การวิเคราะหสถานการณขอมูลพื้นฐานของกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดลอม
ในระบบฐานขอมูลกลาง (DOH Data Center)
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กองแผนงาน กรมอนามัย เปนหนวยงานซึ่งมีพันธกิจในการใหขอเสนอแนะ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร
แผนแมบท แผนงบประมาณ ขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายยุทธศาสตร มาตรการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
และอนามั ยสิ ่ งแวดล อม ศึ กษา วิ เคราะห วิจ ัย เฝาระวัง ติดตาม ประเมินและบริหารจัดการความรูในเชิ ง
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกรมอนามัย
พัฒนา บริหาร บริการ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย โดยมุง
สนับสนุนใหเกิดการบรรลุผลตามวิสัยทัศนของกรมอนามัย “เปนองคกรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ
สงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อประชาชนสุขภาพดี” จึงจำเปนตองมีการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยสนับสนุนการใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติของเจาหนาที่ โดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูล
การออกแบบและการพั ฒนาระบบฐานข อมู ลกลาง หรื อ Data Center ไวสำหรับจัดเก็บขอมูลที่สำคัญและ
ตอบสนองต อความตองการใช งานทั้ งด านการสงเสริมสุขภาพและดานการอนามัยสิ่งแวดลอม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกแหงมีหนาที่ในการกำกับดูแลขอมูลขององคกรใหถูกตอง ตรงกัน สมบูรณ เปนปจจุบัน ปลอดภัย และ
พรอมใชตามกรอบธรรมาภิบาลข อมูล (Data Governance Framework) ของสำนักงานพัฒนารั ฐบาลดิ จ ิ ทัล
(สพร.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำไปสูการใหบริการตามภารกิจขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให
เกิดการใชประโยชนขอมูลเชิงวิเคราะหประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารงาน การจัดทำยุทธศาสตรและกำหนด
นโยบาย รวมทั้งการพัฒนากระบวนการทำงาน ทำใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการใหบริ การ
ประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม
ดังนั้น กองแผนงาน ในฐานะหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบดำเนินการพัฒนา “ระบบฐานขอมูลกลาง
กรมอนามัย (DOH Data Center)” มาตั้งแตปงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนขอมูลดานบริหารและดานวิชาการ
ในการดำเนินการของกอง/สำนัก และศูนยตางๆ ใหเกิดการบูรณาการขอมูลรวมกัน ทั้งหนวยงานภายในสังกัดกรม
อนามัยและจากแหลงขอมูลอื่นๆ ใหอยูในรูปแบบและความหมายที่เปนมาตรฐานของกรมอนามัย เพื่อใชเปนระบบ
บริหารขอมูลของกรมอนามัย และสามารถนำขอมูลไปวิเคราะห ประมวลผล นำเสนอ รวมถึงสนับสนุนการทำงาน
ของเจาหนาที่กรมอนามัยตามภารกิจของกรมอนามัยใหสำเร็จลุลวง ทั้งนี้ เพื่อการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
ดานบริหารและดานวิชาการที่รองรับภารกิจกรมอนามัย เปนตามมาตรฐานที่กำหนด และนำขอมูลเหลานั้นมา

