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โครงการศึกษาดูงานเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ดําเนินการโดย
ทีมงานจัดการความรู กรมชลประทาน
…………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล
คณะทํางานพัฒนาระบบการเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู กรมชลประทาน รวมกับ
คณะทํางานเสริมสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู กรมชลประทาน ไดดําเนินการโครงการประกวด
ผลงาน หน ว ยงาน และบุ ค คลด า นการจั ด การความรู ดี เ ด น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557
(KM AWARD 2014) อันประกอบดวยรางวัล 3 ประเภท คือ หนวยงานจัดการความรูดีเดน (KM AWARD
2014) ทีมงานเครือขายการจัดการความรูดีเดน (KM Team Work AWARD 2014) และบุคคลหรือทีมงานที่มี
ผลงานสรางสรรคดีเดน (RID INNOVATION 2014) ซึ่งไดประกาศผลการคัดเลือกบุคคล และหนวยงานที่ไดรับ
รางวั ล ด า นการจั ดการความรู ดีเ ด นไปแลว นอกจากนั้น ตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับ สนุน ประเด็น
ยุทธศาสตร กรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 กําหนดใหมีการมอบโลรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณผูที่ไดรับรางวัลผลงาน หนวยงาน และบุคคลดานการจัดการความรูดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกหนวยงานหรือบุคคลผูมีผลงานดีเดนดานตางๆ
เพื่อเปนรางวัลใหแกผูมีผลงานดีเดนดังกลาว อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูที่ไดรับรางวัลมีโอกาส
รวมกันสรางบรรยากาศการเรียนรูโดยวิธีตางๆ ที่รวมกันสรางสรรคผลงานดานการจัดการความรูในหนวยงาน
และสรางสรรคผลงานประเภทตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของ
กรมชลประทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดังนั้น ทีมงานจัดการความรู กรมชลประทาน โดยคณะทํางานพัฒนาระบบการเสริมสรางแรงจูงใจ
ดานการจัดการความรู กรมชลประทาน รวมกับ คณะทํางานเสริมสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กรมชลประทาน จึงไดจัดโครงการดูงานเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจและสรางสมดุลคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจและสรางสมดุลคุณภาพชีวิตใหแกบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการจัดการ
ความรูในการพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรมใหมของกรมชลประทาน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เกิ ด แรงจู ง ใจในการสร า งสรรค ผ ลงานด า นการจั ด การความรู แ ละนวั ต กรรมใหม ขึ้ น ใน
กรมชลประทาน อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรมใหมของกรมชลประทาน
คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ
1. ผูไดรับรางวัลผลงาน หนวยงาน และบุคคลดานการจัดการความรูดีเดน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 อันประกอบดวยรางวัล 3 ประเภท คือ หนวยงานจัดการความรูดีเดน (KM AWARD 2014)
ทีมงานเครือขายการจัดการความรูดีเดน (KM Team Work AWARD 2014) และบุคคลหรือทีมงานที่มีผลงาน
สรางสรรคดีเดน (RID INNOVATION 2014)
2. คณะที่ปรึกษาดานการจัดการความรู ทีมงานจัดการความรูและคณะทํางานดานการจัดการ
ความรู
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ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2558
จํานวนผูเขารวมโครงการ
ประมาณ 80 คน
สถานที่จัดโครงการ
ณ สถานที่เอกชนที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ สชป.14 และ สชป.15
เทคนิคในการดําเนินโครงการ
จางเหมาดําเนินโครงการดูงานเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558
การประเมินผลและติดตามผลโครงการ
1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จากจํานวนผูเขารวมโครงการจริงตองไมต่ํากวาจํานวนผูเขารวม
โครงการตามเปาหมายโครงการที่กําหนดไว (80 คน)
2. ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินโครงการ โดยใชแบบสอบถาม
เกณฑชี้วัดผลความสําเร็จของโครงการ
ผลผลิต (จากการประเมินผลโครงการ)
1. จํานวนผูเขารวมโครงการจริง ตองไมต่ํากวาจํานวนผูเขารวมโครงการตามเปาหมายโครงการ
ที่กําหนดไว (80 คน)
2. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการอยู
ในระดับไมต่ํากวา “คอนขางมาก”
คาใชจายในการดําเนินโครงการ
1. ค า จ า งดํ า เนิ น โครงการใช ง บประมาณตามแผนยุ ท ธศาสตร ที ม งานจั ด การความรู
กรมชลประทาน จํานวน 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) เปนคาจางเหมาในการดําเนินการโครงการ
กรอบการดําเนินงาน
1) ผู รั บ จ า งจะต องวางแผน จัดทําแผนของโครงการ การดําเนิน งานตามขอบเขตการจาง
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการวางแผนกิจกรรม การดําเนินงานแตละขั้นตอนของกิจกรรมอยางชัดเจน ครอบคลุมใน
ทุกกระบวนการตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสุดกระบวนการของโครงการ จัดทํารายละเอียดรูปแบบการทํากิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู โดยตองดูแลและอํานวยความสะดวกสําหรับผูเขารวมโครงการ ตาม
