ระบบ Application 
online 

มี Web server รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๔๐๐,๐๐๐
(งบจังหวัด/
เงินบำ�รุง)

- - ๔๐๐,๐๐๐ - -

๑.๒.๑๖ เครื่องแม่ข่�ย Busine
ss Intelligence (สำ�หรับ
พัฒน�ต่อยอดจ�กฐ�นข้อมูล H
IS ของโรงพย�บ�ล)

มีเครื่องแม่
ข่�ย(Sever)ที่เชื่อมต่อ
กับฐ�นข้อมูล HIS เพื่อ
นำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์ (ฺ
Big data analysis) 
และนำ�ม�พัฒน�โปร
เกือบต่อเน่ือง

มีเครื่องแม่ข่�ยระบบ 
Business 
Intelligence ภ�ยใน
ปี ๒๕๖๓

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

- - ๓๗๕,๐๐๐ - -

๑๔



แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตวัช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณร์ะบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ทีท่ันสมัย มีคว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๑๗ โครงก�รปรับปรุงห้อง
Server

มีห้อง Sever ได้
ม�ตรฐ�น มีคว�ม
ปลอดภัย

ห้อง Server ได้
ม�ตรฐ�นต�ม HA it

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ

๕๐๐,๐๐๐(ง
บจังหวัด/
เงินบำ�รุง)

- ๕๐๐,๐๐๐ ประเมิน
HAit

- -

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ : พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้ม�ตรฐ�น ส่งเสริมให้มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รพัฒน�ง�นทั้งในด�้นบริก�ร บริห�รและพัฒน�คุณภ�พ

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ :  พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และได้ม�ตรฐ�น
๒.๑.๑ โครงก�รพัฒน�ข้อมูล 
๔๓ แฟ้มให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย และได้ม�ตรฐ�น

-มีคณะกรรมก�ร
ติดต�มและประเมิน
ข้อมูล 43 แฟ้ม และ
ประชุมติดต�มต่อเน่ือง
-ข้อมูล 43 แฟ้มมีคว�ม
ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
สมัย และได้ม�ตรฐ�น

- มีคณะกรรมก�รรับ
ผดิชอบ และประชุม
อย�่งน้อย 4 ครั้งต่อปี

- ข้อมูล HDC ได้ต�ม
เกณฑ์ม�ตรฐ�นทุกตัว
ชีว้ัด

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ
คณะกรรมก�ร
HDC

ไม่ใช้งบ
ประม�ณ

-

-

แต่งตั้งคณะ
กรรมก�ร

-

-

ผ�่นตัวชีว้ัด
ร้อยละ ๘๐

-

ผ�่นตัวชีว้ัด
ร้อยละ ๙๐

-

ผ�่นตัวชีว้ัด
ร้อยละ
๑๐๐

๒.๑.๒ โครงก�รเพิ่มคุณภ�พ
ก�รบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้
ป่วยนอก

-ข้อมูลเวชระเบียนผู้
ป่วยนอก มีคว�มถูก
ต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
และได้ม�ตรฐ�น

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
มีคุณภ�พ 
ร้อยละ ๙๕ 

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ
ง�นเวช
ระเบียน

๓๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๘๐%
(๑๐๐,๐๐๐)

๙๐%
(๑๐๐,๐๐๐)

๙๕%
(๑๐๐,๐๐๐)

๑๕



  

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ : ส่งเสริมก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รบรกิ�ร บริห�รและพัฒน�คุณภ�พ
๒.๒.๑ โครงก�รคลัง
ข้อมูล(Data warehouse)และ
ส�รสนเทศของ โรงพย�บ�ลใน
ระบบดิจิทัล ทันสมัย

-มีระบบคลังข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล
ทีท่ันสมัย ตอบ สนอง
คว�มต้องก�รของผู้รับ
บริก�ร

คว�มพึงพอใจม�กกว่�
ร้อยละ ๘๐

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๑๐๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๘๐%
(๑๐๐,๐๐๐)

