
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างานกลุ่มที่ 8 

กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) ครั้งที่ 4/2561 
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์บัญชา ค้าของ   รองอธิบดี 
2. นายสืบพงษ์ ไชยพรรค  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
      กองแผนงาน 
3. นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
4. นายธวชัชัย    บุญเกิด   เลขานุการกรม 
     ส านักงานเลขานุการกรม 
5. ดร.เบญจวรรณ ธวัชสภุา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
6. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     ส านักทันตสาธารณสุข 
7. นายสายชล   คล้อยเอี่ยม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     ส านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย ๔.๐ ฯ 
8. นายนุกูลกิจ    พุกาธร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     กองแผนงาน 
9. นายดุลวัฒน ์  มาป้อง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
      กองแผนงาน 
10.นายสมเกียรติ   ปฏิรพ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
      ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 
11.นายปรัชญา   ด่านกลาง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
      ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล  นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 

(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
   ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี 
2. นางสาวสมพร   อิทธิเดชพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวพิริยา   วัฒนารุ่งกานต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 



๔. นายธัชณัท  พันตรา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
๕. นางสาวชุลวีรรณ นพวิสุทธิสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
      กองแผนงาน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพล  สวารักษ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
      กองแผนงาน 
2. นายศุภชัย  นาคนิกร  นักวิชาการสาธารณสุข 
      ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
3. นางสาวชนกพร แสนสุข   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
      ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวสุทธิฉันท์ กล่าพูลสวัสดิ์  นางช่างศิลป์ปฏิบัติการ 
      ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 
5. นางสาวภัสราภรณ์ ห้อยกรุด  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
      กองแผนงาน  
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานมอบหมายให้นายนุกูลกิจ พุกาธร เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มท่ี 8 กลุ่มข้อมูล
การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) อธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ KISS และผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการท างานแบบบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มที่ 1-6 
ท าให้กรมอนามัยมีข้อมูลผลการส ารวจประเมินผลผลิตภัณฑ์ส าคัญ (Product Champion) ซึ่งได้รับ        
ความพึงพอใจจากตัวชี้วัดในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.28  
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1 แผนการด าเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน กลุ่มที่ 8 

กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS) ประจ าปีงบประมาณ 2561 
นายนุกูลกิจ พุการธร เลขานุการคณะกรรมการ KISS รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

แผนงานคณะกรรมการ KISS ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6.6 ล้านบาท โดยมี
หน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ  

1) ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ : รับผิดชอบโครงการด้านการพัฒนา วิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม ได้แก่ โครงการ LIKE Talk ซึ่งคณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

2) กองแผนงาน : รับผิดชอบโครงการด้านการเฝ้าระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 



ประธานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส ารวจประเมินผลผลิตภัณฑ์ส าคัญ (Product Champion) ว่ายัง
จ าเป็นต้องด าเนินการอยู่ แต่ให้ปรับรูปแบบและวิธีการส ารวจให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

 
 มติที่ประชุม      รับทราบ  
 

2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม DOH 
Dashboard 
   นายดุลยวัฒน์ มาป้อง ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ KISS รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Dash Board โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้
ข้อมูลและประเด็นในการเฝ้าระวังเพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เพ่ิมตัวชี้วัด Green & Clean Hospital  
ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้แล้ว และก าลังพัฒนาให้สามารถใช้งานในรูปแบบ Mobile App ต่อไป  
 ประธาน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะน าเข้ามาใส่ในระบบ Dash Board ควรมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน และ
จะต้องเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับผู้นิเทศงานสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาดูได้แม้กระทั่งรายชื่อของนายอ าเภอ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 ทั้งนี้ ประธานขอให้กองแผนงานรีบด าเนินการพัฒนาระบบ Dash Board ให้สามารถใช้งานได้เร็วที่สุด เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่กรมอนามัยรับรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมข้อมูลเก่าเข้าไปใน
ระบบได้ด้วย จะท าให้เห็นแนวโน้ม (Trend) ได้ดีขึ้น 
 
 มติที่ประชุม      รับทราบ  
 
 2.3 การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์กรมอนามัย 
 นายสมเกียรติ  ปฏิรพ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ KISS รายงานผลการด าเนินงานสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพัฒนาการและผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ใน
ส่วนของโซเชียลมีเดีย จะเน้นด าเนินการในสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) เป็นหลัก เนื่องจากเป็น
แอปพลิเคชั่นที่มีผู้นิยมใช้งานมากที่สุด โดยมีข้อสังเกตเพ่ือการพัฒนา คือ แฟนเพจเฟสบุ๊คกรมอนามัยมี
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก จะเห็นได้จากการโพสต์แต่ละครั้ง จะมีบุคลากรด้าน
สาธารณสุขเข้ามาปฏิสัมพันธ์ทั้ง Like Share Comment เป็นประจ า สามารถน าไปพัฒนาเป็นแผนการ
สื่อสารกับภาคีเครือข่ายได้ 
 นอกจากนี้ นายสมเกียรติ  ปฏิรพ ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการด าเนินงานกระจายข้อมูลสุขภาพของ        
กรมอนามัยในรูปแบบ P&E Distribution ซึ่งศูนย์สื่อสารสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบการเฝ้าระวังข่าวประจ าวัน 
และมีกระบวนการสื่อสารตอบโต้ข่าวอยู่แล้ว  

ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าการด าเนินงานในภาพรวมมาถูกทางแล้ว แต่ยังมีจุดอ่อนทางด้านงบประมาณ 
ท าให้ขาดโอกาสในการแข่งขัน และควรสร้างความน่าเชื่อถือในการเฝ้าระวังข่าว โดยท างานร่วมกับเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดการปรึกษาหารือที่รอบด้าน 
 
 มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
 



วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนระบบบริหารและวิธีการท างาน กลุ่มที่ 8 (KISS) 
 1. ระบบเฝ้าระวัง (Surveillance System) 
 2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information System) 

  3. ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge System) 
  4. ระบบการสื่อสาร (Communication System)  
  

ประธานขอให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไปอยู่ในการประชุมครั้งหน้า     
 
 มติที่ประชุม      รับทราบ 

 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   
 เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
  
                                                           นางสาวสุทธิฉันท์  กล่ าพูลสวัสดิ์ 
                                                           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           นายสมเกียรติ  ปฏิรพ 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


