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ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
 ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ของกรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparison) การเปรียบเทียบ 
ศรป. ได้น ำกลไกและรปูแบบกำรด ำเนินงำน ตลอดจนบทบำทของกรมอนำมัยในควำมร่วมมือระดับทวิภำคีไทย-สปป.

ลำว และควำมร่วมมือระดับภูมภิำคอำเซียน  

ตารางเปรียบเทียบการด าเนินงานความร่วมมือ 2 ระดบั 
ระดับความร่วมมือ นิยาม ประเด็นความร่วมมือ กลไก บทบาทกรมอนามัย 

ควำมร่วมมือทวิภำคี 
ไทย-สปป.ลำว 
 

กำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง 2 
ประเทศ 

ส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 

1. แผนปฏิบัติการความ
ร่วมมือไทย-ลาวด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Joint Action 
Plan on Health 
Promotion and 
Environmental Health) 
2. Letter of Agreement 
3. คณะกรรมกำรควำม
ร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ 
4. คณะกรรมกำรบริหำร
และคณะท ำงำนควำม
ร่วมมือไทย-ลำวด้ำน
อนำมัยแม่และเด็ก (เขต
เมืองคู่น ำร่อง) 
5. คณะกรรมกำรบริหำร
และคณะท ำงำนควำม
ร่วมมือไทย-ลำว 

กรมอนำมัยเป็นประเทศ 
คู่ร่วมมือ โดยมี ศรป. 
ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำน
ประสำนกลำง(เลขำนุกำร)
เพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนภำยใต้ MOU , 
Joint Action Plan และมี
หน่วยงำนวิชำกำรและศอ. 
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ประเด็น 
ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร 

 ควำมร่วมมือภูมิภำค
อำเซียน 

กำรด ำเนินงำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
ประเทศไทยกับ
ประเทศสมำชิก
อำเซียน 10 ประเทศ 
อำเซียนมสีถำนะเป็น
องค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ในระดับ
ภูมิภำคอย่ำงแท้จริง 
โดยมีหลักกำร 
แนวคิด และกรอบ
กำรท ำงำน ที่ลึกซึ้ง
และชัดเจน 

Cluster 1: Promoting 
healthy lifestyle 
Health Priority 7: 
Promotion of Good 
Nutrition and 
Healthy Diet 

-กฎบัตรอำเซียน 
-ด ำเนินงำนในรูปแบบ 
Cluster 
-คณะกรรมกำรสำธำรณสุข
อำเซียน (ระดับกระทรวง) 

-กระทรวง สธ.ได้
มอบหมำยให้กรม เป็น 
Cluster Coordinator: 
Cluster 1 
- (ศรป.) ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
 

 
จำกตำรำงเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ ควำมร่วมมือทวิภำคี เป็นกำรด ำเนินงำนระหว่ำง

ประเทศที่ขึ้นอยู่กับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ำยสนใจและเสนอท ำควำมตกลงว่ำจะด ำเนินงำนร่วมกันในแต่ละรูปแบบภำยใต้กรอบ MOU 
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 ส่วนควำมร่วมมือระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นควำมร่วมมือที่อยู่ภำยใต้ข้อตกลงของอำเซียน ประเทศสมำชิกต้อง
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนประเด็นที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรประชุมวำระต่ำงๆที่ก ำหนด 

2. ความร่วมมือทั้ง 2 ระดับ เป็นการด าเนินงานความร่วมมือในลักษณะงานวิชาการ การประสานงาน มิใช่ข้อมูลที่
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์หาแนวโน้ม Trend ได้  

3.ผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ท ำหน้ำที่เป็นหน่วยประสำนกำรด ำเนินงำน และอ ำนวยกำรด้ำนต่ำงประเทศของกรม
อนำมัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ โดยเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อน
งำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสุขภำพโลก ซึ่งควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ผ่ำนมำด ำเนินงำน
ภำยใต้กรอบต่ำงๆ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ควำมร่วมมือระดับโลก เช่น องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) หน่วยงำนภำยใต้สหประชำชำติ (UN Agency เช่น 
UNICEF, UNFPA) 

