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   กลุมเปาหมาย

ตําแหนง
คาเบี้ย

เลี้ยง
คาที่พัก คาพาหนะ คาลง ทะเบียน รวม

1 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกะทรวงสาธารณสุข (นบส.) วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ผูอํานวยการกอง/รอง

หัวหนาสวนราชการ

1 นักบริหาร ต.ค.63-

ก.ย.64

84 250,000 250,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

2 หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับกลาง วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข หัวหนากลุม/ฝาย/

รองหัวหนากลุม/ฝาย

และตามคุณสมบัติที่วนส.

กําหนด

1 นักบริหาร ต.ค.63-

ก.ย.64

30 30,000 30,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

3 หลักสูตรผูบริหารสาธารณสุขระดับตน วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข หัวหนางาน/

รองหัวหนางาน

2 นักบริหาร ต.ค.63-

ก.ย.64

21 25,000 25,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

4  Infographic Presentation ในยุคไทยแลนด 4.0 สถาบันวิทยาการ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 ปชส ต.ค.63-

ก.ย.64

2 2,880 6,400 4,400 23,000 36,680 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 9,170 บาท

5 สรางนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ

ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 นวัตกรรม ต.ค.63-

ก.ย.64

5 4,320 12,000 2,400 0 18,720 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 6,240 บาท

6 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย หรือ R2R ภาครัฐ/เอกชนชั้นนํา ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 นวัตกรรม ต.ค.63-

ก.ย.64

3 720 2,400 2,500 3,500 9,120 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 4,560 บาท

7 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัย (R2R) ภาครัฐ/เอกชนชั้นนํา ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 นวัตกรรม ต.ค.63-

ก.ย.64

5 0 0 0 0 20,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 10,000 บาท

8 อบรมระยะสั้นการวิจัยเชิงคุณภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิชาการสาธารณสุข การวิจัย มีนาคม กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

9 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล

นักวิชาการสาธารณสุข การวิจัย เมษายน กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

10 การคิดบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ 1 พัสดุ ต.ค.63-

ก.ย.64

1 0 0 0 4,100.00          4,100              กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

11 การปฏิบัติงานพัสดุตาม พ .ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ และการทํางานในระบบ e-GP

ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ 1 พัสดุ ต.ค.63-

ก.ย.64

2 0 0 0 5,700.00          5,700              กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

12 การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการทํางานในระบบ

 e-GP

ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ 1 พัสดุ ต.ค.63-

ก.ย.64

2 0 0 0 5,700.00          5,700              กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

13 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ

ชั้นสูง" ( AOCC)

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศว

โรปการ

ขาราชการระดับชํานาญการ

พิเศษขึ้นไป

1 ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ต.ค.63-

ก.ย.64

       335,000.00        335,000.00 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

จํานวน

 (คน)

ตาม
สมรรถนะ

ชวงเวลา

หลักสูตรตามสมรรถนะ : การประชาสัมพันธ / สื่อสารสุขภาพ

หลักสูตรตามสมรรถนะ : นวัตกรรม Innovation

หลักสูตรตามสมรรถนะ : พัสุด / คลัง / จัดซื้อจัดจาง

หลักสูตรตามสมรรถนะ : ทักษะภาษาอังกฤษ

หมายเหตุเวลา (วัน)
งบประมาณ

หนวยงานที่เสนอขอ

หลักสูตรตามสมรรถนะ : นักบริหาร

แผนพัฒนาบุคลากร กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หลักสูตรภายนอก)

ลําดับ
ชื่อหลักสูตร

/เรื่องในการเพิ่มพูนความรู
หนวยงานผูจัด
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   กลุมเปาหมาย

ตําแหนง
คาเบี้ย

เลี้ยง
คาที่พัก คาพาหนะ คาลง ทะเบียน รวม

จํานวน

 (คน)

ตาม
สมรรถนะ

ชวงเวลา หมายเหตุเวลา (วัน)
งบประมาณ

หนวยงานที่เสนอขอ

แผนพัฒนาบุคลากร กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หลักสูตรภายนอก)

ลําดับ
ชื่อหลักสูตร

/เรื่องในการเพิ่มพูนความรู
หนวยงานผูจัด

14 หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน (ILC) สถาบันการตางประเทศเทวะวงศว

โรปการ

ขาราชการระดับปฏิบัติการ 1 ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ต.ค.63-

ก.ย.64

            66,000             66,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

15 หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) สถาบันการตางประเทศเทวะวงศว

โรปการ

ขาราชการระดับชํานาญการ

หรือเทียบเทา

1 ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ต.ค.63-

ก.ย.64

        85,000.00         85,000.00 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

ปงบประมาณ 64

16 หลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขาราชการ/

พนักงานราชการ

10 ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ต.ค.63-

ก.ย.64

10 55,000 55,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 5,500 บาท

17 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาครัฐ/เอกชนชั้นนํา ขาราชการ/

พนักงานราชการ

1 ทักษะ

ภาษาอังกฤษ

ต.ค.63-

ก.ย.64

5 5,000 5,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

18 โครงการอบรม  “ลามการประชุมเบื้องตน” คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเทศสัมพันธ

2 ลาม 30 ชั่วโมง 

มิถุนายน - 

สิงหาคม

วันเสาร 

เวลา 09.00

 - 12.00 น.

