
 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ ์
องค์ความรู้ของหน่วยงานที่ดำเนนิการในปัจจุบัน 

กลุ่มงาน ประเภทข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
กลุ่มวิเทศสัมพนัธ ์ คู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 

สัมมนาหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ  
• E-book ในเว็บไซต์

หน่วยงาน (Link) และ
จัดทำในรูปหนังสือ 

สรุปรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

• เว็บไซต์ระบบ
ฐานข้อมูลรายงานผล
การไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
(Link) 

ส่ือส่ิงพิมพ์(ภาษาอังกฤษ) 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กรมอนามัย 
- Hygiene for Food Handler  

ภาษากัมพูชา ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ 
และภาษาเวียดนาม 

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และประสานความ
ร่วมมือ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ความร่วมมือระดับโลก 
- ความร่วมมือระดับทวิภาคี 
- ASEAN 

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

• ระบบเว็บไซต์
ฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (Link) 

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) 
- แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ 
- การจัดทำงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไป                                    

ราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
- ขั้นตอนการจัดโครงการ 
- แผนการปฏิบัติการศรป    

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook
https://cicdata.anamai.moph.go.th/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cms-of-23
https://cic.anamai.moph.go.th/th
https://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart


 

กลุ่มงาน ประเภทข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
วีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัยด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 
 

วารสารออนไลน์ 

- DOH’s Response to the First Wave 
of COVID-19 Pandemic Thailand 
Experience ภาษาอังกฤษ 

- Together, we can get through this 
ภาษาอังกฤษและภาษาเมียรมาร์ 

• E-book ในเว็บไซต์
หน่วยงาน (Link) และ
จัดทำในรูปหนังสือ 
 

วีดีโอบันทึกภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการ Journal 
Club ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 
ครั้ง ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม  

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

งานอำนวยการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow chart/SOP 

- คู่มือขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ
ภายในหน่วยงาน 

- คู่มือขั้นตอนการยมืเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ 

- ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
ตามระบบการควบคุมภายใน 

- กระบวนงานยืมเงิน ใช้หนี้ และเบิกคืนเงิน
ทดรองราชการ 

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

ทุกกลุ่มทำงาน  • สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ศรป. • ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

 
 
 
 
 
 
           ผลการสรุป… 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook
https://cic.anamai.moph.go.th/th/jc64
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
https://cic.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery


 

 
สรุปการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสรุป… 
 

SWOT

ส O: โอกาส 
• ทบทวนกระบวนการท างานใหม่ 
• มชี่องทางเผยแพร่ขอ้มูลเป็นของตนเอง 
• มกีารประชุมประจ าเดอืนของหน่วยงาน 

ตลอดปีงบประมาณ 
• ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการใหบุ้คลากร

เผยแพร่องคค์วามรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในหน่วยงาน 
 

 

W จุดอ่อน 
W: จุดอ่อน 

• องคค์วามรูบ้างส่วนยงักระจดักระจายไม่
เรยีบรอ้ย 

• ยงัขาด Tacit Knowledge จากผู้
เกษียณอายุราชการท าใหบุ้คลากรคนใหม่
ทีร่บัช่วงแทนไม่คล่อง 

• ยงัขาด SOP ในหน่วยงานยงัมไีม่ครบทุก
กลุ่มงาน 
 

•  งบประมาณจ ากดั 
 T อุปสรรค 
T: อุปสรรค 

• บุคคลการมจี านวนน้อย แต่มภีาระงาน
เทยีบเท่าส านักอื่น ๆ 

• งบประมาณจ ากดั 
 

 

S: จุดแขง็ 
• มอีงคค์วามรูง้านดา้นต่างประเทศในรูปแบบ

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
• มกีารจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบ online และ 

offline 
• บุคลากรใหค้วามร่วมมอืในสรุปองคค์วามรู้

จากการประชุม อบรม สมัมนา หรอืดา้นอื่นๆ
ทีเ่กี่ยวข้องกบัภารกจิของหน่วยงานมาตลอด 
 
 

 



 

สรุปผลการวิเคราะห์ Gap 
พบว่าในปีงบประมาณ 2564 ศรป.มีข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายที่ได้รับงานจากหน่วยงาน

กลุ่มวิชาการ ซึ่งให้ทางศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ(ศรป .)จัดทำและจัดจ้างแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
ต่างๆ จำนวน 5 เรื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการเผยแพร่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันให้กับประชาชนอีก
ทั้งมีคู่มือที่พร้อมใช้งานเป็นของหน่วยงาน 1 เรื่อง คือ คู่มือการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนาหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรกรมอนามัยเพื่อนำไปใช้
ในขอไปราชการ ณ ต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวศรป.ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วย งานในรูปแบบ 
e-book วีดีโอ หรือช่องทางส่ือต่างๆของกรมอนามัย  

