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ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินขับเคล่ือนองคกรแหงการเรียนรู ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 
 

สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงาน 

รวบรวมมาตรฐานการปฏบัิติงานการขับเคล่ือนการดําเนินวิชาการของหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (SOP) ของทุกกลุมงาน 
ปจจุบันมี Standard Operating Procedure (SOP) เพ่ิมเติมใหมและรวบรวมไวท่ีเว็บไซตหนวยงาน (Link) ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศดังนี้ 
1.กลุมวิเทศสัมพันธ 
 1.1 SOP การเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)  
2.กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ  

2.1 SOP การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยใหสามารถดําเนินงานดานตางประเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานสุขภาพโลกของไทยได         อยางตอเนื่อง 
 2.2 SOP การจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 
 2.3 SOP การพัฒนาระบบฐานขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
3.งานอํานวยการ 
 3.1 SOP การเบิกจายงบประมาณ 
 3.2 SOP กระบวนงานการดําเนินงานควบคุมภายใน 
จากการดําเนินการรวบรวม Standard Operating Procedure (SOP) พบวาเก่ียวชองกับภารกิจเดิมท่ีตองปรับปรุงใหลดข้ันตอนและดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตามทันนโยบาย
ขององคกรและหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ มีจํานวน 3 เรื่อง คิดเปนรอยละ 42.8 และมี SOP ท่ีเปนภารกิจใหมในสวนของงานตัวชี้วัดและงานเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 57.1 
ซ่ึงเล็งเห็นแลววา SOP ในภารกิจใหมมีประโยชนตอการนําไปใชในภายภาคหนาอีกท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งข้ึน ตลอดจนเปนองคความรูใหมในการสรางและ
พัฒนานวัตกรรมของหนวยงานไดตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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สรุปเจาหนาท่ีในหนวยงานมีผลงานการจัดการความรูอยางนอย คนละ 1 เรื่อง ตามหนาท่ีความรับผิดชอบและ ภารกิจของหนวยงาน และนําแลกเปล่ียนองคความรูใน
หนวยงานและ นํามาเผยแพรในเว็บไซตศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เดือน ลําดับ รายการองคความรู รายช่ือเจาหนาท่ี 
แลกเปล่ียนการ
ประชุมศรป. 

การจัดการขอมูลและ
ความรูท่ีดําเนินการ

จัดการอยาง 
เปนระบบพรอมใชงาน 

ธันวาคม 64 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เครือขายดาน การเงินการคลัง  

 

นางสาวสมประสงค ภาผล 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา 

 

รายงานการ
ประชุม ศูนย
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
ครั้งท่ี 3/2565 
(Link)  

เว็บไซตศรป. (Link) 

2 การพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานยุคใหม เพ่ือองคกร
โปรงใส 
 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร และ
นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย 
 

รายงานการ
ประชุม ศูนย
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
ครั้งท่ี 3/2565 
(Link)  

เว็บไซตศรป. (Link) 

3 การวางกรอบเนื้อหาสําหรับการสํารวจ
ความรอบรู ดานสุขภาพของคนไทย 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย รายงานการ
ประชุม ศูนย
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
ครั้งท่ี 3/2565 
(Link)  

เว็บไซตศรป. (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report3_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
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เดือน ลําดับ รายการองคความรู รายช่ือเจาหนาท่ี 
แลกเปล่ียนการ
ประชุมศรป. 

การจัดการขอมูลและ
ความรูท่ีดําเนินการ

จัดการอยาง 
เปนระบบพรอมใชงาน 

มกราคม 65   
ไมมีองคความรูมาเผยแพรเนื่องจากไมมีเรื่องท่ีสอดคลองกับภารกิจ 

กุมภาพันธ 
65 

4 
 

การเตรียมความพรอมดับเพลิงข้ันตน 
ฝกซอมแผนการปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

นางสาวมนสินี น้ําจันทร 
นางสาวพัทธนันท วังเสนา    
นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  

รายงานการ
ประชุม ศูนย
ความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
ครั้งท่ี 5/2565  

เว็บไซตศรป. (Link) 

