
ตัวช้ีวัดท่ี 2.2: ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 
------------------------------------------ 

Assessment 
1. ผลการวิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรูท่ีนํามาใชประกอบการวิเคราะห 

ผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ของผลการดําเนินการในปจจุบัน 
1.1 สรุปผลการวิเคราะหการจัดการความรูของหนวยงานเพ่ือหา GAP และการวิเคราะหขอมูล  

ความรูท่ีสําคัญ ท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 

• บริบทของหนวยงาน 
 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) เดิมเปนกลุมวิเทศสัมพันธ สังกัดกองแผนงาน ตอมาในป 2559 
ไดยกระดับปรับบทบาทภารกิจและไดรับการจัดตั้งเปนหนวยงานภายในสังกัดกรมอนามัย โดยทําหนาท่ีเปนหนวย
ประสานการดําเนินงาน และอํานวยการดานตางประเทศของกรมอนามัยกับองคกรท่ีเก่ียวของท้ังในและ
ตางประเทศ มีวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื่อนงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหเปนท่ียอมรับในเวทีสุขภาพโลก”  

 ศรป. มีบุคลากร ประกอบดวยขาราชการ พนักงานราชการ และจางเหมาบริการ จํานวน 13 คน ตําแหนง 
นักวิเทศสัมพันธ นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิเคราะห
นโยบายและแผน นักจัดการท่ัวไป นักวิชาการพัสดุ และพนักงานขับรถยนต โดยมีพันธกิจ ดังนี้  
 1. จัดทํานโยบาย แผนความรวมมือ และงบประมาณดานตางประเทศ พรอมบูรณาการ และขับเคลื่อน 
สูการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. วิเคราะหติดตามสถาการณการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย องคกรระหวาง
ประเทศ และต่ํางประเทศเพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย ทาทีแนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบความรวมมือ
ระหวางประเทศดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
 3. จัดทําขอมูลสารสนเทศการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และใหบริการทางดานขอมูล
สารสนเทศแกหนวยงานภายในกรม กระทรวง และผูท่ีเก่ียวของ 
 4. จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับ
การประชุมนานาชาติ 
 5. ดําเนินงานเรื่องการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนานําเสนอผลงานการเปนวิทยากร  
ณ ตางประเทศของขาราชการกรมอนามัย 
 6. ประสานภารกิจการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมใหเกิดความรวมมือและการเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางประเทศ 
 7. สนับสนุนและใหความรวมมือในการจัดประชุม/ประชุมนานาชาติดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 8. ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

• การจัดการความรูกับศรป. 
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 ศรป. จัดการความรูดวยจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน และสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกร โดยเปน
การรวบรวม จัดเก็บ แบงปนความรู ซ่ึงเปนความรูท่ีชัดแจง Explicit Knowledge และนําไปจัดหมวดหมู อีกท้ัง
เผยแพรบนเว็บไซตของศรป. URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64  

 ศรป. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานผานการประชุมของศรป. โดยการทํา Before Action 
Review (BAR) เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานไดรับทราบและเตรียมความพรอมกับหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายกอน 
การจัดประชุม รวมถึงการ After Action Review (AAR) ท่ีรวมกันทบทวนปญหาอุปสรรคและวิธี ท่ีไดแกไข  
อีกท้ังเปนโอกาสในการพัฒนาสําหรับการจัดประชุมในครั้งตอไป  
 สําหรับงานตามภารกิจ แตละกลุมงานมี SOP ของกระบวนงานท่ีสําคัญ เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับเจา 
ของงาน สําหรับผูท่ีทําหนาท่ีแทน และสําหรับผูรับบริการใหเกิดความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานของงาน
นั้นๆ เชน กระบวนงานการอนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (งบรายจายอ่ืน)  มีการจัดทําคูมือการลา
ศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ การรวบรวมขอมูลดานตางประเทศจากแหลงตางๆ และ
มีการจัดหมวดหมูของขอมูลกอนนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  

