
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทํางาน 
กลุมท่ี 8 กลุมขอมูลการจัดการความรู และการเฝาระวัง (KISS) ครั้งท่ี ๓/2561 

วันจันทรท่ี 2๕ ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร ๕ ช้ัน ๔ กองแผนงาน กรมอนามัย 

---------------------------------------------------------- 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 
1. นายแพทยชลทิศ   อุไรฤกษกุล  นกัวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 

(ดานสงเสริมสุขภาพ) 
  ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี ๕ ราชบุรี 
2. นายสืบพงษ ไชยพรรค  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
      กองแผนงาน 
3. นายนุกูลกิจ    พุกาธร   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
     กองแผนงาน 
4. นางสาวชนกพร แสนสุข   (แทน) รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  

(ดานสาธารณสุขพิเศษ) 
      สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5. นายดุลวัฒน  มาปอง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
      กองแผนงาน 
6. นางสาวณัฐมนัสนันท ศรีทอง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักทันตสาธารณสุข 
๗. นางสาวกมลชนก  คชฤทธิ ์   (แทน) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
๘. นายสมเกียรติ   ปฏิรพ   นักประชาสัมพันธชํานาญการ 
      ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
9. นายปรัชญา    ดานกลาง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ผูไมมาประชุม 
1. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
     กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
2. นายธวัชชัย    บุญเกิด   เลขานุการกรม 
      สํานักงานเลขานุการกรม 
3. นางสาวพิริยา   วัฒนารุงกานต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
      สํานักสงเสริมสุขภาพ 
๔. ดร.เบญจวรรณ ธวัชสุภา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
๕. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 
      กองแผนงาน 
๖. นายสายชล   คลอยเอ่ียม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      สํานักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย ๔.๐ ฯ 
 



๒ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นายธนพล  สวารักษ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      กองแผนงาน 
2. นายกิตตินันท  สายะเวส  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      กองแผนงาน 
3. นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      กองแผนงาน 
4. นางประภาพรรณ หวังกิจ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
5. นายพลากร  จินตนาวิวัฒน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
6. นายทรงพล  คํานึงเกียรติวงศ  นักวิชาการสาธารณสุข 
      สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
7. นายสุรเชษฎ  หาญรบ   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      สํานักอนามัยผูสูงอายุ 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
  - ประธานใหหนวยงานท่ีไดรับการอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการใหจัดทําระบบฯ      
นําความกาวหนาเขามาชี้แจงในท่ีประชุมดวย วาระบบฯใดดําเนินการไปถึงข้ึนตอนใด หรือติดปญหาใหท่ี
ประชุมรับทราบ เพ่ือท่ีประชุมจะมีชอเสนอแนะ หรือแนวทางการแกไขตอไป 
 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบบริหาร และวิธีการ
ทํางานกลุม ท่ี  8 กลุมขอมูลการจัดการความรู  และการเฝาระวัง (KISS) ครั้งท่ี  2/2561             
วันจันทรท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม  
 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระท่ี ๓.1 ความกาวหนาการพัฒนาระบบ DOH Dashboard จากการ Workshop การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน DOH Dashboard สวนสนับสนุนระบบเฝาระวังดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ครั้งท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา 

นายดุลยวัฒน มาปองกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 KISS)
กลาวรายงานผลความกาวหนาการพัฒนาระบบ DOH Dashboard จากการ Workshop ของประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น DOH Dashboard สวนสนับสนุนระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 2 ณ. จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมครั้งนี้ทีมพัฒนาโปรแกรมไดเพ่ิม
สมรรถนะระบบ DOH Dashboard ใหมีระบบบันทึกวิเคราะหสถานการณ และเพ่ิมแนวทางปฏิบัติการ 
รวมถึงพัฒนาระบบรายงานใหเปนรูปแบบของกราฟเพ่ือใหสะดวกในการรายงานผลสรุปมากยิ่งข้ึน และ
เปาหมายการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น DOH Dashboard สวนสนับสนุนระบบเฝา
ระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี ๓ คือดําเนินการสราง Mobile Application 
ของ ระบบ DOH Dashboard 



