แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ชื่อสวนราชการ สํานักบริหารโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทาน การพัฒนาแหลงน้ํา
องคความรูที่เลือก องคความรูที่ 1 การพัฒนาการชลประทานจากตางประเทศ
องคความรูที่ 2 การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ลําดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/ ผูไดรับประโยชน

ผูรับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

ภายใน มี.ค.54

คําสั่งแตงตั้ง CKO

มีคําสั่งแตงตั้ง

สบก.

CKO

เอกสาร

ดําเนินการแลว

คําสั่ง

17 มิ.ย. 54

ที่ ข.511/2554

การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแตงตั้งผูบริหารการจัดการความรู (CKO) และ
ทีมงานจัดการความรู (KM Team) เพื่อรับผิดชอบการวางแผน

และ KM Team

และจัดกิจกรรมการจัดการความรู
- กิจกรรม KM Site Visit เพื่อดูระบบและขั้นตอนงานจากองคกร

ภายใน พ.ค. 54

ที่เปนตัวอยาง (Best Practice) เพื่อใหบุคลากรเห็นแนวคิด และ

จํานวนครั้งในการจัด

จํานวน 1 ครั้ง

บุคลากรภายในสํานัก

กิจกรรม KM Site Visit

KM Team

กิจกรรม

ดําเนินการแลว

รายงานการ

สบก.

ตรวจเยี่ยม

26 ส.ค. 54

ดําเนินการ

หลักปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จอันจะนําไปสูการปรับใชในองคกร

ภาพถายกิจกรรม

ตอไป หรือกิจกรรม KM Visit จากหนวยงานอื่นมาเยือนสํานัก-

(หนาเว็บไซต)

บริหารโครงการ

2

การบงชี้และเลือกองคความรู

ภายใน มี.ค. 54

- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู และผูเกี่ยวของเพื่อบงชี้ความรู
ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทาน

จํานวนรายการ

อยางนอย

KM Team

KM Team

ความรูที่เลือกจัดการ

2 องคความรู

สบก.

สบก.

การประชุม

ดําเนินการแลว
25 มี.ค. 54

ความรู

รายงานการประชุม
รายการบงชี้
ความรูตาม

องคความรูเพื่อดําเนินการจัดการความรู ไดแก

แบบฟอรมที่ 1

1. การพัฒนาการชลประทานจากตางประเทศ
2. การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

3

การจัดทําแผนการจัดการความรูตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร.
กําหนด

ภายใน มี.ค. 54

แผนการจัดการ

แผนการจัดการ

บุคลากรกรมชลประทาน

KM Team

ความรู 2554 ของ

ความรู 2554

ที่เกี่ยวของ

สบก.

การประชุมวางแผน ดําเนินการแลว
31 มี.ค. 54

เอกสารแผน
การจัดการความรู

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

- จัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น

4

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

สบก.

ที่ระบุองคความรู

ยุทธศาสตร กรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ

อยางนอย 2 องค

พ.ศ. 2554 โดยบูรณาการกระบวนการจัดการความรู

ความรูบูรณาการ

ทั้ง 7 ขั้นตอน กับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

กับการบริหาร

6 ขั้นตอน อยางครบถวนและ สอดคลองเชื่อมโยงกัน

การเปลี่ยนแปลง

กลุมเปาหมาย/ ผูไดรับประโยชน

ผูรับผิดชอบหลัก

KM Team สบก.

KM Team

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

การสื่อสาร
- สื่อสารแนวทางการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูให

ภายใน มี.ค. 54

กําหนดเวลาการสื่อสาร

คณะทํางานทราบ

สื่อสารภายใน
Mar-54

- สื่อสารประชาสัมพันธการจัดการความรูเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับ ตอเนื่องตลอดป 54 จํานวนครั้งในการสื่อสาร ไมนอยกวา 3 ครั้ง
ทราบความกาวหนาในการดําเนินการตลอดจนมีความเขาใจและ

การประชุมวางแผน ดําเนินการแลว

เอกสารแผน
การจัดการความรู

สบก.
บุคลากร สบก. และ

KM Team

เว็บไซต สบก.

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

บุคลากร สบก. และ

รายชื่อบุคคลที่จัดทํา

บุคลากรกรมชลประทาน

คูมือ

บุคลากร สบก. และ

KM Team

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

บุคลากร สบก. และ

คณะกรรมการ

การประชุม

บุคลากรกรมชลประทาน

กลั่นกรอง

กลั่นกรอง

ดําเนินการแลว

เว็บไซต สบก.

ตระหนักถึงประโยชนของการจัดการความรู

5

การสรางและแสวงหาความรู

ตอเนื่องตลอดป 54

รอยละความสําเร็จใน

รอยละ 100

การพัฒนาคูมือ KM

- จัดทํา/พัฒนาคูมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (หัวขอตามขอ 2.)
1. การพัฒนาการชลประทานจากตางประเทศ
2. การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

6

ดําเนินการแลว รายงานหัวขอศึกษา
คําสั่ง สบก.

การจัดความรูใหเปนระบบ
- กําหนดจําแนกหมวดหมูความรูที่ไดจากกิจกรรมการสรางและ

มิ.ย. - ก.ค. 54

แสวงหาความรูของสํานักฯ

7

คําสั่ง สบก.

