
รายงานการประชุมคณะทาํงานการจัดการความรู ้(KM Team) สคร.5 
วันที ่17 ธันวาคม 2557 

ณ ห้องประชมุชั้น 1 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
***************************** 

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม  
คณะทํางานการจัดการความรู้ (KM Team) ตามคําสั่ง สคร.5 ที ่78/2557 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557 
1. นายธีรวัฒน์ วลัยเสถียร  ผู้อํานวยการ สคร.5   ประธาน (CKO) 
2. นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองประธาน 
3. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหน้า KM Team (กลุ่มพัฒนาองค์กร) 
4. นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน (กลุ่มภาคีเครือข่าย) 
5. พันตรีหญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (กลุ่มพัฒนาวิชาการ) 
6. นายเชษฐ์ ศาสตร์ใหม ่ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (กลุ่มสื่อสารฯ) 
7. นางสาวกัญญรตัน์ สระแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ   คณะทํางาน (กลุ่มระบาดวิทยาฯ) 
8. นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (กลุ่มปฏิบัติการฯ) 
9. นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน (กลุ่มแผนงานฯ) 
10. นางพัชรา สายอร่าม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
11. นางสนธยา ฤทธ์ิจีน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน คณะทํางาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
12. นางรัชณี ประสพธรรม เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  คณะทํางาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
13. นางชูพิศ จันทศร  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  คณะทํางาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
14. นางอรสา ลัดขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  คณะทํางาน (กลุ่มบริหารทั่วไป) 
15. นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (งานเภสัชกรรม) 
16. นางนิตยา ศรีเมืองแก้ว เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงิาน คณะทํางาน (งานชันสูตร) 
17. นางสาวกีรยา ศรีตะวัน นักเทคนิคการแพทย์   คณะทํางาน (งานชันสูตร) 
18. นางศสิญา อาภาสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (NCD) 
19. นางสาวนันท์นภัส สุขใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ (กลุ่มพัฒนาองค์กร) 
20. นายจิระเดช พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ (กลุ่มพัฒนาองค์กร) 
*รายชื่อคณะทํางานเรียงตามกลุ่มงาน 
หมายเหต ุนายวีระพงษ์ เรียบพร KM Team (กลุ่มระบาดวิทยาฯ) ลาออกจากราชการ 
 

คณะทํางานการจัดการความรู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
21. นางอินท์ฉัตร สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (กลุ่มปฏิบัติการฯ) 
22. นางสาวปิยะพร มนต์ชาตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คณะทํางาน (TB และศูนย์เด็กเล็ก) 
23. นายสราวุธ เอกอําพัน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  คณะทํางาน (Env.Occ.) 
24. นายวศิน เทพเนาว์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   คณะทํางาน (ศูนย์อ้างอิงฯ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุรัสวดี ต้ังสุภาชัย  นักวิชาการเผยแพร่   กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 
2. นายวิจิตร โกสละกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
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นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อํานวยการ สคร.5 ทําหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ  
 ผู้อํานวยการ สคร.5 ประธาน (CKO) ได้มอบนโยบายการดําเนินงานจัดการความรู้ ซึ่งเป็น
ความสําคัญทีน่ําการจัดการความรู้มาใช้ในการดําเนินงาน เพื่อสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning 
Organization: LO) และองค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งอาจยังพบปัญหาด้านงานเอกสารและการเขียนรายงาน
ต่างๆ ในกระบวนการถอดบทเรียนให้เน้นผู้ส่ง ผู้รับ และมีคนกลาง (KM Team) ช่วย โดยใช้ข้อมูลต่อ
ยอดจากการสัมมนาถอดความรู้ (สํานักจัดการความรู้จัด วันที่ 11-12 พ.ย.2557) และการทํา SOP (วันที่ 
4-5 พ.ย.2557) ในการสร้างบรรยากาศ ต้องทําผ่านงานประจําที่ทําอยู่ จะทําให้เรยีนรู้ได้มากขึ้น ซึ่ง 6 
เดือนหลัง ให้เขียนผลงานเชิงคุณภาพ 
 ขอความร่วมมือทุกกลุ่มในการดําเนินงานตัวช้ีวัดกลาง เช่น TPSA KM IT PMS ผลิตภัณฑ์วิชาการ 
โดยเป็นคณะทํางานช่วยกันทํา 