 ในป 2565 ท่ีผานมา ศรป.ไดจัดการความรู จนเกิดเปนกระบวนการท่ีไดรับการปรับปรุงใหม โดยเริ่มตน
จากการท่ีพบเจอประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางานประจํา (Routine) คือข้ันตอนการขออนุมัติไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ ซ่ึงพบวา ข้ันตอนนี้จะตองเก่ียวของกับระเบียบตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงใหม  
และมีหลายข้ันตอน หากดําเนินการตามข้ันตอนเดิม ผูรับบริการอาจจะเดินทางไดไมทันตามกําหนด นอกจากนี้
พบวา เจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบใหม ไมมีประสบการณ จึงไดศึกษาทบทวนกระบวนงานในข้ันตอนการขออนุมัติให
สั้น กระชับและเขาใจงาย (Lean) ซ่ึงไมเพียงจะเปนประโยชนตอผูรับบริการ แตยังเปนประโยชนตอเจาหนาท่ี 
ท่ีรับผิดชอบงาน เพราะเปนโอกาสในการไดเรียนรูและทบทวนงานท่ีรับผิดชอบอีกดวย  
URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook/3777#wow-book/  

 นอกจากนี้ เม่ือทบทวนในระดับกรมฯ กรมอนามัยมีวัฒนธรรมองคกร HEALTH ท่ีใหความสําคัญในการ
เรียนรู คือ L = Learning (เรียนรูรวมกัน) หมายความถึงการท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหเปน “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) 
ไดนั้น พวกเราจําเปนจะตองใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ท่ีมีการรวบรวมคนควา
องคความรู จัดทําคลังความรู และสรางกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันดวยรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ัง
เนนการสกัดความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใหเปนความรูชัดแจงท่ีจับตองได (Explicit Knowledge)  
ท่ีองคการสามารถนําไปพัฒนางานและขยายสูบุคลากรรุนหลังไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดในอนาคต 

 จากการทบทวนการจัดการความรูของศรป. ขางตน พบวา เปนการจัดการความรูในงานประจํา แตยังไมมี
การจัดการความรูจากภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ ซ่ึงจะตองใชทักษะความรูความสามารถของแตละบุคคลใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือบริหารจัดการภารกิจนั้นๆใหลุลวงไปดวยดี เปนความรูหรือประสบการณท่ีสําคัญ 
เปน Tacit Knowledge ท่ีควรจะตองบันทึก ถอดบทเรียนประสบการณจากการดําเนินงานและจัดเก็บใหเปน
ระบบหมวดหมูและจัดทําเปนคูมือ เพ่ือสามารถนําไปเผยแพรและใชในโอกาสตอไปได หากไมมีการจัดการความรู 
จะทําใหความรูหรือประสบการณนั้นๆ เลือนหายไป สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรกรมอนามัยเรื่อง Learning  

https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64
https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook/3777#wow-book/
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ท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหเปน “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) โดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) 
เนนการสกัดความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)   

 สําหรับภารกิจท่ี ศรป. ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม 2 ภารกิจ คือ 1) การจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารคํ่า Gala 
Dinner สําหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกกลุมเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข APEC HLM 
ครั้งท่ี 12 และ 2) ภารกิจการเปนหนวยประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการ
วางแผนครอบครัวนานาชาติ ท้ัง 2 เรื่องเปนภารกิจท่ีเปนประสบการณใหมมี tacit knowledge ท่ีควรบันทึกสรุป
เปนบทเรียน เชน ท้ังชวงกอนเริ่มภารกิจ ระหวางการปฏิบัติงานและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ จากการดําเนินงาน
ท้ัง 2 ภารกิจทําใหพบวาไดเกิดบทเรียนจากการทํางานใหม ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล tacit knowledge และ explicit 
knowledge ท่ีตองแสวงหาเพ่ิมเติม ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกกลุมงานในศรป. และการรวมดําเนินงานกับ
หนวยงานและบุคลากรของหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ จึงเห็นควรท่ีจะนํามาจัดการความรู   
ถอดบทเรียนจากการดําเนินงานและบันทึกไวเพ่ือพัฒนาบทบาทภารกิจของหนวยงานใหเปนมืออาชีพ จัดทําเปน
คู มือเพ่ือรองรับการทําหนา ท่ีผูประสานงานและอํานวยความสะดวกดานตางประเทศท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 
ในอนาคต ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดจึงไดประชุมหารือบุคลากรในศรป.เม่ือวันท่ี 24 พ.ย.65 เพ่ือรวมกันกําหนด 
ประเด็นและนํามาจัดการความรู โดยสรุปไดแก เรื่อง “ภารกิจประสานงานและอํานวยความสะดวกแกชาว
ตางประเทศ” โดยศรป.ไดกําหนดประเด็นเพ่ือจะนํามาจัดการความรูของหนวยงาน จึงนํา SWOT มาเปนเครื่องมือ
ในการวิเคราะหเพ่ือหา Gap และกําหนดมาตรการรวมถึงจัดทําแผนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
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 จากการวิเคราะห SWOT พบวา ประเด็นจุดออน(Weakness) คือ องคความรูภารกิจประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกชาวตางประเทศยังกระจัดกระจายไมไดจัดเก็บ และ ยังไมมีคูมือภารกิจประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ ซ่ึงศรป.จะตองดําเนินการจัดเก็บความรูใหเปนระบบและจัดทําเปนคูมือ  
จึงจําเปนตองใชความรูในดานตางๆ เพ่ือดําเนินการใหบรรลุเปาหมายการขับเคลื่อนการดําเนินงานและจําเปนตอ
ภารกิจของ ศรป.  

