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รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ 5 เดือนแรก 
1. ทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม ใน รอบ 5 เดือน
แรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 256๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 8 กิจกรรม และมี ๒ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผน ได้แก่ (๑) 
แสดงผลงานที่เรามีที่สอดคล้องกับหน่วยงาน และ (๒) วิเคราะห์ Gap โดยใช้ SWOT และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 การดำเนินการกิจกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

1. แสดงผลงานที่เรามีที่สอดคล้อง
กับหน่วยงาน 

๑ ครั้ง 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนในเดือน
มกราคม 

- มีการรวบรวมผลองค์ความรู้ของหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบพร้อมใช้งาน 

- รายงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 

2. วิเคราะห์ Gap โดยใช้ SWOT 
และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 

๑ ครั้ง 

- ได้ดำเนินการเรียบร้อยตามแผนในเดือน
มกราคม 

- มีการวิเคราะห์ Gap โดยใช้ SWOT และ
เขียนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 

- รายงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 

3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีผลงาน
การจัดการความรู้ อย่างน้อยคน
ละ ๑ เรื่อง ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและภารกิจของ
หน่วยงาน 

๑๒ คน 

- มีการทำประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กรมอนามัย เรื่อง มาตรการการ
ส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) (Link) 

- ในรอบ 5 เดือนแรก (ผลการดำเนินการของ
เดอืนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทุกคน มีผลงานการจัดการ

- ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
อนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) (Link) 

- ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/attention01/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/attention01/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

ความรู้ อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน
หน่วยงานและนำมาเผยแพร่ใน
ระบบ 

๑๐ ครั้ง 

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการแล้ว 5 
ครั้ง (เหลืออีก 5 ครั้ง) มีการทำสรุปประชุม
เชิงปฏิบัติการ และนำมาเผยแพร่ในระบบ 
จำนวน 9 เรื่อง 

- มีการทำหนังสือแจ้งเวียนสรุปประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ  

- มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประชุม
ประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (รายละเอียดอยู่ในผลการติดตาม
กำกับตัวชี้วัดประจำเดือนของแต่ละเดือน) 

- สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

5. จัดโครงการอบรม Journal Club 

๘* ครั้ง 

- ในรอบ 5 เดือนแรก ได้ดำเนินการแล้ว ๓ 
ครั้ง (เหลืออีก 5 ครั้ง) 

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัดโครงการอบรม 
Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผล

- เอกสารประกอบประชุม/ เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ ๑ 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/ เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที ่๒ 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/ เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201_2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202_2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=939&filename=index
https://cic.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

กระทบต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ทำให้
จำนวนครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตารางกำหนดการ
และหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ 
๒๕64 สามารถดไูด้ที่ (Link) 

Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 
(Link) 

6. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงาน
ผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

๒ ครั้ง 

- ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ตาม
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จดัการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน   
(Link: หน้า 3)  

- รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
(Link) 

- เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

7. พัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๒ ครั้ง 

- ได้ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตามข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการข้อมูลและ
ความรู้ของหน่วยงาน (Link: หน้า 3) 

- รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Link) 

- เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

8. ทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 5 
เดือนแรก 

๑ ครั้ง 
- มีการทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 5 เดือน

แรก 
- เอกสารฉบับนี้ 

9. สรุปผลการดำเนินงานและการ
ประเมินผลการดำเนินงานพร้อม
สรุปบทเรียน 

๑ ครั้ง 
หมายเหตุ: ยังไม่ถึงกำหนด 

 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
http://cic.anamai.moph.go.th/download/New/News-25Feb2021.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%93%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B._%E0%B8%81.%E0%B8%9E.64.pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

10. Outcome มีเอกสารแสดงผล 
(รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

๑ ครั้ง 
หมายเหตุ: อยูร่ะหว่างดำเนินการ 

 

 
2. ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก 

สำหรับผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงานในรอบ 5 เดือนแรก เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/การจัดการความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน จำนวน 20 
เรื่อง และจำแนกตามการนำไปใช้ประโยชน์ 5 มิติ ได้ตามรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2 และ 3  

ตารางท่ี 2 รายการผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน  
ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
1 เอกสารประกอบการประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัด

กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ 

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงานวิชาการ เว็บไซต์หน่วยงาน หน้าการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ 2564 
(Link) 

2 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม
อนามัย  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ, 
วิเทศสัมพนัธ์ 

นวัตกรรม เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

3 การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ  ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

นวัตกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ (Link) 

4 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิก
คืนเงินทดรองราชการ 

อำนวยการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report
http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.pdf
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ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
5 ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อำนวยการ การจัดการ

