
สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) 

ตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง)  

รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) และภาพรวมการดำเนนิงานในปงบประมาณ 2564 

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

1. สรุปผลผลติ เปรียบเทียบกับแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
เปาหมาย 

ตลอดปงบ 64 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือน

หลัง 

สรุปภาพรวมการ
ดำเนินงานปงบ 64 

(จนถึงเดือน ก.ค. 64) 
หมายเหตุ 

1 รวบรวมขอมูลกรอบความรวมมอื
ระหวางประเทศของกรมอนามยั 
และประเด็นที่ตางประเทศสนใจ 
นำมาวิเคราะหเพื่อกำหนด
มาตรการและวางแผนขับเคล่ือน 

ตุลาคม 2563 1 ครั้ง 0 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 
(บรรลุเปาหมายแลว) 

ดำเนินการเรยีบรอยแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2563 
หลักฐาน https://bit.ly/3yDRZpz   

2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานภาษาอังกฤษ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนโครงการ ธ.ค. 63, มี.ค. 64) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

 

2 ครั้ง 
(บรรลุเปาหมายแลว) 

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพือ่พัฒนามืออาชีพ
ดานตางประเทศสู DOH 4.0 ครบ 2 ครัง้ 

ครั้งที่ 1 เดอืนธนัวาคม 2563  
หลักฐาน https://bit.ly/3lNnOZo    

ครั้งที่ 2 เดอืนมนีาคม 2564 
หลักฐาน https://bit.ly/3CzWhRd  

3 จัดประชุมคณะกรรมการดาน
ตางประเทศ กรมอนามัย 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนโครงการ ก.พ., ม.ิย., ก.ย. 64) 

3 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 
(บรรลุเปาหมายตาม
กำหนดระยะเวลา  

โดยมีกำหนดจดัการ
ประชุมครั้งที่ 3  

ในเดือน ก.ย. 64) 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ดานตางประเทศ กรมอนามัย 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1/2564 กุมภาพันธ 2564 
หลักฐาน https://bit.ly/3ixRMhX   

ครั้งที่ 2/2564 มิถุนายน 2564 
หลักฐาน https://bit.ly/3lKSwT7  

https://bit.ly/3yDRZpz
https://bit.ly/3lNnOZo
https://bit.ly/3CzWhRd
https://bit.ly/3ixRMhX
https://bit.ly/3lKSwT7
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
เปาหมาย 

ตลอดปงบ 64 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือน

หลัง 

สรุปภาพรวมการ
ดำเนินงานปงบ 64 

(จนถึงเดือน ก.ค. 64) 
หมายเหตุ 

4 เขารวม หรอืสนับสนุน/อำนวย
ความสะดวกบคุลากรกรมอนามัย
ในการเขารวมการประชุม/หารอื
ระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(สนับสนุนการเขารวมประชุม 
ตลอดทัง้ป ทัง้นี ้ไมสามารถกำหนด
แผนการประชุมที่แนนอนได ขึน้อยู
กับการหารอืหนวยงานคูรวมมอื) 

5 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครัง้ 
(ดำเนินการจริง 
ไดสูงกวาเปาหมาย

ที่ตั้งไว) 

- ตุลาคม 2563 จำนวน 2 ครัง้ 

 ประชุม 6th Meeting of ASEAN 
Health Cluster1: Promoting 
Healthy Lifestyle 

      หลักฐาน https://bit.ly/2VJa3jG   

 การเขาเยีย่มคารวะอธิบดกีรมอนามัย
ของผูแทน UNICEF ประจำประเทศไทย 

      หลักฐาน https://bit.ly/3AnUlt8   

- พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง 

 การประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed WHA73) 

      หลักฐาน https://bit.ly/3CzT6sD  

- มกราคม 2564 จำนวน 1 ครัง้ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการ
อนามัยโลก สมัยที่ 148 (EB148) 

      หลักฐาน https://bit.ly/3xxmpbH     

 การเขาเยีย่มคารวะอธิบดกีรมอนามัย
ของผูแทน UNFPA ประจำประเทศไทย 

      หลักฐาน https://bit.ly/2Ub9H4Y  

- เมษายน 2564 จำนวน 1 ครัง้ 

 การเขาเยีย่มคารวะอธิบดกีรมอนามัยของ
ผูแทน WHO และ UNICEF  

      หลักฐาน https://bit.ly/2VyIQ3x 

https://bit.ly/2VJa3jG
https://bit.ly/3AnUlt8
https://bit.ly/3CzT6sD
https://bit.ly/3xxmpbH
https://bit.ly/2Ub9H4Y
https://bit.ly/2VyIQ3x
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
เปาหมาย 

