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ทบทวนผลการดําเนินงานการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) รอบ 5 เดือนแรก  

เพ่ือปรับมาตรการและแผนกิจกรรมรอบ 5 เดือนหลัง 

----------------------------------- 

1. สรุปผลผลิต เปรียบเทียบกับแผนขับเคล่ือนการดําเนินงานฯ 
 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย 
ตลอดท้ังป 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือนแรก 

หมายเหตุ 

1 รวบรวมขอมูลกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศของ
กรมอนามัย และประเด็นท่ี
ตางประเทศสนใจ นํามา
วิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรการ
และวางแผนขับเคลื่อน 

ตุลาคม 2563 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
 
 

ดําเนินการเรียบรอยแลวเม่ือเดือนตุลาคม 2563 
อางอิง https://bit.ly/3nRDU3c  

2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานภาษาอังกฤษ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนโครงการ ธ.ค. 63, มี.ค. 64) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

 

ดําเนินการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนามืออาชีพดาน
ตางประเทศสู DOH 4.0 ครั้งท่ี 1 ในเดือนธันวาคม 2563 
และมีแผนจัดอบรมครั้งท่ี 2 ในเดือนมีนาคม 2564 
อางอิง https://bit.ly/33m64de   

3 จัดประชุมคณะกรรมการดาน
ตางประเทศ กรมอนามัย 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนโครงการ ก.พ., มี.ค., มิ.ย. 64) 

3 ครั้ง 1 ครั้ง ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดานตางประเทศ  
กรมอนามัย ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2564 
อางอิง https://bit.ly/2QQne0b  

https://bit.ly/3nRDU3c
https://bit.ly/33m64de
https://bit.ly/2QQne0b
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย 
ตลอดท้ังป 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือนแรก 

หมายเหตุ 

4 เขารวม หรือสนับสนุน/อํานวย
ความสะดวกบุคลากรกรม
อนามัยในการเขารวมการ
ประชุม/หารือระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(สนับสนนุการเขารวมประชุมตลอดท้ังป 
ท้ังนี้ ยังไมมีแผนการประชุมท่ีแนนอน) 

5 ครั้ง 5 ครั้ง - ตุลาคม 2563 จํานวน 2 ครั้ง 
 ประชุม 6th Meeting of ASEAN Health 

Cluster1: Promoting Healthy Lifestyle 
      อางอิง https://bit.ly/3upNMUq  
 การเขาเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอนามัยของผูแทน 

UNICEF ประจาํประเทศไทย 
      อางอิง https://bit.ly/3h62igd  

- พฤศจิกายน 2563 จํานวน 1 ครั้ง 
 การประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 

สมัยท่ี 73 (Resumed WHA73) 
      อางอิง https://bit.ly/3urc8NE  

- มกราคม 2564 จํานวน 1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก 

สมัยท่ี 148 (148th session of the WHO 
Executive Board: EB148) 

      อางอิง https://bit.ly/2RsuC1y     
 การเขาเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมอนามัยของผูแทน 

UNFPA ประจาํประเทศไทย 
      อางอิง https://bit.ly/3urt06L  
 

https://bit.ly/3upNMUq
https://bit.ly/3h62igd
https://bit.ly/3urc8NE
https://bit.ly/2RsuC1y
https://bit.ly/3urt06L
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
เปาหมาย 
ตลอดท้ังป 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือนแรก 

หมายเหตุ 

5 จัดทําบันทึกขอตกลง เอกสาร
โครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(ขับเคลื่อนการดําเนินงานตลอดท้ังป ท้ังนี้ 
ยังไมสามารถระบุไดวาจะมีการจัดทํา

บันทึกขอตกลง หรือลงนามขอตกลงใน
เดือนใด) 

1 เรื่อง 1 เรื่อง อธิบดีกรมอนามัยลงนามโครงการ Safe Birth for All 
ภายใตความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับกองทุน
ประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) ประจําประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2564 
อางอิง https://bit.ly/3tqCCNZ  

6 ทํารายงานสรุป (one page) 
การติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนดําเนินงาน ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 63, ม.ค.
, ก.พ., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค. 64)  

