
รายงานผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวนครั้งที่มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

แผนการขับเคล่ือนตัวช้ีวัดในเดือนกุมภาพันธ ์มีดังนี ้
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
กุมภาพันธ์ 
2564 

1) การประชุมประจ าเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2) รวบรวมผลผลิตและ
หลักฐานต่างๆ เพื่อรายงาน
ตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนแรก 

3) การประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือด้านต่างประเทศ 

- แนวทางการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 
ติดตามการขับเคล่ือน  
- แนวทางการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศของกรมอนามัย 
- หลักฐานต่างๆ เพื่อรายงานตัวช้ีวัด
รอบ 5 เดือนแรก 

- รายงานการประชุมประจ าเดือนของ ศรป. 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ 

- รายงานผลการด าเนินการรอบ 5 เดือนแรก 
 

 
จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2564 ดังต่อไปนี ้

1. รายงานการประชุมประจ าเดือนมกราคม 2564 ของ ศรป. สามารถดูข้อมูลได้ทีลิ่งก์ต่อไปนี:้ https://bit.ly/3qwJnwd   
2. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสามารถดูสรุปผลการประชุมได้ที่ลิงก์
ต่อไปนี:้ https://bit.ly/38q3tlC  

3. รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรก  
ในส่วนของ Output มีข้อมูลดังตอ่ไปนี ้ 

3.1 ศรป. ไดด้ าเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าเดือนท่ีวางไวค้รบ 100% ได้แก ่ 
- การจัดประชุมประจ าเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน 5 ครั้ง 
- จัดท าร่างแนวทางแผนการขับเคลือ่นตัวช้ีวัด จ านวน 1 ครั้ง 
- การประชุมสืบเนื่องจากการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่73 (73rd World Health Assembly: 

WHA73 Resumed Session) จ านวน 1 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 (WHO Executive Board 148) 

จ านวน 1 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านตา่งประเทศ จ านวน 1 ครั้ง 
- โดยสามารถดูเอกสารรายงานผลการด าเนินการตัวช้ีวัดย้อนหลังของเดือนที่ผ่านมาไดต้ามลิงก์ต่อไปนี ้

o ตุลาคม 2563 https://bit.ly/3q50TIn 
o พฤศจิกายน 2563 https://bit.ly/3jwPdM4 
o ธันวาคม 2563 https://bit.ly/3q39LOX 
o มกราคม 2564 https://bit.ly/36YqzPy   

3.2 ในส่วนของการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/ข้อริเริม่ ข้อพิจารณา มาตรฐาน ด้านการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ท่ีไดร้ับการยอมรับนั้น ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดท าและรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ท่ี
ได้รับการผลักดันในระดับกรม/กระทรวงท่ีส าคัญจาก 2 การประชุม ได้แก ่

https://bit.ly/3qwJnwd
https://bit.ly/38q3tlC
https://bit.ly/3q50TIn
https://bit.ly/3jwPdM4
https://bit.ly/3q39LOX
https://bit.ly/36YqzPy


- การประชุมสืบเนื่องจากการประชมุสมัชชาอนามัยโลก สมัยที ่73 (73rd World Health Assembly: 
WHA73 Resumed Session) โดยสามารถดูข้อมลูได้จากลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2MQqt5s 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมยัที่ 148 (WHO Executive Board 148) 
โดยสามารถดูข้อมูลไดจ้ากลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/2ME8MGv  

โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทั้งสองการประชุมข้างต้น ได้รับการรายงานในระดับกรม/กระทรวงฯ ผ่านการรายงานผลโดยกอง
การต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน ามา downlink กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมอนามัยต่อไป 
ทั้งนี้ จากการด าเนินการในช่วง 5 เดือนแรก พบว่าอุปสรรคที่ส าคัญได้แก ่

- การเข้าประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งอาจมีการเลื่อนการประชุม วันที่ประชุมไม่แน่นอน 
- ในด้านการมสี่วนร่วม การประชุมออนไลน์ท าให้ผูเ้ข้าร่วมมีส่วนร่วมได้น้อยลง และไม่สามารถ

ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการประชุมหน้าใหม่ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการประชุมจ ากัดจ านวนโควต้าผู้ร่วม
การประชุม อาจมีอุปสรรคในการยื่นข้อเสนอที่เตรียมมา (ในกรณีที่เป็นเซสชันท่ีต้องตอบโต้แบบ
ทันที) 

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์ท่ีส าคญัได้แก่ ศรป. สามารถสังเกตการณ์ (Observation) การประชุมได้ทาง
ออนไลน์ (หากท่ีประชุมอนญุาต) เพื่อติดตามวาระทีส่ าคัญต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับกรมอนามัย 
  3.3 ในส่วนของ Outcome ผลลพัธ์ของตัวช้ีวัดซึ่งได้แก่ ระดับความส าเร็จของบทบาทไทยในการก าหนด
บรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ ในระหว่างปี 61-65 มากข้ึน/ดีขึ้น จากเดมิร้อยละ 5-10 น้ัน ผลลัพธ์ของระดับ
ความส าเร็จนีน้ ามาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีประเด็นที่ 2 ประเดน็การต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อท าให้การต่างประเทศ
ไทยมีเอกภาพ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภมูิในประชาคมโลก โดยเจ้าภาพหลักได้แก่ 
กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้รายงานผลลัพธ์ความส าเร็จของตัวช้ีวัดนี้ในภาพรวมต่อไป ซึ่งผลลพัธ์ดังกล่าวยังมิได้ถูกรายงาน
ในช่วงการประเมินผลการปฏิบตัิราชการในรอบแรก  

 
 

รายงานโดย 
นายพศิน พิรยิหะพันธุ ์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

https://bit.ly/2MQqt5s
https://bit.ly/2ME8MGv