15,000 30,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 15,000 บาท

19 โครงการอบรมภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1 คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเทศสัมพันธ

2 ทักษะการ

สื่อสารเบื้องตน

40 ชั่วโมง

มกราคม – 

เมษายน

วันจันทร

และวันพุธ 

เวลา 18.00

– 20.00 น.

6,000 12,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 6,000 บาท

20 โครงการอบรมพื้นฐานไวยากรณอังกฤษ คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเทศสัมพันธ

2 ไวยากรณ

อังกฤษ

45 ชั่วโมง

กุมภาพันธ-

พฤษภาคม

วันเสาร 

เวลา 09.00

 - 12.00 น.

5,600 11,200 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 5,600 บาท

21 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู TOEIC คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิเทศสัมพันธ

2 ไวยากรณ การ

อาน และ

ทักษะการฟง

ภาษาอังกฤษ

30 ชั่วโมง 

กุมภาพันธ

– เมษายน

วันเสาร  

เวลา 09.00

 - 12.00 น.

6,500 13,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 6,500 บาท

22 หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน (English for

 Work)

ศูนยพัฒนาบุคลากรของรัฐ สภา

บันภาษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขาราชการ/

พนักงานราชการ

30 ชั่วโมง 5,500 5,500              กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

22 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางและ

เทคนิคในการเตรียมความพรอมสูการประกัน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

สมาคมผูตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ

ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 ตรวจสอบ

ภายใน

ต.ค.63-

ก.ย.64

2 2,450 4,900 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 2,450 บาท

23 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ป 2564 สป.กระทรวงสาธารณสุข ขาราชการ/

พนักงานราชการ

3 วิชาการ กย 3       320        2,900      3,000               2,050               8,270 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

24 ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัว ครั้งที่ 10 คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ขาราชการ/

พนักงานราชการ

1 วิชาการ กุมภาพันธ กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

หลักสูตรตามสมรรถนะ : การตรวจสอบภายใน

หลักสูตรตามสมรรถนะ : ดานสาธารณสุข
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   กลุมเปาหมาย

ตําแหนง
คาเบี้ย

เลี้ยง
คาที่พัก คาพาหนะ คาลง ทะเบียน รวม

จํานวน

 (คน)

ตาม
สมรรถนะ

ชวงเวลา หมายเหตุเวลา (วัน)
งบประมาณ

หนวยงานที่เสนอขอ

แผนพัฒนาบุคลากร กองสุขภาพระหวางประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(หลักสูตรภายนอก)

ลําดับ
ชื่อหลักสูตร

/เรื่องในการเพิ่มพูนความรู
หนวยงานผูจัด

25 ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 20 กรมสุขภาพจิต ขาราชการ/

พนักงานราชการ

1 วิชาการ กรกฎาคม กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

26 การปฐมพยาบาลเบื้องตน สภากาชาดไทย นักวิชาการสาธารณสุข 3 ดานสาธารณสุข เมษายน กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

27 โครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข 

ปฏิบัติการฉุนเฉินการแพทย การแพทยแผนไทย สาธารณสุข

ชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ดานสาธารณสุข ต.ค.62-

ก.ย.63

2 3,200 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

28 โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผูประกอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน”

สภาการสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข 2 ดานสาธารณสุข ต.ค.62-

ก.ย.63

2 2,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

29  โครงการอบรมฟนฟูองคความรูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข 1 ดานสาธารณสุข ต.ค.62-

ก.ย.63

3 3,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

30 หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ

บัญชาการเหตุการณและศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

กรมควบคุมโรค นักวิชาการสาธารณสุข 1 ดานสาธารณสุข ต.ค.62-

ก.ย.63

2 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

31 การบริหารโครงการ (การวิเคราะหความเปนไปได การ

ติดตาม และการประเมินผลโครงการ อยางเหมาะสม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 บริหารโครงการ ต.ค.62-

ก.ย.63

6,500 13,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 6,500 บาท

32 ชุดรูปแบบการคิด การคิดเชิงกลยุทธ

การคิดเชิงวิเคราะห การคิดอยางเปนระบบ (System 

Thinking)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขาราชการ/

พนักงานราชการ

2 ทักษะการคิด ต.ค.62-

ก.ย.63

3,500 7,000 กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

รายละ 3,500 บาท

33 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขาราชการ/

พนักงานราชการ

1 การเขียน

หนังสือราชการ

ต.ค.63-

ก.ย.64

2 0 0 0 5,700.00          5,700.00          กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

34 เทคนิคการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขาราชการ/

พนักงานราชการ

1 การเขียน

หนังสือราชการ

ต.ค.63-

ก.ย.64

2 0 0 0 5,700.00          5,700.00          กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

35 เทคนิคกระบวนการจัดทํางบประมาณ การบริหารการใชจาย

งบประมาณและการรายงานติดตามประเมินผล

งบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่

เกี่ยวของและกรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขาราชการ/

พนักงานราชการ

1 การจัดทํา

งบประมาณ

ต.ค.63-

ก.ย.64

2 0 0 0 5,700.00          5,700.00          กองสุขภาพระหวาง

ประเทศ

หลักสูตรตามสมรรถนะ : อื่นๆ
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