ตลอดปงบ 64 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือน

หลัง 

สรุปภาพรวมการ
ดำเนินงานปงบ 64 

(จนถึงเดือน ก.ค. 64) 
หมายเหตุ 

- พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง 

 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 
(WHA74)  

      หลักฐาน https://bit.ly/3fJXls3 

- กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 ครั้ง 

 การประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร WHO CCS ค.ศ. 2022 – 2026  

      หลักฐาน https://bit.ly/3Akb1lp 

 การประชุมหารือระดับประเทศเพือ่
พัฒนาแผนงาน CDP ของ UNFPA ค.ศ. 
2022 – 2026  

       หลักฐาน https://bit.ly/3jQIu0j 

 การประชุมเพื่อพัฒนาแผนงาน Country 
Programme ของ UNDP ค.ศ. 2022 – 2026  

      หลักฐาน https://bit.ly/3Crmx0b 

5 จัดทำบันทึกขอตกลง เอกสาร
โครงการความรวมมือกับ
ตางประเทศหรอืองคการระหวาง
ประเทศ 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(ขับเคล่ือนการดำเนินงานตลอดทั้งป 
ทั้งนี้ ยงัไมสามารถระบุไดวาจะมีการ
จัดทำบันทึกขอตกลง หรือลงนาม

ขอตกลงในเดือนใด) 

1 เรือ่ง 0 เรือ่ง 1 เรือ่ง 
(บรรลุเปาหมายแลว) 

โครงการ Safe Birth for All (ลงนามแลวเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2564) 
หลักฐาน https://bit.ly/37tHLwf  

ทั้งนี้ มีโครงการ/ขอตกลงที่อยูระหวางการ
เจรจาอีก 4 โครงการ ดังนี ้
1. โครงการ Enhancing Food and Drinking 

Water Sanitation 
    หลักฐาน https://bit.ly/37uL462  

https://bit.ly/3fJXls3
https://bit.ly/3Akb1lp
https://bit.ly/3jQIu0j
https://bit.ly/3Crmx0b
https://bit.ly/37tHLwf
https://bit.ly/37uL462
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
เปาหมาย 

ตลอดปงบ 64 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือน

หลัง 

สรุปภาพรวมการ
ดำเนินงานปงบ 64 

(จนถึงเดือน ก.ค. 64) 
หมายเหตุ 

2. แผนยุทธศาสตร WHO CCS ค.ศ. 2022 – 2026 
    หลักฐาน https://bit.ly/3Akb1lp  
3. แผนงาน CDP ของ UNFPA ค.ศ. 2022 – 2026 
   หลักฐาน https://bit.ly/3jQIu0j  
4. แผนงาน Country Programme ของ UNDP 

ค.ศ. 2022 – 2026 
    หลักฐาน https://bit.ly/3Crmx0b 

6 ทำรายงานสรุป (one page) 
การตดิตามความคืบหนาการ
ดำเนินงานตวัชีว้ัดทกุเดือน 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

(แผนดำเนินงาน ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 63, 
ม.ค., ก.พ., มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., 

ก.ค. 64)  

10 ครัง้ 5 ครั้ง 10 ครัง้ 
(บรรลุเปาหมายแลว) 

นำเสนอการติดตามความคืบหนาการดำเนินงาน
ในที่ประชุมประจำเดือนของ ศรป. ทกุเดือน 

- ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ครัง้  
  หลักฐาน https://bit.ly/3lQqYvA    
- พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง 
  หลักฐาน https://bit.ly/3jKqpRv   
- ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ครัง้ 
  หลักฐาน https://bit.ly/3xEXKSC   
- มกราคม 2564 จำนวน 1 ครัง้ 
  หลักฐาน https://bit.ly/3s6SJBd    
- กุมภาพันธ 2564 จำนวน 1 ครั้ง 
  หลักฐาน https://bit.ly/3Ao32DM    
- มีนาคม 2564 จำนวน 1 ครัง้ 
  หลักฐาน https://bit.ly/3xB2aKr    
- เมษายน 2564 จำนวน 1 ครัง้ 
  หลักฐาน https://bit.ly/3s6leiz    
 

https://bit.ly/3Akb1lp
https://bit.ly/3jQIu0j
https://bit.ly/3Crmx0b
https://bit.ly/3lQqYvA
https://bit.ly/3jKqpRv
https://bit.ly/3xEXKSC
https://bit.ly/3s6SJBd
https://bit.ly/3Ao32DM
https://bit.ly/3xB2aKr
https://bit.ly/3s6leiz
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 
เปาหมาย 

