
สรุปผลการวิเคราะหสถานการณของขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

เพ่ือกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อน 

 

(Assessment) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศเปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย ไดใหความสำคัญและสงเสริมใหมีการบริหารจัดการรายการขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานตางประเทศ

ของกรมอนามัย ซึ่งปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูลการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศในระบบฐานขอมลู

ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศสำหรบัรวบรวม จัดเก็บและใหบรกิารขอมลู

แกหนวยงานภายในและภายนอกสังกัดกรมอนามัย อำนวยความสะดวกในคนหา เขาถึงขอมลูที่ถูกตองและนำ

ใชประโยชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ จึงไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณขอมูลความรวมมือระหวาง

ประเทศของกรมอนามัย ความตองการและความคาดหวังของผูรับบรกิาร และผูมสีวนไดสวนเสีย เพื่อกำหนด

ประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำบญัชีขอมูล Data Catalog ในระบบ

ฐานขอมูลกลาง เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารตอไปน้ี 

1. สรปุประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย (Link ครั้งที่1) / (Link ครั้งที่2) 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนศูนยความรวมมอืระหวางประเทศ ป 2565-2566 (Link) 

3. รูจักบัญชีขอมลูภาครัฐ Government Data Catalog (Link) 

4. มาตรฐานการจัดทำบัญชีขอมลูภาครัฐ (Link) 

5. คำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) (Link) 

6. การนำชุดขอมูลพรอมคำอธิบายชุดขอมูลข้ึนระบบ (Link) 

 

การวิเคราะหผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 

ผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสียของตัวช้ีวัดน้ี คือ หนวยงานวิชาการในสังกัดกรมอนามัยทีเ่กี่ยวของ รวมถึง

ศูนยอนามัยสวนภูมิภาคตางๆ ไดแก สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ สำนัก

อนามัยการเจริญพันธุ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักอนามัยผูสูงอายุ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมกอง

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนยอนามัยที่ 1 – 12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต

เมือง ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ และศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%20%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97.%201-2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81.%20%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97.%202-2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/plan-cic/report-plan_cic-65-66.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Government%20Data%20Catalog.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Final_GD-Catalog-Guideline-v.1.0_16032564-3.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Metadata.pdf
https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_012.html


การวิเคราะหโดย SWOT 

Strength 

กรมอนามัยมีความรวมมือกบัหลายประเทศ หลาย

องคกร มาเปนเวลานาน ทำใหมเีครือขายความ

รวมมือที่คอนขางกวางและเขมแข็ง และหนวยงาน

วิชาการของกรมอนามัยมีความรูและความเช่ียวชาญ

ดานสงเสรมิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใน

ระดับประเทศ ทำใหกรมอนามัยมีความสามารถเปน

ผูแทนประเทศไทย ในการขับเคลื่อนความรวมมือ

ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ เปนจุดแข็งในการ

รับ และแลกเปลี่ยนขอมลูดานตางประเทศ 

กรมอนามัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน

ความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งมีหนาที่กำหนดแผน 

วางกรอบแนวทางการดำเนิน รวมถึงเปนกลไกในการ

ติดตามการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ

ของกรมอนามัย 

Weakness 

ทักษะดานภาษาอังกฤษของบุคลากร  

ขาดการเช่ือมโยงประเด็นงานของสำนัก/กอง กับ

กรอบความรวมมือที่เกี่ยวของ  

หนวยงานวิชาการไมทราบขอมลูสถานการณ 

ทิศทาง และแนวทางในการผลักดันความรวมมือ 

Opportunity 

ใชระบบสารสนเทศใหเต็มประสทิธิภาพ และความ

รวดเร็วในการดำเนินการ 

การสรางความรูความเขาใจดานกรอบความรวมมือ

ตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับกรมอนามัย 

Threat 

การผลัดเปลี่ยนหรือหมุนเวียนงาน ทำใหบุคลากรที่

ทำงานดานตางประเทศไมไดรับการสงตอขอมูล 

ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัทีเ่ปนไปอยาง

รวดเร็ว ทำใหบุคลากรปรับตัวและเรียนรูไมทัน 

 

(Advocacy/Intervention) 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดมีการกำหนดนโยบายการดำเนินการพัฒนาระบบบญัชีขอมูล 

(Data Catalog) ในระบบฐานขอมลูกลาง เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data) โดยดำเนินการ

วิเคราะหสถานการณขอมลูความรวมมือระหวางประเทศทีม่คีวามสอดคลองกับภารกิจหลกัและระบบงานที่

สำคัญของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อเตรียมจัดทำระบบบญัชีขอมูล (Data Catalog) และเพือ่

จัดทำรายละเอียดตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบญัชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมลูกลาง เพื่อนำไปสู

การเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data)  

 

 

 

 



มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

1. สงเสริมใหหนวยงานมีการพัฒนาจัดทำระบบบญัชีขอมลู (Data Catalog) 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อใหไดระบบขอมลูที่มีคุณภาพ สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางมั่นคง

ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล และเปนเครื่องมือการจัดการบญัชีขอมูลของหนวยงาน  

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พฒันาศักยภาพผูรับบรกิาร) 

2. พัฒนาทักษะในการจัดทำชุดขอมลู (Data set) เพ่ือนำไปสูการจัดทำระบบบญัชีขอมลู (Data Catalog) 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อการจัดทำชุดขอมูล (Data set) ใหตรงตามลักษณะ โครงสรางของขอมลู เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานทีส่พร.กำหนด หรือจากการใชประโยชนของขอมูล  

สอดคลองกบักลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พฒันาศักยภาพผูรับบรกิาร) 

3. พัฒนาทักษะในการจัดทำคำอธบิายชุดขอมลู (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด 

(14 รายการ) 

หลักการ/เหตุผล: การจัดทำคำอธิบายขอมลู (Metadata) ใหกับชุดขอมลู เพื่อระบุรายละเอยีดคำอธิบาย 

สำหรับชุดขอมลู โดยรายช่ือและคำอธิบายขอมูลของชุดขอมูลเหลาน้ีจะถูกนำไปสรางเปนบญัชีขอมูลและ

เผยแพรในรปูแบบที่งายตอการสืบคนและใชงาน 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

Partnership (การสรางพันธมิตร) 

Build Capacity (พฒันาศักยภาพผูรับบรกิาร) 

 

ประเด็นความรู 

1. ความรูและความเขาใจในขอมลูงานความรวมมือระหวางประเทศของหนวยงาน 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถการแลกเปลี่ยนขอมลูรวมกันระหวางหนวยงาน  

2. หลักเกณฑการคัดเลอืกชุดขอมลูและแนวทางการจัดทำชุดขอมูล (Data set) 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อใหสามารถคัดเลอืกชุดขอมูลที่สอดคลองกับระบบงานที่สำคัญของหนวยงาน โดยมีการ

จัดรูปแบบตามมาตรฐานที่ สพร. กำหนด และอยูภายใตหมวดหมูที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน  

3. แนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดขอมลู (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (14 รายการ) 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อทราบถึงแนวทางการจัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. 

(14 รายการ) กำหนด  

4. การเช่ือมโยงขอมลูและการเปดเผยขอมลูสาธารณะ 

หลักการ/เหตุผล: เปนการสรางความรู ความเขาใจ และทักษะในการนำชุดขอมูลเขาในระบบฐานขอมลูกลาง

ของกรมอนามัย 



ทำเนียบผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสยี 
ตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชขีอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนาํไปสู 

การเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data) 
 

ผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสียของตัวช้ีวัดน้ี ไดแก หนวยงานวิชาการในสังกัดกรมอนามัยทีเ่กี่ยวของ รวมถึง
ศูนยอนามัยสวนภูมิภาคตางๆ ดังน้ี 

1. สำนักสงเสรมิสุขภาพ 
2. สำนักทันตสาธารณสุข 
3. สำนักโภชนาการ 
4. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ 
5. กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
6. สำนักอนามัยผูสูงอายุ 
7. สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม 
8. กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
9. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
10. ศูนยอนามัยที่ 1 – 12 
11. สถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง 
12. ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ 
13. ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 

 

 



 
 

แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

ชื่อหนวยงาน  

ศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด 

การพัฒนาระบบบัญชีขอมลู (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง 

เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

1. วัตถุประสงค (Objectives)  

 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง 

เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ในการจัดการขอมูลของศูนยความรวมมอืระหวางประเทศ 

เพื ่อเปนการบูรณาการขอมูล สนับสนุนการสรางมาตรฐานและธรรมาภิบาลการจัดการขอมูลหนวยงาน 

ยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลที่หนวยงานผลิต นำมาบริหารจัดการอยางเปนระบบ ใหบริการ

สืบคนขอมูลแกผูใชขอมูลทุกภาคสวน ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เขาถึงงายและชวยสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

ขอมูลและใชประโยชนขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน 

2. ขอบเขต (Scope) 

 ครอบคลมุแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีขอมลู (Data Catalog) ในระบบฐานขอมลูกลาง เพือ่นำไปสู

การเปดเผยขอมลูภาครัฐ (Open Data) 

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถาม)ี 

 3.1 บัญชีขอมลู (Data Catalog) หมายถึง เอกสารแสดงรายการของชุดขอมูลที่การจำแนก

แยกแยะโดยการจัดกลุมหรือจัดประเภทขอมูลที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมของหนวยงานของรัฐ 

 3.2 ขอมูลท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กำหนด หมายถึง คำอธิบายขอมูลสวนหลัก 

(Mandatory Metadata) สำหรบัชุดขอมูลภาครัฐ เปนสวนที่บังคับที่ตองทำการอธิบายขอมลู ประกอบดวย

คำอธิบายขอมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดขอมูลทีห่นวยงานตองจัดทำระบุรายละเอียด 

 3.3 ระบบบัญชขีอมูล หมายถึง ระบบงานทีท่ำหนาที่บริหารจัดการบญัชีขอมูลของหนวยงาน เชน 