 
จากการดําเนินการรวบองคความรูในรอบ 5 เดือนแรกพบวาบุคลากรมีผลงาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 41.6 มีองคความรู 4 เรื่อง องคความรูดังกลาวสามารถนํามา

พัฒนาเรื่องข้ันตอนในการปฏิบัติงานจํานวน 2 เรื่องคิดเปนรอยละ 50 ขอมูลงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 และองคความรูอ่ืนท่ี
บุคลากรตองทราบเพ่ือความปลอดภัยในหนวยงาน จํานวน 1 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25 โดยองคความรูท้ังหมดไดจัดทําในรูปแบบ One Page และนํามาเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียน
รูอยูในวาระการประชุมประจําเดือนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และนํามาจัดการขอมูลความรูใหเปนระบบนเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรไดคนหาขอมูลไดงายยิ่งข้ึน 

 
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูล 

1. เว็บไซตระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประขุม สัมมนา หรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรมอนามัย 

จะเริ่มทบทวนการใชงานระบบและวางแผนตั้งเดือน มีนาคม 2565 เปนตนไป และรอดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในชวงไตรมาสท่ี 3 ภาพรวมงบดําเนินงานศรป. โครงการท่ี 5 

รายละเอียดตาม หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0938.02/1210 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25651 ในชวง   

1 ก.ย. – 30 ก.ย (Link)   

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%20(1).pdf
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2. ระบบเว็บไซตฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ (ตัวช้ีวัด 1.40) 

สรปุผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับแผนขับเคล่ือนการดําเนนิงานตัวช้ีวัดท่ี 1.40 รอบ 5 เดือนแรก 
ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดดําเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.40 ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 
ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศของ 
กรมอนามัย นํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 64 1 ครั้ง 1 ครั้ง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดจัดทําสรุปผลการ
วิ เคราะหขอมูลความรู เ พ่ือกําหนดประเด็นความรู  
มาตรการ และแผนขับเคลื่อน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
https://bit.ly/3IQWBh5  

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง 1 ครั้ง - ไดจัดทําหนังสือขอความอนุ เคราะหขอมูลกรอบ 
ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ  
เม่ือวันท่ี 20 ม.ค. 2565 เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง 
ในฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศใหมีความ
เปนปจจุบัน มีความครอบคลุม และสามารถสนับสนุน
การใหบริการขอมูลไดอยางครบถวน รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ https://bit.ly/3MEcfiq  

- หลักฐานท่ีหนวยงานตางๆ สงขอมูลความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
https://bit.ly/3KmkzRL  

- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และจัดทําขอมูลความ
รวมมือระหวางประเทศท่ีไดรับความอนุเคราะหจาก
หนวยงานตางๆ เพ่ือนําเขาสูระบบฐานขอมูล 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://bit.ly/3sPuWI6   

https://bit.ly/3IQWBh5
https://bit.ly/3MEcfiq
https://bit.ly/3KmkzRL
https://bit.ly/3sPuWI6
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 
ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

3 รวบรวม กํากับ ติดตามขอมูลความรวมมือ
ระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน
ตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 
 

 ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการ 

- 
 

- 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงาน
ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน
ตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 
 

ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการ 

- - 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนําเขาขอมูลความ
รวมมือระหวางประเทศ ท่ีสามารถนําไปใช
สนับสนุนการทํางานของบุคลากรภายในกรม
อนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 
 

ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการ 

- -  

6 จัดทําคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความ
รวมมือระหวางประเทศ 

มี.ค. - พ.ค. 65 ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการ 

- - 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดในท่ีประชุมประจําเดือนของศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ 

พ.ย. 64 – ก.ค. 65 4 ครั้ง 4 ครั้ง - ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไดรายงานความคืบหนาการ
ดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ในท่ีประชุมประจําเดือนของ
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครบท้ัง 4 ครั้ง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  พ.ย. 64 https://bit.ly/3pKC729  
  ธ.ค. 64 https://bit.ly/35BZV1p  
  ม.ค. 65 https://bit.ly/3Mtcdtx  
  ก.พ. 65 https://bit.ly/3ITK50w  

https://bit.ly/3pKC729
https://bit.ly/35BZV1p
https://bit.ly/3Mtcdtx
https://bit.ly/3ITK50w
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 
ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

