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รายงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
องค์ความรู้ของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน ประเภทข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ • คู่มือวิเทศสัมพันธ์ • ในเว็บไซต์หน่วยงาน 

• สรุปรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 

• ระบบฐานข้อมูลรายงาน
ผลการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) • ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
• วีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัย

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และประสานความ
ร่วมมือ 

• ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
- ความร่วมมือระดับโลก 
- ความร่วมมือระดับทวิภาคี 

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
• ระบบฐานข้อมูลความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) • ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
• วีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัย

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 

กลุ่มอำนวยการ • กระบวนการปฏิบัติงานเงินทดลองราชการศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (SOP) 

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chart) • ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
• วีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานสำคัญกรมอนามัย

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

• ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
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สรุปการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis  

 
 
ข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ 

1. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
2. สรุปรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ

ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
3. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ประจำปี 2564 – 2565 (Link) 
4. ข้อมูลวิชาการจากการดำเนินงานโครงการอบรม Journal Club (Link) 
5. สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 
6. ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
7. รายงานสรุปผลการดำเนินรอบ 5 เดือนแรก (Link) 

8. สรุปผลการดำเนินงานจากแผนทั้งหมด (Link) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SWOTO โอกาส 
• มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

หน่วยงาน 
• เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินงานในอนาคต 

 

W จุดอ่อน 
• ข้อมูลล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน 
• ต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานวิชาการ 
• งานควาวร่วมมือระหว่างประเทศมักไม่ได้รับ

การให้ความสำคัญ 
• ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

•  งบประมาณจำกัด 
 T อุปสรรค 
• การประสานงานผ่านระบบราชการทำให้ได้

ข้อมูลล่าช้า 
• บุคคลการมีจำนวนน้อย แต่มีภาระงาน

เทียบเท่าสำนักอ่ืน ๆ 
• งบประมาณจำกัด 

 

S จุดแข็ง 
• มีองค์ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• มีทั้งแบบ online และ offline  
• มี flow chart ที่แน่นอน 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=responsibility
https://cicdata.anamai.moph.go.th/?report
https://cic.anamai.moph.go.th/download/KPI64_1/1_41/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.%2064-65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
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/main.php?filename=KPI64
https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=KPI64
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูล 
อ้างอิงจาก สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 2565 ระหวา่งวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ 
แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (Link) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงระบบฐานรายงานเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ 
ประเด็นอ้างอิงจากการประชุมฯ 
5.3 สรุป/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ 

5.3.2 การแสดงผลหน้ารายงานการติดตามผล แบ่งออก 2 ประเด็น 
- ควรปรับการจ ัดกลุ ่ม และหมวดหมู ่ของเนื ้อหาเพิ ่มเติม เช ่น จำแนกตามภารกิจ  

  ของหน่วยงาน จำแนกตามโครงการหรือการประชุม เป็นต้น 
- แสดงสถิติของบุคลากรที่การเดินทางไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานฯ ณ ต่างประเทศ 
5.3.3 Video รายการติดตามผลรายการเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ไปต่างประเทศ เห็นควรตัดออก 

เนื่องจากไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน 
5.3.5 แบบฟอร์ม R1-R4 สามารถกรอกในรูปแบบออนไลน์ได ้
 - รายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่างประเทศสำหรับข้าราชการสายงานบริหาร ระดับสูงของ

กระทรวงสาธารณสุข (One page Report-R1)  
- รายงานผลการเดินทางไปดูงานต่างประเทศสำหรับข้าราชการสายงานบริหาร ระดับสูงของ

กระทรวงสาธารณสุข (One page Report-R2) 
- รายงานผลการไปศ ึกษา ฝ ึกอบรม ปฏ ิบ ัต ิงานว ิจ ัย ด ูงาน ประช ุมและส ัมมนา  

ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการกรมอนามัย (One Page Report-R3) 
- รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงานใน

องค์การระหว่างประเทศ (เฉพาะผู้รับทุนฯจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) 
(One Page Report-R4) 

5.3.6 การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ  
กรมอนามัย ควรมี Link อยู่ที่หน้าเว็บกรมอนามัยด้วย 
และในมติทีป่ระชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ ๒๕63 วันพุธที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร ๖ ชั้น ๔ (Link)                                  

2. พัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ประเด็นอ้างอิงจากการประชุมฯ 

5.3 สรุป/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ 
 5.3.1 ควรเพิ่มเติมและอัพเดทความคืบหน้าข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน

สาธารณสุขจากแหล่งต่าง ๆ ภายในกรมอนามัย 
  5.3.4 พิจารณาความ Sensitive ของข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศก่อนนำเผยแพร่บนเว็บไซต์   
       
 

https://bit.ly/3asF92r
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%2011_2563.pdf
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มาตราการที่กำหนด PIRAB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 เพ่ือเป็นคลังความรู้ของหน่วยงานและองค์กร
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและน ามาเผยแพร่ในระบบ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้ในการพัฒนางานและ
สนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)B 
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ิมโอกาสในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาข้อมูลวิชาการขององค์กรในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานในด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
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ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  

