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แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ช่ือหนวยงาน  

กองแผนงาน กรมอนามัย 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 

รอยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง  

(DoH Data Center) 

 

1. วัตถุประสงค (Objectives)  

 1.  เพื่อพัฒนาฐานขอมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและ

การอนามัยสิ่งแวดลอม 

 2. เพื ่อเปนแหลงขอมูลอางอิงของประเทศ สำหรับบุคลากรกรมอนามัย บุคลากรสาธารณสุข 

นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ นำไปใชวิเคราะห ตอยอด และพัฒนาใหเกิดองคความรู หรือ

นวัตกรรมตางๆ 

2. ขอบเขต (Scope) 

 1. พัฒนาฐานขอมูลพ้ืนฐานท่ีมีความจำเปนตอการดำเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและการอนามัย

สิ่งแวดลอมท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 

 2. หนวยงานภายในกรมอนามัยท่ีสนใจเขารวมดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ตองเปนสำนัก/กองวิชาการ

สวนกลางท่ีเปนเจาภาพผูรับผิดชอบขอมูลหลัก ภายใต Cluster กลุมวัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม 

3. คำจำกัดความ (Definition) 

ฐานขอมูลกลาง (DoH Data Center) หมายถึง ศูนยกลางแหลงขอมูลพื้นฐานที่มีความจำเปนตอ

การดำเนินงานของกรมอนามัยที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล รวบรวมไวบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ 

กรมอนามัย URL : https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th 

ขอมูลพื้นฐาน หมายถึง ขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากร ซึ่งแบงตามกลุมวัย (สตรีและเด็กปฐมวัย / 

วัยเรียนวัยรุน / วัยทำงาน / ผูสูงอายุ) และขอมูลพื้นฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม แบงตามสถานประกอบ

กิจการ ประเภทตางๆ (Setting) 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 1. หนวยงานบริหารจัดการระบบ : กลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน 

 2. หนวยงานสนับสนุนขอมูล : สำนัก/กองวิชาการสวนกลางท่ีเปนเจาภาพผูรับผิดชอบขอมูลหลัก 

ภายใต Cluster กลุมวัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

 

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1  

 

 

 

- ศึกษาขอมูลสถานการณ

ปจจุบัน ผูรับบริการ/ผูมีสวน

ไดสวนเสีย และเน้ือหาท่ีตอง

ดำเนินการปรับปรุง 

- จัดทำโครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล

กลางกรมอนามยั 

7 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 
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- ทำบันทึกขออนุมัติ

โครงการฯ และงบประมาณ 

- ตรวจสอบเอกสารและ

รายละเอียดตางๆ ของ

โครงการฯ 

3 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 

- กลุมอำนวยการ 

- ผูบริหารกรม 

- สำเนาโครงการฯ  

ท่ีไดรับการอนุมัต ิ
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- จัดทำ TOR จัดจาง 

ออกแบบ และปรับปรุง

รายการขอมลูในระบบ

ฐานขอมูลกลาง 

 

3 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 

- TOR จัดจางฯ 
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- ทำบันทึกขออนุมัติจัดจาง 

ออกแบบ และปรับปรุง

รายการขอมลูในระบบ

ฐานขอมูลกลาง 

 

3 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 

- กลุมอำนวยการ 

- ผอ.กองแผนงาน 

- เอกสารการอนุมัติให

ดำเนินการจัดจางฯ 
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- ดำเนินการวิเคราะห 

รวบรวม และจัดทำชุดขอมลู

พ้ืนฐานของ Cluster กลุมวัย

และ Cluster อนามัย

สิ่งแวดลอม 

30 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 

- ผูแทน Cluster 

กลุมวัย และ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

- ชุดขอมูลพ้ืนฐาน 

ของ Cluster กลุมวัย

และ Cluster อนามัย

สิ่งแวดลอม 
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- ดำเนินการออกแบบและ

ปรับปรุงรายการขอมลูใน

ระบบฐานขอมลูกลาง 

90 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 

- ผูรับจาง 

 

 

โครงการปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลกลาง 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

ขออนุมัติ
โครงการ 

จัดทำ TOR ปรับปรุง
รายการขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลกลาง  

ขออนุมัติ
จัดจาง 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดทำชุดขอมูลพื้นฐาน 

ของ Cluster กลุมวัยและ 

Cluster อนามยัส่ิงแวดลอม 

ออกแบบและปรับปรุง
รายการขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลกลาง  

1 
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ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
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- กำกับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการดำเนินงานให

เปนไป TOR  

 

7 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 
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- ทำบันทึกขออนุมัติ

โครงการฯ และงบประมาณ 

- ตรวจสอบเอกสารและ

รายละเอียดตางๆ ของ

โครงการฯ 

3 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 

- กลุมอำนวยการ 

- เอกสารการออกแบบ

และปรับปรุงรายการ

ขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลกลาง 
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- เผยแพรประชาสมัพันธการ

ใชงานขอมูลพ้ืนฐานในระบบ

ฐานขอมูลกลาง 

3 วัน - กลุมพัฒนา 

ระบบขอมลู 
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- สิ้นสุดกระบวนการ    

 

 

สัญลักษณท่ีใช 

 จุดเริม่ตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏบัิติงาน 

 การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัต ิ

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเช่ือมตอระหวางข้ันตอน 

    

ส้ินสุดกระบวนการ 

ผาน 

สงมอบ
งานจางฯ 

1 

ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตาม TOR  

ไมผาน 

เผยแพรการใชงานขอมูล  


