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3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการ

ดำเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังนี ้
  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม 
กิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ/ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 

 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 
1 ประชุม/อบรมให้ความรู้ด้าน

การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
พื้นฐาน (Digital Service 
Platform) / แผนแม่บทบริการ
พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน 
ระยะ 3 ปี 

1 คร้ัง ต.ค.63 ธ.ค.63 
 



2 ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเรื่อง/
ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอ
เชิงมาตรการการดำเนนิงาน
พัฒนา Platform ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

1 คร้ัง ม.ค.64 ก.พ.64 
 

 

 รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
3 ประชุมหารือการพัฒนา 

Platform ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรวบรวมข้อมลูเชงิประจกัษ์
และระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

1 คร้ัง มี.ค.64 เม.ย.64   

4 ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการ
ดำเนินงานพัฒนา Platform 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

1 คร้ัง เม.ย.64 มิ.ย.64   

5 เสนอข้อเสนอเชิงมาตรการการ
ดำเนินงานพัฒนา Platform 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่
ผู้บริหารระดับกรมอนามัย 

1 คร้ัง ก.ค.64 ก.ค.64   
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กิจกรรมที่ 1 : ประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Digital Service 
Platform) / แผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 

การจัดประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
หนังสือเชิญประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 
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รูปภาพการประชุม เรื่อง แผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 

 

 

ภาพ (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) (ฉบับย่อ) 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3cBRzbi 
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เอกสารการประชุมการประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 
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เอกสารสรุปการประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 
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กิจกรรมที่ 2 : ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิง
มาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  

1. สำรวจและสอบถามระบบสารสนเทศ/โปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนนิงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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2. จัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย ลำดับ ชื่อบริการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
National PP ECO-
System 

1 Smart Citizen Digital Platform IT กองแผนงาน Model 4 
2 Environment สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Smart Citizen 3 Anamai World  กองแผนงาน Model 3 
4 Health Book สำนักส่งเสริมสุขภาพ +สำนัก

อนามัยผู้สูงอายุ 
5 RRHL สำนักผู้ทรง 

Environment 6 Thai Stop COVID กองแผนงาน Model 3 
7 การเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก 

ภาครัฐ/เอกชน 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

8 ฝุ่น (การเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
9 Green Food Good Health สำนักโภชนาการ 
10 คาร์บอนฟุตปรินท์ ตามโครงการ

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล (GREEN & CLEAN 
Hospital) 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

11 เมนูชูสุขภาพ สำนักโภชนาการ 
Health Book 12 Cluster แม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ Model 2 

13 Cluster วัยเรียน สำนักส่งเสริมสุขภาพ + สำนัก
อนามัยผู้สูงอายุ 

14 Cluster วัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
15 Cluster วัยทำงาน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
16 Cluster ผูสู้งอาย ุ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 

Cluster แม่และเด็ก  17 SAVE MOM สำนักส่งเสริมสุขภาพ Model 1 
18 9 ย่างเพ่ือสร้างลูก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
19 คุณลูก สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
20 DSPM ONLINE สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

Cluster วัยเรียน 21 ก้าวท้าใจ + Run App กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ Model 1 
22 Food Choice สำนักโภชนาการ 
23 Neutri Survey (เมนูชูสุขภาพ) สำนักโภชนาการ 

Cluster วัยรุ่น 25 ก้าวท้าใจ + Run App กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ Model 1 
26 SSS Check Up ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
28 Food Choice สำนักโภชนาการ 

Cluster วัยทำงาน 29 ก้าวท้าใจ + Run App กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ Model 1 
30 SSS Check Up ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
32 Food Choice สำนักโภชนาการ 

Cluster ผูสู้งอาย ุ 33 3C สำนักส่งเสริมสุขภาพ Model 1 
34 Check Up ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
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กลุ่มเป้าหมาย ลำดับ ชื่อบริการ หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
36 Food Choice สำนักโภชนาการ 

 
3. วิเคราะห์ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานต่อบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถของระบบที่

ประชาชนต้องการตามหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการรับบริการ 7 ด้าน ดังนี้  

