แผนการจัดการความรู้เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สานักบริหารโครงการ กรมชลประทานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ชื่อส่ วนราชการ สานักบริหารโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน การพัฒนาแหล่งนา้
องค์ความรู้ที่เลือก องค์ความรู้ที่ 1 ระบบสื บค้นข้อมูลโครงการในรู ปแบบภาพเสมือน 3 มิติ
องค์ความรู้ที่ 2 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดหาน้ า
ลาดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/ ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

ภายใน พ.ค. 55

คาสัง่ แต่งตั้ง CKO

มีคาสัง่ แต่งตั้ง

สบก.

CKO

เอกสาร

แล้วเสร็ จ

คาสัง่

จานวน 1 ครั้ง

บุคลากรภายในสานัก

KM Team

กิจกรรม

19-20 ก.ค. 55

รายงานการ

สบก.

ตรวจเยีย่ ม

การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารการจัดการความรู้ (CKO) และ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) เพื่อรับผิดชอบการวางแผน

และ KM Team

และจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้

- กิจกรรม KM Site Visit เพื่อดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์กร

ภายใน ก.ค. 55

ที่เป็ นตัวอย่าง (Best Practice) เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด และ

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม KM Site Visit

ดาเนิ นการ

หลักปฏิบตั ิที่ประสบความสาเร็ จอันจะนาไปสู่การปรับใช้ในองค์กร

ภาพถ่ายกิจกรรม

ต่อไป หรื อกิจกรรม KM Site Visit จากหน่วยงานอื่นมาเยือน
สานักบริ หารโครงการ

2

การบ่ งชี้และเลือกองค์ความรู้
- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู ้ และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ ความรู้
ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
องค์ความรู้เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ ได้แก่
1. ระบบสื บค้นข้อมูลโครงการในรู ปแบบภาพเสมือน 3 มิติ
2. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดหาน้ า

ภายใน พ.ค. 55

จานวนรายการ

อย่างน้อย

KM Team

KM Team

ความรู ้ที่เลือกจัดการ

2 องค์ความรู ้

สบก.

สบก.

ความรู ้

การประชุม

แล้วเสร็ จ

รายงานการประชุ ม
รายการบ่งชี้
ความรู้ตาม
แบบฟอร์มที่ 1

ลาดับ
3

กิจกรรมการจัดการความรู้
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/ ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

ภายใน พ.ค. 55

แผนการจัดการ

แผนการจัดการ

บุคลากรกรมชลประทาน

KM Team

การประชุมวางแผน

แล้วเสร็ จ

เอกสารแผน

ความรู ้ 2555 ของ

ความรู ้ 2555

ที่เกี่ยวข้อง

สบก.

สบก.

ที่ระบุองค์ความรู ้

KM Team สบก.

KM Team

กาหนด
- จัดทาแผนการจัดการความรู ้เพื่อสนับสนุนประเด็น

4

ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจาปี งบประมาณ

อย่างน้อย 2 องค์

พ.ศ. 2554 โดยบูรณาการกระบวนการจัดการความรู ้

ความรู ้บูรณาการ

ทั้ง 7 ขั้นตอน กับกระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลง

กับการบริ หาร

6 ขั้นตอน อย่างครบถ้วนและ สอดคล้องเชื่ อมโยงกัน

การเปลี่ยนแปลง

การสื่ อสาร
- สื่ อสารแนวทางการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้

ภายใน พ.ค. 55

กาหนดเวลาการสื่ อสาร

คณะทางานทราบ
- สื่ อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู ้เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับ

สื่ อสารภายใน
มี.ค. 55

ต่อเนื่ องตลอดปี 55 จานวนครั้งในการสื่ อสาร ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้ง

ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและ

การประชุมวางแผน

เอกสารแผน
การจัดการความรู้

บุคลากร สบก. และ

KM Team

เว็บไซต์ สบก.

แล้วเสร็ จ 1 ครั้ง

เว็บไซต์ สบก.

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

บอร์ด KM สานักฯ

บอร์ด KM สานักฯ

ห้อง KM สบก.

ห้อง KM สบก.

การสร้ างและแสวงหาความรู้
- จัดทา/พัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน (หัวข้อตามข้อ 2.)

ต่อเนื่ องตลอดปี 55

ร้อยละความสาเร็ จใน

ร้อยละ 100

การพัฒนาคู่มือ KM

1. ระบบสื บค้นข้อมูลโครงการในรู ปแบบภาพเสมือน 3 มิติ

บุคลากร สบก. และ

รายชื่ อบุคคลที่จดั ทา

บุคลากรกรมชลประทาน

คู่มือ

คาสัง่ สบก.

รายงานหัวข้อศึกษา
80%

2. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดหาน้ า
6

แล้วเสร็ จ

สบก.

ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้

5

การจัดการความรู้

คาสัง่ สบก.

50%

การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
- กาหนดจาแนกหมวดหมู่ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการสร้างและ
แสวงหาความรู้ของสานักฯ

ก.ค. - ส.ค. 55

รายการหมวดหมู่ความรู้
ที่สร้างและแสวงหา

2 รายการความรู ้

บุคลากร สบก. และ

KM Team

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

การแบ่งหมวดหมู่

30%

รายการหมวดหมู่

ลาดับ
7

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/ ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

ภายใน ก.ย .55

องค์ความรู ้ที่ผ่านการ

2 รายการความรู ้

บุคลากร สบก. และ

คณะกรรมการ

การประชุม

20%

บุคลากรกรมชลประทาน

กลัน่ กรอง

กลัน่ กรอง

บุคลากร สบก. และ

KM Team

คลังความรู้

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

ห้อง KM สบก.

