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คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่  1231/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน 
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมทั้งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทาง
สารสนเทศ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงจากการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสารสนเทศ  

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 137 ตอนที่ 41 ก ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีผลบังคับใช้ในการแบ่งส่วนราชการและภารกิจของหน่วยงาน
ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 257/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563               
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 2.1 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ปรึกษา 
 2.2 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Department Chief Information 

Officer : DCIO) 
 2.3 เลขานุการกรม  กรรมการ 
 2.4 ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรรมการ 
 2.5 ผู้อำนวยการกองแบบแผน  กรรมการ 
 2.6 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรรมการ 
 2.7 ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรรมการ 
 2.8 ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กรรมการ 
 2.9 ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรรมการ 
 2.10 ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรรมการ 
 2.11 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 

 
2.12 ผู้อำนวยการ... 
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 2.12 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
 2.13 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรรมการ 
 2.14 ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรรมการ 
 2.15 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรรมการ 
 2.16 ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรรมการ 
 2.17 ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ กรรมการ 
 2.18 ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ 
 2.19 ผู้อำนวยการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรรมการ 
 2.20 ผู้อำนวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ ที ่1  กรรมการ 
 2.21 ผู้อำนวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ ที ่2  กรรมการ 
 2.22 ผู้อำนวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ ที ่3  กรรมการ 
 2.23 ผู้อำนวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ ที ่4  กรรมการ 
 2.24 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่5  กรรมการ 
 2.25 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่6  กรรมการ 
 2.26 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่7  กรรมการ 
 2.27 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่8  กรรมการ 
 2.28 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่9  กรรมการ 
 2.29 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่10  กรรมการ 
 2.30 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่11  กรรมการ 
 2.31 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่12  กรรมการ 
 2.32 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
กรรมการ 

 2.33 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

กรรมการ 

 2.34 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 

กรรมการ 

 2.35 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

 2.36 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา 

กรรมการ 

 2.37 ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม กรรมการและ
เลขานุการ 

 

2.38 นางสาว... 
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 2.38 นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2. บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเกี่ยวข้อง 
3. กำกับ ดูแลการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
4. กำกับ ดูแลการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและ

มีความมั่นคงปลอดภัย 
5. กำกับ ติดตามการทำงานของคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม 

ข้อ 3 แต่งตั้งคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ 
 3.1 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย ประธานคณะทำงาน 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (Department Chief Information 

Officer : DCIO) 
 3.2 ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ                

สำนักงานเลขานุการกรม  
รองประธานคณะทำงาน 

 3.3 ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงาน 
 3.4 ผู้แทนกองกฎหมาย คณะทำงาน 
 3.5 ผู้แทนกองแบบแผน  คณะทำงาน 
 3.6 ผู้แทนกองวิศวกรรมการแพทย์ คณะทำงาน 
 3.7 ผู้แทนกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ คณะทำงาน 
 3.8 ผู้แทนกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  คณะทำงาน 
 3.9 ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน คณะทำงาน 
 3.10 ผู้แทนกองสุขศึกษา คณะทำงาน 
 3.11 ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
 3.12 ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน 
 3.13 ผู้แทนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงาน 
 3.14 ผู้แทนกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม คณะทำงาน 
 3.15 ผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม คณะทำงาน 
 3.16 ผู้แทนกองสุขภาพระหว่างประเทศ คณะทำงาน 
 3.17 ผู้แทนศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ คณะทำงาน 
 3.18 ผู้แทนสำนักผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงาน 

 
3.19 ผู้แทน... 
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 3.19 ผู้แทนศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ คณะทำงาน 
 3.20 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่1  คณะทำงาน 
 3.21 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่2  คณะทำงาน 
 3.22 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่3  คณะทำงาน 
 3.23 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่4  คณะทำงาน 
 3.24 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่5  คณะทำงาน 
 3.25 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่6  คณะทำงาน 
 3.26 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่7  คณะทำงาน 
 3.27 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่8  คณะทำงาน 
 3.28 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่9  คณะทำงาน 
 3.29 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่10  คณะทำงาน 
 3.30 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่11  คณะทำงาน 
 3.31 ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที ่12  คณะทำงาน 
 3.32 ผู้แทนศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 
คณะทำงาน 

 3.33 ผู้แทนศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

คณะทำงาน 

 3.34 ผู้แทนศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 

คณะทำงาน 

 3.35 ผู้แทนศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะทำงาน 

 3.36 ผู้แทนศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 
ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา 

คณะทำงาน 

 3.37 นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม 

คณะทำงานและ
เลขานุการ 

ให้คณะทำงานมีอำนาจและหน้าทีด่ังนี้ 
1. ทบทวนมาตรการ วางแผนการพัฒนา กำหนดแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลของส่วนราชการ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและ
ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ              
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. วิเคราะห์ รวบรวม สถานการณ์ความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานภายใน                   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

(4) ควบคุม... 
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4. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศภายใน

หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด 
5. สรุปผลการดำเนินงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของหน่วยงานภายใน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนอคณะกรรมการอำนวยการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่   26  มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ  ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
(นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์) 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สำเนาถูกต้อง 

 
 (นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
29 มิถุนายน 2563 


