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แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ช่ือหนวยงาน 

ศูนยความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ช่ือตัวช้ีวัด 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

ของกรมอนามัย 

 

1. วัตถุประสงค (Objectives)  

 เพ่ือใหผูรับผิดชอบการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ และฐานขอมูลรายงานผลการไป

ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรมอนามัยสามารถ

นำคูมือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ ไปประยุกตใชเปนแนวทาง ชวยใหเขาใจกระบวนการจัดทำขอมูลและพัฒนา

ฐานขอมูล ท้ัง 2 ฐาน ไดอยางเปนระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต (Scope) 

 ครอบคลุมการพัฒนาและบริหารจัดการขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ และขอมูลงานวิเทศสัมพันธ

ของกรมอนามัย 

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถามี) 

ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย หมายถึง ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ

ของกรมอนามัย ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 3 ระดับ คือ ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ

ทวิภาคี ท่ีไดจากชุดขอมูลดังตอไปนี้ 

- รายงานการประชุมเก่ียวกับงานตางประเทศท่ีสำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

- รายงานการสนทนา/หารือ ระหวางผูบริหารและผูแทนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

- บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางไทยกับตางประเทศ  

- รายงานผลลัพธการประชุม/ขอเสนอแนะ/มติท่ีประชุมท่ีสำคัญ 

- รายงานการดูงานในตางประเทศดานสาธารณสุขของผูบริหารในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- แผนความรวมมือเพ่ือการพัฒนาดานสาธารณสุขของกรมอนามัยกับตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  

- รายงานกรอบความรวมมือท่ีมีความเก่ียวของดานสาธารณสุขของกรมอนามัย  

- รายงานสรุปผลการชวยเหลอืเพ่ือการพัฒนาแกตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ  

ขอมูลงานวิเทศสัมพันธ ขอมูลท่ีจะถูกบันทึกและประมวลผลในฐานขอมูล ไดแก 

- ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงานวิชาการ  

ณ ตางประเทศ ท่ีมีการเดินทางในปงบประมาณ 2566 (ท้ังในและนอกงบประมาณกรมอนามัย) 

- รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ/ในประเทศ 

หรือผานระบบออนไลนของขาราชการกรมอนามัย ท่ีมีการเดินทางในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย  คือ ระดับผลงาน

ในการดำเนินงานการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศกรมอนามัยเพื ่อใชเปนระบบ

ฐานขอมูล มีวิธีวัดความสำเร็จตาม Template1 ท่ีไดกำหนดเปน 5 ระดับข้ันความสำเร็จ ไดแก 

- การจัดการขอมูล โดยจัดเก็บขอมูลท่ีเปนความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย ตามกรอบความ

รวมมือระดับตางๆ อาทิ ทวิภาคี พหุภาคี ใชเปนระบบโดยจัดทำเปนฐานขอมูล หรือ เว็บไซต 

- การจัดเก็บขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการ

วิชาการ ณ ตางประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

4.1 ผูอำนวยการศูนยความรวมมมือระหวางประเทศ รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน  

4.2 หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ และหัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ รับทราบและติดตาม

ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

4.3 ผูรับผิดชอบดานการประสานความรวมมือระหวางประเทศ และผูดูแลระบบฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Template ตัวชี้วดัที่ 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=98635&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=30124 

https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement/download?id=98635&mid=32868&mkey=m_document&lang=th&did=30124
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

1  รวบรวมขอมลูเก่ียวกับ

สถานการณปจจุบันของการ

ดำเนินงานฐานขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศ และ

ฐานขอมูลรายงานผลการไป

ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

ประชุม สมัมนา หรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ตางประเทศของ

เจาหนาท่ีกรมอนามัย ขอมูล

งานดานตางประเทศของกรม

อนามัย รวมถึงวิเคราะห

ผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสยี นำมาวิเคราะหเพ่ือ

กำหนดมาตรการและ

วางแผนขับเคลื่อน 

1 เดือน - ผูรับผดิชอบ

ดานการประสาน

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

- ผูรับผดิชอบ

งานวิเทศสัมพันธ 

- ผูดูแลระบบ

ฐานขอมูล 

 

2  รวบรวมขอมลูเพ่ิมเติม โดย

การจัดทำหนังสือขอความ

อนุเคราะหขอมลูความ

รวมมือระหวางประเทศจาก

หนวยงานตางๆ ภายในกรม

อนามัย / สรุปขอมูลความ

รวมมือจากการประชุม

คณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

/ รับขอมูลรายงานผลจาก

เจาหนาท่ีกรมอนามัยท่ี

เดินทางไปประชุม อบรม 

ศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ 

1 เดือน - ผูรับผดิชอบ

ดานการประสาน

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

- ผูรับผดิชอบ

งานวิเทศสัมพันธ 

 

2  ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวน และจดัหมวดหมู

ของขอมูลท่ีไดรวบรวมขอมลู

จากหนวยงานตางๆ 

 

 

1 สัปดาห - ผูรับผดิชอบ

ดานการประสาน

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

- ผูรับผดิชอบ

งานวิเทศสัมพันธ 

 
ตรวจสอบขอมลู 

รวบรวมขอมลู 

วิเคราะหสถานการณตัวช้ีวัด 
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ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

3  พิจารณาความถูกตองของ

ขอมูลกอนอนุมัติใหนำขอมลู

เขาสูฐานขอมลู หรือสงขอมลู

กลับไปใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบดานการประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศ

แกไขใหถูกตอง 

 

 

1 สัปดาห ผูอำนวยการ 

ศรป. 

 

4  จัดทำฐานขอมูล โดยการนำ

ขอมูลท่ีผานการตรวจสอบ

ความถูกตอง ครบถวน และ

จัดหมวดหมู เขาในระบบ

ฐานขอมูลท้ัง 2 ฐาน 

1 สัปดาห ผูดูแลระบบ

ฐานขอมูล 

 

5  สรุปผลการดำเนินงานและ

จัดทำรายงาน 

1 สัปดาห - ผูรับผดิชอบ

ดานการประสาน

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

- ผูรับผดิชอบ

งานวิเทศสัมพันธ 

- ผูดูแลระบบ

ฐานขอมูล 

 

 

สัญลักษณท่ีใช 

 จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน 

6. ภาคผนวก (ถามี) 

 -     

จัดทำฐานขอมูล 

สรุปผลการดำเนินงาน 

พิจารณาความถูกตอง

 

อนุมัติใหนำขอมูลเขาสู 

ฐานขอมูล 

ถูกตอง ไมถูกตอง 