8 การประเ มินความพึงพอใจของผู ใช ระบบ
ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

ก.ค. 65 ยังไมถึงกําหนด
ดําเนินการ 

- - 

9 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ 
(outcome) ของการดําเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 
เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 1 ครั้ง 1 ครั้ง ไดดําเนินการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 
รอบ 5 เดือนแรกแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
https://bit.ly/3pKTYWR  

 

จากตาราง สามารถสรุปไดวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศดําเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ไดครบถวนตามเปาหมาย รอบ 5 เดือนแรก มีจํานวนผลผลิต
ครอบตามท่ีกําหนดในแผนการขับเคล่ือน และรวบรวมขอมูลไดครบท้ัง 3 ระดับ ไดแก ระดับโลก/พหุภาคี, ระดับภูมิภาค, และระดับทวิภาคี ซ่ึงไดดําเนินการนําขอมูลเขาระบบ
ฐานขอมูลแลว สามารถเขาถึงไดผานทางเว็บไซต http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/  

 

https://bit.ly/3pKTYWR
https://bit.ly/3pKTYWR
http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
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ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินขับเคล่ือนองคกรแหงการเรียนรู ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 
 

2.1 สรุปและวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.40  

การดําเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย ในรอบ 
5 เดือนแรก เปนไปตามแผนขับเคลื่อนท่ีวางไว และมีผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา คือ มีฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ท่ีเปนปจจุบัน มีความ

ครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการใหบริการขอมูลไดอยางครบถวน สามารถเขาถึงไดผานทางเว็บไซต http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020 

การดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก เนนใหความสําคัญกับการเตรียมขอมูลสําหรับนําเขาระบบฐานขอมูล โดยมีกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญ
คือ การสํารวจและทบทวน (take stock) ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีอยู จากนั้นจึงทําการขอความอนุเคราะหหนวยงานตางๆ 

พิจารณาและตรวจสอบชุดขอมูลท่ีมีอยูวาถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมท้ังเปดใหหนวยงานสงขอมูลความรวมมือระหวางประเทศท่ีหนวยงานไดไปดําเนินการเพ่ิมเติมและศูนย
ความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีขอมูลมากอน เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีนําเขาสูระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน จากนั้นจึง
ปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศท่ีจัดเก็บขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถประมวลผลและนําเสนอขอมูลไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยท่ีจะชวยสนับสนุนการดําเนินงาน การใหบริการงานดานตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ในการดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ สื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธ
วิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลผานทางชองทางตางๆ พรอมท้ังรวบรวม กํากับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ตอไป 

จากการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศสรุปปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด และ
แนวทางปรับปรุงการดําเนินงานไดดังนี้ 

2.1.1 โอกาส/ปจจัยสนับสนุน 

- ปจจัยสนับสนุนดานเทคโนโลยี 
- เครือขายคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ทําใหการประสานงานเพ่ือขอความอนุเคราะหขอมูลสามารถดําเนินการไดสะดวก 

รวดเร็ว และสามารถติดตามขอมูลไดงาย 

2.2.2 ปญหา/อุปสรรค 

- การระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศต้ังแตป 2563 ทําใหการเจรจาความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะการ
จัดทําความตกลงในระดับทวิภาคี เกิดการหยุดชะงัก ทําใหมีขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงานระหวางประเทศคอนขางจํากัด 

http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
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- บุคลากรกรมอนามัย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียนอกกรมอนามัย ยังรูจักฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศคอนขางนอย ทําใหไมไดใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลอยางเต็มท่ี 

2.2.3 แนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน 

- สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรม
อนามัย และชองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบฐานขอมูลเปนท่ีรูจักในวงกวาง และถูกนําไปใชประโยชนมากข้ึน 

3. การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลาง เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) 
 3.1 Output (ผลผลิต 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดําเนินการพัฒนารายการขอมูลตามแนวทางดําเนินการพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบฐานขอมูลกลางของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (Link) และนําเสนอชุดขอมูลในท่ีประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศพิจารณาคัดเลือกชุดขอมูล (Link) ท่ีสอดคลองกับระบบงานท่ี

สําคัญของหนวยงานตามภารกิจประสานและติดตามการดําเนินงานความรวมมือดานตางประเทศตามทาที แนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบความรวมมือระหวางประเทศ

ท้ังระดับอาเซียนและนานาชาติดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยกําหนดแนวทางไว คือ กรอบความรวมมืองานตางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย เพ่ือนํามาจัดทําชุดขอมูล (Dataset) ซ่ึงจะถูกนําไปจัดทํารายละเอียดคําอธิบายขอมูลหรือเมทาดาตา จํานวน 14 รายการ ตามแบบฟอรม

คําอธิบายขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด และเตรียมนําเขาชุดขอมูล (Dataset) พรอมคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ในระบบบัญชีขอมูล

ของกรมอนามัย (https://datacatalog.anamai.moph.go.th) เพ่ือใหบริการขอมูลและใชประโยชนรวมกันไดตอไป  

3.2 Outcome ผลลัพธ 

  3.2.1 วิเคราะหชุดขอมูลเพ่ือจัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดมีการดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 1.31 การพัฒนาระบบบัญชีขอมูล (Data Catalog) ในระบบ

ฐานขอมูลกลาง เพ่ือนําไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) (Link) โดยการวิเคราะหชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมของกรมอนามัย ตามแบบฟอรมคําอธิบายขอมูล (Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด จํานวน 14 รายการ เพ่ือจัดทําคําอธิบายขอมูล  

   
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/Policy_cic_datacatalog.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/select_data_set.pdf
https://datacatalog.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_31/1.31_Analysis.pdf
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3.2.2 จัดทําคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) และคําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ท่ีสอดคลองตามมาตรฐานของ สพร. กําหนด 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการดําเนินการรวบรวมผลการวิเคราะหชุดขอมูลกรอบความรวมมือระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของ

กรมอนามัย นํามาจัดทําชุดขอมูลท่ีมีคําอธิบาย ขอมูล (Metadata) พรอมคําอธิบายขอมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) และสอดคลองตามมาตรฐานท่ี สพร. กําหนด 
จํานวน 14 รายการ เพ่ือเตรียมนําชุดขอมูลพรอมคําอธิบายชุดขอมูล (Metadata) ข้ึนระบบบัญชีขอมูลของกรมอนามัย ตอไป 
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3.2.3รายช่ือชุดขอมูล (Data set) ท่ีสอดคลองกับระบบงานบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-service) หรือเปนระบบงานท่ีสําคัญของหนวยงาน 
ภารกิจหลักท่ีเกี่ยวของกับประเด็นดําเนินการ : ประสานงาน รวมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคี 

เครือขาย รวมท้ังการประสานงานระหวางประเทศ ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ 

กระบวนการทํางาน 
กระบวนการทํางานยอย 

(ถามี) 

รายการชุดขอมูล 

รหัสชุดขอมูล ช่ือขุดขอมูล 

ประสานและติดตามการดําเนินงานความรวมมือ

ดานตางประเทศตามทาที แนวทางการ

ดําเนินงาน และรูปแบบความรวมมือระหวาง

ประเทศท้ังระดับอาเซียนและนานาชาติดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีประเทศ

ไทยกําหนดแนวทางไว 

 Dataset_Anamai_Cooperation กรอบความรวมมือระหวางประเทศดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ของกรมอนามัย 
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การวิเคราะหโดยใชSWOT 

 
 