๑. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

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

๓. องค์ความรู้จากการประชุมและอบรม (Link) 
เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น      

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) 
 
 

 
 
 

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
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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แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 แสดงผลงานที่เรา
มีที่สอดคล้องกับ
หน่วยงาน 

P • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• สรุปรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การดำเนินงาน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 
2565 
• สรุปรายงานผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
• ข้อมูลวิชาการจากการดำเนินงาน
โครงการอบรม Journal Club   

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1 ครั้ง • รายงานการจัดการข้อมูล
และความรู้ของหน่วยงาน
ของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ม.ค.64 

2 วิเคราะห์ Gap 
โดยใช้ SWOT 
และแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อน 

P • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• สรุปรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การดำเนินงาน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 
2565 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1 ครั้ง • รายงานการจัดการข้อมูล
และความรู้ของหน่วยงาน
ของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ม.ค.64 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

3 เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมี
ผลงานการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย
คนละ ๑ เรื่อง 
ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

P,R,A,B • พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
• ประกาศศูนย์ความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
อนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริม
การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
• องค์ความรู้จากการประชุมและ
อบรม 

12 คน • ผลงานการจัดการความรู้
ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและ
ภารกิจของหน่วยงาน 

ม.ค.64 -
ก.ค.64 

4 แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ใน
หน่วยงานและ
นำมาเผยแพร่ใน
ระบบ  

P,A,B • สรุปผลรายงานจากการประชุม 
อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 

• ประกาศศูนย์ความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
อนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริม
การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
• องค์ความรู้จากการประชุมและ
อบรม 

10 ครั้ง • รายงานการประชุม
ประจำเดือนของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ต.ค.63 -
ก.ค.64 

5 จัดโครงการอบรม 
Journal Club  

P,A,B • ข้อมูลวิชาการจากการดำเนินงาน
โครงการอบรม Journal Club  

• ทักษะการนำเสนอและการพูด
เพ่ือการประชุม 
• รูปแบบการสัมมนาวิชาการ 

8* ครั้ง • สรุปข้อมูลวิชาการตาม
โครงการอบรม Journal 
Club  

ต.ค.63 -
ก.ค.64 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

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

P,A,B • สรุปรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การดำเนินงาน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 
2565 

• ความรู้เฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

2 ครั้ง • รายงานการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลรายงานผล
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งาน ประชุม สัมมนา หรือ
ปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย 

ก.พ.6๔ -
ก.ค.64 

7 พัฒนาระบบ
ข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

P,I,A,B • สรุปรายงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
การดำเนินงาน ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 
2565 

• ความรู้เฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 
• ระเบียบกระทรวงการคลัง 

2 ครั้ง • รายงานการพัฒนาระบบ
ข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

ก.พ.6๔ -
ก.ค.64 

8 ทบทวนและ
วิเคราะห์ รอบ 5 
เดือนแรก 

P,A,B • รายงานสรุปผลการดำเนินรอบ 5 
เดือนแรก  

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1 ครั้ง • รายงานการทบทวนและ
วิเคราะห์ 5 เดือนแรก  

มี.ค.64 

9 สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
การประเมินผล
การดำเนินงาน

P,A,B • สรุปผลการดำเนินงานจากแผน
ทั้งหมด 

• พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

1 ครั้ง • รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานจากแผนทั้งหมด  

ก.ค.64 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน มาตรการ รายการข้อมูลที่นำมาใช้ ประเด็นความรู้ เป้าหมาย หลักฐาน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

พร้อมสรุป
บทเรียน 

10 Outcome มี
เอกสารแสดงผล 
(รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

P,B • ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ • ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ 1 ครั้ง • แบบฟอร์มสมัครประเภท
นวัตกรรมการ รางวัล
บริการภาครัฐ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 เรื่อง ระบบ
ฐานข้อมูลติดตามรายงาน
ผลการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือ
ปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย 

ก.ค.64 

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แตเ่นื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการอบรม Journal 
Club ทำให้จำนวนครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจดัออกไป เพ่ือรักษาระยะหา่งทางสังคม ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 สามารถดู
ได้ที่ (Link)  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
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อ้างอิง 
1. ข้อมูลวิชาการจากการดำเนินงานโครงการอบรม Journal Club (Link) 
2. ความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Link) 
3. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการ อบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
4. ทักษะการนำเสนอและการพูดเพ่ือการประชุม (Link) 
5. นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม 

สัมมนา) (Link) 
6. ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
7. ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง  มาตรการการส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management: KM) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
8. พันธกิจของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
9. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link)  
10. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link)  
11. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2549 (Link)  
12. รายงานสรุปผลการดำเนินรอบ 5 เดือนแรก (Link) 

13. รูปแบบการสัมมนาวิชาการ (Link) 
14. สรุปผลการดำเนินงานจากแผนทั้งหมด (Link) 

15. สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 
16. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ประจำปี 2564 – 2565 (Link) 
17. สรุปรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ

ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
18. องค์ความรู้จากการประชุมและอบรม (Link) 

 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
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