หลักฐาน

การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
- ดาเนินการประมวล กลัน่ กรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้

ประมวล กลัน่ กรอง

เอกสารความรู้ที่
ผ่านการกลัน่ กรอง

และเสนอ CKO เห็นชอบ
ให้เผยแพร่ องค์ความรู ้
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การเข้ าถึงความรู้
- พัฒนาคลังความรู้ สบก. โดยการสารวจความรู้
ของ สบก. นามารวบรวม จัดเก็บ พัฒนาการจัดหมวด

ต่อเนื่ องตลอด

ร้อยละความสาเร็ จ

ปี 2555

ตามแผนปฏิบตั ิการ

หมู่ความรู้ให้เป็ นระบบเพื่อเป็ นแหล่งค้นคว้า และแลกเปลี่ยน

ร้อยละ 80

10%

เว็บคลังความรู้

พัฒนาคลังความรู้ สบก.

เรี ยนรู้

ตัวอย่างหน้า
ห้อง KM สบก.

ประจาปี 2555

- รวบรวมเอกสารคู่มือต่าง ๆ ของ สบก. จัดทาเป็ นรู ป
เล่มส่งเก็บในห้องสมุด สบก. และห้องสมุดกรมชลประทาน

บุคลากร สบก. และ

KM Team

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

เอกสาร

80%

รายการเอกสาร

KM Day

1 ครั้ง

1. ภาพถ่ายการร่ วม

เพื่อเป็ นแหล่งค้นหาความรู้

9

การแบ่ งปันแลกเปลีย่ นความรู้
1. ร่ วมกิจกรรม KM Day ซึ่งเป็ นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ของกรมชลประทานตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใน ก.ค. 55

จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่

ไม่นอ้ ยกว่า

- บุคลากรภายใน สบก.

ร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ร้อยละ 90

ที่ได้รับเสนอชื่ อให้ร่วมกิจกรรม

เรี ยนรู้

บุคลากร สบก.

กิจกรรม

ของกลุ่มเป้ าหมาย KM Day

2. รายชื่ อบุคลากร
ที่เข้าร่ วมกิจกรรม

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายใน สบก. (กิจกรรม KM day)

ต่อเนื่ องตลอดปี 55 จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่

ไม่นอ้ ยกว่า

ร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ร้อยละ 90

เรี ยนรู้

ของกลุ่มเป้ าหมาย

- จานวนครั้ง

1 ครั้ง/เดือน

- บุคลากรภายใน สบก.

KM Team
สบก.

การเข้าร่ วมกิจกรรม

1 ครั้ง

ลายเซ็นต์ผเู้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

ลาดับ
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กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/ ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

ภายใน ส.ค. 55

รายการข้อเสนอแนะ

2 รายการ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

KM Team

นโยบาย /

10%

เอกสารแนวทาง

ในการปรับปรุ ง

ตามแผนการ

นาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิ

สบก.

แนวทาง

จัดการความรู้ 54

งาน

- จานวนบุคลากรของสานัก

ไม่นอ้ ยกว่า

บุคลากรภายใน สบก.

ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

โคงการฝึ กอบรม

ที่ได้เข้าร่ วมโครงการ

5 คน

ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย

สบก.

จานวนครั้งในการจัด

จัดกิจกรรม

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก

KM Team

กล่าวชื่ นชม

กิจกรรมยกย่องชมเชย

อย่างน้อย 1 ครั้ง

สบก.

เอกสารเชิ ดชูเกียรติ

การเรียนรู้
- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนาความรู้ที่ได้ดาเนินการจัดการความรู้
ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ ง
ความรู้
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การฝึ กอบรมและเรียนรู้
- ร่ วมกิจกรรมเสริ มสร้างความรู ้ ทักษะในการถ่ายทอด และ

มิ.ย. - ก.ค. 55

การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้
1. โครงการพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชี พ

รายชื่ อผูแ้ ทน
ที่เข้าร่ วมโครงการ

ตามจานวนที่ได้รับสิ ทธิ์

2. โครงการพัฒนาทักษะการถอดความรู ้จากการเล่าเรื่ อง
3. โครงการพัฒนาความรู้การใช้โปรแกรม Joomla
12

การยกย่องชมเชย
- จัดกิจกรรมยกย่องเชิ ดชูบุคคล/ทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์

ภายใน ก.ย.55

มีนวัตกรรมดีเด่น หรื อมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทางานของ สบก.
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1. รายงานกิจกรรม
ยกย่อง
2. ภาพถ่ายกิจกรรม

การวัด ประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ

2 ครั้ง

จานวนครั้งการรายงาน

ความรู้ และรายงาน CKO และKM Team กรมชลประทาน ทราบ

( มิ.ย./

ความก้าวหน้าและ

โดยการรายงานผ่านเว็บคลังความรู้ สบก.

ก.ย. 54 )

รายงานผลการดาเนิ นงาน

ผูท้ บทวน ..................................................................... ผูบ้ ริ หารการจัดการความรู้ สบก.
( ....................................................................)
ผูอ้ นุมตั ิ ...................................................................... ผูอ้ านวยการสานักบริ หารโครงการ
(.....................................................................)

2 ครั้ง

CKO

KM Team
สบก.

การรายงาน

แบบฟอร์มการ
รายงานผ่านหน้า
เว็บคลังความรู้