 1.2 รายการขอมูล ความรูท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การจัดการความรูของหนวยงาน, ขอมูล ความรูท่ีสําคัญ และท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 

 ในการวิเคราะหสถานการณการจัดการความรูของหนวยงาน ไดนําความรูตางๆ เปนองคประกอบในการ
วิเคราะห สามารถสรุปดังตารางทายนี้ 
 
 
 
 

สO: โอกาส 
• ผูบริหารใหความสําคญัในการใหบุคลากร

เผยแพรองคความรูและแลกเปลีย่นเรียนรู
ในหนวยงาน 

• มีชองทางการเผยแพรองคความรู เชน
เว็บไซตหนวยงาน ประชาสัมพันธผาน
การประชุมคณะกรรมการตางประเทศ 

 
 

W: จุดออน 
• องคความรูภารกิจประสานงานและอํานวย

ความสะดวกแกชาวตางประเทศยงักระจัด
กระจายไมไดจดัเก็บ 

• ยังไมมีคูมือภารกิจประสานงานและอํานวย
ความสะดวกแกชาวตางประเทศระม 

• ความรูเรื่องระเบียบตางๆในการเดนิทางไป
ตางประเทศยังเขาใจไมชัดเจนด 

• ความรูเรื่องการจัดการความรูยังมนีอย 
 

S: จุดแข็ง 
• บุคลากรมุงมั่นดําเนินการตามภารกิจและมี

ประสบการณพรอมท่ีจะ Tacit Knowledge 
• มีขอมูล explicit knowledge  

• มีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ online และ 
offline 

• มีภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง 
 

T: อุปสรรค 
• บุคลากรมีจํานวนนอย แตมภีาระ

งานเทียบเทาสํานักอ่ืน ๆ 
• งบประมาณจํากัด 
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รายการขอมูล ความรูท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนการดําเนินงานการ

จัดการความรูของหนวยงาน 
รายการขอมูลความรู รายละเอียด 

1. ความรูเรื่องการจัดการความรู กระบวนการจัดการ 7 ข้ันตอน เพ่ือชวยใหความรูท่ี
กระจัดกระจายถูกจัดเก็บอยางเปนระบบและเปน
หมวดหมู 

2. ความรูเรื่องการถอดบทเรียน ศึกษาเพ่ือเปนเครื่องมือในการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณการทํางานท่ีเปน tacit knowledge 

3. ความรูเรื่องการวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกภายใน จุดแข็งจุดออน โอกาสและภัย
คุกคาม เพ่ือสํารวจอุปสรรคและสรางโอกาสและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู 

4. ความรูเรื่ององคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) 

เปนเครื่องมือท่ีเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
องคกรใหเกิดการเรียนรูท่ัวท้ังองคกร 

 
 เม่ือไดทบทวนสถานการณการจัดการความรูแลวพบวามีความรูท่ียังคงมีความจําเปนตอบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของหนวยงาน ดังตารางทายนี้ 

ขอมูล ความรูท่ีสําคัญ และท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 
ภารกิจศรป. ความรูท่ีสําคัญ/จําเปนตอภารกิจศรป. 

1. งานวิเทศสัมพันธ  
 1. ระเบียบการเดินทางไปตางประเทศ 

2. ระเบียบการลาไปตางประเทศ 
3. รูปแบบหนังสือราชการ หนังสือรับรอง
ภาษาอังกฤษ 
4. การจัดทําขอตกลงตางๆเชน MOU, MOA 
5. ความรูทักษะในการหาขอมูลตางๆบน google 
6.ความรูทักษะการเจรจาตอรอง 

กลุมอํานวยการ  
 1.ความรูระเบียบตางๆท้ังดานการเงิน การพัสดุ 

บุคลากร 
กลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ  
 1. ความรูเรื่องยุทธศาสตรสุขภาพโลก 

2. ความรูเรื่องการบริหารแผนงานท้ังงบดําเนินงาน
และงบรายจายอ่ืนฯ 
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ขอมูล ความรูท่ีสําคัญ และท่ีจําเปนตอภารกิจหนวยงาน 
ภารกิจศรป. ความรูท่ีสําคัญ/จําเปนตอภารกิจศรป. 