สำหรับการจัดองค์ความรู้ของศรป.บุคลากรได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใน เรื่องการประชุม 
อบรม สัมมา ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ผ่านการประชุมประจำเดือนของศรป .มาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้มีจำนวน
องค์ความรู้ที่สอดคล้องตามภารกิจถึง 12 เรื่อง โดยองค์ความรู้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในแฟ้มและข้อมูลที่
สามารถเผยแพร่จะได้จะขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อยอดของการเรียนรู้ ของบุคลากรได้ดี
ยิ่งขึ้น และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของศรป .มีจำนวน Flowchart ทั้งหมด 8 เรื่อง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นๆ แต่พบว่าศรป.มีจำนวนบุคลากรที่
น้อย และบุคลากรใหม่เข้ามาใหม่ ในช่วงบุคลากรคนเก่าเกษียณพอดี อีกทั้งมีงานภารกิจเทียบเท่าหน่วยงาน
ใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่ และเกิดสถานการณ์การแผร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
ทำให้บุคลากรบางส่วน Work From Home ไม่มีผู้รับผิดชอบแทนส่งผลทำให้การทำงานล่าช้า ขาดStandard 
Operation Procedure (SOP) ในการให้บุคลากรปฏิบัติงานจนกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน รวมไปถึงองค์ความรู้เรื่องกระบวนการทำงานในรูปแบบ SOP ยังมีจำนวนน้อย ข้อมูลยัง
ไม่เป็นปัจจุบันและมีไม่ครบตามกลุ่มงาน 

รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลของศรป.มี 2 รูปแบบ คือ 
1. เว็บไซต์และเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล (online) 

1.1 เว็บไซต์ของหน่วยงาน พบว่ายังมีองค์ความรู้กระจัดการจายไม่เป็นหมวดหมู่และมี
ข้อมูลบางส่วนที่ไม่จำเป็นและอายุนาน 

1.2 ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ
ปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ระบบมีความแม่นยำและ
เสถียรในค้นหา แต่พบว่ารายการบางกลุ่มไม่สามารถเผยแพร่ได้ 
1.3 ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังมีข้อมูลความร่วมมือ
จำนวนน้อย และยังไม่ครอบคลุมงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
ทั้งหมด 

2. จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบใส่แฟ้ม คู่มือ หนังสือ (offline) เพื่อเป็นข้อมูลหลักในกรณีที่
ระบบออนไลน์มีปัญหาและทบทวนการลงข้อมูลในระบบ 

ข้อมูลความรู้.. 



 

ข้อมลูความรู้ทีน่ำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนนิงานวิชาการ 
1. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
2. คู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) (Link)  
3. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2564 (Link) 
4. เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
5. เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
6. ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Flow chart) (Link) 
8. มาตราฐานการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure: SOP (Link) 
9. สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
10. แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Link) 
11. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (Link) 
12. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ผลการดำเนินการในรอบ 5 เดือนแรก 

ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด   
จากการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 กรมอนามัย ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดไดร้วบรวมองค์ความรู้
ของหน่วยงานในปัจจุบันที่สำคัญสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน  และบทวิเคราะห์สถานการณ์ 
เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดให้องค์ความรู้ในปี พ.ศ. 2564 ตรงความต้องการของบุคลากร ซึ่งมีมติ
เสนอดังนี้ 

1. ดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานมีผลงานการจัดการความรู ้อย่างน้อยคนละ1สำหรับการ
ประชุม อบรม สัมมนา หรือเรื่องที่สอดคล้องกับองค์กร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ในการ
ประชุมประจำเดือนศรป.และนำมาเผยแพร่ในระบบเว็บไซต์ของศรป. 

2. จัดทำหรือปรับปรุง Standard Operation Procedure (SOP) เรื่อง ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และภารกิจของหน่วยงาน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและบุคลากรท่านอื่นสามารถทดแทนได้ในกรณีผู้รับผิดชอบหลักไม่อยู่  

3. จัดทำการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) งานด้านต่างประเทศ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

4. ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 1)เว็บไซต์หน่วยงาน 2)ระบบฐานข้อมูลรายงานผล
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย 3)ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้การค้นหาและจัดรูปแบบ
สะดวกมากยิ่งขึน้ 

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/


 

มาตราการที่กำหนด PIRAB 

 
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

1. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เพื่อเป็นแนวทางในจัดการความรู้ของหน่วยงานได้ถูกต้อง 

3. แบบฟอร์มการทำมาตราฐานการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedure: SOP (Link) 

เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้บุคลากร

รับทราบ มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน 

4. ความรู้การจัดทำการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) (Link) 

เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) งานด้านต่างประเทศ 

5. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและจัดจ้างในการทำระบบฐานข้อมูล 
 

 

Partnership (การสรา้งพนัธมติร)P
• สนับสนุนใหเ้จา้หน้าทีใ่นหน่วยงานมแีลกเปลีย่นองคค์วามรู ้เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ให้

หน่วยงานและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี
Investment (การลงทนุ)I

