
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 

รอบ 5 เดือนหลัง และภาพรวมการดำเนินงานตลอดปงบประมาณ 2564  

ที่สอดคลองตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ 

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและ

บันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) ในรอบ 5 เดือนหลัง เปนไปตามเปาหมายที่กำหนดระยะเวลา โดยสามารถบรรลุ

ผลผลิต (output) หลักของตัวชี้วัด คือ การจัดทำบันทึกขอตกลง เอกสารโครงการความรวมมือกับตางประเทศ

หรือองคการระหวางประเทศ ที่ตั ้งเปาวาตลอดทั้งปตองสามารถจัดทำบันทึกขอตกลงหรือเอกสารโครงการ 

ความรวมมือไดอยางนอย 1 เรื่อง ตั้งแตรอบ 5 เดือนแรก คือ โครงการ Safe Birth for All ภายใตความรวมมือ

ระหวางกรมอนามัยกับกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย 

ลงนามในโครงการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  

ถึงแมวาจะสามารถบรรลุผลผลิตหลักไดในการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(ศรป.) ยังไดดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตัวช้ีวัด เพ่ือสนับสนุนการเจรจาซึ่งจะนำไปสูการบรรลุความรวมมือ

และขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ในรอบ 5 เดือนหลังอยางตอเนื่อง โดยขณะนี้มีโครงการและความตกลงที่ 

อยูระหวางการเจรจาใหไดขอสรุป จำนวน 4 รายการ ไดแก  

(1) โครงการ Enhancing Food and Drinking Water Sanitation in “Mae Fah Luang” Hill Area 

Community Learning Centers ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการอนามัยโลก (WHO)  

(2) แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก (WHO CCS) ค.ศ. 2022 – 2026  

(3) แผนงานของ UNFPA (Country Cooperation Programme: CPD) ฉบับที1่2 ค.ศ. 2022 – 2026 

(4) แผนงานของ UNDP (UNDP Country Programme) ค.ศ. 2022 – 2026 

โดย ศรป. จะไดดำเนินการประสานงาน เขารวม และสนับสนุนการเจรจาระหวางประเทศเพื่อใหบรรลุ

ขอสรุปโครงการและขอตกลงดังกลาวขางตนตอไป ทั้งนี้ สามารถดูรายงานสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) 

และผลลัพธ (outcome) การดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 

ในรอบ 5 เดือนหลัง และภาพรวมการดำเนินงานตัวช้ีวัดในปงบประมาณ 2564 ไดที่ https://bit.ly/2VDds3N   

 

ความสอดคลองตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ 

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและ

บันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื ่อง) มีความสอดคลองและสามารถตอบโจทยแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 

การตางประเทศ เปาหมายแผนยอยที่ 3 คือ มีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 

(มีมาตรฐานสากล) ดังน้ี 

1. โครงการ Safe Birth for All ภายใตความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับกองทุนประชากรแหง

สหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย (ลงนามแลวเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564) ทำใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

https://bit.ly/2VDds3N
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และมาตรฐานบริการอนามัยมารดาและเด็ก รวมถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุและการคุมกำเนิดโดยเฉพาะ 

ในวัยรุนและกลุมเปราะบางของประเทศไทยใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคญั 

เชน ขอผูกพันดานประชากรและการพัฒนาภายใตกรอบการประชุมระหวางประเทศวาดวยประชากรและการ

พัฒนา (ICPD Commitments) ซึ ่งมีเปาหมายหลักเพื ่อพัฒนาการเขาถึงบริการเจริญพันธุ ที ่ครบวงจรและ

เหมาะสมแกประชากรทุกเพศทุกวัยสูระดับสากลและการเสริมพลังของสตรีและความเทาเทียมทางเพศ และ

พันธกรณีตอการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดยเฉพาะ SDG3 สรางหลักประกันวา

ประชาชนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสุขภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เปาหมายยอย 3.1 ลดอัตราการตายของ

มารดาทั ่วโลกใหต ่ำกวา 70 คน ตอการเกิดมีช ีพ 100,000 คน ภายในป 2573 และเปาหมายยอย 3.7  

สรางหลักประกันถวนหนา ในการเขาถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ รวมถึงการวางแผน

ครอบครัว ขอมูลขาวสารและความรู  และการบูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ ในยุทธศาสตรและแผนงาน

ระดับชาติ ภายในป 2573  

2 .  โครงการ Enhancing Food and Drinking Water Sanitation in “Mae Fah Luang” Hill Area 

Community Learning Centers (อยู ระหวางการพิจารณาอนุมัติโครงการอยางเปนทางการจาก WHO) มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักเรียนในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย

ภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) รวมถึงประชาชนในชุมชนรอบศูนยการเรียนรู เมื่อโครงการนี้ไดรับอนุมัติใหเริ่ม

ดำเนินการ จะเปนการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มใหแกประชาชนใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ระดับสากล และเปนการดำเนินงานตามพันธกรณีระหวางประเทศ คือ SDG6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมี

น้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

3. แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก (WHO CCS) ค.ศ. 2022 – 2026 

