แผนที่ยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. ปงบประมาณ พ.ศ.2557
วิสัยทัศน (Vision)
• บริการ ICT เป3นเลิศและเข4าถึงได4
เป9าประสงค (Goal)
• สรางบริการ ICT ที่เปนเลิศและเปนตนแบบแกหนวยงานดาน ICT ใหกับหนวยงานตางๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมุงเนนการบูรณาการ
การสรางนวัตกรรมบริการและพัฒนาทุนมนุษย,
ค=านิยม
• I (Integrate) บูรณาการระบบ ICT กับการดําเนินงานของเจาหนาที่เพื่อสรางสรรค,ผลงานใหเกิดประโยชน,สูงสุดแกองค,กร
• C (Continuous) มุงมั่นพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ICT อยางตอเนื่อง
• T (Team) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดชองทางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการดําเนินงานขององค,กร
พันธกิจ (Mission)
• กําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณ,
• บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสุขภาพใหมีคุณภาพและเสถียรภาพ สงเสริมการใชประโยชน,ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร บริการ วิชาการ รวมทั้ง
จัดหาซอฟท,แวร,ที่เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพแหงชาติใหบรรลุพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข
• พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดตามมาตรฐานสอดคลองกับสถานการณ, อยางเปนระบบและตอเนื่อง
• บริการขอมูลการสาธารณสุขที่ครอบคลุม ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองความตองการของผูใช รวมทั้งจัดใหมีระบบบริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพและไดรับความพึงพอใจจากประชาชนในทุกขั้นตอนบริการและเชื่อมโยงบริการใหเขาถึงสวนภูมิภาค
• พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศสาธารณสุข บริการเครือขายที่ครอบคลุมเหมาะสมและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกับหนวยงานอื่นๆทั่วประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สป.สธ. : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการดานการแพทย.และสาธารณสุขใหมีคุณภาพอย1างมีดุลยภาพ
เป>าประสงคที่ 3 สป.สธ. : ประชาชนทุกคนในเขตเครือข1ายบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและเขาถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในเขตเครือข1ายบริการ

ศทส.สป.สธ.

วิสัยทัศน : บริการ ICT ที่เปนเลิศและเขาถึงได
การประเมินประสิทธิผล (รอยละ 60)
การประเมินคุณภาพ (รอยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ :
ตัวชี้วัดที่ :
1.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลออนไลน.เพื่อแลกเปลีย่ น
2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ขอมูลส1งต1อผูป2วยระดับประเทศ (National ReferralXchange System)
3. ระดับความสําเร็จของการใชผลการสํารวจความพึงพอใจเพื่อ
1.2.1 ระดับความสําเร็จของการขยายบริการระบบ VDO Conference
พัฒนาการใหบริการ
(POLYCOM) ใหใชงานร1วมกับอุปกรณ.ระบบ iOS
4. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต1อการนําองค.กรของผูบริหาร
1.2.2 รอยละของเครือข1ายบริการสุขภาพที่สามารถใชงาน Virtual Server ได
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2.3 รอยละของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย./ทั่วไป
ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข1ายคอมพิวเตอร.กับสํานักงานปลัด
มิติภายนอก
การพัฒนาองค.การ (รอยละ 20)
กระทรวงสาธารณสุข
(รอยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ :
1.2.4 รอยละของจํานวนเวลา Internet Downtime
มิติภายใน
7. ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูของหน1วยงาน
(รอยละ 30)
8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค.การของหน1วยงาน
8.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการรับรูเกี่ยวกับกระบวนงานดานบริหาร
การประเมินประสิทธิภาพ (รอยละ 10)
ทรัพยากรบุคคลในหน1วยงาน
ตัวชี้วัดที่ :
8.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค.การดานทุนสารสนเทศ
5. รอยละของอัตราการเบิกจ1ายงบประมาณในภาพรวมของหน1วยงาน
(IT) ของหน1วยงาน
6. ระดับความสําเร็จในการควบคุมภายในของหน1วยงาน
8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองค.การดานทุน
องค.การ (Culture) ของหน1วยงาน
9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความ
โปร1งใสในหน1วยงาน

แผนที่ยุทธศาสตรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สป.สธ. ป4งบประมาณ พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป4 พ.ศ.2557-2560

แผนที่ยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในช=วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2556-2559)

วิสัยทัศน,
คานิยม “ICT”
พันธกิจ
ยุทธศาสตร,

เปLาประสงค, 4 มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค,กร

บริการ ICT ที่เปนเลิศและเขาถึงได
I (Integrate) บูรณาการระบบ ICT
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร

C (Continuous) พัฒนาตอเนื่อง
สงเสริมการใชประโยชน,
ระบบขอมูลขาวสาร

สนับสนุนการสรางนวัตกรรมสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข
สป. มีนวัตกรรมสารสนเทศที่
สนับสนุนการดําเนินงาน
สาธารณสุข

บริการเครือขายสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ

บูรณาการระบบสารสนเทศพื้นฐานภาครัฐเพื่อ
รองรับ Smart Health-Smart Thailand
ประชาชนมีชองทางเขาถึง
บริการสุขภาพที่สะดวก
รวดเร็วผานระบบ ICT

สป. มีระบบสารสนเทศรองรับสถานการณ,
ฉุกเฉินดานการสาธารณสุข

หนวยงานสังกัด สป. ใช
ทรัพยากรและสารสนเทศ
รวมกันไดอยางเหมาะสม

T (Team) สนับสนุนชองทางการมีสวนรวม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการอยางยั่งยืน

เครือขายสารสนเทศ สป.
ปลอดภัย เขาถึงไดและมีความ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการ

ระบบเฝLาระวัง/แจงเตือน ภัยคุกคามเครือขาย
สารสนเทศ มีคณ
ุ ภาพ ทันสถานการณ,

หนวยงานสังกัดกระทรวงถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการความรู และขอมูล
สารสนเทศมีคณ
ุ ภาพพรอมใช

เสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ใหมีสมรรถนะดาน ICT ที่ดี

ระบบควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

กระบวนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ : สป. หมายถึง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข || กระทรวง หมายถึง กระทรวงสาธารณสุข || ศทส. หมายถึง ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรสังกัด สป. ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะดาน
ICT อยางเหมาะสม

ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจ

การบริหารจัดการมี
คุณภาพตามเกณฑ, PMQA
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลมีคณ
ุ ภาพ

