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รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
1. ผลการดำเนินงาน  

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศมีกิจกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม โดยในรอบ 5 
เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ 256๔ ได้มีการดำเนินการทั้งหมด 8 กิจกรรม และในรอบ 5 เดือนหลัง ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 256๔ 
ไดด้ำเนินการครบตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 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)  

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

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

- ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link) 

https://cicold.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://cicold.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://cicold.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://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM64
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ความรู้ อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

- ในรอบ 5 เดือนหลัง (ผลการดำเนินการของ
เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทุกคน มีผลงานการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน 

4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน
หน่วยงานและนำมาเผยแพร่ใน
ระบบ 

๑๐ ครั้ง 

- 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) 

- รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

- รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cicold.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://cicold.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://cicold.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://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=summary_cicmeeting
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting/download?id=71965&mid=24464&mkey=m_document&lang=th&did=18245
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-cicmeeting
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5. จัดโครงการอบรม Journal Club 

๘* 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  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 5 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครั้ง
ที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  

- มีการจัดโครงการอบรม Journal Club ครัง้
ที่ 8 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564  

หมายเหตุ: *๑ ปีงบประมาณ มีการจัดโครงการอบรม 
Journal Club ทั้งหมด ๑๒ ครั้ง แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ส่งผล
กระทบต่อการจัดโครงการอบรม Journal Club ทำให้
จำนวนครั้งท่ีจัดมีจำนวนลดลงและต้องเลื่อนการจัด
ออกไป เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม ตารางกำหนดการ

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

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

- เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 
(Link)  

- เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 

https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204087
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204088
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204089
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231
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และหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ 
๒๕64 สามารถดไูด้ที่ (Link) 

Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 7 
(Link) 

- เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าว
กิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal 
Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 
(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
จัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงาน   
(Link: หน้า 3)  

- รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
รอบ 5 เดือนแรก (Link) 

- รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 
งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย 
รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 

- เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204652
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204653
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204654
https://cicold.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.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_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%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หลักฐาน 

7. พัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

๒ ครั้ง 

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

- รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (Link) 

- รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 

- เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Link) 

8. ทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 5 
เดือนแรก 

๑ ครั้ง 
- มีการทบทวนและวิเคราะห์ รอบ 5 เดือน

แรก 
- รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ 5 เดือนแรก 

(Link) 
9. สรุปผลการดำเนินงานและการ

ประเมินผลการดำเนินงานพร้อม
สรุปบทเรียน 

๑ ครั้ง 
- มีการสรุปผลการดำเนินงานจากแผนทั้งหมด 

และประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุป
บทเรียน  

- เอกสารฉบับนี้ 

10. Outcome มีเอกสารแสดงผล 
(รางวัลเลิศรัฐ)                                                                                                             

๑ ครั้ง 

- มีแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่
สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

- ผลงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
“ไม่ได้รับเลือก” 

- แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน (Link) 

- แบบฟอรมสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ 
รางวัลเลิศรัฐ (ศรป.) (Link) 

 
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน รอบ 5 เดือนแรก ได้ที่ https://bit.ly/36THdz8 (Link) และสำหรับรอบ 5 

เดือนหลัง ได้ที่ https://bit.ly/3hX2yhy (Link) 

 
 

https://cicold.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.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_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.%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_4/%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%202.4.pdf
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%942.4.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_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%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%202.4%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
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2. แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 

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

.6
4 

พ.
ค.

64
 

มิ.
ย.

64
 

ก.
ค.

64
 

1. รับทราบ
ประกาศรับ
สมัครรางวัล
เลิศรัฐ 

   √       

- ประกาศรับสมัคร
รางวัลเลิศรัฐ (Link) 

- กำหนดการ การตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ 
(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 
“ไม่ได้รับเลือก”  

5. รับทราบผล 
(ผลงาน
ชนะเลิศ) 

       √   
- ประกาศผลงาน

ชนะเลิศรางวัลเลิศรัฐ 
(Link) 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน ได้ที่ https://bit.ly/2Wwduuh (Link) 

 
 
 

https://cicold.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
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
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3. ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูล (Link: หน้า 3) อ้างอิงจาก สรุปรายงานการประชุม

เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 
2565 ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอท ซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (Link)         
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ปรับปรุงระบบฐานรายงานเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ และพัฒนา
ระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 รายการปรับปรุงระบบฐานรายงานเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ และพัฒนาระบบข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รายการ 5 เดือนแรก 5 เดือนหลัง 