ความรู้ 
เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

6 ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงสาธารณสุข  

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

7 ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง มาตรการ
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

8 มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่พักหรือเดินทางไปหรือ
กลับจากพ้ืนทีมีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

9 รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ, 
วิเทศสัมพันธ์ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

10 รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ  ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

11 สรุปการอบรมแผนแม่บริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี  ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

12 สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี 
กรมอนามัย 

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

13 สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_3/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
http://cic.anamai.moph.go.th/download/attention01/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://wwwold.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/bic/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%93%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.64.pdf
https://wwwold.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/bic/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B._%E0%B8%81.%E0%B8%9E.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%2064.pdf
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ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
14 สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN 

และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรมอนามัย 
กลุ่มยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน (Link) 

15 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือ
ราชการและการเขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณฯ 
ประจำปี 2564  

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

16 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบ
ประชุมทางไกล (Conference) รุ่นที่ 2 

ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

17 สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ wifi กรมอนามัย  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

18 สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้  ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

19 สรุปรายงานการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี การบริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563  

อำนวยการ การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

20 สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความร่วมมือ, 
วิเทศสัมพันธ์ 

การจัดการ
ความรู้ 

หน้าสรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%20ASEAN%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%2064.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
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ตารางท่ี 3 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ  
การนำไปใช้
ประโยชน์ 

รายการ ร้อยละ 

เชิงนโยบาย • ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงสาธารณสุข 

• ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง มาตรการ
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

• มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่พักหรือเดินทางไปหรือ
กลับจากพ้ืนทีมีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

• สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี 
กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN 
และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

26.92 

เชิงวิชาการ • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิก
คืนเงินทดรองราชการ 

• สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี 
กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN 
และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 
• สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ 
• สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบ

ประชุมทางไกล (Conference) รุ่นที่ 2 
• สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือ

ราชการและการเขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณฯ 
ประจำปี 2564 

• สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ wifi กรมอนามัย 

• สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ให้เป็นมืออาชีพ 

38.46 
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การนำไปใช้
ประโยชน์ 

รายการ ร้อยละ 

• เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัด
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ 

เชิงสาธารณะ • สรุปการอบรมแผนแม่บริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี 3.85 
เชิงพื้นที่ - 0 
เชิงพาณิชย์ • การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม
อนามัย  

• การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู

งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย  

• รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือ

ราชการและการเขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณฯ 
ประจำปี 2564 

• สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ wifi กรมอนามัย 

• สรุปรายงานการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี การบริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 

• สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ให้เป็นมืออาชีพ 

30.77 

รวม 100 
 

ผลงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภทการจัดการความรู้ ร้อยละ 80 
รองลงมาคือนวัตกรรม ร้อยละ 10 คู่มือการปฏิบัติงาน 5 และผลงานวิชาการ ร้อยละ 5 สำหรับการนำไปใช้
ประโยชน์ใน 5 มิติ ส่วนใหญ่สำหรับใช้เชิงวิชาการ ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 30.77 
เชิงนโยบาย ร้อยละ 26.92 และเชิงสาธารณะ ร้อยละ 3.85 
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3. เอกสารแสดงรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงาน  
1. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
2. ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management: KM) (Link) 
3. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link) 
4. รายงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
5. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
6. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
7. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
8. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
9. รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ

ปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
10. รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
11. สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 
12. เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Link) 
13. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ ๑ (Link) 
14. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ ๒ (Link) 
15. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 (Link) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.anamai.moph.go.th/download/attention01/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201_2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202_2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/Meeting/cic_meeting/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203_2564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%93%20%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%81.%E0%B8%9E.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B._%E0%B8%81.%E0%B8%9E.64.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=939&filename=index
https://cic.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=941&filename=index
http://cic.anamai.moph.go.th/download/New/News-25Feb2021.pdf
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4. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกล
ยุทธ์ PIRAB 

 
 

5. ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  

๑. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

๒. ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง  มาตรการการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. องค์ความรู้จากการประชุมและอบรม (Link)  
เพื ่อนำมาแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในการพัฒนางานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบและภารกิจของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น      

Partnership (การสร้างพันธมิตร)P
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและหน่วยงานวิชาการท่ีเป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือประสานความร่วมมือ สร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล และเอ้ือประโยชน์ในการท างานให้ลุล่วงไป
ด้วยดี

Investment (การลงทุน)I
• จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความร่วมมือด้านต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมมือระหว่างประเทศ

เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท าระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

Regulation (การก ากับ ควบคุม)R
• ออกมาตรการการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนากระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฎิบัติตามในทิศทาง
เดียวกัน