สรุปผลการวิเคราะห Gap 
 จากการดําเนินการในรอบ 5 เดือนท่ีแรกท่ีผานมาพบวาไดมีองคความรูนอกเหนือจากภารกิจเดิมซ่ึงจะ
เปนองคความรูท่ีเปนประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและสรางนวัตกรรมใหมๆไดในอนาคตใน
เรื่องข้ันตอนการปฏิบัติงานและงานดานตางประเทศ อีกท้ังมีขอมูลตางๆท่ีถูกจัดไดอยางเปนระเบียบมากยิ่งข้ึน 
แตในขณะเดียวกันยังตองมีการทดลองใช และใชเวลาในการพัฒนาปรับปรุงใหไดซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุดตอผู
มีสวนไดสวนเสียตอไป ในรอบ 5 เดือนหลัง โดยทางผูรับผิดชอบไดยังไงแผนไวเหมือนเดิมและมีการแกไข
ระยะเวลาเพ่ือใหลงตัวกับการดําเนินการใหเห็นผลลัพธท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

S: จุดแข็ง
• มีองค์ความรู้ปรับปรุงใหมต่ามภารกิจเดมิและภารกิจ

ใหมจ่ดัเก็บข้อมลูในรูปแบบ online และ offline
• บคุลากรให้ความร่วมมือในสรุปองค์ความรู้จากการ

ประชมุ อบรม สมัมนา หรือด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบั

ภารกิจของหนว่ยงานมาตลอด

W: จุดอ่อน

• องค์ความรู้ยงัมจํีากดั

• ยงัขาด Tacit Knowledge จากผู้ เกษียณอายุ

ราชการทําให้บคุลากรคนใหมท่ี่รับช่วงแทนไมค่ลอ่ง

T: อุปสรรค
• บคุคลการมีจํานวนน้อย แตม่ีภาระงานเทียบเทา่สาํนกั

อ่ืน ๆ 

• ปัญหาอปุกรณ์ขดัคลอ่ง/ระบบทางด้านเทคโนโลยี

O: โอกาส
• มีแผนการดําเนินการท่ีแนช่ดัแล้ว

• มีช่องทางเผยแพร่ข้อมลูเป็นของตนเอง

• มีการประชมุประจําเดอืนของหนว่ยงาน

ตลอดปีงบประมาณ

• ได้รับการอนมุตัิให้จดัซือ้จดัจ้างเรียบร้อยแล้ว

SWOT
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ขอมูลความรูท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานวิชาการ 
1. พันธกิจของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (Link) 
2. คูมือการจัดการความรู (Knowledge Management) (Link)  
3. รายงานการประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 2/2565 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2564 (Link) 
4. เว็บไซตศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (Link) 
5. เว็บไซตระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรมอนามัย (Link) 
6. ระบบเว็บไซตฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ (Link) 
7. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (Flow chart) (Link) 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure: SOP (Link) 
9. สรุปผลการวิเคราะหสถานการณการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ (Link) 
10. แนวทางการจัดทําบัญชีขอมูลภาครัฐ (Link) 
11. ผลการวิเคราะหสถานการณ (Link) 
12. ผลการวิเคราะหสถานการณผลการดําเนินการในรอบ 5 เดือนแรก 

 
4. นําเสนอผลงาน Live Talk Award (Link)  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดดําเนินการลงสมัครเขารวมผลงานจัดการความรูในหัวขอเรื่อง  
“Go abroad Flow” (ไปตางประเทศใหฉลุย)  
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/mission-vision
https://www.opdc.go.th/content/NDg2Mg
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/summary-cicmeeting/65/CIC_Report2_2565.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th
https://cicdata.anamai.moph.go.th/
https://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/1.40%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf
https://www.dga.or.th/policy-standard/standard/dga-005/54417-2/
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_4/KM_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Go%20abroad%20Flow-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B%5E.pdf


ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินขับเคล่ือนองคกรแหงการเรียนรู ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 

 

 
 

ทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปงบประมาณ 2564 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ท่ี 
กิจกรรม/
ข้ันตอน 

มาตรการ รายการขอมูลท่ีนํามาใช ประเด็นความรู 
เปาหมา

ย 
หลักฐาน 

ระยะเวลา
ดําเนินกา

ร 
1 ผลการวิเคราะห

สถานการณ  
 

P • พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• ผลการวิเคราะหสถานการณ 
• คูมือการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 
• รายงานการประชุมศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 
2/2565 ในวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2564 

• พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

 