CKAN หรอือื่นๆ  

 3.4 ขอมูลสาธารณะ หมายถึง ขอมลูทีส่ามารถเปดเผยได สามารถนำไปใชไดอยางอสิระไมวาจะเปน

ขอมูลขาวสาร /ขอมูลสวนบุคล/ขอมลูอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

 3.5 คุณลักษณะแบบเปด หมายถึง คุณลักษณะของไฟลแบบเปดที่ไมถูกจำกัดดวยเงื่อนไขตางๆ จาก

เจาของผลิตภัณฑ สามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสียคาใชจาย ใชงานหรือประมวลผลไดหลากหลายโปรแกรม 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 

 4.1 ผูอำนวยการศูนยความรวมมมือระหวางประเทศ รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน 

 4.2 หัวหนากลุ มยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ รับทราบและติดตามผลการดำเนินงาน 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 4.3 ผูจัดทำขอมูล และผูดูแลระบบฐานขอมูล 



 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

ลำดับ ผังกระบวนการ ราละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่

เก่ียวของ 

1  วิเคราะหสถานการณของชุด

ขอมูล (Data set) ของ

หนวยงานภายในกรม

อนามัย 

1 - 2 

สัปดาห 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

 

2  คัดเลือกชุดขอมูลเพื่อการ

จัดทำระบบบัญชีขอมูลที่

ความสอดคลองกับภารกิจ

หลักและระบบงานที่สำคัญ

ของหนวยงาน 

1 – 2 

สัปดาห 

ผอ.ศูนย, 

หัวหนากลุม,  

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

 

3  เสนอผลการคัดเลือกขอมูล 

เพื่อผูอำนวยการและหัวหนา

กลุมพิจารณา 

1 – 2 

สัปดาห 

ผอ.ศูนย, 

หัวหนากลุม,  

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

 

4  จัดทำรายช่ือชุดขอมูล 

(Data set) ที่มีความสัมพันธ

กับภารกิจหลักและ

ระบบงานที่สำคัญของ

หนวยงาน 

1 – 2 

เดือน 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

 

5  จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล 

(Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด (14 

รายการ) 

1 เดือน ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

 

6  นำเขาชุดขอมูลที่มี

คำอธิบายชุดขอมูล 

(Metadata) ตามมาตรฐาน

ของสพร. กำหนด ในระบบ

บัญชีขอมูลกลางของกรม

อนามัย 

1 – 2 

สัปดาห 

ผูรับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหสถานการณของ
ชุดขอมูล (Data set) 

คัดเลือกชุดขอมูล 

จัดทำรายช่ือชุด

ขอมูล (Data set) 

จัดทำคำอธิบายชุด

ขอมูล (Metadata) 

นำเขาชุดขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลกลาง 

พิจารณา
ชุดขอมูล 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 



 
 

สัญลักษณท่ีใช 

 จุดเริ่มตนและส้ินสุดของกระบวนการ 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ 

 แสดงถึงทิศทาง หรือการเคล่ือนไหวของงาน 

 จุดเช่ือมตอระหวางขั้นตอน 

6. ภาคผนวก )ถามี(   
 

 



 
 

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบญัชขีอมลู (Data Catalog) ในระบบฐานขอมลูกลาง เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 ศึกษา/วิเคราะหขอมลูและแนวทางการพัฒนาระบบบญัชีขอมูล เพื่อ 

นำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 

พ.ย. 64 1 เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 จัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของระบบบัญชีขอมูล 

(Data Catalog) 

พ.ย. 64 1 ฉบับ ดำเนินการแลวเสร็จ 

3 จัดทำเอกสารกำหนดนโยบายการ ดำเนินการพัฒนาระบบบญัชีขอมูล 

(Data Catalog) 

ธ.ค. 64 1 ฉบับ อยูระหวางดำเนินการ 

4 คัดเลือกชุดขอมลูเพื่อการจัดทำระบบบญัชีขอมูลที่ความสอดคลองกบั

ภารกิจหลักและระบบงานทีส่ำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 1 ระบบงาน อยูระหวางดำเนินการ 

5 จัดทำรายช่ือชุดขอมลู (Data set) ที่มีความสัมพันธกับภารกิจหลักและ

ระบบงานทีส่ำคัญของหนวยงาน 

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 1 รายการขอมลู อยูระหวางดำเนินการ 

6 จัดทำคำอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของสพร. กำหนด 

(14 รายการ) 

ก.พ. 65 1 รายการขอมลู อยูระหวางดำเนินการ 

7 นำเขาชุดขอมูลที่มีคำอธิบายชุดขอมลู (Metadata) ตามมาตรฐานของ

สพร. กำหนด ในระบบบญัชีขอมลูกลางของกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 1 รายการขอมลู อยูระหวางดำเนินการ 

8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ  

ผานการประชุมประจำเดือนของหนวยงาน  

พ.ย. 64 - ก.ค. 65 8 ครั้ง อยูระหวางดำเนินการ 

 