Advocacy (ชี้น า สื่อสาร)A
• สร้างความร่วมมือในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นคลังความรู้ของหน่วยงานและองค์กร
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและน ามาเผยแพร่ในระบบ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการพัฒนางานและ
สนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)B 
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาข้อมูลวิชาการขององค์กรในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานในด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=responsibility
http://cic.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=946&filename=attention01
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
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๔. ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (Link) 
เพ่ือใช้ในการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีนานาชาติ  

๕. รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการของการจัดกิจกรรมด้านวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๖. ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Link) 
เพ่ือนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน 

๗. ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการสมัครรางวัลเลิศรัฐประเภทนวัตกรรมการบริการ 

๘. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ.2549 (Link) (2) ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link) (3) ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link) และ (4) นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 
2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา) (Link) 
  

http://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/Presentation%20Skills%20for%20DoH%204.0.pdf
http://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/download/D_DMKM/2563/Techno/KM_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(TPSA).pdf
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2549_F1.pdf
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2552_F2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5m_sXXlCW5lQ3lNNXB1QzA0R00/view
https://planning.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/planning/ewt_dl_link.php?nid=640
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6. แผนการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามกลยุทธ์ PIRAB 
ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานเรียบร้อยแล้วตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับรอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - 

กรกฎาคม 2564) มี 7 กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากรอบ 5 เดือนแรก รายละเอียดตามตาราง 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ 
เป้าหมาย 
รอบ 5 

เดือนหลัง 
หลักฐาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีผลงาน
การจัดการความรู้ 
อย่างน้อยคนละ ๑ 
เรื่อง ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ
และภารกิจของ
หน่วยงาน 

P,R,A,B • พันธกิจของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Link) 
• ประกาศศูนย์ความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง 
มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
• องค์ความรู้จากการประชุมและอบรม 
(Link) 

12 คน • ผลงานการจัดการความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและภารกิจของ
หน่วยงาน  

มี.ค. -ก.ค.
64 

2 แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ใน
หน่วยงานและ
นำมาเผยแพร่ใน
ระบบ  

P,A,B • สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

• ประกาศศูนย์ความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง 
มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
• องค์ความรู้จากการประชุมและอบรม 
(Link) 

5 ครั้ง • สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
• รายงานการประชุม
ประจำเดือนของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

มี.ค. -ก.ค.
64 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=responsibility
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(TPSA).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/attention01/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
https://cic.anamai.moph.go.th/download/attention01/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ 
เป้าหมาย 
รอบ 5 

เดือนหลัง 
หลักฐาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

3 จัดโครงการอบรม 
Journal Club  

P,A,B • ข้อมูลวิชาการจากการ
ดำเนินงานโครงการอบรม 
Journal Club (Link) 

• ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการ
ประชุม (Link) 
• รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 

5 ครั้ง • เอกสารประกอบประชุม/ 
เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรม การจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔  

มี.ค. - ก.ค.
64 

4 ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลรายงาน
ผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่กรม
อนามัย 

P,A,B • สรุปรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ การ
ดำเนินงาน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจำปี 
2564 – 2565 

• ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(Link) 

1 ครั้ง • รายงานการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลรายงานผลการไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม
อนามัย 
• เอกสารโครงการจัดจ้าง
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ก.ค.64 

5 พัฒนาระบบ
ข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

P,I,A,B • สรุปรายงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ การ
ดำเนินงาน ความร่วมมือ

• ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
(Link) 
• ระเบียบกระทรวงการคลัง (Link) (Link) 
(Link) (Link) 

1 ครั้ง • รายงานการพัฒนาระบบ
ข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  
• เอกสารโครงการจัดจ้าง
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ก.ค.64 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
http://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/Presentation%20Skills%20for%20DoH%204.0.pdf
http://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20(Journal%20Club)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9E.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/download/D_DMKM/2563/Techno/KM_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.pdf
https://planning.anamai.moph.go.th/download/D_DMKM/2563/Techno/KM_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.pdf
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2549_F1.pdf
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2552_F2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5m_sXXlCW5lQ3lNNXB1QzA0R00/view
https://planning.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/planning/ewt_dl_link.php?nid=640
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ 
เป้าหมาย 
รอบ 5 

เดือนหลัง 
หลักฐาน 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ระหว่างประเทศ ประจำปี 
2564 – 2565 (Link)  

ต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

6 สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
การประเมินผล
การดำเนินงาน
พร้อมสรุป
บทเรียน 

P,A,B • สรุปผลการดำเนินงาน
จากแผนทั้งหมด 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Link) 

