
ระเบียบวาระการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานเพื่อด าเนินการ                   
จัดท าคูู่มือการจัดการคูวามรู้ และรรุปททเรียนตามคู ารัทรองปฏิทัติราชการ 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
                                                                           

       ------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
       
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  ๒๕๖3  
  
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนเมษายน  2563 

 - ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
   

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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การประชุมเพื่อการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัด                                                          
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
  
                                                                        

                                                  ……………………………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นางสาวเกษร พานิชย์ ผู้อ านวยการกองคลัง ประธาน 
2. นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ 

3. นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ 
4. นางสาวเอกฤทัย   สารนาค นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
5. นางอรุณี   อินทร์ข า นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบัญชี 
6. นางสาวจีระภา   ขาวละเอียด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
7. นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กลุ่มการเงิน 
8. นางสาวฉัตรรัตน์   ต้นภูบาล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงบประมาณ 
9. นางสาวบุษณี ม่วงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
10. นางสาววชิุดา แสงฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบัญชี 
11. นายวิษณุ แซ่เตียว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการเงิน 
12. นายรังสฤษด์ิ เชื้อดวงผุย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มพัสดุ 
13. นางพิสมัย   พุ่มสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน คณะท างานจัดการความรู้ 
14. นายศราวุธ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มบัญชี 
15. นางสาวดวงกมล คล้ายพึ่งสินธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มพัสดุ 
16. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างานจัดการความรู้ 
16. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะท างานจัดการความรู้ 
17. นางสาวอุษณี ทองชมพู พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 กลุ่มพัสดุ 
18. นางดวงกมล คร้ามทิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
19. นางสาวนลพรรณ ฉันทรางกูร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
20. นายมณฑล ตาลเยื้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กลุ่มการเงิน 
21. นางวัชราพรรณ สายเทพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการเงิน 
22. นางสาวพนิดา เรืองเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน  
23. นางสาวนุชรา พรมใต้ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน 

 

 

 

 

 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 09.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 ถึง      
กันยายน 2563) โดยกลุ่มการเงิน กองคลังมีตัวชี้วัดจ านวน ทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด  

 มิติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
 ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  
๒๕๖3  
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
      ประธานขอให้ติดตามผลการด าเนินงานจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ    
กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) ประจ าเดือนเมษายน  
2563  ซ่ึงตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 3 คะแนนที่ 4 - 5 ตาม Template ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามแผน และสรุป
บทเรียน ดังกล่าวด้วย 
 

   

 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข  
 
 
มิติที่ 2 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
งาน 

1. จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้

จัดประชุมคณะท างาน
การจัดการความรู ้
 

√   รายงานการประชุม 

2. ด าเนินการ ดังนี ้
- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิการ
จัดการข้อมลูและความรู้  
- ก าหนดนโยบาย (เพิ่มเติม) 
 

- ปรับปรุงแผนปฏิบตัิ
การจัดการข้อมูลและ
ความรู้  
- ก าหนดนโยบาย 
(เพิ่มเติม) 
 

√   แผนปฏิบัติงานหลังจาก          
การปรับปรุงเพิ่มเตมิแล้ว 
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กิจกรรม/ขั้นตอน 
การด าเนินงานตามแผน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

สภาพการด าเนินงาน หลักฐานประกอบการด าเนินงาน 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนิน
งาน 

3. จัดกิจกรรม ดังนี ้
จัดกิจกรรม 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มการเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มอ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในกลุ่มพสัด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี

- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่
การเงิน 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่
อ านวยการ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภ้ายในกลุม่พัสด ุ
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มงบประมาณ 
- ประชุมแลกเปลี่ยน 
ภายในกลุ่มบญัช ี
 

 √   

 
    

ทั้งนี้ มิติที่ 2 คะแนนที่ 4 ก าหนดให้มีด าเนินงานตามแผน และสรุปบทเรียน หลักฐานที่ใช้แสดงการ
ประเมินคือแบบสรุปบทเรียน กลุ่มการเงินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในตัวชี้วัด 2.2 นี้ ได้มอบหมายให้คณะท างานการ
จัดการความรู้ รับทราบแล้ว และในส่วนคะแนนที่ 5 ที่ก าหนดให้จัดท า (เรื่องเล่า) KM / ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยฝ่ายละ 3 เรื่อง มอบหมายให้คณะฯ ชี้แจงเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานให้ส่ง และรวมรวมให้น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ชัย
มงคล ตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่จะน าข้อมูล ความรู้ แต่ละเรื่อง แต่ละบุคคล ขึ้น Website หน่วยงานด้วย    
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
  

                        - 
 
เลิกประชุมเวลา 16.3๐ น. 

 
  
 
 
 
 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ชัยมงคล ผู้จดรายงานการประชุม 
 น.ส.เอกฤทัย    สารนาค           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานเพื่อด าเนินการ                             
จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ และสรุปบทเรียนตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย 
 

********************************************* 
 

 
 

                                                                                                       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