ที่ประชุม - มมีติรับทราบ 
 

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
2.1 ทบทวนหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน ตามท่ีระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge 

Structure) (ตามเอกสารการทบทวนหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน) 
ที่ประชุม – มีมติรับทราบ และทบทวนหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสาร

การทบทวนหัวข้อความรู้สําคัญ 
 

2.2 คัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน ตามที่ระบุในโครงสร้างความรู้
หน่วยงาน (Knowledge Structure) เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ในการนํามาจัดการความรู้ จํานวน 3 
เรื่อง พร้อมระบุเครื่องมือ KM ที่จะนํามาประยุกต์ใช้  
ที่ประชุม – มมีติรับทราบ และคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงาน จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้  

 

หัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วยงาน (3 เรื่อง) 

เครื่องมือการจัดการความรู้ 
ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ 

ชื่อ KM Team  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 

1. ปัจจัยการดําเนินงาน
ด้านชันสูตรให้ประสบผล
สําเร็จ 
(ระบุในโครงสร้างความรู้
หน่วยงาน (Knowledge 
Structure) ลําดับท่ี 59. การ
พัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ) 
 

การถอดบทเรียนจากตัวคน  
(ผู้รู้ท่ีมีประสบการณ์สูงและใกล้
เกษียณอายุราชการ ปี 2559) 
- ผู้รู้: นายสุรนอง ใหญ่สูงเนิน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
- ผู้เรียนรู้: นางนติยา ศรีเมือง
แก้ว, น.ส.กีรยา ศรีตะวัน 

1. นางนิตยา ศรีเมืองแกว้
2. นางสาวกรียา ศรีตะวัน
งานชันสูตร 

1. มีโครงการและแผนปฏิบตัิการ 
(แบบฟอรม์ท่ี 1) ส่งกลุ่มพัฒนาองคก์ร 
ภายใน 22 ธ.ค.2557 
2. รายงานความกา้วหนา้การ
ปฏิบัติงาน (แบบฟอร์มท่ี 2 รายงาน 
SAR)  
  - รอบ 6 เดือน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายใน 10 มี.ค.2558 
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หัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วยงาน (3 เรื่อง) 

เครื่องมือการจัดการความรู้ 
ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ 

ชื่อ KM Team  
ผู้รับผิดชอบ 

ผลผลิต 

2. เทคนิคการบริหาร
จัดการการเงินและบัญชี 
(ระบุในโครงสร้างความรู้
หน่วยงาน (Knowledge 
Structure) ลําดับท่ี 23. การ
บริหารความเสี่ยงด้าน
การเงิน) 
 

การถอดบทเรียนจากตัวคน  
(ผู้รู้ท่ีมีประสบการณ์สูงและใกล้
เกษียณอายุราชการ ปี 2559) 
- ผู้รู้: นางพัชรา สายอร่าม 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน (หัวหน้างาน
การเงิน) 
- ผู้เรียนรู้: นางจรัญญา สันติทวี
ชนะ, น.ส.สุทิภรณ์ บรรจงปร ุ
 

1. นางพัชรา สายอร่าม 
2. นางสนธยา ฤทธิ์จีน 
3. นางรัชณี ประสพธรรม
4. นางชูพิศ จันทศร 
5. นางอรสา ลัดขนุทด 
กลุ่มบริหารท่ัวไป 

3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะที่จําเป็นของ
หน่วยงาน หลักสูตร
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(ระบุในโครงสร้างความรู้
หน่วยงาน (Knowledge 
Structure) ลําดับท่ี 56. การ
พัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้อง
กับการเปล่ียนบทบาทภารกิจ) 
 

การถอดบทเรียนจากโครงการ 
(กลุ่มพัฒนาองค์กร) 

1. นส.นันท์นภัส สุขใจ 
2. นายจิระเดช พลสวสัดิ์

  - รอบ 9 เดือน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายใน 10 มิ.ย.2558 
 - รอบ 12 เดือน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายใน 31 ส.ค.2558 
3. ถอดความรู้ ดังนี้ 
  - กรณีถอดบทเรียนจากตัวคน ให้ถอด
ความรู้จากผู้รู้ (แบบฟอร์มที่ 3) และจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายใน 10 ส.ค.2558 
  - กรณีถอดบทเรียนจากโครงการ ให้ถอด
บทเรียนจากโครงการ (แบบฟอร์มที่ 3)  
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายใน 10 ส.ค.
2558 
4. ร่วมสกัดความรูจ้ากการถอด
บทเรียน (แบบฟอร์มท่ี 5) ส่งกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ภายใน 31 ส.ค.2558 

