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แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ชื่อหน่วยงาน  
กองแผนงาน กรมอนามัย 

คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

ชื่อตัวชี้วัด 
ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง  

(DoH Data Center) 
 
1. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

 1.  เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2. เพื ่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงของประเทศ สำหรับบุคลากรกรมอนามัย บุคลากรสาธารณสุข 
นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ นำไปใช้วิเคราะห์ ต่อยอด และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  หรือ
นวัตกรรมต่างๆ 

2. ขอบเขต (Scope) 
 1. พัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย 
 2. หน่วยงานภายในกรมอนามัยที่สนใจเข้าร่วมดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ต้องเป็นสำนัก/กองวิชาการ
ส่วนกลางทีเ่ป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบข้อมูลหลัก ภายใต้ Cluster กลุ่มวัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 

3. คำจำกัดความ (Definition) 
ฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) หมายถึง ศูนย์กลางแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อ

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

ข้อมูลพื้นฐาน หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มประชากร ซึ่งแบ่งตามกลุ่มวัย (สตรีและเด็กปฐมวัย / 
วัยเรียนวัยรุ่น / วัยทำงาน / ผู้สูงอายุ) และข้อมูลพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แบ่งตามสถานประกอบ
กิจการ ประเภทต่างๆ (Setting) 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 1. หน่วยงานบริหารจัดการระบบ : กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน 
 2. หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล : สำนัก/กองวิชาการส่วนกลางที่เป็นเจ้าภาพผู้รับผิดชอบข้อมูลหลัก 
ภายใต้ Cluster กลุ่มวัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  

 
- ศึกษาข้อมูลสถานการณ์
ปัจจุบัน ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วน

7 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 

 

โครงการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลกลาง 

https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th/
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ได้ส่วนเสีย และเนื้อหาที่ต้อง
ดำเนินการปรับปรุง 
- จัดทำโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
กลางกรมอนามยั 

2  
 
 
 
 

- ทำบันทึกขออนุมัติ
โครงการฯ และงบประมาณ 
- ตรวจสอบเอกสารและ
รายละเอียดต่างๆ ของ
โครงการฯ 

3 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
- กลุ่มอำนวยการ 
- ผู้บริหารกรม 

- สำเนาโครงการฯ  
ที่ได้รับการอนุมัต ิ

3  
 
 
 
 

- จัดทำ TOR จัดจ้าง 
ออกแบบ และปรับปรุง
รายการข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 
 

3 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 

- TOR จัดจ้างฯ 
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- ทำบันทึกขออนุมัติจัดจ้าง 
ออกแบบ และปรับปรุง
รายการข้อมลูในระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 
 

3 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
- กลุ่มอำนวยการ 
- ผอ.กองแผนงาน 

- เอกสารการอนมุัติให้
ดำเนินการจัดจ้างฯ 

5  
 
 
 
 

- ดำเนินการวิเคราะห์ 
รวบรวม และจัดทำชุดข้อมลู
พื้นฐานของ Cluster กลุ่มวัย
และ Cluster อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

30 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
- ผู้แทน Cluster 
กลุ่มวัย และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

- ชุดข้อมูลพื้นฐาน 
ของ Cluster กลุ่มวัย
และ Cluster อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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- ดำเนินการออกแบบและ
ปรับปรุงรายการข้อมลูใน
ระบบฐานข้อมลูกลาง 

90 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
- ผู้รับจ้าง 

 

 
 

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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- กำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการดำเนินงานให้
เป็นไป TOR  
 

7 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
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- ทำบันทึกขออนุมัติ
โครงการฯ และงบประมาณ 

3 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
- กลุ่มอำนวยการ 

- เอกสารการออกแบบ
และปรับปรุงรายการ
ข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ขออนุมัติ
โครงการ 

จัดทำ TOR ปรับปรุง
รายการขอ้มูลในระบบ

ฐานข้อมูลกลาง  

ขออนุมัติ
จัดจ้าง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดทำชุดข้อมูลพื้นฐาน 
ของ Cluster กลุ่มวัยและ 

Cluster อนามยัสิ่งแวดล้อม 

ออกแบบและปรับปรุง
รายการขอ้มูลในระบบ

ฐานข้อมูลกลาง  

1 

ผ่าน 

ส่งมอบ
งานจ้างฯ 

1 

ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตาม TOR  

ไมผ่่าน 
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 - ตรวจสอบเอกสารและ
รายละเอียดต่างๆ ของ
โครงการฯ 
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- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การ
ใช้งานข้อมูลพื้นฐานในระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 

3 วัน - กลุ่มพัฒนา 
ระบบข้อมลู 
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- สิ้นสุดกระบวนการ    

 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ 

 จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

 การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัต ิ

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเช่ือมต่อระหว่างข้ันตอน 

    

สิ้นสุดกระบวนการ 

เผยแพร่การใช้งานข้อมูล  