รางกําหนดการโครงการศึกษาดูงานที่แนบ ยื่นมาในวันยื่นขอเสนอราคาใหคณะกรรมการพิจารณา
2) ผูรับจางจะตองจัดทีมงานที่มีความรูและประสบการณในการจัดกิจกรรม ติดตอประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ หรือสถานที่ตางๆ และดําเนินการจัดใหบริการนําพาผูเขารวมโครงการเดินทางไปศึกษา
ดูงานที่กําหนดไวในโปรแกรมการศึกษาดูงาน
3) ผูรับจางจัดสถานที่ในการดําเนินการโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมของ
โครงการ โดยสถานที่ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโครงการ รองรับจํานวน 80 คน หรือมากกวา
4) ผูรับจางมีหนาที่จัดเตรียมพาหนะในการเดินทางของผูเขารวมโครงการ ดังนี้
- บริการรถโคชปรับอากาศชั้น 1 อยางดี ขนาด 40-50 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน
- อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในรถ อาทิ ระบบ TV จอแบน ระบบเครื่องเสียง Full
option เชน VCD, DVD, Karaoke ระบบดูดอากาศภายในรถและหองสุขภัณฑระบบ Air Pressure
- พนักงานขับรถผูมีประสบการณ
- ประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางทุกที่นั่ง
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5) ผูรับจางมีหนาที่จัดหาอาหาร และเครื่องดื่ม ครบถวนทุกมื้อในแตละวัน โดยเปนอาหาร
ระดับคุณภาพดี จัดเมนูที่ประกอบดวยเมนูอาหารที่หลากหลายหรือเปนอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดทั้งคาวหวาน
และเมนูอาหารอื่นๆ ที่อยูในระดับคุณภาพดีหรือมาตรฐานทั้งวัตถุดิบ ความสะอาด รวมทั้งสถานที่และบริการ
ตลอดจนการเดินทางทุกมื้อ
6) ผูรับจางตองมีหนาที่จัดเตรียมที่พักระดับ 4 ดาวขึ้นไป มีสิ่งอํานวยความสะดวก สะอาดและ
ปลอดภั ย พร อ มทั้ ง ดํ า เนิ น การเรื่ อ งการจั ด กระเป า สั ม ภาระเข า ห อ งพั ก ให เ รี ย บร อ ยตลอดการเดิ น ทาง
โดยกําหนดผูเขาพักหองละไมเกิน 2 คน และหองพักสําหรับผูบริหารตามความเหมาะสม และใหเสนอรายชื่อ
โรงแรมที่พักที่เขาหลักเกณฑดังกลาว พรอมภาพถายประกอบการพิจารณา
7) ผูรับจางตองจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดการเดินทางตามขอตกลงใหกับผูเขารวมโครงการ
ทุกคนกอนเดินทาง เสื้อ หมวก ของขวัญ และอุปกรณในการดําเนินโครงการครบถวนตลอดทุกกิจกรรม
8) ผูรับจางตองดูแลความสะดวกทุกดานในการเดินทาง ไดแก เรื่องการรับประทานอาหาร
การตรวจสอบจํานวนผูเดินทางทั้งขึ้นและลงจากรถพรอมนัดเวลากลับขึ้นรถทุกครั้ง ตองบริการตรวจสอบ
สัมภาระของผูรวมโครงการใหถูกตองครบถวนทั้งขาไปและขากลับ และตองติดตามสัมภาระของผูรวมโครงการ
กรณีมีการพัดหลงใหเสร็จสิ้น
9) ในการจัดกิจกรรม ผูรับจางจะตองจัดเจาหนาที่ทําการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ
10) ผูรับจางตองจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการตามเกณฑประกันคุณภาพการ
ฝกอบรมและการประเมินผลความคุมคาของการฝกอบรมของกรมชลประทาน
11) คาใชจายที่ผูรับจางตองจายใหทั้งหมด
11.1) คาโรงแรมที่พัก ระบุชื่อโรงแรมระดับที่ผูวาจางตองการหรือเทียบเทาขึ้นไป
11.2) คาอาหารทุกมื้อ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเสริมอาหารทะเล ซอฟทดริ๊งค
11.3) คารถโคชปรับอากาศชั้น 1 ขนาด 40-50 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน
11.4) คาเรือทองเที่ยวตางๆ พรอมอุปกรณ
11.5) คาประกันภัยอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาการเดินทางใหผูรวมเดินทางทุกคนในวงเงิน
คุมครองคนละ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
11.6) คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 1%
11.7) คาธรรมเนียม หรือคาใชจายสําหรับสถานที่ศึกษาดูงาน คาธรรมเนียมในการเขาชม
สถานที่ตางๆ
11.8) คาเอกสารรายละเอียดการเดินทางตามขอตกลง เสื้อ หมวก ของขวัญ และอุปกรณ
ในการดําเนินโครงการ
2. คาใชจายของผูเขารวมโครงการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาที่พักกอนและหลังเขา
รวมโครงการ ใชงบประมาณจากตนสังกัดของผูเขารวมโครงการ สามารถเบิกไดตามระเบียบที่ราชการกําหนด
ที่ปรึกษาโครงการ
1. อธิบดีกรมชลประทานผูบริหารการจัดการความรู กรมชลประทาน
2. คณะที่ปรึกษาดานการจัดการความรู กรมชลประทาน
3. ประธานทีมงานจัดการความรู กรมชลประทาน
4. ประธานคณะทํางานพัฒนาระบบการเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู กรมชลประทาน
5. ประธานคณะทํางานเสริมสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู กรมชลประทาน

4
ผูรับผิดชอบและประสานงานโครงการ
1. นางสุดสงวน ศรีอนันต
2. นางสาวนันทพร เงินฉลาด
3. นางสุนันท พาซิทนี่ย
4. นางสาวดาวบุษญา วรรณอุน
5. นายคมกฤช ขอพร
6. นายกฤตกวีปกรณ พงษสนิท

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สถานที่ติดตอ
ติ ด ต อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ นางสาวดาวบุ ษ ญา วรรณอุ น ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
คณะทํางานพัฒนาระบบการเสริมสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู กรมชลประทาน หมายเลขโทรศัพท
0 2243 1416, 0 2243 6954 โทรศัพทมือถือ 08 3122 2021
**************************