หมายเหตุ : 
1. คณะทํางาน KM Team ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ชี้แนะ  
2. เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) ได้แก่ การถอดบทเรียน (การถอดบทเรียนจากตัวคน การถอดบทเรียนจากโครงการ) 
การจัดตลาดนัดความรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นต้น 
 

ที่ประชุม – มีมติรับทราบและดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร จะจัดทํา
โครงการและแผนปฏิบัติการหัวข้อความรู้ (3 เรื่อง) และจัดถอดบทเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

 

ข้อเสนอแนะของ KM Team ในการดําเนินงานจัดการความรู้ 
– คุณศสิญา งาน NCD แจ้งเรื่องการดําเนินงานกลุ่มเป้าหมายคือ สสจ. ยังไม่ถึงประชาชนโดยตรง 

หากจะนําไปจัดทํารายงานคุณภาพขอให้กลุ่มพัฒนาองค์กรร่วมลงดําเนินการในพื้นที่ด้วย 
- คุณนิตยา คุณกีรยา งานชันสูตร การทํา KM เป็นเรื่องใหม่ในการทํางาน ถ้ามีเครื่องมือการจัดการ

ความรู้  
- คุณสุรัสวดี กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ ทํา KM ควบคู่กับการดําเนินงานประจํา 
- คุณสุรางคนา กลุ่มแผนงานฯ ทํา KM ในกลุ่มอยู่แล้ว แล้วแต่กลุ่มที่พร้อมจะทํา 
- คุณอรสา กลุ่มบริหารทั่วไป คนที่ทํา KM ไม่ได้เป็นคณะทํางาน ขอให้ KM Team ช่วยพาทํา 
- คุณวิมลจันทร์ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย เสนอให้กลุ่มที่ประสงค์จะดําเนินงานจัดการความรู้ใน

กลุ่มงาน แจ้งเรื่องที่ดําเนินงานจัดการความรู้ที่กลุ่มพัฒนาองค์กร และมีเวทีนําเสนอแลกเปลี่ยน  
มติที่ประชุม  
– กลุ่มพัฒนาองค์กรจะจัดทําหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานให้แจ้งเรื่องที่ดําเนินการ

จัดการความรู้ของกลุ่มงาน และให้ KM Team นําไปหารือในกลุ่มงานเพื่อจัดส่งหัวข้อเรื่องที่ดําเนินงาน
จัดการความรู้ในกลุ่มงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการความรู้ในกลุ่มงานและองค์กรต่อไป 

- ที่ประชุมรับทราบและดําเนินการต่อไป 
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วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
การถ่ายระดับตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (3 เรื่อง 5 ขั้นตอน) 

 

ระยะเวลา กลุ่มพฒันาองค์กร (Owner) กลุ่ม Supporter หลัก 
(การเงิน, ชันสูตร, พัฒนาองค์กร) 

กลุ่ม Supporter อ่ืนๆ 
(ทุกกลุ่ม ทีไ่ม่ใช่กลุ่มหลัก) 

1. - แต่งตัง้คณะทํางานจัดการความรู้ 
(KM Team) (0.5 คะแนน)  
   - ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อทบทวน
และคัดเลือกหัวขอ้ความรู้ เพื่อกาํหนด
เป็นโจทย์ในการนาํมาจัดการความรู ้3 
เรื่อง พร้อมระบุเครื่องมือ KM ท่ีจะนํามา
ประยุกต์ใช้ (0.5 คะแนน) (ส่งสํานกั KM 
ภายใน 25 ธ.ค.2557) 

1. ร่วมเป็นคณะทาํงานจัดการความรู้ 
(KM Team) และร่วมประชุมเพื่อ
คัดเลือกหัวข้อความรู ้3 เรื่อง และแบ่ง
ทีมดําเนินการ (ประชุมวนัท่ี 17 ธ.ค.
2557) 