๓ 
 

นายนุกูลกิจ พุกาธร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 (KISS) แจงวา 
สําหรับรายการขอมูลตัวชี้วัดท่ีอยูในระบบ DOH Dashboard หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัดตองนําเขาขอมูล
เปนประจําทุกเดือน หากพบวาขอมูลไมมีการเคลื่อนไหวในรอบ 3 เดือนจะถูกพิจารณานําตัวชี้วัดออก
จากระบบฯ และจะไมสามารถเพ่ิมรายการขอมูล รวมท้ังตัวชี้วัดเดิมเขาในระบบฯ ไดอีก 

มติท่ีประชุม : รับทราบ และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ในการประชุมคณะกรรมการฯ (KISS) 
ครั้งท่ี 4/2561 จะมีการนําเสนอระบบ DoH Dashboard ขอใหมีการใช Web Conference เพ่ือชี้แจง
การทํางานระบบ DOH Dashboard (Web Application) ใหสวนกลาง และศูนยอนามัยไดรับทราบ
รวมกัน โดยในการลงขอมูลการวิเคราะหและ Intervention ใหหนวยงานสวนกลางเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดทําขอเสนอแนะระดับประเทศ และศูนยอนามัยเปนผูรับผิดชอบออกขอเสนอแนะระดับภูมิภาค 
รวมไปถึงคูมือการใชงานของระบบ DOH Dashboard 

วาระท่ี ๓.2 ชุดขอมูลความรูพ้ืนฐานท่ีสําคัญและจําเปนเพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี (Thai Health 
Literacy 66) โดย สํานักงานโครงการขับเคล่ือนกรมอนามัย 4.0 เพ่ือความรอบรูดานสุขภาพของ
ประชาชน (เอกสารเพ่ือทราบ)  

นายสมเกียรติ ปฏิรพ กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 (KISS) 
แจงวาปจจุบันไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ รวมถึงประชาสัมพันธ 66 Key Message กับ
เครือขายของศูนยสื่อสารเรียบรอยแลว และไดดําเนินการนํา 66 Key Message จัดพิมพลง Diary กรม
อนามัยป 2561 ในสวนของการทํา Info graphic จะนําสวนท่ีเก่ียวของกับ Health Promotion มา
ดําเนินการกอนเปนลําดับแรก  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระท่ี ๔.1 การพัฒนาระบบศูนยความรูกรมอนามัย 
 นายปรัชญา ดานกลาง กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 
(KISS) รายงานสถานการณของระบบศูนยความรูกรมอนามัย เพ่ือขอความเห็นจากท่ีประชุมในการพัฒนา
ระบบศูนยความรูกรมอนามัยเพ่ือใหรองรับงานวิจัย การจัดการความรู และนวัตกรรม 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ มีความเห็นใหพัฒนาระบบศูนยความรูกรมอนามัยใหม โดยให ศวรน. 
เปนผูกําหนดโครงสราง รวมไปถึงรูปแบบของโปรแกรมประสานกับทีมนักพัฒนาโปรแกรมของ KISS 
พิจารณาใหการสนับสนุน และกรณีท่ีนักพัฒนาโปรแกรมไมสามารถทําได ให ศวรน. ตั้งงบประมาณ 
หมวดงบลงทุนป 2562 หรือ 2563 เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัฒนาระบบศูนยความรูกรมอนามัย
ตอไป 
  วาระท่ี ๔.2 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรประเภทระบบฐานขอมูล ระบบงานท่ีหนวยงานจาง
พัฒนาประจําปงบประมาณ 2561 และ 2562 ครั้งท่ี 3 (สวนท่ีเพ่ิมเติม และปรับปรุงแกไข)  
 นายนุกูลกิจ พุกาธร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 (KISS) 
ไดนําเสนอการจัดหาระบบคอมพิวเตอรประเภทระบบฐานขอมูล ระบบงานท่ีหนวยงานจางพัฒนา
ประจําปงบประมาณ 2561 และ 2562 ครั้งท่ี 3 (สวนท่ีเพ่ิมเติม และปรับปรุงแกไข)มีรายละเอียดของ
ระบบงานท่ีจะพัฒนา ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
 
 
 
 



๔ 
 

1. อนุมัติใหดําเนินการพัฒนา จํานวน 2 หนวยงาน 2 โปรแกรม ดังนี้ 
 1.๑ สํานักอนามัยผูสูงอายุ 

