
รายงานการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนการจัดการข้อมูลและความรู้ฯ           
และวัดค่าผลลัพธ์ค่า BMI รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 

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

ผู้มาประชุม 

1. นางสาวเอกฤทัย สารนาค   หัวหน้ากลุ่มการเงิน        ประธาน 

2. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย  คณะท างาน 

3. นางดวงกมล  คร้ามทิม  คณะท างาน 

4. นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร  คณะท างาน 

5. นายมณฑล  ตาลเยื้อน  คณะท างาน 

6. นางวัชราพรรณ สายเทพ   คณะท างาน 

7. นางสาวพนิดา เรืองเกิด   คณะท างาน 

8. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล   คณะท างาน  

9. นางสาวนุชรา พรมใต้   คณะท างาน 

10. นายณัฐวัชร  แสงอุทัย   คณะท างาน 

11. นายเขมินท์  พงค์พัด   คณะท างาน 

12. นางสาววิชุดา แสงฤทธิ์   คณะท างาน 
13. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ  คณะท างาน 
14. นายอุทิศ  สุขารมณ์  คณะท างาน 
15. นางสาวเพ็ญแข แบ่งดี   คณะท างาน 
16. นางสาวพรพรรณ เกลี้ยงราคี  คณะท างาน 

17. นายรังสฤษฏ์ เชื้อดวงผุย  คณะท างาน 

18. นางสาวสิริกัญญา หนูบัว   คณะท างาน 

19. นางสาวบุษณี ม่วงชู   คณะท างานและเลขานุการ 

20. นายวิษณุ  แซ่เตียว   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
   ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุข ในมิติที่ 1 คะแนนระดับที่ 4 ก าหนดให้มีการวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรใน
หน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกเพ่ือเป็นข้อมูล และในมิติที่ 2 คะแนนระดับที่ 2 และ 5 ได้ก าหนดให้มีการจัดการ
ข้อมูล ความรู้ในหน่วยงาน ตามท่ี Template ก าหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

            ระเบียบ... 



-2- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

       กา รประชุ ม เ พ่ื อ จั ดท า ตั ว ชี้ วั ด  ต ามค า รั บ ร องกา รปฏิ บั ติ ร าช กา รก อ งคลั ง              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา 

      ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  ในมิติที่ 1 คะแนน
ระดบัที่ 4 ก าหนดให้มีการวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกตามกิจกรรม
การขับเคลื่อนเพ่ือให้ไปเป็นตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดีที่กลุ่มการเงินจัดท าขึ้น  
และในมิติที่ 2 คะแนนระดับที่ 2 และ 5 ได้ก าหนดใหม้ีการจัดการข้อมูล ความรู้ในหน่วยงาน โดยกลุ่มการเงิน
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้มอบหมายให้คณะท างาน KM แต่ละกลุ่มงานก าหนดหัวข้อที่จะน ามาเป็นความรู้ ใช้
ในการท าการจัดการข้อมูลและความรู้ อาจจะเป็นรูปแบบ งานวิจัย / R2R / CQI / สรุปบทเรียน / เรื่องเล่า KM / 
ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม / ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)  ซึ่งจะต้อง
เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่ม และผู้อ านวยการมาก่อนแล้วจึงจะสามารถน าขึ้น Website 
หน่วยงานได ้ในคะแนนระดับ 5 รอบ 6 เดือนแรกตาม Template มีการวัดผลลัพธ์ร้อยละ 50 ของบุคลากร
ในหน่วยงานทั้งหมด  
 

เลิกประชุม 12.00 น. 
 
 
 

 
 

      น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์  ชัยมงคล  ผู้จดรายงานการประชุม 

                 ผู้สรุปรายงานการประชุม 

   น.ส.เอกฤทัย   สารนาค     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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..................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอ 

            การด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 