๘๐%
-

๘๐%
-

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ : ส่งเสริม พัฒน�คว�มรู้และทักษะบุคล�กรในด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อสนับสนุนง�นและรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตวัช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี (ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ : ใชร้ะบบเทคโนโลยีส�ระสนเทศ ในก�รส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู้และพัฒน�ทักษะท�งด�้นวิช�ชีพ และทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรมีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถม�กกว�่ ๑ ด�้น (Multi skill)
๓.๑.๑ โครงก�รพัฒน�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�ร
พัฒน�บุคล�กรท�งก�รแพทย์
เฉพ�ะท�ง

มรีะบบ e-Learning มีระบบ e-Learning 
ผ่�นท�ง Website

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๑๐๐,๐๐๐ 
(เงินบำ�รุง)

- - ๑๐๐,๐๐๐ - -

๓.๑.๒ โครงก�รอบรมก�รใช้ 
Google tool เพื่อสนับสนุน
ก�รทำ�ง�น

มีก�รใช้ Google tool 
ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร
ทำ�ง�น 

เจ้�หน้�ที่ผู้สนใจและ
เข้�อบรมส�ม�รถใช้
ง�น Google tool ได้
๑๐๐%

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ

๑๐,๐๐๐ 
(เงินบำ�รุง)

- ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐

๓.๑.๓ โครงก�รอบรมคว�มรู้
เรื่อง “ม�ตรก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยในก�รใช้คอมพิวเตอร์
ของโรงพย�บ�ลตร�ด”

เจ้�หน้�ทีโ่รงพย�บ�ล
ตร�ดรับรูใ้นม�ตรก�ร
รักษ�คว�มปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศของโรง
พย�บ�ล

เจ้�หน้�ที่โรงพย�บ�ล
ตร�ดทุกคน รับรู้ใน
ม�ตรก�รรักษ�คว�ม
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ของโรงพย�บ�ล

รอง ผอ.ด�้น
ส�รสนเทศ
และศูนย์
คอมฯ

๑๐,๐๐๐
(เงินบำ�รุง)

- - ๑๐,๐๐๐ - -

๑๖



ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ : พัฒน�ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นที่เป็นลำ�ดับข้ันชัดเจน เข้�ใจง่�ย มีประสิทธิภ�พ และได้ม�ตรฐ�น ทั้งในสถ�นก�รณ์
ปกติและสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน

แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตวัช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
๕ ปี(ท่ีมา)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑   ปรับปรุงระบบง�นและจดัทำ� Work Manual ให้ครอบคลุมระบบง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของโรงพย�บ�ลทุกระบบ
๔.๑.๑ จัดทำ� Work Manual 
ระบบง�นส�รสนเทศทุกระบบ

มี work Manual ใน
ระบบง�นส�รสนเทศ
ทกุระบบ

มี  work Manual 
สำ�หรับระบบง�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
ทกุระบบ ภ�ยใน
ปีงบประม�ณ ๒๕๖๕

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ,

ศูนย์
เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

ไม่มีค�่ใช้จ�่ย - - ระบบง�น
เภสัชกรรม,
ระบบง�น
เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ,
ระบบง�น
แพทย,์

ระบบง�น
ห้องตรวจ

ระบบง�น
พัสดุ,

ระบบง�น
คลังพัสดุ,
ระบบง�น

บัญชี

ครอบคลุม
ทุกระบบ

ง�น

กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ ทบทวนและปรับปรุงระบบบริห�รคว�มเสี่ยงด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ให้ได้ม�ตรฐ�น

๔.๒.๑ ทบทวนและจัดแผน
บริห�รคว�มเสี่ยงด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งต่อ
เน่ือง

มีแผนบริห�รคว�ม
เสี่ยงด�้นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน

มีก�รทบทวนและจัด
ทำ�แผนบริห�รคว�ม
เสี่ยงด�้นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศอย่�งน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ,

