กลุ่มบริการทีส่ งมอบ ภารกิจตามกฎกระทรวง

บริการทีส่ งมอบ

กลุ่มผู้รับบริการ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง
(ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ)

7.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื%อใช้ในการ
บริ หารงานและการบริ การ
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

1.แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื% อสาร
ของกระทรวงสาธารณสุ ข
และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

2.ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.องค์กรภาครัฐ
2.องค์กร เอกชน
3. ภาคีเครื อข่าย

1. มีการนําแนวทางมากําหนดทิศทางในการ
พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที%
เหมาะสม

2.เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Internet /
Intranet มีคุณภาพและเสถียรภาพอย่างต่อเนื%อง

กลุ่มบริการทีส่ งมอบ ภารกิจตามกฎกระทรวง

บริการทีส่ งมอบ

กลุ่มผู้รับบริการ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง
(ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ)

3.ระบบเว็บไซต์เพื%อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารสาธารณสุ ข

3.ช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและ
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุ ข
มีคุณภาพ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว และมี
ความปลอดภัย

4. ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศจากเว็บไซต์
กระทรวง และเว็บไซต์สาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เข้าถึงได้สะดวก
แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ ว

กลุ่มบริการทีส่ งมอบ ภารกิจตามกฎกระทรวง

บริการทีส่ งมอบ

กลุ่มผู้รับบริการ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง
(ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของผูร้ ับบริ การ)

5.ระบบการซ่อมบํารุ ง ให้คาํ ปรึ กษา แก้ปัญหา
ด้านการใช้งานระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคุณภาพ ตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน

วิธีการรับฟัง และรียนรู้ ความถี กลไก/วิธีการส่ งมอบ
ช่ องทางการสื อสาร
ความต้ องการ/ความ
บริการ
(การรับฟัง)
คาดหวัง หรือแหล่ งข้ อมูล
อ้าผงอิรู ้ ับง,ปีบริพ.ศ.)
1.สัม(ระบุ
ภาษณ์
การ ปี ละ 1 1.ส่ งมอบนโยบายผ่าน 1. เอกสารราชการ
2.แบบสอบถาม
ครัFง
กรมในสังกัด กสธ.,
2.สื% ออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานส่ วนภูมิภาค, 3.สื% อสิ% งพิมพ์
หน่วยบริ การสาธารณสุ ข 4.การประชุม
2.ส่ งมอบโดยตรงแก่
ผูร้ ับบริ การ

หน่ วยงานทีเป็ น
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กระทรวง
สาธารณสุ ข

บริการทีส่ งมอบ

1. มีการนําแนวทางมากําหนด
ทิศทางในการพัฒนาระบบงาน
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที%
เหมาะสม

2.เครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบ Internet /
Intranet มีคุณภาพและ
เสถียรภาพอย่างต่อเนื%อง

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
(ส่ วนราชการ/องค์ กร)
1.ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ กสธ.
2.ทุกส่ วนราชการใน กสธ.
3.หน่วยบริ การสาธารณสุ ข
4.หน่วยงานส่ วนภูมิภาค คือ
สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ.
และ สอ.
5.หน่วยงานในกํากับ เช่น สวรส.
สปสช. สช.
6.หน่วยงานภาครัฐอื%นๆ เช่น
กระทรวง ICT , สํานักเลขาธิการ
ครม., สภาพัฒน์ฯ
7.ภาคเอกชน

วิธีการรับฟัง และรียนรู้ ความถี
ความต้ องการ/ความ
คาดหวัง หรือแหล่ งข้ อมูล
(ระบุอ้างอิง,ปี พ.ศ.)

กลไก/วิธีการส่ งมอบ
บริการ

ช่ องทางการสื อสาร
(การรับฟัง)

หน่ วยงานทีเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

บริการทีส่ งมอบ

3.ช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
และสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุ ขมีคุณภาพ
ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ ว และมี
ความปลอดภัย

4. ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
จากเว็บไซต์กระทรวง และ
เว็บไซต์สาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
เข้าถึงได้สะดวก แสดงผลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
รวดเร็ ว

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
(ส่ วนราชการ/องค์ กร)

วิธีการรับฟัง และรียนรู้ ความถี
ความต้ องการ/ความ
คาดหวัง หรือแหล่ งข้ อมูล
(ระบุอ้างอิง,ปี พ.ศ.)

กลไก/วิธีการส่ งมอบ
บริการ

ช่ องทางการสื อสาร
(การรับฟัง)

หน่ วยงานทีเป็ น
ผู้รับผิดชอบ

บริการทีส่ งมอบ

5.ระบบการซ่อมบํารุ ง ให้
คําปรึ กษา แก้ปัญหา ด้านการใช้
งานระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคุณภาพ
ตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งาน

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
(ส่ วนราชการ/องค์ กร)

ความต้ องการ/ความคาดหวัง และ ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
ส่ วนราชการ
สป.สธ.

วิธีการสื อสาร

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ , แผนปฏิบตั ิ
ราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ,
แผลแม่บท ICT แห่งชาติ ,
กฎหมายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที%เกี%ยวข้อง

1. มีการกําหนดมาตรฐานและ 1.พบปะพูดคุย
เกณฑ์เพื%อให้หน่วยงานสามารถ 2.เอกสารราชการ
นําไปปฏิบตั ิได้ตามที%กาํ หนด 3.สื% ออิเล็กทรอนิกส์

2.ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (แผนแม่บท ICT
แห่งชาติ, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ
2550)

2.ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ดําเนินการภายใต้
ประกาศนโยบายการรักษาความ
มัน% คงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื% อสารกระทรวงสาธารณสุ ข ณ
28 ก.ค. 53, ระบบต้องให้บริ การ
ได้อย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ)

วิธีการรับฟัง และรียนรู้ความต้ องการ/ความ
คาดหวังของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
(ส่ วนราชการ/องค์ กร) หรือแหล่ งข้ อมูล (ระบุ
อ้ างอิง,ปี พ.ศ.)

ความถี

หน่ วยงานทีเป็ นผู้รับผิดชอบ

1.สัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ปี ละ 1 ครัFง
2.แบบสอบถาม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื% อสาร

ความต้ องการ/ความคาดหวัง และ ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
ส่ วนราชการ
สป.สธ.
3.แผนแม่บท ICT แห่งชาติ,
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ 2550,
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ, พ.ร.บ.
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

3.2.ระบบเว็บไซต์เพื%อ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
สาธารณสุ ข (ดําเนินการภายใต้
ประกาศนโยบายการรักษาความ
มัน% คงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื% อสารกระทรวงสาธารณสุ ข ณ
28 ก.ค. 53, ระบบต้องให้บริ การ
ได้อย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ)

วิธีการสื อสาร

วิธีการรับฟัง และรียนรู้ความต้ องการ/ความ
คาดหวังของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
(ส่ วนราชการ/องค์ กร) หรือแหล่ งข้ อมูล (ระบุ
อ้ างอิง,ปี พ.ศ.)

ความถี

หน่ วยงานทีเป็ นผู้รับผิดชอบ

ความต้ องการ/ความคาดหวัง และ ข้ อกําหนดทีสํ าคัญ
ส่ วนราชการ
สป.สธ.

วิธีการสื อสาร

วิธีการรับฟัง และรียนรู้ความต้ องการ/ความ
คาดหวังของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย
(ส่ วนราชการ/องค์ กร) หรือแหล่ งข้ อมูล (ระบุ
อ้ างอิง,ปี พ.ศ.)

ความถี

หน่ วยงานทีเป็ นผู้รับผิดชอบ

