
ระดับที่ 5 : Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง 

ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

 
คะแนน ร้อยละ ขั้นตอน รายละเอียด 

0.2 <55 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

0.4 55 - 64 - - 
0.6 65 - 69 ขั้นตอนที่ 4 ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
0.8 75 - 84 - - 
1.0 85 - 100 ขั้นตอนที่ 5 ข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่
ผู้บริหารระดับกรมอนามัย 

 
ผลลัพธ์ของการคำนวณ 
 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมีนาคม 
2564 – กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน Best Outcome : ร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการ
พัฒนา Platform ด้านการสง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ได้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักฐานแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

หลักฐานแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกอบการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม 
กิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินการ/ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ครบถ้วน 

3 ประชุมหารือการพัฒนา 
Platform ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รวบรวมข้อมลูเชงิประจักษ์
และระดมความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1 คร้ัง มี.ค.64 เม.ย.64 




4 ยกร่างข้อเสนอเชิง
มาตรการการดำเนินงาน
พัฒนา Platform ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อ
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน  

1 คร้ัง เม.ย.64 มิ.ย.64 




5 เสนอข้อเสนอเชิง
มาตรการการดำเนินงาน
พัฒนา Platform ดา้น
การส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อ
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน แก่ผู้บริหาร
ระดับกรมอนามัย 

1 คร้ัง ก.ค.64 ก.ค.64  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 : ประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชงิประจักษ์และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  

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

  
 

 
 

 

รูปภาพการประชุม เรื่อง ประชุมแนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มกลางภาครัฐ 
 

  

  
เอกสารการประชุมแนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มแลบริการดิจิทัลภาครัฐ 



 
เอกสารสรุปประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินประชุมแนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มกลางภาครัฐ 
 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ :- 
ส่วนที่ 1: การอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 
 1.1 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ ระดับใด 

1.2 ภายหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ ระดับใด 
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

2.1 เนื้อหาวิชาตรงเเละสอดคล้องกับหัวข้อ ระดับใด 
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหัวข้อนี้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ระดับใด 
2.3 วิทยากรมีความรอบรู้เเละความเชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม ระดับใด 
2.4 วิทยากรสามารถบริหารเวลาได้ดี ระดับใด 
2.5 วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ ระดับใด 
2.6 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามเเละแสดงความเห็นได้ดี ระดับใด 
2.7 วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเเละเป็นประโยชน์ ระดับใด 
2.8 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการอบรมมีความเหมาะสม ระดับใด 

 
 
ส่วนที่ 1: การอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 

 
ตาราง ก่อนและหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากที่สุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด  
(1) 

1. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ ระดับใด - 10.34 20.69 58.62 10.34 
2. ภายหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ ระดับใด 27.59 65.52 6.90 - - 

 

 
แผนภูมิแท่งก่อนและหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 

 



  
แผนภูมิวงกลมก่อนและหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 

 
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 
 

ตาราง ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากที่สุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด  
(1) 

1. เนื้อหาวิชาตรงเเละสอดคล้องกับหัวข้อ ระดับใด 65.52 31.03 3.45 - - 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหัวข้อนี้มีประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน ระดับใด 
55.17 41.38 3.45 - - 

3. วิทยากรมีความรอบรู้เเละความเชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม ระดับใด 82.76 17.24 - - - 

4. วิทยากรสามารถบริหารเวลาได้ดี ระดับใด 72.41 27.59 - - - 

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ ระดับใด 79.31 20.69 - - - 

6. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามเเละแสดงความเห็นได้ดี ระดับใด 75.86 24.14 - - - 

7. วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเเละเป็นประโยชน์ ระดับใด 68.97 31.03 - - - 
8. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการอบรมมีความ

เหมาะสม ระดับใด 
72.41 27.59 - - - 

 



 
แผนภูมิแท่งระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

 

  

  



  

  
แผนภูมิวงกลมระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 4 : ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

การบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมอนามัยจึงได้จัดให้มีการให้บริการข้อมูลใน
รูปแบบและช่องทางดิจิทัลขึ้น โดยมุ่งหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึง
ของประชาชน กรมอนามัยจึงได้จัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผย และนําข้อมูลไปใช้ขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data) หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่
จํากัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทําซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่จํากัดวัตถุประสงค์ 

๒. ข้อมูลเปิดเผยแบบมีเงื่อนไข (Share Data) หมายถึง ข้อมูลที่กรมอนามัย ได้จัดเก็บและเปิดเผยตามอํานาจ
หน้าที่ของกรม ทั้งนี้ ข้อมูลเปิดเผยแบบมีเงื่อนไขอาจมีรูปแบบและรายการที่เปิดเผยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ 
ภารกิจ และอํานาจหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการต้องดําเนินการตามข้อกําหนด มาตรฐานและเงื่อนไขการ
เปิดเผยข้อมูลของกรมอนามัย 

๓. ข้อมูลลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตามหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  
 

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

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/1_30/3.4_PA%201.30.pdf 
 
 
 



กิจกรรมที่ 5 : เสนอข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่ผู้บริหารระดับกรมอนามัย 
 
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2564 
 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 

 
 

เงื่อนไขนโยบาย ผลการปฏิบัติ 
1. แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด

กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑. ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data) 
๒. ข้อมูลเปิดเผยแบบมีเงื่อนไข (Share Data) 
๓. ข้อมูลลับ 

2. ข้อกําหนดมาตรฐานและเงื่อนไข เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑. เผยแพร่ทางเว็บไซต์กรม 

๒. การเชื่อมโยงข้อมูล 
       ๒.๑) การขอเชื่อมโยงข้อมูล 
              - หนว่ยงานภาครัฐ 
              - เอกชน 
       ๒.๒) หน้าที่ผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูล เมื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว 

3. การถ่ายโอนข้อมูล 
       ๓.๑) การขอถ่ายโอนข้อมูล 
       ๓.๒) หน้าที่ผู้ขอถ่ายโอนข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลที่ถ่ายโอนแล้ว 

 
 
 



รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก 

ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

คะแนน ร้อยละ ขั้นตอน รายละเอียด 
0.2 <55 - - 
0.4 55 - 64 - - 
0.6 65 - 69 ขั้นตอนที่ 1 ประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน 

(Digital Service Platform) / แผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อ
ประชาชน ระยะ 3 ปี 

0.8 75 - 84 - - 
1.0 85 - 100 ขั้นตอนที่ 2 ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะ

พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
ผลลัพธ์ของการคำนวณ 
 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนตุลาคม 
2563 – กุมภาพันธ์ 2564 เท่ากับ 100 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน Best Outcome : ร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการ
พัฒนา Platform ด้านการสง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ได้ 1 คะแนน 
 
หลักฐานแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

หลักฐานแสดงผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกอบการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของความสำเร็จในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม 
กิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินการ/ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ครบถ้วน 

1 ประชุม/อบรมให้ความรู้
ด้านการพฒันา
แพลตฟอร์มบริการ
พื้นฐาน (Digital Service 
Platform) / แผนแมบ่ท
บริการพอร์ทัลกลางเพื่อ
ประชาชน ระยะ 3 ป ี

1 คร้ัง ต.ค.63 ธ.ค.63 






ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม 
กิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินการ/ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ดำเนินการ 
ครบถ้วน 

2 ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง เพื่อกำหนด
เร่ือง/ประเด็นที่จะพฒันา
เป็นข้อเสนอเชิงมาตรการ
การดำเนินงานพัฒนา 
Platform ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

