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สรุปและวิเคราะหผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

 
1. สรุปผลผลิต (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 เ พ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง 
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/  
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2. สรุปและวิเคราะหผลลัพธ (Outcome) ของการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.40  

การดําเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด 1.40 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก เปนไปตามแผนขับเคลื่อนท่ีวางไว และมี
ผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา คือ มีฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ท่ีเปนปจจุบัน มีความ
ครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการใหบริการขอมูลไดอยางครบถวน สามารถเขาถึงไดผานทางเว็บไซต  
http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/  

การดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก เนนใหความสําคัญกับการเตรียมขอมูลสําหรับ
นําเขาระบบฐานขอมูล โดยมีกระบวนการดําเนินงานท่ีสําคัญคือ การสํารวจและทบทวน (take stock) ขอมูลความ
รวมมือระหวางประเทศท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีอยู จากนั้นจึงทําการขอความอนุเคราะหหนวยงานตางๆ 
พิจารณาและตรวจสอบชุดขอมูลท่ีมีอยูวาถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมท้ังเปดใหหนวยงานสงขอมูลความรวมมือ
ระหวางประเทศท่ีหนวยงานไดไปดําเนินการเพ่ิมเติมและศูนยความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีขอมูลมากอน เพ่ือให
แนใจวาขอมูลท่ีนําเขาสูระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน จากนั้นจึง
ปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศท่ีจัดเก็บขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถประมวลผลและ
นําเสนอขอมูลไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลความรวมมือระหวาง
ประเทศของกรมอนามัยท่ีจะชวยสนับสนุนการดําเนินงาน การใหบริการงานดานตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ ในการดําเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลความ
รวมมือระหวางประเทศ สื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลผานทางชองทางตางๆ 
พรอมท้ังรวบรวม กํากับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ตอไป 

จากการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศสรุปปจจัยสนบัสนุน ปญหา อุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานไดดังนี้ 

2.1 โอกาส/ปจจัยสนับสนุน 

- ปจจัยสนับสนุนดานเทคโนโลยี 

- เครือขายคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ทําใหการประสานงานเพ่ือ
ขอความอนุเคราะหขอมูลสามารถดําเนินการไดสะดวก รวดเร็ว และสามารถติดตามขอมูลไดงาย 

2.2 ปญหา/อุปสรรค 

- การระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศตั้งแตป 2563 ทําใหการ
เจรจาความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะการจัดทําความตกลงในระดับทวิภาคี เกิดการหยุดชะงัก 
ทําใหมีขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินงานระหวางประเทศคอนขางจํากัด 

- บุคลากรกรมอนามัย รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียนอกกรมอนามัย ยังรูจักฐานขอมูลความรวมมือระหวาง
ประเทศคอนขางนอย ทําใหไมไดใชประโยชนจากฐานขอมูลอยางเต็มท่ี 

2.3 แนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน 

- สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังในท่ี
ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย และชองทางอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบ
ฐานขอมูลเปนท่ีรูจักในวงกวาง และถูกนําไปใชประโยชนมากข้ึน 

 
 

http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/