รายการหมวดหมูความรู

2 รายการความรู

ที่สรางและแสวงหา

การแบงหมวดหมู

ดําเนินการแลว

รายการหมวดหมู

การประมวลและกลั่นกรองความรู
- ดําเนินการประมวล กลั่นกรองความรูที่เลือกจัดการความรู
ตามแผนการจัดการความรู

ภายใน ก.ย.54

องคความรูที่ผานการ
ประมวล กลั่นกรอง

2 รายการความรู

ดําเนินการแลว เอกสารความรูที่
ผานการกลั่นกรอง

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/ ผูไดรับประโยชน

ผูรับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

รอยละ 80

บุคลากร สบก. และ

KM Team

คลังความรู

ดําเนินการแลว

ตัวอยางหนา

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

บุคลากร สบก. และ

KM Team

บุคลากรกรมชลประทาน

สบก.

และเสนอ CKO เห็นชอบ
ใหเผยแพรองคความรู

8

การเขาถึงความรู
- พัฒนาคลังความรู สบก. โดยการสํารวจความรู

ตอเนื่องตลอด

รอยละความสําเร็จ

ป 2554

ตามแผนปฏิบัติการ

ของ สบก. นํามารวบรวม จัดเก็บ พัฒนาการจัดหมวด

เว็บคลังความรู

พัฒนาคลังความรู สบก.

หมูความรูใหเปนระบบเพื่อเปนแหลงคนควา และแลกเปลี่ยน

ประจําป 2554

เรียนรู
- รวบรวมเอกสารคูมือตาง ๆ ของ สบก. จัดทําเปนรูป
เลมสงเก็บในหองสมุด สบก. และหองสมุดกรมชลประทาน

เอกสาร

ดําเนินการแลว

รายการเอกสาร

KM Day

ดําเนินการแลว 1. ภาพถายการรวม

เพื่อเปนแหลงคนหาความรู

9

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
1. รวมกิจกรรม KM Day ซึ่งเปนเวทีถายทอดแลกเปลี่ยน

ภายใน มิ.ย.54

ความรู นวัตกรรมการเรียนรูของกรมชลประทานตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

จํานวนกลุมเปาหมายที่

ไมนอยกวา

- บุคลากรภายใน สบก.

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

รอยละ 90

ที่ไดรับเสนอชื่อใหรวมกิจกรรม

เรียนรู

บุคลากร สบก.

กิจกรรม

ของกลุมเปาหมาย KM Day

2. รายชื่อบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สบก. (กิจกรรม KM day)

10

ตอเนื่องตลอดป 54 - จํานวนกลุมเปาหมายที่

ไมนอยกวา

- บุคลากรภายใน สบก.

KM Team

การเขารวมกิจกรรม ดําเนินการแลว ลายเซ็นตผูเขารวม

รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

รอยละ 90

สบก.

จํานวน 4 ครั้ง

เรียนรู

ของกลุมเปาหมาย

- จํานวนครั้ง

1 ครั้ง/เดือน

รายการขอเสนอแนะ

2 รายการ

สวนงานที่เกี่ยวของ

KM Team

นโยบาย /

ในการปรับปรุง

ตามแผนการ

นําความรูไปใชในการปฏิบัติ

สบก.

แนวทาง

กิจกรรม

การเรียนรู
- สวนงานที่เกี่ยวของนําความรูที่ไดดําเนินการจัดการความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานจริงและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง

ภายใน ส.ค. 54

ดําเนินการแลว

เอกสารแนวทาง

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย/ ผูไดรับประโยชน

จัดการความรู 54

งาน

- จํานวนบุคลากรของสํานัก

ไมนอยกวา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู

ที่ไดเขารวมโครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชีพ

ตามจํานวนที่ไดรับสิทธิ์

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบหลัก

เครื่องมือ

สถานะ

หลักฐาน

บุคลากรภายใน สบก.

ฝายบริหารทั่วไป

โคงการฝกอบรม

ดําเนินการแลว

รายชื่อผูแทน

5 คน

ที่เปนกลุมเปาหมาย

สบก.

จํานวนครั้งในการจัด

จัดกิจกรรม

บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือก

KM Team

กลาวชื่นชม

กิจกรรมยกยองชมเชย

อยางนอย 1 ครั้ง

สบก.

เอกสารเชิดชูเกียรติ

ความรู
11

การฝกอบรมและเรียนรู
- รวมกิจกรรมเสริมสรางความรู ทักษะในการถายทอด และ

มี.ค.- มิ.ย.54

ที่เขารวมโครงการ

2. โครงการพัฒนาทักษะการถอดความรูจากการเลาเรื่อง
3. โครงการพัฒนาความรูการใชโปรแกรม Joomla
12

การยกยองชมเชย
- จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูบุคคล/ทีมงานที่มีความคิดสรางสรรค

ภายใน ก.ย.54

มีนวัตกรรมดีเดน หรือมีการพัฒนาองคความรูเพื่อปรับปรุง

ดําเนินการแลว

ยกยอง

ประสิทธิภาพการทํางานของ สบก.
13

1. รายงานกิจกรรม

2. ภาพถายกิจกรรม

การวัด ประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการ

2 ครั้ง

จํานวนครั้งการรายงาน

ความรู และรายงาน CKO และKM Team กรมชลประทาน ทราบ

( มิ.ย./

ความกาวหนาและ

โดยการรายงานผานเว็บคลังความรู สบก.

ก.ย. 53 )

รายงานผลการดําเนินงาน

ผูทบทวน ..................................................................... ผูบริหารการจัดการความรู สบก.
( ....นายวีระชัย ชูพิศาลยโรจน..)
ผูอนุมัติ ...................................................................... ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
(.......นายสมเกียรติ ประจําวงษ......)

2 ครั้ง

CKO

KM Team
สบก.

การรายงาน

ดําเนินการแลว

แบบฟอรมการ
รายงานผานหนา
เว็บคลังความรู

