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ตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

เพ่ือกำหนดมาตรการและแผนขับเคล่ือน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

1.1 วิเคราะหสถานการณของตัวช้ีวัด และความรูท่ีนำมาใชประกอบการวิเคราะห 

จากการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.40 ในรอบ 5 เดือนแรก เนนใหความสำคัญกับการเตรียมขอมูล

สำหรับนำเขาระบบฐานขอมูล โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสำรวจและทบทวน (take stock) ขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศท่ีศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีอยู จากนั้นจึงทำการขอความอนุเคราะหหนวยงาน

ตางๆ พิจารณาและตรวจสอบชุดขอมูลที่มีอยูวาถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมทั้งเปดใหหนวยงานสงขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศท่ีหนวยงานไดไปดำเนินการเพ่ิมเติมและศูนยความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีขอมูลมากอน 

เพื่อใหแนใจวาขอมูลที่นำเขาสูระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 

จากนั้นจึงปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถ

ประมวลผลและนำเสนอขอมูลไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยท่ีจะชวยสนับสนุนการดำเนินงาน การใหบริการงานดานตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเนนการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ สื่อสาร ใหความรู ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลผาน

ทางชองทางตางๆ พรอมท้ังรวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ ตอไป 

 ความรูท่ีนำใช 

1. สรุปประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 1/65 (คลิกท่ีนี่)  

2. ขอมูลความรวมมือระดับโลก (คลิกท่ีนี่)  

3. ขอมูลความรวมมือระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ (คลิกท่ีนี่) 

4. ขอมูลความรวมมือระดับทวิภาคี (คลิกท่ีนี่) 

5. ภารกิจสำคัญของกรมอนามัยท่ีตางประเทศสนใจรวมมือ (คลิกท่ีนี่) 

 

1.2 ผลการวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือขับเคล่ือนตัวช้ีวัด 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ สามารถวิเคราะห SWOT และชองวางของการดำเนินงานจัดทำฐานขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อกำหนดประเด็นความรู มาตรการ และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศได ดังนี้ 

ปญหา/อุปสรรคท่ีกอใหเกิดชองวาง (gap) ของการดำเนินงาน  

 ขณะนี้ขอมูลบนฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศในบางกรอบความรวมมือยังไมครบถวน เชน มี

แผนงานความรวมมือฉบับใหม แตยังไมไดนำเขาสูระบบฐานขอมูล ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกอนหนานี้ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศไมไดจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน ทำใหเกิดชองวางของการสงขอมูล

ระหวางเจาหนาที่ที่ดำเนินงานดานประสานความรวมมือระหวางประเทศ กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานระบบ

สารสนเทศ รวมถึงไมไดมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการ update ขอมูลระหวางสองฝาย ทำใหเกิดความลาชาใน

การนำขอมูลเขาระบบฐานขอมูล 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/Report%20Committee%20Meeting1-65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20ASEAN%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%8665.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%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%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%2065.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/1_40/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%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
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 นอกจากนั้น ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจำนวนมากยังไมทราบวิธีการเขาถึงและการใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ทำใหไมสามารถใชงานระบบฐานขอมูลไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

Strength (จุดแข็ง) 

- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศพรอมสำหรับให

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขามาใชงานได 

- กรมอนามัยมีความรวมมือกับหลายประเทศ หลายองคกร มาเปนเวลานาน ทำใหมีเครือขายความรวมมือท่ี

คอนขางกวางและเขมแข็ง และหนวยงานวิชาการของกรมอนามัยมีความรูและความเชี่ยวชาญดานสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ ทำใหกรมอนามัยมีความสามารถเปนผูแทนประเทศไทย 

ในการขับเคลื่อนความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศ เปนจุดแข็งในการรับ และแลกเปลี่ยนขอมูล

ดานตางประเทศ 

- กรมอนามัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งมีหนาที่กำหนดแผน วาง

กรอบแนวทางการดำเนิน รวมถึงเปนกลไกในการติดตามการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของ

กรมอนามัย 

Weakness (จุดออน) 

- ยังขาดการรวบรวมขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานภาคีเครือขายอยางเปนประจำและทัน

ตอสถานการณ (regularly and timely) 

- ถึงแมจะมีกลไกคณะกรรมการดานตางประเทศ แตที่ผานมายังมีการสื่อสารและการแจงความคืบหนาของ

การดำเน ินงาน รวมถ ึ งแผนการดำเน ินงานความร วมม ือระหว  างประเทศด านสาธารณสุข 

ไมเพียงพอ ทำใหหนวยงานวิชาการไมทราบขอมูลสถานกาณณ ทิศทาง และแนวทางในการผลักดันความ

รวมมือ 

Opportunity (โอกาส) 

- กรมอนามัยมีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลกลางดานความรวมมือระหวางประเทศ ที่สามารถเขาถึงและ

ใชบริการสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

Threat (ความทาทาย) 

- ความหลากหลายและการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที ่เปนไปอยางรวดเร็ว  