(อยูระหวางการเจรจา) เปนแผนยุทธศาสตรหลักในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานความรวมมือระหวางไทยกับ

องคการอนามัยโลก โดยแผนงานที่ไดรับการบรรจุใน WHO CCS จะไดรับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก WHO 

ในหลากหลายรูปแบบ เชน การสงเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกในการดำเนินงานประเด็นนั้นๆ การสนับสนุน

ดานทุนทางปญญาและทุนสังคม รวมถึงการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะชวยยกระดับการดำเนินงาน

ประเด็นสุขภาพของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ขณะนี้มีประเด็นสุขภาพที่อยูระหวางการพิจารณาให

บรรจุใน WHO CCS ค.ศ. 2022 – 2026 จำนวน 9 สาขา โดยมีสาขาที่กรมอนามัยเปนผูประสานหลัก (focal point) 

ไดแก Area 6: Specific population groups (e.g. children, women, elderly), และ Area 7: Urban health, 

in particular BKK and big cities, and/or air pollution 

4. แผนงานของ UNFPA (Country Cooperation Programme: CPD) ฉบับที่ 12 ค.ศ. 2022 – 2026 

(อยูระหวางการดำเนินการโดย UNFPA) แผนงาน CPD ของ UNFPA เปนกลไกหลักในการดำเนินงานความรวมมือ

ระหวางไทยกับ UNFPA จากการประชุมหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการประชุมหารือระดับประเทศ UNFPA 

ไดกำหนดผลลัพธ (outcome) หลัก สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา ไดแก การลด

ความตองการวางแผนครอบครัวที่ไมไดรับการตอบสนอง (Reduce unmet need for family planning) และ
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การแกปญหาความรุนแรงทางเพศ (Address gender-based violence) ซึ่งการดำเนินงานในประเด็นดังกลาวจะ

เปนการยกระดับการดำเนินงานของประเทศไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ ทั้ง

พันธกรณีภายใตกรอบ ICPD Commitments และ SDG โดยเฉพาะ SDG3 เปาหมาย 3.7 สรางหลักประกันวามี

การเขาถึงบริการขอมูลการใหการศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุโดยถวนหนา รวมถึงการวางแผนครอบครัวและ

การผสานอนามัยเจริญพันธุในยุทธศาสตรและแผนงานระดับชาติ ภายในป 2573 และ SDG5 เปาหมาย 5.2 ขจัด

ความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีตอผู หญิงและเด็กหญิง รวมถึงการคามนุษย การกระทำทางเพศ และการแสวง

ประโยชนในรูปแบบอ่ืน 

5. แผนงานของ UNDP (UNDP Country Programme) ค.ศ. 2022 – 2026 (อยูระหวางการดำเนินการ

โดย UNDP) มีลักษณะเปนหัวหัวขอการพัฒนาอยางกวางๆ ซึ่งจะเปนเครื่องมือกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศไทยใน 5 ปขางหนา ถึงแมวาแผนงานของ UNDP จะมี

ลักษณะเปนแผนการพัฒนาอยางกวางๆ ไมไดเฉพาะเจาะจงประเด็นดานสุขภาพเหมือนแผนงานของ WHO และ 

UNFPA แตแผนงานของ UNDP ครอบคลุมการพัฒนาหลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ การ

ดำเนินงานแผนงานนี้จึงจะเปนอีกเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการพัฒนาของประเทศไทยใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศอยางรอบดาน เชน การพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ การเพิ่มความตระหนักและศักยภาพใน

การสงเสริมสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมในการเขาถึงบริการ การเสริมพลังประชากรกลุมเปราะบางและกลุม

ดอยโอกาส โดยเฉพาะผูหญิง วัยรุน กลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ เปนตน 

6. การเขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือ

ระหวางประเทศ เชน การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly: WHA) การประชุมคณะกรรมการ

บริหารองคการอนามัยโลก (WHO Executive Board: EB) รวมถึงการประชุมในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนเวทีที่

เป ดโอกาสใหประเทศไทยสามารถผลักดันการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ

ภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ และมีความเปนมาตรฐานสากล รวมทั้งมีสวนรวมในการ

กำหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑสากลที่สำคัญหรือที่สงผลกระทบตอประเทศไทย เชน การปรับปรุงมาตรฐานการ

ดำเนินงานดานสุขภาพ หรือการดำเนินงานในมิติอื่นๆ ที่สงผลตอสุขภาพของประชาชนภายในประเทศใหสอดคลอง

ตามขอมติ (Resolution) และขอตัดสินใจ (Decision) จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก เปนตน 
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ผลลัพธการดำเนนิงานตัวชีวั้ด (Outcome) ตามกำหนดเวลาและครบตามจำนวนที่ไดรับการรองขอ 

 ผลลัพธ (Outcome) ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.41 สามารถดำเนินการไดทันตามกำหนดเวลา

และครบตามจำนวนที่ไดรบัการรองขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยขอสรุปเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก (1) การจัดทำ

บันทึกขอตกลงหรือเอกสารโครงการความรวมมือ สามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย คิดเปนรอยละ 100  