ศูนย์
เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

ไม่มีค�่ใช้จ�่ย - ประชุม ๑
ครั้ง พร้อมมี
แผนบริห�ร
คว�มเสี่ยง
สำ�หรับปี
๒๕๖๓

ประชุม ๑
ครั้ง พร้อมมี
แผนบริห�ร
คว�มเสี่ยง
สำ�หรับปี
๒๕๖๔

ประชุม ๑
ครั้ง พร้อมมี
แผนบริห�ร
คว�มเสี่ยง
สำ�หรับปี
๒๕๖๕

ประชุม ๑
ครั้ง พร้อมมี
แผนบริห�ร
คว�มเสี่ยง
สำ�หรับปี
๒๕๖๖

๔.๒.๒ ซ้อมแผนสำ�หรับรองรับ
เหตุก�รณ์ฉุกเฉินด้�น
เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งต่อ
เน่ือง

เจ้�หน้�ที่มคีว�มพร้อม
ในก�รรับสถ�ณก�รณ์
หรือภ�วะฉุกเฉินด้�น
ส�รสนเทศ

มีก�รซ้อมแผนรองรับ
สถ�ณก�รณ์หรือ
ภ�วะฉุกเฉินด้�น
ส�รสนเทศอย่�งน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

รอง ผอ.ด้�น
ส�รสนเทศ,

ศูนย์
เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

ไม่มีค�่ใช้จ�่ย - - ซ้อมแผน
กรณี

Server
PMK ล่ม

ซ้อมแผน
กรณี 

ไฟไหม้ห้อง
Server

ซ้อมแผน
กรณี

Server
PMK ล่ม

๑๗
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สว่นท่ี ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ก�รดำ�เนินง�นแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ ให้เกิดผลสำ�เร็จต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ในด้�นต่�งๆ น้ัน 

จำ�ต้องมรีะบบบริห�รจัดก�รและก�รประเมินผล เพื่อเป็นก�รกำ�กับ ติดต�มและตรวจสอบให้ แผนแม่บทส�ม�รถดำ�เนิน
ก�รไปในทิศท�งที่กำ�หนดไว้ มกี�รดำ�เนินก�รที่เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เป็นต�มวัตถุประสงค์ที่
กำ�หนด 

๕.๑ การบริหารจัดการ 
โครงสร�้งก�รบริห�รง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

๑. รองผู้อำ�นวยก�รด้�นส�รสนเทศกำ�หนดแนวท�งก�ร ประส�นและบูรณ�ก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ให้แก่หน่วยง�นต่�งๆ  และควบคุมกำ�กับ สนับสนุนให้ก�ร ดำ�เนินง�น เป็นไปต�มแผนแม่บทเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ โรงพย�บ�ลตร�ด อย่�งมีประสิทธิภ�พ   

๒. คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ ซ่ึงเป็นตัวแทนที่ม�จ�กหน่วยง�นต่�งๆ เป็นคณะบริห�ร
จดัก�ร ซ่ึง ทำ�หน้�ทีพ่ิจ�รณ�กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน� เพื่อนำ�เสนอต่อผู้บริห�ร และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติต่อ
ไป 
๕.๒ การติดตามประเมินผลตัวช้ีวัด  
ก�รติดต�มตรวจสอบคว�มก�้วหน้� ปัญห�อุปสรรค ตลอดจนคว�มสำ�เร็จและคว�มล้มเหลวของ แผนง�น
โครงก�ร/กจิกรรมต�่งๆ เพื่อส�ม�รถสนับสนุนผู้ปฏิบัติ และแก้ไขปัญห�อุปสรรคให้หน่วยง�น ส�ม�รถ
ดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตรใ์ห้ได้ผล ไดก้ำ�หนดแนวท�งในก�รตดิต�มประเมินผล ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อก�รให้บริก�ร ก�รบริห�ร
จดัก�ร  และก�รพัฒน�คุณภ�พองค์กร มีคว�มรวดเร็ว มีประสิทธิภ�พและตอบสนองคว�มต้องก�รทั้งผูร้ับ
บริก�ร เจ้�หน้�ที่และผู้บริห�รองคก์ร