10 ครั้ง 5 ครั้ง - ตุลาคม 2563 จํานวน 1 ครั้ง  
  อางอิง https://bit.ly/2PSKl9G   
- พฤศจิกายน 2563 จํานวน 1 ครั้ง 
  อางอิง https://bit.ly/2SnoVSY  
- ธันวาคม 2563 จํานวน 1 ครั้ง 
  อางอิง https://bit.ly/2QZN4yz  
- มกราคม 2564 จํานวน 1 ครั้ง 
  อางอิง https://bit.ly/3xKoSAS   
- กุมภาพันธ 2564 จํานวน 1 ครั้ง 
  อางอิง https://bit.ly/3b75Fj6   

7 สรุปและวิเคราะหผลผลิต 
(output) และผลลัพธ 
(outcome) ของการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

กุมภาพันธ – กันยายน 2564 
(แผนดําเนินงาน มี.ค., ก.ย. 64) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง ดําเนินการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ (outcome) ของการดําเนินงานตัวชี้วัด  
รอบ 5 เดือนแรก ในเดือนกุมภาพันธ 2564 
อางอิง เอกสารฉบับนี้ 

https://bit.ly/3tqCCNZ
https://bit.ly/2PSKl9G
https://bit.ly/2SnoVSY
https://bit.ly/2QZN4yz
https://bit.ly/3xKoSAS
https://bit.ly/3b75Fj6
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2. ผลลัพธของการดําเนินงานตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือนแรก 
 การดําเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดําเนินงานตัวชี้วัด 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) ในรอบ 5 เดือนแรก 

เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดระยะเวลา สามารถบรรลุเปาหมายหลักของตัวชี้วัด คือ การจัดทําบันทึกขอตกลง เอกสารโครงการความรวมมือกับตางประเทศหรือองคการ 
ระหวางประเทศ ท่ีตั้งเปาวาตลอดท้ังปตองสามารถจัดทําบันทึกขอตกลงหรือเอกสารโครงการความรวมมือไดอยางนอย 1 เรื่อง โดยอธิบดีกรมอนามัยไดลงนามอนุมัติ
โครงการ Safe Birth for All ภายใตความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) ประจําประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2564  
เปนการเริ่มตนการดําเนินโครงการความรวมมือหลังจากท่ีไดมีการหารือระหวางกันตั้งแตเดือนสิงหาคม 2563 หากโครงการบรรลุวัตถุประสงคจะทําใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานบริการอนามัยมารดาและเด็ก รวมถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุและการคุมกําเนิดโดยเฉพาะในวัยรุนและกลุมเปราะบางของประเทศไทย 
ใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศและมาตรฐานสากลท่ีสําคัญ เชน ขอผูกพันดานประชากรและการพัฒนาภายใตกรอบการประชุมระหวางประเทศวาดวย
ประชากรและการพัฒนา (ICPD Commitments) ซ่ึงมีเปาหมายหลักเพ่ือพัฒนาการเขาถึงบริการเจริญพันธุท่ีครบวงจรและเหมาะสมแกประชากรทุกเพศทุกวัย 
สูระดับสากลและการเสริมพลังของสตรีและความเทาเทียมทางเพศ และพันธกรณีตอการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) โดยเฉพาะ SDG3 
สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมสุขภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย เปาหมายยอย 3.1 ลดอัตราการตายของมารดาท่ัวโลกใหต่ํากวา 70 คน ตอการ
เกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในป 2573 และเปาหมายยอย 3.7 สรางหลักประกันถวนหนา ในการเขาถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ รวมถึง
การวางแผนครอบครัว ขอมูลขาวสารและความรู และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุในยุทธศาสตรและแผนงานระดับชาติ ภายในป 2573 

  นอกจากนั้น ยังบรรลุเปาหมายในการเขารวม หรือสนับสนุน/อํานวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือระหวางประเทศ 
ซ่ึงตั้งเปาวาตลอดท้ังปจะตองดําเนินการไดอยางนอย 5 ครั้ง ซ่ึงการเขารวมประชุม/หารือระหวางประเทศในโอกาสตางๆ เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็ง 
กับภาคีเครือขายตางประเทศ และยังเปนเวทีในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกรณีระหวางประเทศในทุกระดับ 