1 คร้ัง ม.ค.64 ก.พ.64 




 
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 โดยมีผู้เข้ารับการประชุมจาก
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวน 30 คน มีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.) ในการพัฒนา Platform บริการ (Digital Service Platform) และ  (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพ่ือ
ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) (ฉบับย่อ) เป็นการวางรากฐานของประเทศในการยกระดับ
การให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับ
ประเทศไทย รวมถึงดำเนินการรวบรวมบริการที่เก่ียวข้องกับประชาชน พร้อมสำรวจสถานภาพปัจจุบันของงาน
บริการ เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของงานบริการสำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
https://bit.ly/3cBRzbi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เอกสารสรุปการประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 

 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 : ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงมาตรการ
การดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

  
1. สำรวจและสอบถามระบบสารสนเทศ/โปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานใน

สังกัดกรมอนามัย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนนิงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2. จัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี

รายการข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้ จำนวน 25 ระบบ และแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย คลัสเตอร์แม่และ
เด็ก, คลัสเตอร์วัยเรียน, คลัสเตอร์วัยรุ่น, คลัสเตอร์วัยทำงาน, คลัสเตอร์วัยผู้สูงงอายุ และคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

3. วิเคราะห์ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานต่อบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถของ
ระบบที่ประชาชนต้องการตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการ 7 ด้าน ดังนี้  

 
ความสามารถของระบบที่ประชาชนต้องการ 

 
3.1 ด้านการรับรู้ (Awareness) ได้แก่ 

- ความเข้าใจในภาครัฐ  
- บริการภาครัฐ 

3.2 ด้านการหาข้อมูล (Information) ได้แก่ 
- การเข้าถึงข้อมูล  
- คุณภาพของข้อมูล 

3.3 ด้านการเตรียมรับบริการ (Preparation) ได้แก่ 
- การเตรียมเอกสาร  
- การกรอกแบบฟอร์ม  

3.4 ด้านการรับบริการที่หน่วยงาน (Offline Service) ได้แก ่
- ช่วงเวลาเปิดรับบริการ 
- ความสามารถในการรองรับ  
- คุณภาพการให้บริการ  
- ความสะดวกในการรับบริการ  
 

ดา้นการรบัรู ้
(Awareness)

ดา้นการหาขอ้มลู
(Information) 

ดา้นการเตรียมรบับริการ
(Preparation)

ดา้นการรบับริการท่ี
หน่วยงาน (Offline 

Service)

ดา้นการรบับริการ
ออนไลน์ (Online 

Service) 

ดา้นการรอผลพิจารณา
(Status Tracking)

ดา้นการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน

(Participation)



3.5 ด้านการรับบริการออนไลน์ (Online Service) ได้แก่ 
- ความเชื่อมั่นต่อบริการออนไลน์  
- ความสะดวกในการรับบริการออนไลน์  
- การเข้าถึงบริการออนไลน์  

3.6 ด้านการรอผลพิจารณา (Status Tracking) ได้แก่ 
- การติดตามสถานะ  
- การพิจารณาผล  
- การแจ้งผล  

3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ได้แก่ 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การออกแบบระบบ 
- การมีข้อมูลเปิด 
- การติดตามการดำเนินงานของรัฐ 
 

 จากการวิเคราะห์ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานต่อบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแบ่งการใช้งาน
ของผู้รับบริการ(ประชาชน) และผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบ 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  

  Model 4: การเชื่อมโยงรูปแบบ Single Platform including Workflow 
สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนผ่านระบบ Front Office ของ Platform ระบบ
บริการหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-
System Platform) ได้ครบวงจร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถดำเนินการผ่าน
ระบบ Back Office ของแพลตฟอร์มระบบบริการหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-System Platform) 

  
 



 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน 
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-report 

  



1. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 4/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2564 (รอบ 5 เดือนแรก) และในรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564) ไดจ้ัดทำรายการขอมูลตาม
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งมีทั้งหมด 2 
กิจกรรม โดยดำเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564) เรียบรอยแลว โดยในรอบ 5 เดือนหลัง 
(มีนาคม – กรกฎาคม 2564) จะดำเนินการขั้นตอนที่ 3 – 5 ตอไป 