2. ควำมร่วมมือระดับทวิภำคี เช่น ไทย – ลำว ซึ่งปัจจุบันกรมอนำมัยมีแผนปฏิบัติกำรร่วมด้ำนส่งเสริมสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม ไทย-ลำว ควำมร่วมมือไทย – เมียนมำ ซึ่งปัจจุบันกรมอนำมัยมีร่ำงแผนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ 
ไทย – เมียนมำ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

3. ควำมร่วมมือระดับภูมิภำค (อำเซียน) ซึ่งปัจจุบันกรมอนำมัยและศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท ำหน้ำที่เป็น
เลขำนุกำรและผู้ประสำนงำนหลักของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle 

 โดยจำกตัวชี้วัดนี้ ศูนย์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ได้เลือกควำมร่วมมือระดับทวิภำคีไทย-สปป.ลำว และควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคอำเซียน มำใช้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ เพรำะ
ทั้ง 2 กรอบ ถือเป็นข้อตกลงระหว่ำงประเทศในที่มีผลต่อทั้งควำมสัมพันธ์ในระดับภูมิภำค และแสดงถึงควำมเป็นผู้น ำด้ำนส่งเสริม
สุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนำมัย ในประเด็นที่หยิบยกมำจัดท ำเป็นเอกสำรคู่มือ แนวทำงระดับภูมิภำค หรือผลักดัน
ให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในภูมิภำค 

สถานการณ์ปัจจุบันและข้อเสนอแนะ (Le) 
ประเด็นความต้องการ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 

ควำมรอบรู้ด้ำนวชิำกำรของ
นักวิเทศสัมพันธ ์

ผู้ปฏิบัตงิำนไม่ใชน่ักวิชำกำร แต่เป็นนักวิเทศ
สัมพันธ์ จึงไม่มีเนื้อหำวิชำกำรทีพ่ร้อมให้
ข้อคิดเห็น 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องเกำะติดสถำนกำรณป์ัจจุบนั
ของแต่ละประเด็น 
- หำเวทีวิชำกำรเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิชำกำร 

เนื้องำนไมไ่ด้รับกำรต่อ
ยอดจำกหน่วยงำนวิชำกำร 
เนื่องจำกเปลี่ยนผู้รับผดิชอบ 

หลำยหน่วยงำนเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ จะท ำให้งำนด้ำนตำ่งประเทศไม่ได้
รับกำรต่อยอด 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องมีฐำนองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง
และสำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ผู้รับผิดชอบรำยใหม่ได้ 

กิจกรรมที่ประเทศไทยต้อง
จัดกำรประชุม/หำรือ หรือเข้ำ
ร่วม 

- นักวิชำกำรที่รับผิดชอบยังไม่สำมำรถเชื่อมโยง
ประเด็นหลัก เนื้อหำ และสิง่ที่ตอ้งท ำใน
กิจกรรมหลักได้ เนื่องจำกขำดองค์ควำมรู้ที่จะ
เชื่อมโยงงำนของหน่วยงำนระดบัโลกหรือใน
ระดับอำเซียน 
- สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ยังแพร่ระบำดอยู่ 
อำจท ำให้กำรประชุม/หำรือ ต้องเลื่อนออกไป 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องมีควำมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์กำรจัดกิจกรรม และให้ควำมรู้ที่ถูกต้อง
เพื่อให้หน่วยงำนผลักดันให้กิจกรรมที่รับผิดชอบ
เกิดขึ้นจริงต่อไป 
- จัดกำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
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ประเด็นความต้องการ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 

กำรจัดท ำข้อเสนอเชิง
นโยบำย 

- ไม่มีข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกส ำนัก/กอง ที่
เก่ียวข้อง เนื่องจำกอำจไม่มีข้อมูลที่เพียงพอใน
กำรให้ข้อเสนอ 

- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ เพื่อ
เพิ่มควำมเข้ำใจและกำรเตรียมเนื้อหำล่วงหนำ้ 
และให้ได้ข้อมูลสนบัสนุนที่ตรงประเด็น 

 
4. ความรู้ที่น ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
 4.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (๒) ประเด็นต่ำงประเทศ (https://bit.ly/3hiDjbX) 

4.2 วำระกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขหลังปี ค.ศ. 2015 ของอำเซียน (ASEAN Post-2015 Health    
     Development Agenda) (https://bit.ly/3Fidkcy) แผนปฏิบัติกำรด้ำนโภชนำกำรระดับอำเซียน ค.ศ. 
2018 – 2030 (https://bit.ly/3BnFDW9) 
4.3 แผนปฏิบัติกำรร่วมควำมร่วมมือด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ไทย-ลำว ปี 2565 
(https://bit.ly/3BnGoyq) 
และ (https://bit.ly/3PeIFS3) 
4.4 ข้อมูลกำรประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle (https://bit.ly/3iOCFUa) 
4.5 MOU ไทย-ลำว ปี 2559 (https://bit.ly/3PbRf46)  
4.6 รำยงำนกำรประชุมเตรียมกำรควำมร่วมมือไทย-ลำว ปีงบประมำณ 2565 (https://bit.ly/3F7FkQ4) 

 
การวิเคราะห์โดย SWOT 
Strength 

- กรมอนำมัยเป็นหนึ่งในกรมที่มีควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศมำอย่ำงยำวนำน 

- กรมอนำมัยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือที่เก่ียวข้องมำอย่ำงสม่ ำเสมอ และมี
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำท่ำทีและข้อเสนอเชิง
นโยบำย 

Weakness 
- ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษของบุคลำกร  
- ขำดกำรเชื่อมโยงประเดน็งำนของส ำนัก/กอง กับ

กรอบควำมร่วมมือที่เก่ียวข้อง 
- บุคลำกรขำดควำมรู้ไม่ทรำบถึงกฎ/ระเบียบของกำร

ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบต่ำงๆ  

Opportunity 
- กำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมหนำ้ใหม่ได้

เข้ำร่วมผ่ำนระบบออนไลน์ 
- กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกรอบควำมร่วมมือที่

เก่ียวข้องกับกรมอนำมัย 
- กำรก้ำวเป็นผูน้ ำระดับภูมิภำคในประเด็นที่กรม

อนำมัยต้องกำรผลักดนั 

Threat 
- กำรผลัดเปลี่ยนหรือหมุนเวียนงำน ท ำให้บุคลำกรที่

ท ำงำนดำ้นตำ่งประเทศไม่ได้รบักำรส่งต่อข้อมูล 
- ไม่มีกำรจัดประชุมใหญ่ หรือผลลัพธ์อำจไมไ่ด้ตำม

เป้ำหมำยเมื่อเป็นกำรประชุมผำ่นออนไลน์ 
- กำรขำดผู้เชี่ยวชำญทีท่ ำงำนเฉพำะดำ้นกำรผลักดัน

เอกสำร/วำระระดับภูมิภำค ซึ่งต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- สถำนกำรณ์ COVID-19 อำจท ำให้งำนล่ำช้ำกวำ่ปกติ 
และด ำเนนิกำรไม่ต่อเนื่อง 

