
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  - 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการ
ท างานกลุ่มที่ 8 กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) ครั้งที่ ๑/2561 วันจันทร์ที่ 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม  
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วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ DOH Dashboard จากการ Workshop การประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น DOH Dashboard ส่วนสนับสนุนระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่  

นายดุลยวัฒน์ มาป้อง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มท่ี 8 (KISS) 
กล่าวรายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ DOH Dashboard จากการ Workshop ของประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น DOH Dashboard ส่วนสนับสนุนระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั งที่ ๑ ณ. จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งน าผลจากการแก้ไขข้อมูล Template ตัวชี วัด 
เฝ้าระวังฯ และรูปแบบความต้องการการรายงานข้อมูลตัวชี วัดเฝ้าระวังฯ ในระบบ DOH Dashboard 
จากการประชุมการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัยและทบทวนตัวชี วัดระบบเฝ้าระวัง  
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ. โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น มาใช้ต่อยอดในการ
บริหารข้อมูลของระบบ DOH Dashboard ให้สะดวกและครอบคลุมรายการข้อมูลส าคัญและตัวชี วัดทั งหมด
ของกรมอนามัย นอกเหนือจากตัวชี วัดเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยระบบฯ 
ดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาการจ้างพัฒนาโปรแกรม โดยที่ไม่สามารถต่อยอดระบบฯ ได้เอง ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั งนี  ระบบฯ ยังสามารถสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางปฏิบัติการด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั งประสิทธิภาพของระบบโดยรวม เพ่ือส่งมอบให้นักวิชาการ 
กรมอนามัยรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในพื นที่และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
น าระบบฯ ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล ระบบงานที่หน่วยงานจ้างพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ครั้งที่ ๒ (ส่วนที่เพิ่มเติม และปรับปรุงแก้ไข)  
 นายนุกูลกิจ พุกาธร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มที่ 8 (KISS)  
ได้น าเสนอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล ระบบงานที่หน่วยงานจ้างพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ครั งที่ ๒ (ส่วนที่เพ่ิมเติม และปรับปรุงแก้ไข) มีรายละเอียดของ
ระบบงานทีจ่ะพัฒนา ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มท่ี 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี  

1. อนุมัติให้ด าเนินการพัฒนา จ านวน ๕ หน่วยงาน ๖ โปรแกรม ดังนี   
  1.๑ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   - โปรแกรมพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มวัยท างาน  

              (DPAC Mobile Application) 
๑.2 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

- การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ Mobile App “Smart Environmental  
             Health City” กรมอนามัย 

- พัฒนาโปรแกรมอย่างง่ายในการเตือนภัยความเสี่ยงจากการรับสัมผัสมลพิษ 
             สิ่งแวดล้อมในพื นที ่
๑.๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

   - โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย 
                                  สิ่งแวดล้อม 
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  ๑.4 กองคลัง 
   - โปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง 

๑.๕ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   - Application Huglook 

2. เห็นชอบในหลักการ จ านวน ๑ หน่วยงาน ๒ โปรแกรม ดังนี้ 
  2.1. ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   - โปรแกรมระบบ  Application Pink Book (สมุดเล่มสีชมพู) 

- โปรแกรมระบบ Web application หรือSmart Device เผ้าระวังส่งเสริม   
     สุขภาพประชากรวัยท างาน 

 ๓. หน่วยงานที่ขอยกเลิกการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทฐานข้อมูล/ระบบงาน 
                จ านวน ๑ หน่วยงาน ๑ โปรแกรม 
  ๓.๑ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

- ระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและการขึ นทะเบียนCare Manager   
  /Caregiver 

๔. หน่วยงานทีไ่มได้น าเสนอ จ านวน ๑ หน่วยงาน ๒ โปรแกรม 
๔.๑ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Application "สูงวัย   
  สมองดี") 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

  มติที่ประชุม :   
1. อนุมัต ิตามข้อ 1 แต่หน่วยงานต้องจัดท ารายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอรม์

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
2. เห็นชอบในหลักการ ตามข้อ 2 แต่ให้หน่วยงานด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร

เพ่ิมเติมในรายละเอียดประกอบการจ้างพัฒนาให้ครบถ้วน ทั งผู้รับผิดชอบและผู้รับจ้างพัฒนา
ระบบฯ และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มที่ 8 ครั งที่ ๓/2561 วันที่ 2
๕ ธันวาคม 256๐ เพ่ือให้การพิจารณา ในเนื อหา สาระและรายละเอียดในเชิงระบบ ดังนี  

1) ข้อมูลของระบบฐานข้อมูล/ระบบงาน ได้แก่ คุณลักษณะขอบเขต 
ของระบบงานประเภทของการจัดหาระบบฐานข้อมูล/ระบบงาน และกลุ่มเป้าที่ใช้
ระบบฐานข้อมูล/ระบบงาน 
 2) คุณลักษณะเฉพาะของระบบฐานข้อมูล/ระบบงาน ได้แก่ ภาษาที่ใช้ใน
การพัฒนา ฐานข้อมูล วิ ธีการวิ เคราะห์ออกแบบระบบ และระยะเวลา 
การรับประกัน/การบ ารุงรักษา/เวลา ส่งมอบ 
๓. เร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ได้น าเสนอ (ส านักอนามัยผู้สูงอายุ) ด าเนินการ

น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มที่ 8 ครั งที่ ๓/2561 วันที่ 2๕ 
ธันวาคม 256๐ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามแผนงาน 
ของหน่วยงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    
    
     นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ  ผู้จดรายงานการประชุม 

นายนุกูลกิจ พุกาธร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