1 ครั้ง • รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานจากแผนทั้งหมด  

ก.ค.64 

7 Outcome มี
เอกสารแสดงผล 
(รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

P,B • ประกาศรับสมัครรางวัล
เลิศรัฐ (Link) 
• แบบฟอร์มสมัคร
ประเภทนวัตกรรมการ 
รางวัลบริการภาครัฐ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

• ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Link) 1 ครัง้ • แผนดำเนินการสร้างหรือ
พัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญ
และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
• แบบฟอร์มสมัครประเภท
นวัตกรรมการ รางวัลบริการ
ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 
เรื่อง ระบบฐาน ข้อมูลติดตาม
รายงานผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรม
อนามัย  

ก.ค.64 

https://bit.ly/3asF92r
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(TPSA).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(TPSA).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(TPSA).pdf


หน้า 15 จาก 21 
 

แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 
ประเภท:  นวัตกรรมบริการ เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ   
ชื่อผลงาน:  ระบบฐานข้อมูลติดตามรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

การดำเนินการ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 

หลักฐาน 

ต.
ค.

63
 

พ.
ย.

63
 

ธ.ค
.6

3 

ม.
ค.

64
 

ก.
พ.

64
 

มี.
ค.

64
 

เม
.ย

.
64

 
พ.

ค.
64

 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. รับทราบ
ประกาศรับ
สมัครรางวัล
เลิศรัฐ 

   √       

- ประกาศรับสมัคร
รางวัลเลิศรัฐ (Link) 

- กำหนดการ การตรวจ
ประเมินรางวัลเริศรัฐ 
(Link) 

2. ร่างผลงาน    √       - ร่างผลงาน (Link) 
3. ส่งผลงาน 

    √      
- Email ส่งผลงานและ 

email ตอบรับ (Link) 
4. รับทราบผล 

(ผลงานผ่าน
การพิจารณา) 

    √      

- สรุปรายชื่อผลงานกรม
อนามัยที่สมัครขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐ
และรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
(จำนวนทั้งหมด 37 
ผลงาน) (Link) 

- ผลงานของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผลงาน “ไมผ่่าน”การ
พิจารณา  

5. รับทราบผล 
(ผลงาน
ชนะเริศ) 

       √   
 

 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(TPSA).pdf
https://wwwold.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/bic/download/KPI64_1/2_4/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%201.02.64.pdf
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อ้างอิงทั้งหมด 
1. Email ส่งผลงานและ email ตอบรับ (Link) 
2. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
4. กำหนดการ การตรวจประเมินรางวัลเริศรัฐ (Link) 
5. ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Link) 
6. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ (Link) 
7. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
8. ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (Link) 
9. นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม 

สัมมนา) (Link) 
10. ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข (Link) 
11. ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (Link) 
12. ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
13. ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management: KM) (Link) 
14. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link) 
15. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
16. มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่พักหรือเดินทางไปหรือกลับจากพ้ืนทีมีรายงานการ

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Link) 
17. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link)  
18. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link)  
19. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2549 (Link)  
20. ร่างผลงานรางวัลเริศรัฐของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
21. รายงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
22. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
23. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
24. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
25. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
26. รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ

ปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
27. รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
28. รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 
29. สรุปการอบรมแผนแม่บริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี (Link) 
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https://cic.anamai.moph.go.th/download/Report_Bic/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%203%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20(16%E0%B8%98.%E0%B8%84.63).pdf
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30. สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย (Link) 
31. สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรม

อนามัย (Link) 
32. สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย (Link) 
33. สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 
34. สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (Link) 
35. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Conference) 

รุ่นที่ 2 (Link) 
36. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน

การประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณฯ ประจำปี 2564 (Link) 
37. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ประจำปี 2564 – 2565 (Link)  
38. สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi กรมอนามัย (Link) 
39. สรุปรายงานการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้

ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2563 (Link) 

40. สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ (Link) 
41. สรุปรายชื่อผลงานกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 (Link) 
42. องค์ความรู้จากการประชุมและอบรม (Link)  
43. เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Link) 
44. เอกสารประกอบการประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (Link) 
45. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ ๑ (Link) 
46. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ ๒ (Link) 
47. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 (Link) 
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กำหนดการ การตรวจประเมินรางวัลเริศรัฐ 

 
 

Email ส่งผลงานและ email ตอบ 
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สรุปรายช่ือผลงานกรมอนามัยท่ีสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการ                   
แบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 (จำนวนทั้งหมด 37 ผลงาน) 

 
 



หน้า 20 จาก 21 
 

 
 
 
 



หน้า 21 จาก 21 
 

เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 