ทำใหบุคลากรปรับตัวและเรียนรูไมทัน 
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2.1 มาตรการเพ่ือการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB 

1. สรางกลไกส่ือสาร กำกับ ติดตามขอมูลการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือตางๆ รวมกับหนวยงานเครือขายและคูรวมมืออยางตอเนื่อง 

หลักการ/เหตุผล: เนื่องจากสถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรมีการสื่อสาร กำกับ ติดตาม

ความคืบหนาและแนวโนมของการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหขอมูลที่เปน

ประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว เพื่อใหหนวยงานสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงาน และ

ผลักดันความรวมมือใหมๆ ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณและเง่ือนไขปจจุบัน ดังนั้น การสรางกลไกท่ีจะ

ชวยใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศสามารถสื ่อสาร กำกับ ติดตามขอมูลการดำเนินงานความรวมมือกับ

หนวยงานวิชาการและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวนของจึงมีความจำเปน 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

- Partnership (สรางพันธมิตร ขยายความรวมมือระหวางหนวยงานเครือขาย คูรวมมือระหวางประเทศ) 

- Regulation (กำกับ ติดตามขอมูลการดำเนินงานระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เปน

ประจำอยางตอเนื่อง) 

- Advocacy (สื่อสารขอมูล ความรูแกหนวยงานสำหรับใชกำหนดทิศทาง ชี้นำนโยบายความรวมมือ) 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอผูใชงาน 

หลักการ/เหตุผล: ระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรตอ

ผูใชงาน จะชวยใหผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาตอยอดการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

- Investment (ลงทุนในโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ) 

3. พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

หลักการ/เหตุผล: นอกจากระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพแลว ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผูใชงานก็เปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหสามารถใชงานระบบฐษนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสืบคนขอมูลท่ี

ตองการนำไปใชไดอยางถูกตอง 

ความสอดคลองกับกลยุทธ PIRAB: 

- Advocacy (สื่อสารขอมูล ความรูแกหนวยงานเกี่ยวกับการใชขอมูลความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ

พัฒนา ตอยอดการดำเนินงานความรวมมือ) 

- Building Capacity (พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชงานระบบ

ฐานขอมูล) 
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2.2 ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ มี 2 กลุม ไดแก 

บุคลากรภายในกรมอนามัยที่ตองการทราบขอมูลภูมิหลัง สถานการณปจจุบัน ทิศทาง และแนวทางการดำเนินงาน

ความรวมมือระหวางประเทศในกรอบตางๆ เพื่อนำไปตอยอด ขยายความรวมมือ และสรางความรวมมือในกรอบ

ใหมๆ และผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกกรมอนามัยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ตองการทราบขอมูลการ

ดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ วิเคราะหวาประเด็นความรูท่ีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียคาดหวังวา

จะไดรับ และมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ คือ 

1. ความรูเกี่ยวกับกรอบความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย และประเด็นท่ีตางประเทศสนใจให

ความรวมมือ 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อใหสามารถติดตาม ตอยอดการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และทราบวาประเด็นใดที่ตางประเทศใหความสนใจซึ่งจะทำใหการเจรจาความรวมมือมี

แนวโนม ท่ีจะประสบความสำเร็จมากข้ึน 

 2. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใชในการสืบคนขอมูล 

หลักการ/เหตุผล: เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับความตองการที่จะ

นำไปใช 
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3.1 แผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 1.40 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนท่ีกำหนดไวเรียบรอยแลว และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง มี 7 กิจกรรมตอเนื่อง

จากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตาราง 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศของ กรมอนามัย  

นำมาวิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 64 1 ครั้ง รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรูเพ่ือกำหนด

ประเด็นความรู มาตรการและแผนขับเคลื่อน 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

จากหนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 64 – ม.ค. 65 1 ครั้ง หลักฐานการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับขอตกลง เอกสาร

กรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

3 รวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศจาก

หนวยงานตางๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ กรมอนามัย 

4 สื่อสาร ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศในท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ กรมอนามัย 

มี.ค., มิ.ย. 65 

 

2 ครั้ง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ กรมอนามัย 

5 พัฒนาระบบฐานขอมูลและนำเขาขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

ท่ีสามารถนำไปใชสนับสนุนการทำงานของบุคลากรภายในกรมอนามัย 

มี.ค. - ก.ค. 65 

 

1 ระบบ ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน 

- แผนการพัฒนาระบบฐานขอมูลฯ 

6 จัดทำคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ มี.ค. - พ.ค. 65 1 ชุด คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลฯ 

7 รายงานการติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ีประชุม

ประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
พ.ย. 64 – ก.ค. 65 9 ครั้ง 

สรุปรายงานประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
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ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 

8 การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

ก.ค. 65 1 ครั้ง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

9 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) ของ

การดำเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 65 2 ครั้ง รายงานสรุปและวิเคราะหผลการดำเนินงาน 
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