 
3.1 ด้านการรับรู้ (Awareness)  
3.2 ด้านการหาข้อมูล (Information)  
3.3 ด้านการเตรียมรับบริการ (Preparation)  
3.4 ด้านการรับบริการที่หน่วยงาน (Offline Service)  
3.5 ด้านการรับบริการออนไลน์ (Online Service)  
3.6 ด้านการรอผลพิจารณา (Status Tracking)   
3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นการรบัรู ้
(Awareness)

ดา้นการหาขอ้มลู
(Information) 

ดา้นการเตรียมรบับริการ
(Preparation)

ดา้นการรบับริการท่ี
หน่วยงาน (Offline 

Service)

ดา้นการรบับริการ
ออนไลน์ (Online 

Service) 

ดา้นการรอผลพิจารณา
(Status Tracking)

ดา้นการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน

(Participation)
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3.1 ด้านการรับรู้ (Awareness) 

หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ (Expected 

Capabilities) 
ความเข้าใจในภาครัฐ  
 

ไม่ทราบว่าเรื่องใดท่ีควรต้องติดต่อ
ภาครัฐ  
 

Personalized Suggestion: ให้ข้อมูลแนะนำใบอนุญาต
หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Proactive Notification: ให้
ข้อมูลเชิงรุกแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 

ทราบเรื่องที่ต้องการตดิต่อแตไ่ม่ทราบ
ว่าต้องติดต่อหน่วยงานใด  
 

FAQ: ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย Service Advisor: 
แนะนำและให้ข้อมลูบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ละ
กลุ่ม 

บริการภาครัฐ  ไม่ทราบว่ารัฐให้บริการอะไรบ้าง  
 

FAQ: ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย Service Advisor: 
แนะนำและให้ข้อมลูบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแต่ละ
กลุ่ม 

ไม่ทราบว่าตนเองได้สิทธิและ
สวัสดิการใดบ้าง  
 

Personalized Suggestion: ให้ข้อมูลแนะนำใบอนุญาต
หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Proactive Notification: 
ให้ข้อมูลเชิงรุกแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 

ไม่ทราบว่ามีงานบริการที่ใช้ช่องทาง
ออนไลน์ได้  

Marketing: ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการใช้งานในวง
กว้าง  

 
3.2 ด้านการหาข้อมูล (Information) 

หัวข้อ 
 

ปัญหาท่ีพบ 
 

ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ (Expected 
Capabilities) 

 
การเข้าถึงข้อมลู  
 

ไม่ได้รับการสื่อสารโดยตรงจากภาครัฐ
แต่ทราบข้อมูลบริการภาครัฐจาก
แหล่งอื่นๆ เช่น ข้อความส่งต่อ 
หัวหน้าชุมชน ฯลฯ  

Personal Digital Inbox: กล่องจดหมายส่วนตัว  
 

ติดต่อผู้ให้บริการไดย้าก เช่น ไมม่ผีู้รับ
สาย โอนหลายสาย คู่สายเต็ม  

กระดานถาม-ตอบ สำหรับใหต้ิดต่อสอบถาม 

หาข้อมูลที่ต้องการบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานไม่พบ  

Consistent and Responsive Design: ออกแบบ
เว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย นำเสนอเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน  

คุณภาพของข้อมลู  เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  Consistent and Responsive Design: ออกแบบ
เว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย นำเสนอเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประชาชน  
Content Management System: มีระบบให้
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของงานบริการสามารถปรับปรุงข้อมลูงาน
บริการได้  

เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลไมต่รงกัน  
ข้อมูลในเว็บไซต์ผู้ให้บริการไม่เป็น
ปัจจุบัน  
ใช้ภาษาราชการ ทำให้เข้าใจยาก  

 
 
 
 
 



10 
 

3.3 ด้านการเตรียมรับบริการ (Preparation) 

หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ 

(Expected Capabilities) 
การเตรียมเอกสาร  
 

ไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารประกอบ
ใดบ้าง  

Centralized Information: 
รวบรวมรายการเอกสารที่จำเป็น
ทั้งหมด  

ต้องเตรียมเอกสารจำนวนมาก 
ถึงแม้ว่าเป็นเอกสารที่ภาครัฐมีอยูแ่ล้ว  

Document Repository: ระบบ
สามารถบูรณาการเอกสารระหวา่ง
หน่วยงาน  

การกรอกแบบฟอร์ม  
 

ต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวนมาก  Smart Form: กรอกฟอร์มเดยีว ไม่
ขอข้อมูลซ้ำ  

ยื่นแบบฟอร์มผดิทำให้เสียเวลามาก  Form Validation: ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการกรอกแบบฟอร์มได  

ต้องกรอกข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว  Pre-fill Form: สามารถกรอกข้อมูลที่
ภาครัฐมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ  

 
3.4 ด้านการรับบริการที่หน่วยงาน (Offline Service) 

หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ 

(Expected Capabilities) 
ช่วงเวลาเปิดรับบริการ  

 
ต้องไปติดต่อหน่วยงานในเวลาราชการ
เท่านั้นซึ่งทำให้ต้องลางานหรือเสยี
รายได้  

Online Application: สามารถทำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้  

ความสามารถในการรองรับ  
 

มีหน่วยงานท่ีให้บริการจำนวนน้อย
และอยูไ่กลจากที่พักอาศัย  

Online Application: สามารถทำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้  

หน่วยงานมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพยีงพอต่อ
การให้บริการ  
 

Preliminary Assessment: มีระบบ
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกตอ้ง
เบื้องต้น 

คุณภาพการให้บริการ  
 

เจ้าหน้าท่ีเลือกปฏิบัติกับประชาชนแต่
ละกลุม่  

Service Performance: วิเคราะห์
และตดิตามคุณภาพการให้บริการ  

ไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น 
ต้องติดต่อจุดใด ขั้นตอนถัดไปคืออะไร 
ฯลฯ  

Service Advisor: แนะนำและให้
ข้อมูลขั้นตอนการรับบริการ Service 
Performance: วิเคราะห์และติดตาม
คุณภาพการให้บริการ 

เตรียมเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนทำให้ต้องเสียเวลามาใหมอ่ีก
รอบ  

Centralized Information: 
รวบรวมรายการเอกสารที่จำเป็น
ทั้งหมด  

ไม่ทราบว่าการรับบริการต้องใช้เวลา
เท่าใด  

Centralized Information: 
รวบรวมรายการเอกสารที่จำเป็น
ทั้งหมด 
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หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ 

(Expected Capabilities) 
ความสะดวกในการรับบริการ  
 

ต้องติดต่อหลายจดุหรือหลาย
หน่วยงานในบริการเดียว  

Online Application: สามารถทำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้  

ไม่สะดวกในการไปรับบริการที่
หน่วยงานจากความบกพร่องทาง
ร่างกาย  

Digital Signature: สามารถยืนยัน
ตัวตนออนไลนไ์ด้แทนการลงนามจริง  

หน่วยงานยังใช้ช่องทางการส่งเอกสาร
แบบเก่า เช่น แฟกซ ์ 

Online Application: สามารถทำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้  

 
3.5 ด้านการรับบริการออนไลน์ (Online Service) 

หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ 

(Expected Capabilities) 
ความเชื่อมั่นต่อบริการออนไลน์  
 

ระบบออนไลน์ไม่เสถยีร เช่น ระบบล่ม 
ดาวน์โหลดนาน  

Service Level Agreement: มี
มาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน  

ไม่มั่นใจภาครัฐเรื่องการนำข้อมลูสว่น
บุคคลไปใช้ 

Authorization: การกำหนดระดับ
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน  

กลัวว่าจะมเีว็บไซต์ปลอมหรือ
แอปพลิเคชั่นปลอม  

Marketing: ประชาสัมพันธ์เพื่อรูส้ึก
เชื่อมั่น  

ยังไม่มั่นใจเรื่องระบบยืนยันตัวตนเวลา
ทำธุรกรรม  
 
 

Authentication: มรีะบบยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้งานท่ีปลอดภัย  