ตลอดปงบ 64 

ผลผลิต  
รอบ 5 เดือน

หลัง 

สรุปภาพรวมการ
ดำเนินงานปงบ 64 

(จนถึงเดือน ก.ค. 64) 
หมายเหตุ 

- พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง 
  หลักฐาน https://bit.ly/3xBlU0q    
- มิถุนายน 2564 จำนวน 1 ครัง้ 
  หลักฐาน https://bit.ly/3s3urbl    
- กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 ครั้ง 
  หลักฐาน https://bit.ly/3lMCPeb    

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

กุมภาพันธ – กนัยายน 2564 
(แผนดำเนินงาน ก.พ., ก.ค. 64) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 
(บรรลุเปาหมายแลว) 

ดำเนินการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) 
และผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด  

- รอบ 5 เดือนแรก กุมภาพันธ 2564 จำนวน 1 ครัง้ 
หลักฐาน https://bit.ly/3yEW50S  

- รอบ 5 เดือนหลัง กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 ครัง้ 
หลักฐาน เอกสารฉบับนี้ 

https://bit.ly/3xBlU0q
https://bit.ly/3s3urbl
https://bit.ly/3lMCPeb
https://bit.ly/3yEW50S


-6- 
 

2. ผลลัพธของการดำเนนิงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลงั และภาพรวมการดำเนินงานปงบประมาณ 2564 

 เปาหมายผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและ

บันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) ในรอบ 5 เดือนหลัง มีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

จากเดิม ระดับความรวมมือกับตางประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศใหสอดคลอง

กับพันธกรณีระหวางประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ ในระหวางป 61-65 มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมรอยละ 5-10 

เปลี่ยนเปน มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ขอมูล/โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคลอง/มาตรฐาน/ความ

รวมมือ) ตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ ไดทันตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ไดรับ

การรองขอ คิดเปนรอยละ 100 

  สาเหตุการเปลี่ยนแปลงผลลัพธตัวชี้วัดเนื่องมาจากขอมูล “ระดับความรวมมือกับตางประเทศในการ

ปรับปรุง/พัฒนามาตรฐานภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ และมาตรฐานสากลที่สำคัญใน

ระหวางป 61-65 มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิมรอยละ 5-10” จำเปนตองนำขอมูลที่รายงานจากกระทรวงการตางประเทศ และ 

ศรป. ไดรับทราบจากกระทรวงการตางประเทศวายังไมไดมีรายงานตัวชวัดขางตน จากเดิมที่แจงวาจะทำการจะรายงาน

ภายในเดือนมิถุนายน 2564 

  ในการน้ี ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจึงไดจัดทำ “รายงานสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 

จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) รอบ 5 เดือนหลัง และภาพรวมการดำเนินงานตลอด

ปงบประมาณ 2564 ที่สอดคลองตามแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ” เพ่ือแสดงความเช่ือมโยง

ระหวางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.41 กับแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ เปาหมายแผนยอยที่ 3 คือ 

มีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ (มีมาตรฐานสากล) และสรุปการดำเนินงานซึ่ง

แสดงใหเห็นผลลัพธของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 1.41 วาสามารถดำเนินการไดทันตามกำหนดเวลาและครบตาม

จำนวนที่ไดรับการรองขอ คิดเปนรอยละ 100 โดยสรุปเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก (1) การจัดทำบันทึกขอตกลงหรือ

เอกสารโครงการความรวมมือ และ (2) การเขารวม หรือสนับสนุน/อำนวยความสะดวกบุคลากรกรมอนามัยในการ 

เขารวมการประชุม/หารือระหวางประเทศ รายละเอียดปรากฏดังรายงานตามลิงกนี้ https://bit.ly/3iz6W6M  

  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) สรุปปจจัยที่สนับสนุนใหการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง 

รวมถึงปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 1.41 ตลอดปงบประมาณ 2564 และแนวทาง

ปรับปรุงการดำเนินงานไดดังน้ี 

2.1 โอกาส/ปจจัยสนบัสนุน 

- ป 2564 เปนปสุดทายของแผนการดำเนินงานระยะกลางระหวางประเทศในหลายกรอบ เชน  

แผนยุทธศาสตร WHO CCS (2017 – 2021) แผนงาน CPD ของ UNFPA (2017 – 2021) ทำให

เกิดการหารือระหวางหนวยงานตางๆ กับกรมอนามัยหลายครั้ง จึงเปนโอกาสที่กรมอนามัยจะสามารถ

ผลักดันประเด็นสุขภาพที่กรมอนามัยใหความสำคัญเขาไปในแผนงานระหวางประเทศตางๆ ได 

- หนวยงานและบุคลากรสามารถมีความคุนเคยและสามารถปรับตัวเขากับเทคโนโลยีการประชุม

ออนไลนไดดีขึ้น ทำใหสามารถขยายกลุมเปาหมายในการเขารวมประชุมหารือระหวางประเทศ 

เปนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งดานภาษาอังกฤษ ดานวิชาการ รวมถึงทักษะการ

เจรจาในเวทีการประชุมระดับนานาชาติ 

https://bit.ly/3iz6W6M
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- เครือขายคณะกรรมการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย มีการประชุม

หารือเพื่อติดตามการดำเนินงานดานตางประเทศในปงบประมาณ 2564 ที่คอนขางตอเนื่อง รวมถึง

มีเครือขายการสื่อสารอยางไมเปนทางการจึงทำใหการประสานงานเพื่อขอขอมูลและเสนอช่ือ

ผูแทนเขารวมการประชุมตางๆ สามารถดำเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา 

2.2 ปญหา/อุปสรรค 

- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งดานวิชาการและภาษาอังกฤษที่สามารถเปนผูแทนกรมอนามัย 

หรือผูแทนประเทศไทยในการประชุม/เจรจาระหวางประเทศได ยังมีจำนวนจำกัดมาก ทำให

บุคลากรที่มีคุณสมบัติซึ่งเปนคนเดิมตองรับภาระงานเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากตองเขารวมประชุมหลาย

รายการ รวมถึงอาจะตองรับผิดชอบประเด็นที่อยูนอกเหนือภารกิจของตนเองดวย 

- กรมอนามัยยังไมมีกลไกสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหแกผูแทนที่เขารวมการประชุม

ตางประเทศผานระบบออนไลนที่เปนรูปธรรม ซึ่งหลายกรณีประเทศที่เปนเจาภาพจัดประชุม 

มีเขตเวลา (time zone) ตางจากประเทศไทยหลายชั่วโมง เชน ประเทศในทวีปยุโรปและ

อเมริกา ทำใหผูแทนตองเขารวมการประชุมในชวงดึก – เชามืด ของประเทศไทย และยังตอง

เขามาปฏิบัติงานที่กรมอนามัยในเชาวันรุงขึ ้นตามเวลาราชการ สงผลใหเกิดความออนลา 

ปจจุบันบางหนวยงานมีการสนับสนุนโดยอนุญาตใหบุคลากรที่ตองเขารวมการประชุมออนไลน

ปฏิบัติงานจากที่พัก (work from home) ในชวงที่มีการประชุม แตวิธีนี้ยังขึ้นอยูกับดุลพินิจ

ของผูบริหารหนวยงานดวย จึงยังไมสามารถดำเนินการได 100% 

2.3 แนวทางปรับปรุงการดำเนนิงาน 

- จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรกรมอนามัยอยางตอเนื่อง 

เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนกรมอนามัยในการประชุม หารือ เจรจาในการ

ประชุมระหวางประเทศ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานตางประเทศ ทั้งดานภาษาอังกฤษ 

และดานวิชาการ เชน สงเสริมและอำนวยความสะดวกบุคลากรในการเขารวมการอบรม  

การประชุมระหวางประเทศ เพื่อใหสามารถเปนผูประสานในการจัดทำขอมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจหนวยงานของตนเองได 

- จัดใหมีกลไกสนับสนุนผูแทนในการเขารวมประชุมระหวางประเทศผานระบบออนไลนที่เปน

รูปธรรม เปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

 

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

จัดทำโดย 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กรกฎาคม 2564 
 


