
สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั  
 

 จากการประชุม เรื ่อง การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา           
09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกรมอนามัย (Digital Literacy)  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยถือปฏิบัติตาม
มาตรการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเคร่งครัด 
 

1. มาตรการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล มีดังนี้ 
มาตรการการขับเคลื่อน 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
นำเข้าข้อมูลใน 

ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 
แหล่งที่มา 

มาตรการ “การจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์กรมอนามัย” 

 https://www.anamai.moph.go.th/download/
2563/นโยบายและมาตรการการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์.pdf 

มาตรการ “เว็บไซต์กรมอนามัย 
4.0” 

 https://www.anamai.moph.go.th/download/
2563/นโยบายและมาตรการเว็บไซต์กรมอนามัย4.0.pdf 

มาตรการ "การใช้งานระบบ
ประชุมทางไกล กรมอนามัย" 

 https://www.anamai.moph.go.th/download/
2563/นโยบายและมาตรการระบบประชุมทางไกล.pdf 

 
2. การปฏ ิบัติตามมาตรการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

2.1 มาตรการ “การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมอนามัย” 

 
แหล่งที่มา : มาตรการ “การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมอนามัย” 

https://www.anamai.moph.go.th/download/2563/นโยบายและมาตรการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.pdf 



 
เงื่อนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติ 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน 
ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 7 ปี และอ้างอิงหมายเลข
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์เด ิม  ทั ้งนี ้ การพิจารณาของสำนัก
งบประมาณ อาจมีเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ในแต่ละปี  
โดยคำนึงถึงเงินงบประมาณในภาพรวมของประเทศ  

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อพิจารณาในการเลือก
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้คำนึงถึง
ประเด็นการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ตาม
รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ต้องมีราคาต่อหน่วยและหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี หมวดงบลงทุน กรมอนามัย 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4.  การจ ัดหาคร ุภ ัณฑ ์คอมพ ิว เตอร ์ ในส ่วนของอ ุปกรณ์  
(Hardware)  ให้คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ด้านต่าง ๆ และต้องพิจารณาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ด้าน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ด้านการประหยัดพลังงาน, ด้าน
การป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวน
อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

5. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องพิจารณาการบูรณาการ
ระบบร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือเลือกใช้บริการระบบกลาง
ภาครัฐต่าง ๆ เช ่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ 
( Government Information Network : GIN), จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th), ระบบบริการคลาวด์
ภาครัฐ เป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความซ้ำซ้อน
ของระบบในภาครัฐ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

6. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ต ้อง เสนอต ่อคณะกรรมการบร ิหารและจ ัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต่อไป 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

7. กรมอนามัยสนับสนุนความรู้แก่บุคลากรหน่วยงานสังกัดกรม
อนามัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
กรมอนามัย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

8. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย อย่างเคร่งครัด 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 



  2.2 มาตรการ “เว็บไซต์กรมอนามัย 4.0” 

 
แหล่งที่มา : มาตรการ “เว็บไซต์กรมอนามัย 4.0” 

https://www.anamai.moph.go.th/download/2563/นโยบายและมาตรการเว็บไซต์กรมอนามัย4.0.pdf 
 

เงื่อนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติ 
1. การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั ่น 2.0 (Government Website 
Standard Version 2.0) ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) กำหนดไว้  

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. เว็บไซต์หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ต้องรองรับการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์ส ื ่อสารในรูปแบบต่างๆ (Mobile Device & Web 
Responsive) ได้อย่างเหมาะสม 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ต้องจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log 
File) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4. เว็บไซต์หลักของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยต้องใช้ระบบเว็บไซต์
กรมอนามัย 4.0 และติดตั้งระบบเว็บไซต์เป็นแหล่งสืบค้นการ
เรียนรู ้ส ่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม กรมอนามัย          
ที่ห้องปฏิบัติการส่วนกลางกรมอนามัย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต์ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 



เงื่อนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติ 
5. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ต้องดำเนินการ

ตามมาตรการเผยแพร่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว ็บไซต์         
ของกรมอนามัย  

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

6. กรมอนามัยสนับสนุนความรู้แก่บุคลากรหน่วยงานสังกัดกรม
อนามัยให้มีความรู้ การใช้งานและเข้าถึงสื่อดิจิทัลของกรม
อนามัย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน เพื ่อขับเคลื ่อนเทคโนโลยีดิจิทัล     
กรมอนามัย 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

7. ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0 
อย่างเคร่งครัด 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
  2.3 มาตรการ "การใช้งานระบบประชุมทางไกล กรมอนามัย" 

 
แหล่งที่มา : มาตรการ "การใช้งานระบบประชุมทางไกล กรมอนามัย" 

https://www.anamai.moph.go.th/download/2563/นโยบายและมาตรการระบบประชุมทางไกล.pdf 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติ 
1.   การจัดประชุมของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ให้ใช้ระบบ

ประชุมทางไกล กรมอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง ช่วยลดมลภาวะจากการใช้พลังงานในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุม 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.   ผู้จัดประชุม (เจ้าของเรื่อง) จะต้องกรอกรายละเอียดการขอใช้
บริการ ระบบประชุมทางไกล กรมอนามัย  และต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3.   หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องมีเจ้าหน้าที่  ที่มี
ความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน และสามารถควบคุมการ
ทำงานของระบบประชุมทางไกล กรมอนามัย อย่างน้อย
จำนวน 2 คน และมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบประชุมทางไกล 
กรมอนามัย จำนวน 1 คน ตลอดเวลาจนเสร็จสิ้นการประชุม 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4.   ผู้ควบคุมระบบประชุมทางไกลทุกหน่วยงาน ต้องเข้าสู่ระบบ
ประชุมทางไกล กรมอนามัย ตามวัน เวลาที่กำหนด ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือทดสอบและเตรียมความพร้อม
สำหรับการประชุมทางไกล 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

5.   กรมอนามัยสนับสนุนความรู้แก่บุคลากรหน่วยงานสังกัดกรม
อนามัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบประชุม
ทางไกล กรมอนามัย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เผยแพร่ให ้เก ิดประโยชน์แก่ประชาชน  เพื ่อข ับเคล ื ่อน
เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

6.   ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้ระบบประชุม
ทางไกล กรมอนามัย อย่างเคร่งครัด 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
 