1. ปรับปรุงระบบฐานรายงานเดินทางไปราชการต่างประเทศฯ 
1.1 การแสดงผลหน้ารายงานการติดตามผล 
- ควรปรับการจัดกลุ่ม และหมวดหมู่ของเนื้อหาเพ่ิมเติม เช่น จำแนกตาม
ภารกิจของหน่วยงาน จำแนกตามโครงการหรือการประชุม เป็นต้น 

  

- แสดงสถิติของบุคลากรที่การเดินทางไปประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานฯ ณ 
ต่างประเทศ 

 
 

1.2 Video รายการติดตามผลรายการเจ้าหน้าที่ผู้ไปต่างประเทศ เห็นควร
ตัดออก เนื่องจากไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน 

 
 

1.3 แบบฟอร์ม R1-R4 สามารถกรอกในรูปแบบออนไลน์ได้   
1.4 การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศของ
ข้าราชการ กรมอนามัย ควรมี Link อยู่ที่หน้าเว็บกรมอนามัยด้วย 

 
 

2. พัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2.1 ควรเพิ่มเติมและอัพเดทความคืบหน้าข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขจากแหล่งต่าง ๆ ภายในกรมอนามัย 

  

2.2 พิจารณาความ Sensitive ของข้อมูลและเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการ
ประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศก่อนนำเผยแพร่บนเว็บไซต์   

  

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รอบ 5 เดือนแรก ได้ที่ https://bit.ly/2V2WaNa (Link) และ 

https://bit.ly/3fdQLK1 (Link) และสำหรับรอบ 5 เดือนหลัง ได้ที ่ https://bit.ly/3l8zwxy (Link) และ 

https://bit.ly/3rMvxrF (Link) 
 

https://cicold.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://bit.ly/3asF92r
https://cic.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/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.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/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/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_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%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_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.%20(5%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87).pdf
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4. ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน  
ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/การ

จัดการความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน จำนวน 20 รายการ และสามารถ
จำแนกตามการนำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิต ิตามรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3 และ 4  

ตารางที่ 3 รายการผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน  
รอบ 5 เดือนแรก 

ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการ

ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 
หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่กรมอนามัย  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ, วิเทศ
สัมพันธ์ 

นวัตกรรม เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

2 การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

นวัตกรรม อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ (Link) 

3 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการ
ยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรอง
ราชการ 

อำนวยการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

4 ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

อำนวยการ การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

5 ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม 
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวง
สาธารณสุข  

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

6 ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

7 มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรม
อนามัย ที่พักหรือเดินทางไปหรือกลับจาก
พ้ืนทีมีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report
http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
https://cicold.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
https://cicold.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://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
http://cicold.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://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=Report_Bic
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ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
8 รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ, วิเทศ
สัมพันธ์ 

การจัดการ
ความรู ้

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

9 รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

10 สรุปการอบรมแผนแม่บริการพอร์ทัลกลาง
เพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

11 สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศ
ด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

12 สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

13 สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
สาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และ
เอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรมอนามัย 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

14 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการ
เขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณฯ ประจำปี 2564  

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

15 สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล 
(Conference) รุ่นที่ 2 

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

16 สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อม
สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi กรม
อนามัย  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 

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/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cicold.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://cicold.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
https://cicold.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/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
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ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

17 สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

18 สรุปรายงานการอบรม เรื่อง แนวทางการ
จัดทำ TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและ
ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับ
คู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2563  

อำนวยการ การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

19 สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมือ
อาชีพ  

ยุทธศาสตร์และ
ประสานความ
ร่วมมือ, วิเทศ
สัมพันธ์ 

การจัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าสรุปผลรายงาน
จากการประชุม 
อบรม สัมมนาของ
เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

20 เอกสารประกอบการประชุม/เอกสาร
บทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่ 1-3) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน
วิชาการ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
หน้าการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ 
(Journal Club) 
ประจำปี
งบประมาณ 2564 
(Link) 

 
 
 
 
 
 
 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers/
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
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ตารางท่ี 4 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ รอบ 5 เดือนแรก 
การนำไปใช้ประโยชน์ รายการ ร้อยละ 
เชิงนโยบาย • ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง กระทรวงสาธารณสุข 
• ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
• ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง 

มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) 

• มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่พักหรือเดินทางไป
หรือกลับจากพ้ืนทีมีรายงานการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

• สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิ
ภาคี กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค 
ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรม
อนามัย 

