
รายงานการประชุมเพื่อด าเนินการจัดท าตัวชี้วัด 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

........................................................ 
 

ผู้มาประชุม 

1. นางสาวเอกฤทัย สารนาค   หัวหน้ากลุ่มการเงิน        ประธาน 

2. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

3. นางสาวบุษณี  ม่วงชู   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

4. นายวิษณุ  แซ่เตียว   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

5. นางดวงกมล  คร้ามทิม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

6. นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

7. นายมณฑล  ตาลเยื้อน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

8. นางวัชราพรรณ สายเทพ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

9. นางสาวพนิดา เรืองเกิด   นักวิชาการเงินและบัญชี   

10. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล   นักวิชาการเงินและบัญชี  

11. นางสาวนุชรา พรมใต้   นักวิชาการเงินและบัญชี  

12. นายณัฐวัชร  แสงอุทัย   นักวิชาการเงินและบัญชี  

13. นายเขมินท์  พงค์พัด   นักวิชาการเงินและบัญชี  

14. นางสาวศศิธร มาบางครุ  พนักงานการเงิน ส.3 

15. นางศริญญา  หงษ์ทอง  พนักงานการเงิน ส.3 

16. นายปริมาณ  อาภาอมร  พนักงานพิมพ์ ส.3 

17. นางวิมล  พุกสุวรรณ์  พนักงานธุรการ ส.3 

18. นางสาวศรีสุราง เทพอาษา  เจ้าหน้าที่การเงินด้าน KTB 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
   ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่กลุ่มการเงินได้รับ
การถ่ายทอดและมอบหมายจากผู้อ านวยการกองคลัง คือ ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุข ได้ทั้งนี้มีค าสั่งให้กลุ่มการเงินเป็นผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานฯ ก าหนด
นโยบาย มาตรส าคัญ และจัดท าแผนการปฏิบัติงานในทุกมิติตามที่ Template ก าหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

            ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม     
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

     การด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข สรุปได้ดังนี้ 
     มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)  
    คะแนนระดับที่ 1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน มีการก าหนดนโยบาย มาตรการส าคัญ ก าหนดความรู้ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

    คะแนนระดับที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี 
ทั้งนี้ต้องก าหนดชื่อบุคคลหรือกลุ่มงานผู้รับผิดชอบด้วย 

    คะแนนระดับที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจ านงต่อขับเคลื่ อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

    คะแนนระดับที่ 4 ผลผลิตของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์มีสุขภาพดี 
    คะแนนระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์มีสุขภาพดีจากการวัดค่า BMI 
     มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้  
    คะแนนระดับที่ 1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจ าเป็น / สถานการณ์ปัญหา กับ
ช่องว่าง Gap และมีการก าหนดนโยบาย /มาตรการส าคัญ 

    คะแนนระดับที่ 2 แผนการจัดการข้อมูลและความรู้ / แผนปฏิบัติงานการจัดการ
ความรู้ 
    คะแนนระดับที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจ านงต่อขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

    คะแนนระดับที่ 4 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และสรุปบทเรียน 

    คะแนนระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนการจัดการข้อมูลและความรู้
ของหน่วยงาน 

     มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร 

    คะแนนระดับที่ 1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร (โดยใช้ฐานข้อมูลจากแบบส ารวจที่จัดท าขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่)  และมีการก าหนดนโยบาย/ 
มาตรการส าคัญ 

    คะแนนระดับที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ทั้งนี้
ต้องมีโครงการหรือกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

คะแนน... 
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    คะแนนระดับที่ 3 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจ านงต่อขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข ด้วยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้ของหน่วยงาน 

    คะแนนระดับที่ 4 ผลผลิตของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 

    คะแนนระดับที่ 5 ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

เลิกประชุม 12.00 น. 
 
 
 

 
 

      น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์  ชัยมงคล  ผู้จดรายงานการประชุม 

                 ผู้สรุปรายงานการประชุม 

   น.ส.เอกฤทัย   สารนาค     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอ 

การด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