มีการนำเข้าข้อมูลรายการที่ 1 – 4 ในระบบ DOC ครบถวนทุกรายการแลว ประกอบด้วย 1. รายการ
ข้อมูลที่นำมาใช้, 2.มาตรการที่กำหนด, 3.ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ, 4. จัดทำแผนการขับเคลื่อน 

 

 
 



 
 

 
 



 
แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2564 

https://drive.google.com/file/d/13szev0fsi9iRYEpHHIivES-Ey2eYrQbk/view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 5/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
มีดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนแรก) ได้จัดทํารายการข้อมูลตามแผนการขับเคลื่อนการ ดําเนินงานการพัฒนา 
Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งหมด 2 กิจกรรม โดย ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2 
(ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) เรียบร้อยแล้ว คือ ขั้นตอนที่ 1 จัดประชุม  ให้ความรู้ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพื้นฐาน (Digital Service Platform) / แผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี ขั้นตอนที่ 2 
ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงานพัฒนา 
Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยในรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564) จะ
ดําเนินการขั้นตอนที่ 3 – 5 ต่อไป 

 
 



 
 

แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2564 
https://drive.google.com/file/d/1g8QNLlX16a-tgSWCDc_M0KaZ8HSzy4Tq/view 

 
 

 



 
แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 5/2564 

https://drive.google.com/file/d/13szev0fsi9iRYEpHHIivES-Ey2eYrQbk/view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 6/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564 
 

สรุปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของตัวชี้วัด ระดับคะแนนที่ 4 และ คะแนนที่ 5 พรอม
ทั้งนําข้ึนเว็บไซตกองแผนงาน และรายงานในระบบ DOC เรียบรอยแลว ดําเนินการบันทึกแผนการขับเคลื่อน 
รอบ 5 เดือนหลัง ในระบบ DOC เรียบรอยแลว 

 

 
แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 6/2564 

https://drive.google.com/file/d/1Nl0wW7zy0yRy4X6pezSBQ34zuZpopvQn/view 



4. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 7/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 
 

- ดําเนินการจัดประชุมการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ
รวบรวมขอมูลเชิงประจักษและระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

- ดําเนินการยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดําเนินงานพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

 

 
แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 7/2564 

https://drive.google.com/file/d/1EaWOoKfS-WMY7FBGu3E5PolkDo2hmjnk/view 



5. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 8/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 
 

ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อ 
รวบรวมขอมูลเชิงประจักษและระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ โดยดำเนินการจัดประชุมแนวทางการพัฒนา 
แพลทฟอรมกลางภาครัฐ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564  

อยูระหวางดำเนินการยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการ 
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 



 
แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 8/2564 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/tinymce/PA64/follow/Meeting%20Planning%208-64.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 9/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

ดำเนินการยกรางขอเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ดานการสงเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดลอม ตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

 

 
 

แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 9/2564 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/Meeting%20Planning%209-64.pdf 
 
 
 
 
 
 



7. รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งท่ี 10/2564 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

- ระดับท่ี 1 Assessment มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ดำเนินการแล้วครบถ้วน ได้คะแนน 1.0 คะแนน 

- ระดับท่ี 2 Advocacy/ Intervention มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (S) เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด  
ดำเนินการแล้วครบถ้วน ได้คะแนน 1.0 คะแนน 

- ระดับท่ี 3 Management and Governance มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ดำเนินการแล้วครบถ้วน ได้คะแนน 1.0 คะแนน 

- ระดับท่ี 4 Output ผลผลิต มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด 
ดำเนินการแล้วครบถ้วน ได้คะแนน 1.0 คะแนน 

- ระดับท่ี 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ดำเนินการแล้วครบถ้วน ได้คะแนน 1.0 คะแนน 

 
 
 



 
แหล่งที่มา : รายงานการประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 10/2564 
https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/Meeting%20Planning%2010-64.pdf 