5.ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ 
-  ควำมรู้เกี่ยวกับกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ที่กรมอนำมัยมีสว่นร่วม  
-  ควำมส ำคัญของประเด็นงำนระดับโลกและระดับภูมิภำค 
-  ควำมรูภ้ำษำอังกฤษ 

https://bit.ly/3hiDjbX
https://bit.ly/3Fidkcy
https://bit.ly/3BnFDW9
https://bit.ly/3BnGoyq
https://bit.ly/3PeIFS3
https://bit.ly/3iOCFUa
https://bit.ly/3PbRf46
https://bit.ly/3F7FkQ4
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6. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
 กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สว่นเสียของงำนควำมร่วมมือทวภิำคีไทย-สปป.ลำวและควำมร่วมมือระดับภูมิภำค
อำเซียน ได้แก่หน่วยงำนวชิำกำรศูนย์อนำมัยของกรมอนำมัย กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรม
อนำมัยของสปป.ลำว ประเทศสมำชิกอำเซียน กรมต่ำงๆที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งผูบ้ริหำรระดับ
ต่ำงๆ  
 6.1 ผู้บริหารกรมอนามัย ได้แก่ 
  6.1.1 อธิบดีกรมอนามัย มีควำมคำดหวังต่อศรป. โดยเชิญผู้อ ำนวยกำร ศรป.เข้ำพบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 เพื่อ
มอบหมำยภำรกิจและให้แนวทำงกำรด ำเนนิงำนควำมร่วมมือของศรป. ดังนี ้

 ให้ศรป.เป็นศูนย์กลางข้อมูลควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
 พัฒนาระบบงานระหว่ำงประเทศ ในกำรเตรียมกำรท่ำที/เตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้เดินทำงไปร่วมประชุม 
 ให้ศรป. แสวงหำควำมร่วมมือหรือประเด็น best practice ใหม่ๆ ที่จะน ำมำปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกรม 

  6.1.2 นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย มีความคาดหวังให้กรมอนามัยมีบทบาทน าด้ำน
ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จำกกำรประชุมเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุมควำมร่วมมือทวิภำคีไทย-ลำว
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2565 นำยแพทย์สรำวุฒิ ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน
ให้บรรลุ โดยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนภำยใต้ควำมตกลง กำรทบทวนค ำสั่งคณะกรรมกำร และทบทวนร่ำงแผนปฏิบัติกำร  
ควำมร่วมมือปี 2565 เพื่อจัดท ำเป็นฉบับปี 2566 นอกจำกนี้ ได้ให้ควำมส ำคัญต่องำนควำมร่วมมือกรอบอำเซียน จำกกำร
เดินทำงไปร่วมประชุมรัฐมนตรีสำธำรณสุขอำเซียนครั้งที่ 15 ระหว่ำงวันที่ 11 – 15 พฤษภำคม 2565 ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 
และได้ร่วมอภิปรำยเอกสำรระดับอำเซียน 
 6.2 ผู้อ านวยการศรป. มีควำมคาดหวังให้ผู้รับผิดชอบงานควำมร่วมมือทวิภำคีไทย-สปป.ลำวและควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคอำเซียนด ำเนินงำนควำมร่วมมือฯ ได้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยภำยในปีงบประมำณ 2566 ควำมร่วมมือทวิ
ภำคีไทย-สปป.ลำว คำดหวังให้มีร่ำงเอกสำร Joint Action Plan ฉบับภำษำอังกฤษส่งให้สปป.ลำวพิจำรณำ และส ำหรับควำม
ร่วมมือระดับภูมิภำคอำเซียนคำดหวังให้มีร่ำงเอกสำร Minimum Standards and Guidelines on Actions to Protect 
Children from Harmful Impact of Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages in the ASEAN Region  
 6.3 ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิชาการ ศูนย์อนามัยของกรมอนามัย กองการต่างประเทศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัยของสปป.ลาว ประเทศสมาชิกอาเซียน กรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข มีควำมคำดหวังว่ำทัง้ 2 กรอบควำมร่วมมือจะสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ
และเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้อีกทั้งมีควำมคำดหวังในเร่ืองกำรช่วยปรบัแก้ไขภำษำเอกสำรวิชำกำร กำรให้ค ำปรึกษำงำนด้ำน
ต่ำงประเทศในกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ควำมคำดหวังในกำรขอรับกำรสนับสนนุบุคลำกรของศรป.ในกำรประชุมระหวำ่งประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ    

7. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  
จำกประเด็นปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้น รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศรป. จะเห็นได้ว่ำกำร

ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศยังได้รับควำมคำดหวังจำกหน่วยงำนภำยนอก ในกำรท ำหน้ำที่
วิชำกำรอย่ำงเต็มตัว พร้อมด้วยทักษะด้ำนภำษำในกำรติดต่อสื่อสำรกับทีม/คณะท ำงำนต่ำงชำติ รวมถึงกำรสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมส ำคัญของควำมร่วมมือในกรอบต่ำงๆ เพื่อกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงประเด็น และ
ทันท่วงที ศรป. จึงก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB มำจัดท ำทิศทำงในแผน/แนวทำง
ปฏิบัติ ดังตำรำงท้ำยนี้ 



PIRAB มาตรการ/แนวทาง เหตุผลในการก าหนดมาตรการแนวทาง 
Partnership 
 

1. สร้ำงเครือข่ำยนักวิชำกำรที่ดูแลงำนด้ำนต่ำงประเทศ
ของแต่ละหน่วยงำนให้เข้มแข็ง 

กำรสร้ำงเครือข่ำยนักวิชำกำรที่ดูแลงำนด้ำนต่ำงประเทศของแต่ละหน่วยงำนถือว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ เนื่องจำกส ำนัก/กอง/ศูนย์ต่ำงๆ ถือว่ำเป็นเจ้ำของหลักของประเด็น
วิชำกำรนั้นๆ จึงควรสร้ำงทีมด้ำนต่ำงประเทศของกรมอนำมัยให้เข้มแข็ง เพื่อติดต่อและประสำนข้อมูลได้
อย่ำงรวดเร็ว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบกำรตัดสินใจได้อย่ำงทันท่วงที 
 

Partnership, 
Advocate,  
Build Capacity 
 

2. สนับสนุนด้ำนภำษำอังกฤษแก่หน่วยงำนในกำร
ผลักดันประเด็นภำยใต้ควำมร่วมมือต่ำงๆ 

ให้กำรสนับสนุนด้ำนภำษำ ทั้งในด้ำนกำรเขียน ตรวจสอบ และจัดท ำท่ำทีในกำรประชุม เพื่อช่วยในกำร
ผลักดันวำระให้รำบรื่นและกำรสื่อสำรกับประเทศสมำชิกในกรอบควำมร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง 

Advocate, 
Build Capacity 

3. พัฒนำบทบำท จำกกำรท ำหน้ำที่เชิงรับ ให้พัฒนำเป็น
ผู้ริเริ่ม 

พัฒนำบทบำท จำกกำรท ำหน้ำที่เชิงรับ ที่รอให้หน่วยงำนเป็นผู้เริ่มต้นก่อน โดยพัฒนำเป็นผู้ริเริ่ม และ
กระตุ้นให้กำรท ำงำนเป็นไปตำมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติกำรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมล่ำช้ำ  และสร้ำง
ควำมล ำบำกในช่วงที่ใกล้กับกำรประชุมใหญ่ โดย ศรป. จ ำเป็นต้องท ำงำนเชิงรุกมำกขึ้น และประสำน
ข้อมูลที่ฉับไวยิ่งขึ้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักวิชำกำรเจ้ำของประเด็น 
 

Regulate 4. ก ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 

เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

Advocate  
 

5. สนับสนุนกำรเข้ำถึงควำมรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้รับบริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมร่วมมือได้ง่ำยขึ้น 
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แผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ 4.19 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย 
มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิต (Output) 

1. สร้ำงเครือข่ำยนักวิชำกำรที่ดูแลงำนด้ำน
ต่ำงประเทศของแตล่ะหน่วยงำนให้เข้มแข็ง 

1.1จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะท ำงำนกำรด ำเนินงำนควำมรว่มมือไทย-ลำว  
ด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมยัสิ่งแวดล้อม 