1. ร่วมเป็นคณะทาํงานจัดการความรู้ 
(KM Team) และร่วมประชุมเพื่อ
คัดเลือกหัวข้อความรู ้3 เรื่อง และแบ่ง
ทีมดําเนินการ (ประชุมวันท่ี 17 ธ.ค.
2557) 

2. จัดทําโครงการและแผนปฏบิัติการ 
ของหัวข้อความรู ้3 เรื่อง เสนอผู้บรหิาร
รับทราบ โดยเลือกเครื่องมือการจัดการ
ความรูต้ามความเหมาะสมของงาน (ตาม
แบบฟอรม์ท่ี 1) (1 คะแนน) (ส่งสํานัก 
KM ภายใน 25 ธ.ค.2557) 

2. จัดทําโครงการและแผนปฏบิัติการ
หัวข้อความรู้ 3 เรื่อง (ตามแบบฟอรม์
ท่ี 1) (ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายใน 22 
ธ.ค.2557) 

2. ร่วมจัดทําโครงการและแผนปฏิบตัิการ
หัวข้อความรู้ 3 เรื่อง (ตามแบบฟอรม์ท่ี 
1) และร่วมเป็นทีมดําเนินการ (ส่งกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ภายใน 22 ธ.ค.2557) 

6 เดือน
แรก 

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการท่ี
กําหนด และรายงานความกา้วหน้า (3 
หัวข้อความรู้) ตามแบบฟอร์ม SAR ใน
ระบบ Estimates SM ในระบบ 
Estimates (ตามแบบฟอรม์ท่ี 2) รอบ 6 
เดือน (0.5 คะแนน) (สํานักKM จะเข้าไป
ดึงข้อมลูจากระบบเอง หนว่ยงานไม่ต้อง
ส่งรายงาน) 

3. ดําเนินการตามโครงการและ
แผนปฏิบตัิการหวัข้อความรู้ 3 เรื่อง 
กรณีท่ีเป็นการถอดบทเรียนจากตวัคน 
ให้รว่มกจิกรรมถอดความรู้ผู้รู ้สคร.5 
(ตามแบบฟอรม์ท่ี 3) (ก.พ.2558) 
   - รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบตัิการฯ (ตามแบบฟอร์มท่ี 
2) (รอบ 6 เดือน ส่งกลุ่มพัฒนา
องค์กร ภายใน 10 มี.ค.2558) 

3. ร่วมกจิกรรมการดําเนินการตาม
โครงการและแผนปฏิบัติการหวัข้อความรู้ 
3 เรื่อง (ตามทีมท่ีแบ่งดาํเนินการ) กรณีท่ี
เป็นการถอดบทเรยีนจากตวัคน ให้รว่ม
กิจกรรมถอดความรู้ผู้รู ้สคร.5 (ตาม
แบบฟอรม์ท่ี 3) (ก.พ.2558) 

3. ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการท่ี
กําหนด และรายงานความกา้วหน้า (3 
หัวข้อความรู้) ตามแบบฟอร์ม SAR ใน
ระบบ Estimates SM ในระบบ 
Estimates (ตามแบบฟอรม์ท่ี 2) รอบ 
9 เดือน (0.5 คะแนน) (สํานักKM จะ
เข้าไปดงึข้อมลูจากระบบเอง หน่วยงาน
ไม่ต้องส่งรายงาน) 

 

3. ดําเนินการตามโครงการและ
แผนปฏิบตัิการหวัข้อความรู้ 3 เรื่อง   
กรณีท่ีเป็นการถอดบทเรียนจากตวัคน 
(ตามแบบฟอรม์ท่ี 3) และใหจ้ัดทําคู่มือ
การปฏบิัติงานด้วย (พ.ค.2558) 
   - รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบตัิการฯ (ตามแบบฟอร์มท่ี 2)
(รอบ 9 เดือน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายใน 10 มิ.ย.2558) 

3. ร่วมกจิกรรมดาํเนินการตามโครงการ
และแผนปฏบิัติการหัวข้อความรู้ 3 เรื่อง 
(ตามทีมท่ีแบ่งดาํเนินการ) กรณีท่ีเปน็การ
ถอดบทเรียนจากตัวคน (ตามแบบฟอร์มท่ี
3) และร่วมจัดทําคู่มือการปฏิบัตงิาน 
(พ.ค.2558) 