26.92 

เชิงวิชาการ • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและ
เบิกคืนเงินทดรองราชการ 

• สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิ
ภาคี กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค 
ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรมอนามัย 

• สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรม
อนามัย 

• สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
ความรู้ 

• สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบ
ประชุมทางไกล (Conference) รุ่นที่ 2 

• สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือ
ราชการและการเขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณฯ ประจำปี 2564 

• สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ wifi กรมอนามัย 

38.46 
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การนำไปใช้ประโยชน์ รายการ ร้อยละ 
• สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำ

หน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ 
• 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 ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย  

• การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา 

ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศ
ของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย  

• รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือ

ราชการและการเขียนรายงานการประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณฯ ประจำปี 2564 

• สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ wifi กรมอนามัย 

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

• สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ 

30.77 

รวม 100 

ผลงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภทการจัดการความรู้ ร้อยละ 80 
รองลงมาคือนวัตกรรม ร้อยละ 10 คู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 5 และผลงานวิชาการ ร้อยละ 5 สำหรับการ
นำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ ส่วนใหญ่สำหรับใช้เชิงวิชาการ ร้อยละ 38.46 รองลงมาคือเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 
30.77 เชิงนโยบาย ร้อยละ 26.92 และเชิงสาธารณะ ร้อยละ 3.85 
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ในรอบ 5 เดือนหลัง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/การ
จัดการความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน จำนวน 19 รายการ และสามารถ
จำแนกตามการนำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ ตามรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5 และ 6  

ตารางที่ 5 รายการผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน  
รอบ 5 เดือนหลัง 

ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
1 DOH’s Response to the First Wave of 

COVID-19 Pandemic: Thailand 
Experience 

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

2 Flow Chart แนวทางการสนับสนุนข้อมูล
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link)  

3 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผล
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 
สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 
5 เดือนหลัง 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ, 
วิเทศสัมพันธ์ 

นวัตกรรม เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link)  

4 การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

นวัตกรรม เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

5 คู่มือขั้นตอน งบรายจ่ายอื่น รายการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link)  

6 คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link)  

7 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

อำนวยการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

8 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP ผู้
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อำนวยการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

9 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการยืม
เงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ 

อำนวยการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

10 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
ตามระบบการควบคุมภายใน 

อำนวยการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=doh_response
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77358&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report
http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77784&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77785&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77782&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77780&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77779&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
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ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
11 ระบบฐานข้อมูลติดตามรายงานผลการไป

ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือ
ปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจา
หนา้ที่กรมอนามัย   

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ, 
วิเทศสัมพันธ์ 

นวัตกรรม เว็บไซต์หน่วยงาน  
(Link) 

12 รายงานและบันทึกเทปการประชุมที่จัดโดย 
R&D Blueprint Team 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

13 รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
รายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 
5 เดือนหลัง 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ, 
วิเทศสัมพันธ์ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

14 รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน 
(Link) 

15 สรุปรายงานการประชุม เรื่อง การสร้าง
ความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

อำนวยการ การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน หน้า
สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link)  

16 สรุปรายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน หน้า
สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

17 สรุปรายงานการประชุม เรื่อง เรียนรู้การใช้
งานระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน หน้า
สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

18 สรุปรายงานการประชุม เรื่อง สงเสริมและ
สนับสนุนทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital 
Literacy) ครั้งที ่3  

ยุทธศาสตร์
และประสาน
ความร่วมมือ 

การ
จัดการ
ความรู้ 

เว็บไซต์หน่วยงาน หน้า
สรุปผลรายงานจากการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน (Link) 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/dmkm/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%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%A1R_D%20Blueprint%20.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%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/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
https://cic.anamai.moph.go.th/th/summary-of-the-meeting-of-sso-officers
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ที ่ ชื่อผลงาน กลุ่มงาน ประเภท การจัดเก็บข้อมูล 
19 เอกสารประกอบการประชุม/เอกสาร

บทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่ 4-8) 

ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน
วิชาการ 

เว็บไซต์หน่วยงาน หน้า
การจัดกิจกรรมสัมมนา
วิชาการ (Journal 
Club) ประจำปี
งบประมาณ 2564 
(Link) 

ตารางท่ี 6 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ รอบ 5 เดือนหลัง 
การนำไปใช้ประโยชน์ รายการ ร้อยละ 
เชิงนโยบาย - 0 
เชิงวิชาการ • DOH’s Response to the First Wave of COVID-19 