• จดัจา้งปรบัปรุงและพฒันาระบบฐานขอ้มูลของศูนยค์วามร่วมมมอืระหวา่งประเทศ เพือ่ให้
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นท าระบบฐานขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรใน
หน่วยงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Regulation (การก ากบั ควบคุม)R
• ก าหนดการประชุมตดิตามรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อพฒันากระบวนการด าเนินงานของ

หน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ใหบุ้คลากรรบัทราบ มสีว่นร่วม
และปฎบิตัติามในทศิทางเดยีวกนั

Advocacy (ชีน้ า สือ่สาร)A
• ผูบ้รหิารเปิดโอกาสและสนับสนุนใหบุ้คลากรมอีงคค์วามรูเ้ป็นของตนเอง เพื่อเกดิเป็นคลงั

ความรูท้ ีห่ลากหลายสามารถน ามาพฒันากระบวนการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพตามหน้าที่
ภารกจิของหน่วยงานและองคก์ร

Build Capacity (พฒันาศกัยภาพผูร้บับรกิาร)B 
• พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้เพื่อเพิม่โอกาสในการพฒันางานใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ข ึน้ อกีทัง้พฒันาขอ้มูลวชิาการและกระบวนการท างานขององคก์รใหม้ี
ประสทิธภิาพ

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=responsibility
https://psdg.anamai.moph.go.th/th/agreement
https://gdhelppage.nso.go.th/p00_03_000.html


 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช ้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 ผลการวิเคราะห์
สถานการณ์   

P • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 
• คู่มือการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
• รายงานการประชุมศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 
2/2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 

 

1 ครั้ง • รายงานผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ ของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

พ.ย 64 

2 ทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินการ
ขับเคล่ือนองค์กร
แห่งการเรียนรู้
(LO)  
 
 

P • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ผล
การดำเนินการในรอบ 5 เดือนแรก 
 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1 ครั้ง • รายงานผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ ของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

มี.ค 65 



 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช ้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

3 รวบรวมมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
การขับเคล่ือนการ
ดำเนินงาน
วิชาการของ
หน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (SOP) ของ
ทุกกลุ่มงาน 

P,R,AB • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงานของศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Flow 
chart)  
• มาตราฐานการปฏิบัติงาน 
Standard Operation 
Procedure: SOP 
 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• แบบฟอร์มการทำมาตราฐาน
การปฏิบัติงาน Standard 
Operation Procedure: SOP 
• การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 

 
 

1 ครั้ง รวบรวม Standard 
Operation Procedure: 
SOP ของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทุกกลุ่มงาน 

ธ.ค. 64 – 
ก.ค. 65 

4 เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมี
ผลงานการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย
คนละ 1 เรื่อง 
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ
ภารกิจของ
หน่วยงาน และนำ
แลกเปล่ียนองค์

P,R,A,B • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• คู่มือการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 

 
 

12 คน • สรุปผลงานการจัดการองค์
ความความรู้ของเจ้าหน้าที่
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามภารกิจของหน่วยงาน
และเผยแพร่บนเว็บไซต์
หน่วยงาน  

ธ.ค 64 -
ก.ค. 65 



 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช ้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ความรู้ใน
หน่วยงานและ
นำมาเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ศรป. 

5 ปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูล 

P,A,I,B • เว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  
• เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลรายงาน
ผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่กรมอนามัย  
• ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
• สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  
• คู่มือการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
  

• สรุปผลการวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดทำฐานข้อมูล
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
• การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) 

 

1 ครั้ง • สรุปการดำเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของ
ศูนย์ความร่วมระหว่าง
ประเทศ  

ม.ค. – ก.ค 
65  



 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช ้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

6 จัดทำการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล 
(Data Catalog) 
เพื่อนำไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open 
Data) งานด้าน
ต่างประเทศ 

P,A,B • แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูล
ภาครัฐ  
• คู่มือการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
 

• ตัวช้ีวัดที่ 3.8 การพัฒนาระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) ใน
ระบบฐานข้อมูลกลาง 
• การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

1 ชุด ชุดข้อมูลงานด้าน
ต่างประเทศของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ อยู่
ในระบบฐานข้อมูลกลาง 

ม.ค. – ก.ค 
65 

7 Output และ 
Out Come 
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

P,A,B • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
  

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
  

2 ครั้ง • รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานองค์กรแห่งการ
เรียนรู้(LO)ของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

มี.ค และ
ก.ค. 65 

8 นำเสนอผลงาน 
Live Talk 
Award  

P,B • ประกาศรับสมัคร Live Talk 
Award 
• คู่มือการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

• ประกาศรับสมัคร Live Talk 
Award 
• การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

1 เรื่อง • เอกสารแสดงผลงานเข้า
ร่วมนำเสนอผลงาน Live 
Talk Award 

ม.ค - ก.ค. 
65 



 

 


