
ข้อเสนอเชิงนโยบาย : 1. เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และทัศนคติบุคลากรในหน่วยงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการและการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานภายในหน่วยงาน เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปล่ียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอมาตรการ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน โดยอาศัยความรู้และความคิดบุคลากรแต่ละกลุ่มงานในการแลกเปล่ียน และพัฒนาความรอบรู้และความสามารถของบุคลากร ให้เกิดผลยิ่งขึ้น

เรียกว่า การอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล สร้างให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างบุลากรที่มีประสิทธิภาพสูงซ่ึงเกิดจากการที่บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

ประเด็นก าหนดความรู:้ การบริหารการเงินการคลัง ,จัดการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคล่ือนองค์กรสร้างสุข
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เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

1. โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเคร่ือขา่ยด้านการเงินการคลัง

300,000 

 -โครงการฯ

 -One Page

-ภาพถา่ยกจิกรรม

-สรุปการประชมุ

-สรุปแบบประเมนิ

กลุ่มการเงิน

เพิ่มประสิทธภิาพ

ของการท างาน

การบริหารจดัการ

ขอ้มลู
2. จัดประชุมคณะท างานการจัดการความรู้

 -

มติที่ประชมุ/ 

รายงานการประชมุ

 -คณะท างานการ

จดัการความรู้

 -คณะท างาน

ตัวชี้วดั 2.2

ผลผลติ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิัตกิารจัดการขอ้มลูและความรู้

มาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ
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ผลผลติ ผู้รับผิดชอบมาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ

ส่งเสริมและ

สนับสนุน

หน่วยงานมกีาร

ด าเนินงานด้าน

การจดัการ

ความรู้โดย

มุ่งเน้นการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากร

การบริหารการ

เงินการคลัง ,

จดัการการปฏบิัติ

งานให้มี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

3. ด าเนินการ ดังนี้ 

 - จัดท าแผนการจัดการข้อมูลและความรู้

 - จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้

 - ส ารวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรใน

หน่วยงาน (แบบสอบถามการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม

ความรู้ของบุคลากรกองคลัง)

 - ก าหนดนโยบาย

 - ก าหนดมาตรการส าคัญ

 -

 - ผลการส ารวจฯ

- นโยบาย

- มาตรการส าคัญ

กลุ่มการเงิน

ส่งเสริมและ

สนับสนุน

หน่วยงานมกีาร

ด าเนินงานด้าน

การจดัการ

ความรู้โดย

มุ่งเน้นการมส่ีวน

ร่วมของบุคลากร

การบริหารการ

เงินการคลัง ,

จดัการการปฏบิัติ

งานให้มี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

4. ด าเนินการ ดังนี้ (D)

 - แจ้งเวียน/ลงเว็ปไซต์ หน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึง

การส่ือสารถ่ายทอดนโยบาย/มาตรการ/ความรู้ฯ

 -หนังสือแจง้

เวยีนฯ

 -หลักฐานแสดง

การมส่ีวนร่วมใน

การแจง้เวยีน

นโยบาย/

มาตรการ/ความรู้

มณฑล

บุษณี

พิมพ์พิสุทธิ์

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ร่วมกนั

ของบุคลากรใน

หน่วยงาน โดย

อาศัยความรู้และ

ความคิด

บุคลากรแต่ละ

กลุ่มงานในการ

แลกเปล่ียน

การบริหาร

การเงินการคลัง

 ,จดัการการ

ปฏบิัติงานให้มี

ประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

5. จัดกิจกรรม

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มการเงิน

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มอ านวยการ

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มพัสดุ

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มงบประมาณ

   - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มบัญชี

 -ภาพกจิกรรม

การเขา้ร่วม

 -คู่มอื/Folw 

Chartการ

ท างาน/การ

วเิคราะห์ Gap 

เหตุผลที่ท า

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ
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ผลผลติ ผู้รับผิดชอบมาตรการ ประเดน็ความรู้ กิจกรรม/ขั้นตอน

งบประมาณปี 2563

งบประมาณ

เสริมสร้างให้ 

บุคลากรทุกคนมี

ส่วนร่วมในการ

สร้างความ

ผูกพันในหน่วย

งาน

เสริมสร้างความ

ผูกพัน

ต่อองค์กรและ

เสริมสร้างจติ

อาสาเพื่อสังคม

6. ด าเนินการ ดังนี้

   - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือความรู้ที่ส่งเสริม

การปฏิบัติงาน

ภาพกจิกรรมการ

เขา้ร่วม

กลุ่มการเงิน

กลุ่มงบประมาณ

กลุ่มพัสดุ

กลุ่มบัญชี

กลุ่มอ านวยการ

เพิ่มประสิทธภิาพ

และประสิทธผิล

ของการท างาน

หลักเกณฑ์การ

ประเมนิผลการ

ปฏบิัติราชการ

กรมอนามยั

7. วิเคราะห์ผลส าเร็จชองผลงาน (A)

       - วิเคราะห์ข้อมูลรอบ 5 เดือนแรก 

       - สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
 -

สรุปผลการ

ด าเนินกจิกรรม

กลุ่มการเงิน