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ : พัฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อระบบท�งก�รแพทย์
ที่เป็นเลิศ ของโรงพย�บ�ล (Trat Medical System ๔.๐)
ตวัช้ีวัด

- มีจดุสำ�หรับตรวจสอบสิทธิ์และ visit  ผ่�นตู้ Kiosk ทั้งหมด ๒ จดุ ภ�ยในปี ๒๕๖๕
- มรีะบบนัดของผู้ป่วยออนไลน์ ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓
- มี application สำ�หรับให้บริก�รประช�ชนผ่�นเครื่องมือสื่อส�รระบบ Android/iOS 

ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓(Trat hospital connect)
- ทกุห้องตรวจผู้ป่วยนอกบันทึกก�รรกัษ�ในระบบ PMK ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
- มรีะบบคิวที่ OPD ผู้ป่วยนอกทุกห้อง ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
- มีจดุจ�่ยค่�รักษ�พย�บ�ลอัตโนมัติอย่�งน้อย ๑ จดุภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๔
- มรีะบบสร้�ง QR Code ทีร่องรับก�รใช้ง�น Application RDU ของกระทรวง

ส�ธ�รณสุข ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓
- ให้บริก�รข้อมูลผู้ป่วยผ่�น H4U ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๒

๑๘



กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรห�อุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ Software ที่ทันสมัย มี
คว�มมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น  และส่งเสริมให้มีก�รใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์และ Open
Source
ตวัช้ีวัด

- มีโปรแกรมระบบบัญชี ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓
- มีโปรแกรม Time work ทดแทนระบบเดิมภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓
- มีก�รบริห�รและจัดก�รครุภัณฑ์ผ�่นโปรแกรม ๑๐๐% ส�ม�รถคำ�นวณค�่เสื่อมร�ค�

ผ�่นโปรแกรมได้ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓
- มีโปรแกรมร�ยง�นสำ�หรับผู้บริห�รในแต่ละด้�น ครบทุกด้�นในปีงบประม�ณ 

๒๕๖๕(ด้�นก�รเงินภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๓, ด�้นง�นบริก�รและ Service plane 
ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๔, ด�้นก�รบริห�รภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๕, ด�้นคุณภ�พ
ภ�ยในปีงบประม�ณ ๒๕๖๕)

- มี Hardware ที่ทันสมัยเหม�ะกับก�รใช้ง�นและเพียงพอ (ไปหน้�ง�นภ�ยใน ๑๕ น�ที 
ซ่อมใช้ง�นได้ภ�ยใน ๒๐ น�ที และมีทดแทนกรณีที่ซ่อมไม่ได้)

- คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมรีะบบปฏิบัติก�รที่เหม�ะสมและเป็นรุ่นล่�สุด โดยมีก�รตรวจ
สอบและ Update  ระบบปฏิบัติก�รของคอมพวิเตอรท์ุกเครื่อง ทุก ๖ เดือน 

- มี wifi เพียงพอ และครอบคลุม ทุกพื้นที่ ภ�ยในปี ๒๕๖๕
- ใช้โปรแกรม Open source ในเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ไม่จำ�เป็นต้องใช้โปรแกรม

ลิขสิทธิ์(ทดแทนทั้งหมด ๑๐๐% ภ�ยในปี ๒๕๖๕ ในเครื่องที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้โปรแกรม
ลิขสิทธิ์)

- ติดตั้ง Firewall ครบทั้งระบบเชื่อมต่อภ�ยนอกและระบบ LAN ภ�ยใน ภ�ยในปี ๒๕๖๔
- มี Server ทีท่ันสมัย มีก�รร�ยง�นผลก�รติดต�มทุกเดือน และมีแผนพัฒน�หรือทดแทน