ความสะดวกในการรับบริการ
ออนไลน์  
 

ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้หลายอันและจำ
รหัสผ่านไม่ได้  

Single Log In: ล็อกอินเดียว 
ปลอดภัย เข้าถึงได้ทุกบริการ  

ระบบออนไลน์ไม่สามารถบริการได้
ครบวงจร  

Digital Training: สามารถรับการ
ฝึกอบรมออนไลน์ได้  

ต้องใช้ IE เท่านั้นในการใช้บริการ
ออนไลน์  

Multiple Devices: รองรับช่องทาง
และอุปกรณ์ที่หลากหลาย  

ระบบออนไลน์ใช้งานยาก ไม่สะดวก
ต่อการใช้งาน  
 

User-friendly Interface: ฟังก์ชัน
การใช้งานเหมาะสมกับประชาชนทุก
กลุ่ม  

การเข้าถึงบริการออนไลน์  
 

ไม่มีความรูด้้านดิจิทลัมากพอที่จะ
มั่นใจในการใช้บริการดจิิทัล  

In-person Service: สามารถรับ
บริการที่หน่วยงานหรือจุดบริการได้  
 ไม่สามารถเข้าถึงบริการออนไลนไ์ด้

เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ทีร่องรับ ไมม่ี
อินเทอร์เน็ต  
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3.6 ด้านการรอผลพิจารณา (Status Tracking) 

หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ 

(Expected Capabilities) 
การติดตามสถานะ  
 

ไม่สามารถติดตามสถานะการณ์
ดำเนินงานได้  

Status Tracking Dashboard: 
สามารถติดตามการดำเนินงานทุก
ขั้นตอนของทุกหน่วยงานแบบ Real-
Time  

ไม่ทราบระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา  
ไม่ทราบว่าเมื่อร้องเรียนไปแล้วไดร้ับ
การดำเนินการต่ออย่างไร  

การพิจารณาผล  
 

ไม่ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติของแต่ละหน่วยงาน  
การคัดกรอง / พิจารณาผลไม่ถูกตอ้ง  
เจ้าหน้าท่ีต้องการสิ่งตอบแทนเพื่อให้
บริการที่รวดเร็วขึ้น   

การแจ้งผล  
 

ไม่มีการยืนยันผลการดำเนินธุรกรรมที่
ชัดเจน  

Notification: สามารถแจ้งเตือนเมื่อ
คำขอได้รับการอนุมตัิ  

ไม่มีการแจ้งเตือนผล 
ต้องเดินทางไปรับเอกสารที่หน่วยงาน Digital Permit: สามารถออกใบ

ประกาศแบบดิจิทัลแทนใบอนุญาต
กระดาษได้  

ต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้หลายปีซึ่ง
อาจสูญหายได้  

 
3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 

หัวข้อ ปัญหาท่ีพบ 
ขีดความสามารถที่ประชาชนต้องการ 

(Expected Capabilities) 
การแสดงความคิดเห็น  ไม่ทราบว่าจะเสนอความคดิเห็นหรือ

ไอเดียได้ทีไ่หน 
Citizen Crowdsourcing: ช่องทาง
แสดงความคดิเห็นหรือไอเดียของภาค
ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาที่ต้องการ
ให้ภาครัฐช่วยแก้ไขหรือปรับปรุง  

การออกแบบระบบ  ต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
ทดสอบระบบ  

User Co-Creation: จัดทำการ
ทดสอบระบบและเก็บความคิดเหน็
จากผู้ใช้งานก่อนการเปิดใช้งานจรงิ  

การมีข้อมลูเปิด  ไม่มีข้อมลูเปดิให้ภาคเอกชนหรือ
ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้  

Open Data Catalogue: มีชุด
ข้อมูลเปิดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ได ้

การติดตามการดำเนินงานของรัฐ  ไม่ทราบสถานะและผลลัพธ์การดำเนิน
โครงการของรัฐ  

Citizen Dashboard: ประชาชน
สามารถติดตามความคืบหน้าการ
ดำเนินงานของรัฐ  

 
  
 
 
 
 