บูรณาการ ประมวลผล และนำเสนอ/แสดงผลในรูปของรายงานตางๆ ที่จำเปนสำหรับการบริหาร การตัดสินใจการ
ดำเนินงานของผูบริหารและเจาหนาที่กรมอนามัย รวมทั้งเผยแพรขอมูล/รายงานแกประชาชนทั่วไป โดยสามารถ
เรียกดูและคนหาขอมูลไดตามตองการของผูใชงาน จึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยน แกไขฐานขอมูลกลางกรม
อนามัย ใหตอบสนองตอผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความถูกตองครบถวน
ระบบฐานขอมูลกลาง กรมอนามัย (DOH Data Center)
1. การวิเคราะหคุณสมบัติทั่วไป
1. ทำงานในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น รองรับการทำงานกับเว็บเบราเซอรที่ใชแพรหลาย ไดแก
Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox และ Safari เปนตน และทำงาน
ไดตลอด 24 ชั่วโมง
2. สามารถแสดงผลขอมูลไดกับขนาดหนาจอหลายขนาด (Responsive) บนอุปกรณแบบพกพาได
เชน โทรศัพทมือถือ (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) เปนตน
3. สามารถเรี ยกดู ข อมูลได ทุ กประเภทในลักษณะ Real-Time โดยแสดงข อมูลลาสุดที่มี อยู  ใน
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
4. สามารถเรียกดูรายงานไดโดยการเรียกดูผานระบบ และสามารถพิมพผานเครื่องพิมพได
5. สามารถเก็บขอมูลประวัติการใชงานระบบ (History Log)
6. พัฒนาโปรแกรมดวยภาษา PHP Version 6 ขึ้นไป
2. การวิเคราะหระบบบริหารจัดการ
1. การสืบคนและเงื่อนไขในการเรียกดูขอมูล
- สามารถสืบคนขอมูลในรายงานทุกรายงาน
- สามารถเพิ่ม แกไข ลบขอมูลไดตามสิทธิ์การเขาถึงขอมูลที่กำหนดไว
- สามารถการตรวจสอบขอมูล สำหรับบันทึกขอมูลตามเงื่อนไข
2. การจัดการผูใชงานและการกำหนดสิทธิ์
- สามารถล็อคอินเขาสูระบบไดโดยใชชื่อผูใชงาน และรหัสผานตามมาตรฐานที่กำหนด
- สามารถบริหารจัดการขอมูลของผูใชงานในระบบได
- สามารถปรับปรุง/กูคืน Password ใหกับผูใชงานได
- สามารถกำหนดระดับขอมูลที่อนุญาตใหเขาถึงขอมูลได
- สามารถกำหนดสิทธิ์ในการบริหาร นำเขา ลบและเรียกดูขอมูลในระบบได

- สามารถกำหนดสิทธิ์แบงตามหัวขอของขอมูลที่นำมาใชได
- สามารถกำหนดสิทธิ์แบงตามพื้นที่การปฏิบัติงานและนำเขาขอมูลได เชน ตามหนวยงาน เปนตน
- สามารถกำหนดสิทธิ์แบงตามตำแหนงในการเขาถึงขอมูลได เชน ระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
เปนตน
3. การวิเคราะหขอมูลแสดงผลแบบแดชบอรด (Dashboard)
1. การนำเสนอรายงานต องสามารถสงออกข อมู ลในรู ปแบบไฟล Excel File, XML, PDF และ
รูปแบบไฟลภาพตางๆ ได
2. นำเสนอขอมูลแตละรายการในรูปขอมูลเชิงสถิติ (BI) ตาราง แผนภูมิแบบตางๆ รวมทั้งแผนที่
และมีรายละเอียดขอมูล วัน เวลา การปรับปรุงขอมูลลาสุดในหนาจอที่แสดงขอมูล สอดคลอง
ตามขอมูลแตละประเด็น และสามารถดูขอมูลไดในหลายๆ มิติ รวมทั้งสามารถดูขอมูลแบบ
เจาะลึก (Drill Down) ได
3. สามารถแจงเตือนและรายงานการอัพเดทขอมูลของแตละรายการขอมูลทางหนาจอได
4. รายงานสรุปการวิเคราะหสถิติการใชงาน จำแนกตามหนวยงาน ประเภทบุคลากร ตามรายการ
ขอมูล แหลงขอมูล ฯลฯ
4. การวิเคราะหขอมูลที่ควรมีในระบบ
1. ขอมูลตัวชี้วัดขอมูลงบประมาณ
2. ขอมูลบุคลากร
3. ขอมูลพื้นฐานตางๆ
4. ขอมูลโครงการสำคัญตางๆ
5. ขอมูลวัสดุ/ครุภัณฑและอุปกรณ
6. ขอมูลความรู
7. ขอมูลสนับสนุนผูรับบริการ
8. ขอมูลอื่นๆ
5. การวิเคราะหความสามารถของระบบที่ควรมีในอนาคต
1. สามารถนำเขาขอมูลจากไฟล Spreadsheets (Excel File) จากหนวยงานภายในและภายนอก
เขาจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลแสดงผลหนารายงานขอมูลในระบบได

2. สามารถเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบเว็บเซอรวิส (Web Services) ไดแบบ Real – Time และหรือ
รับ – สงขอมูล (API) ไดในรูปแบบ Java Script Object Notation (JSON) เพื่อสงขอมูลระหวาง
หน ว ยงานภายใน เช น ระบบศู น ย ต ิ ด ตามผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน กรมอนามั ย (Department
Operation Center : DOC) ฯลฯ และภายนอกกับกรมอนามัย อยางนอย 2 หนวยงาน เพื่อ
จัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลและแสดงผลหนารายงานขอมูลในระบบได
**********************