6 เดือน
หลัง 

4. สรุปผลการดาํเนินงาน 3 หัว
ข้อความรู้ (ตามประเภทเครื่องมือ KM 
ท่ีใช้) กรณีการถอดบทเรียนจากตวัคน 
ใช้ตามแบบฟอร์มท่ี 3 ถ้าเป็นการถอด
บทเรียนแล้วนาํไปจัดทําคู่มอืการ
ปฏิบัติงานให้ส่งคู่มือการปฏิบัตงิานด้วย 
(1 คะแนน) (ส่งสํานัก KM ภายใน 25 
ก.ย.2558) 

4. สรุปผลการดาํเนินงานของหัว
ข้อความรู้ ตามประเภทเครื่องมือ KM 
ท่ีใช้ กรณกีารถอดบทเรียนจากตัวคน 
ใช้ตามแบบฟอร์มท่ี 3 และจัดทําคู่มอื
การปฏบิัติงาน (ส่งกลุ่มพัฒนาองคก์ร 
ภายใน 10 ส.ค.2558) 

4. ร่วมสรปุผลการดําเนินงานของหัว
ข้อความรู้ ตามประเภทเครื่องมือ KM ท่ี
ใช้ (ตามทีมท่ีแบ่งดําเนินการ) กรณกีาร
ถอดบทเรียนจากตัวคน ใช้ตามแบบฟอร์ม
ท่ี 3 และร่วมจัดทําคู่มือการปฏบิัติงาน 
(ส่งกลุม่พัฒนาองค์กร ภายใน 10 ส.ค.
2558) 
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ระยะเวลา กลุ่มพฒันาองค์กร (Owner) กลุ่ม Supporter หลัก 
(การเงิน, ชันสูตร, พัฒนาองค์กร) 

กลุ่ม Supporter อ่ืนๆ 
(ทุกกลุ่ม ทีไ่ม่ใช่กลุ่มหลัก) 

5. สรุปบทเรียนการจดัการความรู้ของ
ภาพรวมหนว่ยงาน (ตามแบบฟอร์มท่ี 
4) (0.4 คะแนน) (ส่งสาํนัก KM ภายใน 
25 ก.ย.2558) 

- เอกสารสกัดความรู้จากการถอด
บทเรียน (ตามแบบฟอร์มท่ี 5) (0.3 
คะแนน) (ส่งสํานกั KM ภายใน 25 ก.ย.
2558) 

- รายงานความกา้วหน้า (3 หัว
ข้อความรู้) ตามแบบฟอร์ม SAR ใน
ระบบ Estimates SM ในระบบ 
Estimates (ตามแบบฟอรม์ท่ี 2) รอบ 
12 เดือน (0.3 คะแนน) (สํานกัKM จะ
เข้าไปดงึข้อมลูจากระบบเอง หน่วยงาน
ไม่ต้องส่งรายงาน) 

5. สกัดความรูจ้ากการถอดบทเรียน 
(ตามแบบฟอรม์ท่ี 5) (ส่งกลุม่พัฒนา
องค์กร ภายใน 31 ส.ค.2558) 
   - รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบตัิการฯ (ตามแบบฟอร์มท่ี 2)
(รอบ 12 เดือน สง่กลุ่มพัฒนาองคก์ร 
ภายใน 31 ส.ค.2558) 

5. ร่วมสกัดความรูจ้ากการถอดบทเรยีน 
(ตามแบบฟอรม์ท่ี 5) (ส่งกลุม่พัฒนา
องค์กร ภายใน 31 ส.ค.2558) 

 
ที่ประชุม – มีมติรับทราบและดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
วาระที่ 4 เรื่องวาระอืน่ ๆ 
 4.1 เสนอคุณสรุัสวดี ต้ังสุภาชัย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เป็นคณะทํางานเพิ่มเติม  

4.2 รายงานผลการประชุมและเอกสารที่เกีย่วข้อง กลุ่มพัฒนาองค์กรจะจัดส่งให้คณะทาํงานจัดการ
ความรู้ ผู้บริหาร และหัวหนา้กลุ่มงานทางอีเมล์ต่อไป 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.  
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ/ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