4. การจัดทําขอตกลงตางๆเชน MOU, MOA 
5. ความรูทักษะในการหาขอมูลตางๆบน google 
6. ความรูทักษะการเจรจาตอรอง 

ภารกิจสนับสนุนท่ีไดรับมอบหมาย  
1. การจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารคํ่า (Gala Dinner) 1.ความรูเรื่องพิธีการจัดงานเลี้ยงตอนรับ 

2. ความรูเรื่องระเบียบการเบิกคาใชจาย 
2. การประสานงานและอํานวยความสะดวกชาว
ตางประเทศ  

1. ความรูเรื่องพิธีการใหการตอนรับ 
2.ความรูเรื่องการทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ี
ประสานงาน (Liaison officer) 
3. ความรูเรื่องทักษะการเจรจาตอรอง 

 
1.3 คลังขอมูลวิชาการของหนวยงาน บนหนาเว็บไซตหนวยงาน เพ่ือการบริหารจัดการใหหนวยงาน 

มีความรูสําคัญอยางเปนระบบและพรอมใชงาน โดยแสดงรายการผลงานการจัดการขอมูลและความรูของ
หนวยงานสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน  

ศรป.มีคลังสําหรับจัดเก็บขอมูลบนเว็บไซตของศรป. เมนู Data Management /Knowledge 
Management ซ่ึงจะเปนท่ีรวบรวมขอมูลความรูของบุคลากร (link) 

2. การกําหนดมาตรการขับเคล่ือนดําเนินงานวิชาการ พรอมแผนขับเคล่ือนการดําเนนิงานวิชาการของ
หนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แผนดําเนนิการสราง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ /นวัตกรรมท่ีสําคัญ 
และจําเปนตอภารกิจหนวยงาน  
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64


มาตรการแนวทาง/แผนขับเคล่ือนการดําเนินงานจัดการความรู ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
โดยนํากลยุทธ PIRAB เปนกรอบแนวทางในการกําหนด 

รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 PIRAB มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

P : Partner 

 

 

1. เสริมสรางการมสีวนรวมในการ
ดําเนินงานจัดการความรู 

 

1.ประชุมหารือผูเก่ียวของในการดาํเนินงาน
จัดการความรูของหนวยงาน 

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65 กลุมวิเทศสัมพันธ 

B : Build Capacity 

 

2. สงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากร
นําการจัดการความรูมาพัฒนางาน 

2. ช้ีแจงทําความเขาใจการดําเนินงานตัวช้ีวัด
ท่ี 2.2 

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65 กลุมวิเทศสัมพันธ 

R : Regulate 

 
3. กํากับ ติดตามการดําเนินงานการ
จัดการความรู 

3.จัดทําแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จัดการความรู 

1 ฉบับ พ.ย.65 กลุมวิเทศสัมพันธ 

4. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานใน
การประชุมประจาํเดือนของ ศรป. 

4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66 กลุมวิเทศสัมพันธ 

5. รายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดฯ ใน
ระบบ DOC ทุกเดือน 

4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66 กลุมวิเทศสัมพันธ 

6. จัดทํารางคูมือภารกิจประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ” 

1 ฉบับ พ.ย. 65 - ก.พ. 66 ทุกกลุมงาน 

A : Advocate 
 

4. สนับสนุนการจัดการขอมูลอยาง
เปนระบบ การเขาถึงความรูและ
เทคโนโลย ี

7. พัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหเขาถึง
ไดงาย 

2 ครั้ง ธ.ค.-ก.พ. 65 ทุกกลุมงาน 
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แบบฟอรมแผนดําเนินการสราง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566) 
หนวยงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 

ลงชื่อ......................................................................... 
(........................................................................) 

       ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
        ................./................../................. 

 
 
 

ลําดับ ช่ือประเด็นผลงาน ประเภท
ผลงาน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ความกาวหนา () ผูรับผิดชอบ 
ศึกษา

รวบรวม
ขอมูล 

โครง
ราง 

ดําเนินการ
วิจัย 

สรุปผล เผยแพร การ
นําไปใช 

1 คูมือ ภารกิจประสานงานและอํานวย
ความสะดวกแกชาวตางประเทศ 

คูมือ ธ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 

      เปรมรัตนา วัชโรทัย 
นักวิเทศสัมพันธ 
025904619 