13 
 

จากการวิเคราะห์ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานต่อบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแบ่งการใช้งานของ
ผู้รับบริการ(ประชาชน) และผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ได้ 5 โมเดล ดังนี้ 
 

 
 

Model 0: การให้บริการ e-Information สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบแบบ offline หรือ
ประชาชนยังจำเป็นต้องเดินทางไปรับบริการของหน่วยงาน  

  Model 1: การเชื่อมโยงรูปแบบ e-Service Directory 
สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบริการ Online แต่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบให้
เชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาและ
งบประมาณในการเชื่อมโยงซึ่งประชาชนจะต้องเข้าสู่ระบบตามวิธีการที่ระบบงานของ
หน่วยงานนั้นได้กำหนดไว้เพ่ือรับบริการต่อไป 

Model 2: การเชื่อมโยงรูปแบบ e-Service Directory & Use Back-End Shared Component 
สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบริการดิจิทัล (e-Service) แบบ Online ที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
GDX/Linkage Center เป็นต้น ส่งข้อมูลเข้าสู ่ระบบของหน่วยงาน โดยที่ประชาชนไม่
จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบของหน่วยงานอีกครั้ง 

Model 3: การเชื่อมโยงรูปแบบ Share Front-End & Use Shared Component 
สำหรับหน่วยงานที ่มีระบบบริการดิจิทัล (e-Service) แบบ Online โดยผู ้ใช้ไม่ต้อง
ดำเนินการข้ามระบบ (System-to-System) ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่าน
เทคโนโลยี Application Programming Interface (API) ไปยังระบบงานบริการดิจิทัลของ
หน่วยงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สามารถทำงานผ่านระบบของหน่วยงานของ
ตนเองได้ตามขีดความสามารถของระบบของหน่วยงานและที่ได้เชื่อมโยงไว้  
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  Model 4: การเชื่อมโยงรูปแบบ Single Platform including Workflow  
สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนผ่านระบบ Front Office ของ Platform ระบบ
บริการหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-
System Platform) ได้ครบวงจร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็สามารถดำเนินการผ่าน
ระบบ Back Office ของแพลตฟอร์มระบบบริการหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-System Platform) 

 
ภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

 ผลการวิเคราะห์กระบวนงานและโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทำงานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Platform ระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) โดยรองรับการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบที่อยู่ ตามภารกิจของกรมอนามัย และการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม รองรับการบูรณาการข้อมูลระบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับ
ให้บริการประชาชนในทุกช่วงวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม 

2. ระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) โดยรองรับการเชื่อมโยงกับ Platform ระบบ
บริการหลัก (National PP ECO-System Platform) แบบ Single Sign-on ที่สามารถประเมินคัดกรอง 
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และนำเสนอบริการด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็น
รายบุคคล ตามรายละเอียดคุณลักษณะ 

3. ระบบบริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Book Platform) โดยรองรับการเชื่อมโยงกับ 
Platform ระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) 

4. ระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Entrepreneur Environment Health Platform) โดย
รองรับการเชื่อมโยงกับ Platform ระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) 

5. การเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกภาครัฐ โดยรองรับการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพและการบูรณาการ
ข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 

 
 
 



15 
 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชงิประจักษ์และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 1. การอบรม เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางภาครฐั ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   
 

หนังสือเชิญประชุมแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ 
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รูปภาพการประชุม เรื่อง ประชุมแนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มกลางภาครัฐ 
 

 

 

 

 

  
เอกสารการประชุมแนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มแลบริการดิจิทัลภาครัฐ 
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เอกสารสรุปประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมที่ 4 : ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

การจัดทำร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  
 

ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
แหล่งที่มา : https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/1_30/3.4_PA%201.30.pdf 
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กิจกรรมที่ 5 : เสนอข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่ผู้บริหารระดับกรมอนามัย 
 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2564 
 

  
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
เอกสารการประชุมการจัดทำแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพการประชุมการจัดทำแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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 2. ข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

  

  
ข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
แหล่งที่มา : https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/1_30/3.5_PA%201.30.pdf 