- ระบบฐานขอมูลการดูแลผูสูงอายุระยะยาวและการข้ึนทะเบียน Care Manager   
  /Caregiver 

 1.2 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
   - โปรแกรมศึกษาวิจัยองคความรู  นวัตกรรมดานกฎหมายวาดวยการ 
                                  สาธารณสุข 
  
 2 . หนวยงานท่ีขอยกเลิกการจัดหาระบบคอมพิวเตอรประเภทฐานขอมูล/ระบบงาน 
จํานวน 2 หนวยงาน 3 โปรแกรม 
 2.๑ สํานักสงเสริมสุขภาพ 
   - โปรแกรมระบบ  Application Pink Book (สมุดเลมสีชมพู) 
 2.2 สํานักอนามัยผูสูงอายุ 

- พัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารและประชาสัมพันธ (Application "สูงวัย   
  สมองดี") 
- พัฒนาระบบฐานขอมูล 

3. หนวยงานท่ีไมไดนําเสนอ จํานวน 1 หนวยงาน 1 โปรแกรม 
 3.๑ สํานักสงเสริมสุขภาพ 

- โปรแกรมระบบ Web application หรือSmart Device เผาระวังสงเสริม   
 สุขภาพประชากรวัยทํางาน (อยูระหวางสํารวจและรวบรวมขอมูล) 

   มติท่ีประชุม : 
1. อนุมัติและใหดําเนินการ ตามขอ 1 โดยขอ1.1 ใหปรับ Flow สงขอมูลเลข 

13 หลัก/DAL/PAI สงไปท่ี สปสช. และเพ่ิมเติมรายละเอียดใน TOR ตองระบุเปน
ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย และตองถายทอดเทคโนโลยีใหกรมอนามัย ขอ 1.2 ใหเพ่ิมการแจง
เตือนในทุกข้ันตอน 

2. เห็นชอบ ตามขอ 2. 
๓. เรงรัดหนวยงานท่ียังไมไดนําเสนอ ดําเนินการนําเสนอในท่ีประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 29 มกราคม 2561 
เพ่ือใหหนวยงานสามารถเบิกจายงบประมาณไดทันตามแผนงานของหนวยงานใน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-62 

 4. ใหสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานโปรแกรม
ระบบกํากับการขนส งมูลฝอยติด เชื้ อ  แบบ Infectious waste Digital Tracking 
System ท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 ครั้งตอไป 

 
 วาระท่ี ๔.3 โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมอนามัยใหรองรับอุปกรณพกพา ปงบประมาณ 2562 

นายกิตตินันท สายะเวส นักวิชาการคอมพิวเตอร กองแผนงาน นําเสนอโครงการพัฒนาเว็บไซต
กรมอนามัยใหรองรับอุปกรณพกพาใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ เพ่ือใหทุกคนสามารถ
เขาถึงได ภายในวงเงินงบประมาณ 850,000 บาท 



๕ 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบใหดําเนินการ และใหเพ่ิมเติมรายละเอียดใน TOR โดยใหระบุเรื่องการ
ดูแลรักษาระบบและ ความรูดานเทคโนโลยี บริษัทตองถายทอดใหกับบุคลากรกรมอนามัย และเปน
ลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 การปรับปรุงเว็บไซตกรมอนามัย ดาน Web Design 

นายสมเกียรติ ปฏิรพ กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุมท่ี 8 (KISS) 
รายงานความคืบหนาและสถานการณของ การนําเสนอเนื้อหาบนเว็บไซตในปจจุบันเพ่ือนํามาใชในการ
ปรับปรุงเว็บไซตกรมอนามัย 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ใหศูนยสื่อสารสาธารณะนํารายละเอียดมาบูรณาการรวมกับกอง
แผนงาน เพ่ือพัฒนาเว็บไซตกรมอนามัยใหทันสมัย และนาสนใจ โดยใหไปเพ่ิมรายละเอียดใน TOR
โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมอนามัยใหรองรับอุปกรณพกพา 
 

นายปรัชญา ดานกลาง ผูจดรายงานการประชุม 

นายนุกูลกิจ พุกาธร ผูตรวจรายงานการประชุม 