1 ครั้ง • รายงานผลการวิเคราะห
สถานการณ ของศูนย
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ  

พ.ย 64 

2 ทบทวนและ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินการ
ขับเคลื่อน
องคกรแหงการ
เรียนรู(LO)  

P • พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• ผลการวิเคราะหสถานการณ
ผลการดําเนินการในรอบ 5 
เดือนแรก 
 

• พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

1 ครั้ง • รายงานผลการวิเคราะห
สถานการณ ของศูนย
ความรวมมือระหวาง
ประเทศ  

ก.พ. 65 

3 รวบรวม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
วิชาการของ
หนวยงานใหเปน

P,R,AB • พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
ศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ (Flow chart)  

• พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• แบบฟอรมการทํามาตราฐาน
การปฏิบัติงาน Standard 
Operation Procedure: SOP 
• ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

1 ครั้ง รวบรวม Standard 
Operation Procedure: 
SOP ของศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศทุก
กลุมงาน 

ก.ค. 65 



ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินขับเคล่ือนองคกรแหงการเรียนรู ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 

 

ท่ี 
กิจกรรม/
ข้ันตอน 

มาตรการ รายการขอมูลท่ีนํามาใช ประเด็นความรู 
เปาหมา

ย 
หลักฐาน 

ระยะเวลา
ดําเนินกา

ร 
องคกรแหงการ
เรียนรู (SOP) 
ของทุกกลุมงาน 

• มาตราฐานการปฏิบัติงาน 
Standard Operation 
Procedure: SOP 
 

 
 

4 เจาหนาท่ีใน
หนวยงานมี
ผลงานการ
จัดการความรู 
อยางนอยคนละ 
1 เรื่อง ตาม
หนาท่ีความ
รับผิดชอบและ
ภารกิจของ
หนวยงาน และ
นําแลกเปลี่ยน
องคความรูใน
หนวยงานและ
นํามาเผยแพรใน
เว็บไซตศรป. 

P,R,A,B • พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• คูมือการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 
 

• พันธกิจของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
• ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

 
 

12 คน • สรุปผลงานการจัดการ
องคความความรูของ
เจาหนาท่ีตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามภารกิจของ
หนวยงานและเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน 
 

ธ.ค 64 -
ก.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 ปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บขอมูล 

P,A,I,B • เว็บไซตศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ  
• เว็บไซตระบบฐานขอมูล
รายงานผลการไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 

• สรุปผลการวิเคราะห
สถานการณการจัดทํา
ฐานขอมูลความรวมมือระหวาง
ประเทศ  
• ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

1 ครั้ง • สรุปการดําเนินการ
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูลของศูนยความรวม
ระหวางประเทศ 
 

ก.ค 65  



ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินขับเคล่ือนองคกรแหงการเรียนรู ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 64 – ก.พ. 65) 

 

ท่ี 
กิจกรรม/
ข้ันตอน 

มาตรการ รายการขอมูลท่ีนํามาใช ประเด็นความรู 
เปาหมา

ย 
หลักฐาน 

ระยะเวลา
ดําเนินกา

ร 
ตางประเทศของเจาหนาท่ีกรม
อนามัย  
• ระบบเว็บไซตฐานขอมูลความ
รวมมือระหวางประเทศ 
• สรุปผลการวิเคราะห
สถานการณการจัดทําฐานขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศ  
• คูมือการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

 

6 จัดทําการพัฒนา
ระบบบัญชี
ขอมูล (Data 
Catalog) เพ่ือ
นําไปสูการ
เปดเผยขอมูล
ภาครัฐ (Open 
Data) งานดาน
ตางประเทศ 

P,A,B • แนวทางการจัดทําบัญชีขอมูล
ภาครัฐ  
• คูมือการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 
 

• ตัวชี้วัดท่ี 3.8 การพัฒนา
ระบบบัญชีขอมูล (Data 
Catalog) ในระบบฐานขอมูล
กลาง 
• การจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

1 ชุด ชุดขอมูลงานดาน
ตางประเทศของศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ 
อยูในระบบฐานขอมูล
กลาง 

ก.ค 65 

 