คือ สามารถจัดทำบันทึกขอตกลงหรือเอกสารโครงการความรวมมือได 1 เรื ่อง และ (2) การเขารวม หรือ

สนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชุม/หารือระหวางประเทศ สามารถ

ดำเนินการได คิดเปนรอยละ 100 คือ สามารถเขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัย 

ในการเขารวมประชุม/หารือระหวางประเทศไดครบทุกครั้ง ตามที่ไดรับเชิญเขาประชุม หรือไดรับการประสานให

จัดประชุม รายละเอียดปรากฏดังตารางดานลางน้ี 

 

ประเด็นที่ 1 สามารถจัดทำบันทึกขอตกลงหรือเอกสารโครงการความรวมมือไดอยางนอย 1 เร่ือง 

เปาหมาย ดำเนินการไดจริง คิดเปนรอยละ หลักฐาน หมายเหตุ 

1 เรือ่ง 1 เรือ่ง 100 โครงการ Safe Birth for All 

https://bit.ly/37tHLwf  

มีโครงการ/ขอตกลงที่อยูระหวางการ

เจรจาอีก 4 โครงการ ดังนี ้

1. โครงการ Enhancing Food and 

Drinking Water Sanitation 

https://bit.ly/37uL462  

2. แผนยุทธศาสตร WHO CCS ค.ศ. 

2022 – 2026 

https://bit.ly/3Akb1lp  

3. แผนงาน CDP ของ UNFPA ค.ศ. 

2022 – 2026 

https://bit.ly/3jQIu0j  

4. แผนงาน Country Programme 

ของ UNDP ค.ศ. 2022 – 2026 

https://bit.ly/3Crmx0b  

 
 

 

 

 

 

https://bit.ly/37tHLwf
https://bit.ly/37uL462
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ประเด็นที่ 2 การเขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชมุ/หารือระหวางประเทศ 

จำนวนคร้ัง 

ที่ไดรับเชิญ

ประชุม/

ประสานใหจัด

ประชุม 

จำนวนคร้ังที่เขารวม 

หรือสนับสนุน/

อำนวยความสำดวก

แกบุคลากรกรม

อนามัยในการเขา

รวมประชุม 

คิดเปนรอยละ หลักฐาน หมายเหตุ 

10 ครัง้ 10 ครัง้ 100 1. ประชุม 6th Meeting of ASEAN 

Health Cluster1: Promoting 

Healthy Lifestyle (ต.ค. 63) 

https://bit.ly/2VJa3jG  

ศรป. สามารถเขารวม หรือสนับสนุน/

อำนวยความสะดวกบุคลากรกรม

อนามัยในการเขารวมการประชุม/

หารือระหวางประเทศ ไดท ันตาม

กำหนดเวลา และครบทุกครั้งที่ไดรับ

เชิญใหเขารวมประชุม หรือไดรับการ

ประสานใหจัดประชุมในปงบประมาณ 

2564 

2. การเขาเยีย่มคารวะอธิบดกีรม

อนามัยของผูแทน UNICEF ประจำ

ประเทศไทย (ต.ค. 63) 

https://bit.ly/3AnUlt8  

3. การประชุมสืบเนื่องของการประชุม

สมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 

(Resumed WHA73) (พ.ย. 63) 

https://bit.ly/3CzT6sD  

4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

องคการอนามัยโลก สมัยที่ 148 

(EB148) (ม.ค. 64) 

https://bit.ly/3xxmpbH  

5. การเขาเยีย่มคารวะอธิบดกีรม

อนามัยของผูแทน UNFPA ประจำ

ประเทศไทย (ม.ค. 64) 

https://bit.ly/2Ub9H4Y  

6. การเขาเยีย่มคารวะอธิบดกีรม

อนามัยของผูแทน WHO และ 

UNICEF (เม.ย. 64) 

https://bit.ly/2VyIQ3x  

7. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัย

ที่ 74 (WHA74) (พ.ค. 64) 

https://bit.ly/3fJXls3  

https://bit.ly/2VJa3jG
https://bit.ly/3AnUlt8
https://bit.ly/3CzT6sD
https://bit.ly/3xxmpbH
https://bit.ly/2Ub9H4Y
https://bit.ly/2VyIQ3x
https://bit.ly/3fJXls3
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ประเด็นที่ 2 การเขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการเขารวมการประชมุ/หารือระหวางประเทศ 

8. การประชุมเพื่อหารอืการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร WHO CCS ค.ศ. 2022 – 

2026 (ก.ค. 64) 

https://bit.ly/3Akb1lp 

9. การประชุมหารือระดับประเทศเพื่อ

พัฒนาแผนงาน CDP ของ UNFPA 

ค.ศ. 2022 – 2026 (ก.ค. 64) 

https://bit.ly/3jQIu0j 

10. การประชุมเพื่อพัฒนาแผนงาน 

Country Programme ของ UNDP 

ค.ศ. 2022 – 2026 (ก.ค. 64) 

https://bit.ly/3Crmx0b 
 

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

สรุปโดย 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กรกฎาคม 2564 
 

https://bit.ly/3Akb1lp
https://bit.ly/3jQIu0j
https://bit.ly/3Crmx0b