ทกุปี
- มี Virtual Private Network ภ�ยในปี ๒๕๖๔
- ระบบคอมพิวเตอร์สำ�รองฉุกเฉิน(DR Site) ภ�ยในปี ๒๕๖๕
- ส�ม�รถใช้ง�นระบบ PMK ผ่�น Fiber Optic ที่ รพ.สต.และหน่วยง�นเป้�หม�ยได้

ภ�ยในปี ๒๕๕๓
- ดำ�เนินก�รเปลี่ยนส�ย LAN เป็นแบบใหม่ครบทุกจุดภ�ยในปี ๒๕๖๔
- มี Web server ภ�ยในปี ๒๕๖๓
- มีเครื่องแม่ข่�ยระบบ Business Intelligence ภ�ยในปี ๒๕๖๓
- ห้อง Server ได้ม�ตรฐ�นต�ม HA it ภ�ยในปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ : พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้ม�ตรฐ�น ส่งเสริม ให้มี
ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รพัฒน�ง�นทั้งในด้�นบริก�ร บริห�รและพัฒน�คุณภ�พ

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ : พัฒน�ข้อมูลส�รสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และได้ม�ตรฐ�น
- มีคณะกรรมก�รรับผิดชอบ และประชุมอย่�งน้อย ๔ ครั้งต่อปี
- ข้อมูล HDC ได้ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นทกุตัวชี้วัด ภ�ยในปี ๒๕๖๕
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอกมีคุณภ�พ ร้อยละ ๙๕ ภ�ยในปี ๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ : ส่งเสริมก�รทำ�ข้อมูลไปใช้ในก�รบริก�ร บริห�รและพัฒน�คุณภ�พ

๑๙
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- มีคลังข้อมูลที่ทันสมัย ตอบ สนองคว�มต้องก�รของ ผูร้ับบริก�ร(ประเมินจ�กคว�มพึง
พอใจม�กกว่�ร้อยละ ๘๐)

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ : ส่งเสริม พัฒน�คว�มรู้และทักษะบุคล�กรในด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อสนับสนุนง�น
และรองรับก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ : ใช้ระบบเทคโนโลยีส�ระสนเทศ ในก�รส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู้และพัฒน�ทักษะท�ง
ด้�นวิช�ชพี และทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้บุคล�กรมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
ม�กกว่� ๑ ด�้น (Multi skill)

- มรีะบบ e-Learning ผ่�นท�ง Website ภ�ยในปี ๒๕๖๓
- เจ้�หน้�ที่ผู้สนใจและเข้�อบรมส�ม�รถใช้ง�น Google tool ได้ ๑๐๐%
- เจ้�หน้�ทีโ่รงพย�บ�ลตร�ดทุกคน รับรู้ในม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีส�รสนเทศของโรงพย�บ�ล ภ�ยในปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ : พัฒน�ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นที่
เป็นลำ�ดับข้ันชัดเจน เข้�ใจง�่ย มีประสิทธิภ�พ และได้ม�ตรฐ�น ทั้งในสถ�นก�รณ์ปกติและสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑  ปรับปรุงระบบง�นและจดัทำ� Work Manual ให้ครอบคลุมระบบง�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศของโรงพย�บ�ลทุกระบบ

- มี  work Manual สำ�หรับระบบง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศทุกระบบ ภ�ยในปีงบประม�ณ
๒๕๖๕

กลยุทธ์ท่ี ๔.๒  ปรับปรุงระบบง�นและจัดทำ� Work Manual ให้ครอบคลุมระบบง�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศของโรงพย�บ�ลทุกระบบ

- มีก�รทบทวนและจัดทำ�แผนบริห�รคว�มเสี่ยงด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งน้อยปีละ 
๑ ครั้ง

- มีก�รซ้อมแผนรองรับสถ�ณก�รณ์หรือภ�วะฉุกเฉินด้�นส�รสนเทศอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒๐
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