Pandemic: Thailand Experience 
• Flow Chart แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ 
• คู่มือขั้นตอน งบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว 
• คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน 
• คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP ผู้ตรวจสอบภายในประจำ

หน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืม

ราชการ 
• ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุม

ภายใน 
• รายงานและบันทึกเทปการประชุมที่จัดโดย R&D Blueprint 

Team 
• สรุปรายงานการประชุม เรื่อง การสร้างความตระหนักในการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

• สรุปรายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลางภาครัฐ  

• สรุปรายงานการประชุม เรื่อง เรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• สรุปรายงานการประชุม เรื่อง สงเสริมและสนับสนุนทักษะความ
เข้าใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) 
ครั้งที่ 3  

73.68 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
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การนำไปใช้ประโยชน์ รายการ ร้อยละ 
• เอกสารประกอบการประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ (Journal Club) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั้งที่ 4-8) 

เชิงสาธารณะ - 0 
เชิงพื้นที่ - 0 
เชิงพาณิชย์ • การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดู

งาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของ
เจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง 

• การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือน
หลัง 

• ระบบฐานข้อมูลติดตามรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
ประชุม สัมมนาหรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจาหน้าที่
กรมอนามัย 

• รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ 
ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง 

• รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 
5 เดือนหลัง 

26.32 

รวม 100 

ผลงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภทการจัดการความรู้ ร้อยละ 42.11 
รองลงมาคือคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 36.84 นวัตกรรม ร้อยละ 15.79 และผลงานวชิาการ ร้อยละ 5.26 
สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ ส่วนใหญ่สำหรับใช้เชิงวิชาการ ร้อยละ 73.68 รองลงมาคือเชิงพาณิชย์ 
ร้อยละ 26.32  

 
5. สรุปบทเรียน 

ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม/การจัดการความรู้/คู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน จำนวน 39 
รายการ ผลงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นประเภทการจัดการความรู้ รองลงมาคือ
คู่มือการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และผลงานวิชาการ เนื่องจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านวิชาการ ไม่ใช่หน่วยงานวิชาการหลักของกรมอนามัย จึงมีผลผลิตประเภทการจัดการความรู้เป็น
ส่วนใหญ่ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ ส่วนใหญ่สำหรับใช้เชิงวิชาการ เพราะเป็นผลงานที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์สู ่การพัฒนารูปแบบ/ต้นแบบการทำงาน คู ่มือ แนวทาง มาตรการในการดำเนินงาน 
มาตรฐานการดำเนินการ ชุดสิทธิประโยชน์ หรือ การนำไปใช้พัฒนา/ต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใ หม่ เช่น 
Flow Chart แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ และรองลงมาคือเชิงพาณิชย์ เพราะเป็นผลงานที่สามารถ
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นำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ได้ เช่น การพัฒนา
ระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
อ้างอิงท้ังหมด 

1. DOH’s Response to the First Wave of COVID-19 Pandemic: Thailand Experience (Link) 
2. Email ส่งผลงานและ email ตอบรับ (Link) 
3. Flow Chart แนวทางการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ (Link) 
4. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ 

งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย (Link) 
5. การพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
6. กำหนดการ การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
7. คู่มือขั้นตอน งบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (Link) 
8. คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการหน่วยงาน (Link) 
9. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
10. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (Link) 
11. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมและเบิกคืนเงินทดรองราชการ (Link) 
12. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงิน ใช้หนี้เงินยืมราชการ (Link) 
13. ตารางกำหนดการและหัวข้อโครงการอบรม Journal Club ปีงบประมาณ ๒๕64 (Link) 
14. นโยบายประหยัด กรมอนามัย ปี 2558 (มาตรการด้านการเงินการคลัง สำหรับการประชุม อบรม 

สัมมนา) (Link) 
15. แบบฟอรมสมัครประเภทนวัตกรรมการบริการ รางวัลเลิศรัฐ (ศรป.) (Link)Email ส่งผลงานและ 

email ตอบรับ (Link) 
16. ประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงสาธารณสุข (Link) 
17. ประกาศผลงานชนะเลิศรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
18. ประกาศมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (Link) 
19. ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ (Link) 
20. ประกาศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management: KM) (Link) 
21. แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ

หน่วยงาน (Link) 
22. ผลงานการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของหน่วยงาน (Link)  
23. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตามระบบการควบคุมภายใน (Link) 

https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=doh_response
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77358&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report
http://mindmap.anamai.moph.go.th/cooperation2020/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77784&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77785&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23334
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77782&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77780&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://cicold.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
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart/download?id=77779&mid=35319&mkey=m_document&lang=th&did=23335
https://drive.google.com/file/d/1JaxHJFXRWw91sw4LA2hf3yLVqL7ANfhJ/view?usp=sharing
https://planning.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/planning/ewt_dl_link.php?nid=640
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%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%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20(%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9B.).pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Report_Bic/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%20%E0%B8%AA%E0%B8%98.%20(22%E0%B8%98.%E0%B8%84.63).pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_2/2_4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://cicold.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://cicold.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://cicold.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.jigsawgroups.work/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI64_1/2_4/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM64
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/audit/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
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24. มาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ที่พักหรือเดินทางไปหรือกลับจากพ้ืนทีมีรายงานการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Link) 

25. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (Link)  
26. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 (Link)  
27. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2549 (Link)  
28. ร่างผลงานรางวัลเลิศรัฐของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
29. รายงานและบันทึกเทปการประชุมที่จัดโดย R&D Blueprint Team (Link) 
30. รายงานการจัดการข้อมูลและความรู้ของหน่วยงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (Link) 
31. รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ 5 เดือนแรก (Link) 
32. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
33. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
34. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
35. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
36. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
37. รายงานการประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Link) 
38. รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ

ปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก (Link) 
39. รายงานการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือ

ปฏิบัติ งานวิจัย ณ ต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมอนามัย รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 
40. รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนแรก (Link) 
41. รายงานการพัฒนาระบบข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ รอบ 5 เดือนหลัง (Link) 
42. สรุปการอบรมแผนแม่บริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี (Link) 
43. สรุปข้อตกลง/พันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย (Link) 
44. สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย (Link) 
45. สรุปความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืน ๆ กรม

อนามัย (Link) 
46. สรุปผลรายงานจากการประชุม อบรม สัมมนาของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (Link) 
47. สรุปรายงานการประชุม เรื่อง เรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Link) 
48. สรุปรายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ (Link) 
49. สรุปรายงานการประชุม เรื่อง การสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินการให้

สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Link) 
50. สรุปรายงานการประชุม เรื่อง สงเสริมและสนับสนุนทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของ

กรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 3 (Link) 
51. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน

การประชุมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณฯ ประจำปี 2564 (Link) 

https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Report_Bic/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%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%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%20covid-19(23%E0%B8%98.%E0%B8%84.63).pdf
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2552_F2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5m_sXXlCW5lQ3lNNXB1QzA0R00/view
http://office.cpd.go.th/internalaudit/images/rule/train/rule/rule_Y2549_F1.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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52. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Conference) 
รุ่นที่ 2 (Link) 

53. สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ประจำปี 2564 – 2565 (Link)  

54. สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi กรมอนามัย (Link) 
55. สรุปรายงานการประชุมการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการความรู้ (Link) 
56. สรุปรายงานการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้

ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2563 (Link) 

57. สรุปรายงานการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ (Link) 
58. สรุปรายชื่อผลงานกรมอนามัยที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564 (จำนวนทั้งหมด 37 ผลงาน) (Link) 
59. เอกสารโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(Link) 
60. เอกสารประกอบการประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

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

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

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

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 3 (Link)  
64. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 4 (Link) 
65. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 5 (Link) 
66. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 6 (Link) 
67. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 7 (Link) 
68. เอกสารประกอบประชุม/เอกสารบทคัดย่อ/ภาพข่าวกิจกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

(Journal Club) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครั้งที่ 8 (Link) 
 
 
 

 

https://cicold.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%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%20(Video%20Conference)%20(14,18%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84.64).pdf
https://cicold.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://cicold.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%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20rounter%20wifi%20%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%20(22%E0%B8%98.%E0%B8%84.63).pdf
https://cicold.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%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%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(13%E0%B8%A1.%E0%B8%84.64).pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/download/Report_Bic/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%20TOR%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%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%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%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%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202563%20(25%E0%B8%9E.%E0%B8%A2.63).pdf
https://cicold.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%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%20(21-23%E0%B8%98.%E0%B8%84.63).pdf
https://cicold.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JournalClub64
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204087
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204088
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204089
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204090
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204231
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204652
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204653
https://cic.jigsawgroups.work/th/jc64/204654


หน้า 20 จาก 23 
 

กำหนดการ การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ 

 
 

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

 