  ในสวนของผลลัพธ (Outcome) ตัวชี้วัด คือ ระดับความรวมมือกับตางประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณี
ระหวางประเทศและมาตรฐานสากลท่ีสําคัญ ในระหวางป 61 - 65 มากข้ึน/ดีข้ึนจากเดิมรอยละ 5 - 10 ผลลัพธของระดับความสําเร็จนี้นํามาจากยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพ่ือทําใหการตางประเทศไทยมีเอกภาพ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนมีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิ 
ในประชาคมโลก โดยเจาภาพหลักของตัวชี้วัดนี้ คือ กระทรวงการตางประเทศ จะเปนผูรายงานผลลัพธความสําเร็จของตัวชี้วัดนี้ตอไป ซ่ึงผลลัพธดังกลาวยังมิไดถูกรายงาน
ในชวงการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบแรก 

  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) สรุปปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานกิจกรรมบางรายการสามารถบรรลุเปาหมายไดตั้งแตรอบ 5 เดือนแรก 
รวมถึงปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด และแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานไดดังนี้ 
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2.1 โอกาส/ปจจัยสนับสนุน 

- ในรอบ 5 เดือนท่ีผานมา ประเทศตางๆ รวมถึงองคการระหวางประเทศมีการจัดประชุมออนไลนคอนขางบอยเนื่องจากสถานการณการระบาด 
ของโรค COVID-19 ซ่ึงการประชุมออนไลนมีขอดี คือ ทําใหบุคลากรสามารถเขารวมการประชุมไดมากข้ึน เปนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ท้ังดานภาษาอังกฤษ ดานวิชาการ รวมถึงทักษะการเจรจาในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ 

- มีผูนําองคการระหวางประเทศเขาเยี่ยมคารวะผูบริหารกรมอนามัยหลายครั้ง เนื่องจากเปนชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูนําองคการ ซ่ึงการเขาเยี่ยม
คารวะเปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนขอมูล ผลักดันความรวมมือในประเด็นท่ีกรมอนามัยใหความสําคัญ รวมถึงหารือเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
องคการระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนงบประมาณ ความชวยเหลือดานวิชาการ เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และเครือขาย 
การดําเนินงาน 

- เครือขายคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ทําใหการประสานงานเพ่ือขอขอมูลและเสนอชื่อผูแทนเขารวม 
การประชุมตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 

2.2 ปญหา/อุปสรรค 

- บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญท้ังดานวิชาการและภาษาอังกฤษท่ีสามารถเปนผูแทนกรมอนามัย หรือผูแทนประเทศไทยในการประชุม/เจรจาระหวาง
ประเทศได ยังมีจํานวนจํากัดมาก ทําใหบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติซ่ึงเปนคนเดิมตองรับภาระงานเพ่ิมข้ึน เนื่องจากตองเขารวมประชุมหลายรายการ 
รวมถึงอาจะตองรับผิดชอบประเด็นท่ีอยูนอกเหนือภารกิจของตนเองดวย 

- ขณะนี้ กรมอนามัยยังไมมีกลไกสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกผูแทนท่ีเขารวมการประชุมตางประเทศผานระบบออนไลน ซ่ึงหลายกรณี
ประเทศท่ีเปนเจาภาพจัดประชุมมีเขตเวลา (time zone) ตางจากประเทศไทยหลายชั่วโมง เชน ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา ทําใหผูแทน 
ตองเขารวมการประชุมในชวงดึก – เชามืด ของประเทศไทย และยังตองเขามาปฏิบัติงานท่ีกรมอนามัยในเชาวันรุงข้ึนตามเวลาราชการ สงผล 
ใหเกิดความออนลา 
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2.3 แนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน 

- จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรกรมอนามัยอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเปนผูแทน
กรมอนามัยในการประชุม หารือ เจรจาในการประชุมระหวางประเทศ 

- สนับสนุนใหหนวยงานวิชาการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานตางประเทศ เพ่ือใหสามารถเปนผูประสานในการจัดทําขอมูลท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภารกิจหนวยงานของตนเองได 

- จัดใหมีกลไกสนับสนุนผูแทนในการเขารวมประชุมระหวางประเทศผานระบบออนไลนท่ีเปนรูปธรรม 
 

3. สรุปผลการทบทวนผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 1.41 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564) เพ่ือปรับมาตรการและแผนการดําเนินงาน 

จากการทบทวนผลการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.41 รอบ 5 เดือนแรก พบวาขอมูล ประเด็นความรูท่ีใหผูรับบริการ และมาตรการท่ีกําหนดไวในรอบ 
5 เดือนแรก ยังคงมีความสอดคลอง (relevant) กับการดําเนินงานดานตางประเทศของกรมอนามัยเพ่ือบรรลุกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงระหวางประเทศ 
นอกจากนี้ กิจกรรมในแผนขับเคลื่อนก็ยังสามารถดําเนินการไดตามแผนเกือบท้ังหมด และมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด 
ดังนั้น จึงเห็นควรใหใชขอมูล ประเด็นความรู และคงมาตรการท่ีกําหนดไวตามเดิม แตปรับกําหนดการในบางกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณและแผนขับเคลื่อนท่ี
เปลี่ยนไป โดยมีรายละเอียดของแผนขับเคลื่อน ดังนี้ 
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แผนการขับเคลื่อนการดําเนนิงานตัวช้ีวัด 1.41 จํานวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 
ปรับแผนสําหรับรอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม - กรกฎาคม 2564 

ลําดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ เปาหมาย หลักฐานประกอบ 
1 รวบรวมขอมูลกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศของกรมอนามยั 
และประเด็นที่ตางประเทศสนใจ 
นํามาวิเคราะหเพื่อกําหนด
มาตรการและวางแผนขับเคลื่อน 

ตุลาคม 2563 1 คร้ัง - รายงานสรุปผลการวิเคราะห
ขอมูลความรูเพื่อกําหนด
ประเด็นความรู มาตรการ 
และแผนขับเคลื่อน 

2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานภาษาอังกฤษ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนโครงการ ธ.ค. 63, มี.ค. 64) 

2 คร้ัง - รายงานการจัดกิจกรรม  
- ภาพกิจกรรม 

3 จัดประชุมคณะกรรมการดาน
ตางประเทศ กรมอนามัย 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนโครงการ ก.พ., มิ.ย., ก.ย. 64) 

3 คร้ัง - รายงานการประชุม 
- ภาพการประชุม 

4 เขารวม หรือสนับสนุน/อํานวย
ความสะดวกบุคลากรกรมอนามยั
ในการเขารวมการประชุม/หารือ
ระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(สนบัสนนุการเขารวมประชุมตลอดทั้งป 
ทั้งนี ้ยังไมมีแผนการประชุมที่แนนอน) 

5 คร้ัง - รายงานการประชุม หรือ 
- ภาพการประชุม หรือ 
- เอกสารประสานงาน อํานวย

ความสะดวกแกผูเก่ียวของใน
การเขารวมประชุม 

5 จัดทําบนัทึกขอตกลง เอกสาร
โครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(ขับเคลื่อนการดําเนนิงานตลอดทั้งป 
ทั้งนี้ ยังไมสามารถระบไุดวาจะมีการ
จัดทําบนัทึกขอตกลง หรือลงนาม

ขอตกลงในเดือนใด) 

1 เร่ือง - เอกสารบันทึกขอตกลง หรือ 
- เอกสารโครงการ 

6 ทํารายงานสรุป (one page) การ
ติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดทุกเดือน 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 10 คร้ัง - รายงานสรุป 

7 สรุปและวิเคราะหผลผลิต 
(output) และผลลัพธ 
(outcome) ของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดทุก 5 เดือน 

กุมภาพันธ – กันยายน 2564 
(แผนดาํเนินงาน ก.พ., มิ.ย. 64) 

2 คร้ัง - รายงานสรุปและวิเคราะหผล
การดําเนินงาน 

 

--------------------------------- 

 

จัดทําโดย 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เมษายน 2564 
 