พ.ย. 65 1 ฉบับ - ส ำเนำเอกสำรค ำสั่ง 

2. สนับสนุนด้ำนภำษำอังกฤษแก่หน่วยงำนใน
กำรผลักดันประเด็นภำยใตค้วำมรว่มมือต่ำงๆ 

2.1ให้ค ำแนะน ำ ปรับแก้ไขไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษใน
เอกสำรวิชำกำร 

พ.ย.65 - ก.ค.66 4 ครั้ง 
-รอบ 5 เดือนแรก 2 ครั้ง  
-รอบ 5 เดือนหลัง 2 ครั้ง  

หลักฐำนกำรส่งงำนเช่น Line  
E-mail หนังสือ ฯลฯ 

3. พัฒนำบทบำท จำกกำรท ำหน้ำที่เชิงรับ ให้
พัฒนำเป็นผู้รเิริ่ม 

3.1 ร่วมประชุม ASEAN Health Cluster 1 ก.พ. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 

 3.2 ประชุม SOMHD ครั้งท่ี 17  เม.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 
 3.3 ประชุมเตรยีมกำรไทย-ลำว เม.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 
 3.4 ประชุมควำมร่วมมือไทย-ลำว มิ.ย. 66 1 ครั้ง 1 Page ภำพข่ำวกำรประชุม 
4. ก ำกับติดตำมกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนพัฒนำ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

4.1 จัดท ำแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัด  พ.ย. 65 - ก.พ. 66 1 ฉบับ - เอกสำรแผนกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตัวช้ีวัด 4.19 

 4.2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนในกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ ศรป. 

พ.ย.65 - ก.ค. 66 9 ครั้ง - รำยงำนประชุมประจ ำเดือน
ของ ศรป. 

 4.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดฯ ในระบบ DOC 
ทุกเดือน 

พ.ย..65 - ก.ค. 66 9 ครั้ง - รำยงำนประชุมประจ ำเดือน
ของ ศรป. 

 4.4 จัดท ำรำ่ง Concept Note ของเอกสำร Minimum 
Standards and Guidelines on Actions to Protect 
Children from Harmful Impact of Marketing of 
Food and Non-Alcoholic Beverages in the 
ASEAN Region 
 
 
 
 

ธ.ค.65 - ก.พ. 66 1 ชุด ร่ำง Concept Note  
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มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิต (Output) 
 4.5 จัดท ำร่ำงเอกสำร Joint Action Plan ไทย-สปป.

ลำว 
ธ.ค. 65 - ก.พ. 66 

มี.ค. - ก.ค. 66 
รอบ 5 เดือนแรก 1 ชุด 
รอบ 5 เดือนหลัง 1 ชุด 

รวม 2 ชุด 

รอบ 5 เดือนแรก  
ร่ำงเอกสำร Joint Action Plan 
รอบ 5 เดือนหลัง 
เอกสำร Joint Action Plan  
ชุดภำษำไทยและอังกฤษ   
ฉบับสมบรูณ์  

 4.6 จัดท ำรำยงำน ศรป. ภำพรวมควำมส ำเร็จตำมกลไก
ควำมร่วมมือในรอบ 5 เดือนแรก (special report) 

ก.พ. 66 1 ฉบับ เอกสำร special report 

5.สนับสนุนกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
กำรเข้ำถึงควำมรู้และเทคโนโลย ี

5.1 พัฒนำปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์รำยกำรข้อมลู
ควำมร่วมมือให้เข้ำถึงได้ง่ำย 

ธ.ค.65 - ก.พ. 66 2 รำยกำร 1.รำยกำรข้อมลูควำมร่วมมือทวิ
ภำคีไทย-สปป.ลำว 
2รำยกำรข้อมลูควำมร่วมมือ
ระดับภูมิภำคอำเซียน 

 


