แนวทางการใหคะแนน
คะแนน

กระบวนการ (หมวด 1-6)

1

ไมมีกระบวนการหรือไมมีหลักฐาน (วามีการปฏิบัติจริง)

2

มีกระบวนการอยูนอยมากหรือหลักฐานไมชัดเจน

3

มีกระบวนการที่ดีในหลายเรื่องและมีหลักฐานประกอบบาง

4

กระบวนการสวนใหญดีมากและมีหลักฐานประกอบชัดเจน

5

กระบวนการสวนใหญโดดเดนและมีหลักฐาน (ทั้งการปฏิบัติและที่เปนเอกสาร) ทีช่ ดั เจนมาก
รวมทั้ง มีขอมูลเปรียบเทียบจากภายนอก

คะแนน

ผลลัพธ (หมวด 7)

1

ไมมีแนวโนม

2

เริ่มมีแนวโนมแตไมมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

3

มีแนวโนมที่ดีในบางเรื่อง เริ่มมีขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

4

แนวโนมสวนใหญดี และเทียบเทาหรือบางเรื่องดีกวาขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

5

แนวโนม (3-5 ป) สวนใหญดีมาก และดีกวาขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

1

เกณฑประเมินการจัดการความรู ระดับสํานัก/กอง (KMA 2012)
หมวด 1 การนําองคกร
ประเด็นการประเมิน
1.1 CKO สํานัก/กอง สื่อสาร ถายทอดทิศทางของหนวยงาน ไดแก วิสัยทัศน คานิยม
เปาประสงค และยุทธศาสตรของกรม ตอบุคลากรเพื่อนําสูการปฏิบัติอยางไร
1.1.1 ชองทางการสื่อสาร
1.1.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.1.3 ครอบคลุมทุกสวน กลุม ฝาย ถึงระดับบุคคล

ระดับ
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
/
CKO สํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา (ผส.บอ.) สํานักฯ ได
สื่อสาร ถายทอดทิศทางของ
หนวยงาน ไดแก วิสัยทัศน
คานิยม เปาประสงค และ
ยุทธศาสตรของกรม ตอบุคลากร
เพื่อนําสูการปฏิบัติ ผานการจัด
ประชุมหัวหนากลุม/ฝายและ
ผูอํานวยการสวน รวมทั้งลงนาม
ในคํารับรองกับหัวหนากลุม/ฝาย
และผูอํานวยการสวนนอกจากนั้น
ยังติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจําสม่ําเสมอ
ชองทางในการสื่อสาร ถายทอด
ทิศทางของหนวยงาน และการ

หลักฐาน
1.หนังสือเวียน
2.website KM, สํานัก
3.รายงานการประชุม
4.คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
5.กิจกรรม KM DAY
0

0

0

2

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

ติดตามผลการดําเนินงาน อาทิ
การจัดประชุม ,หนังสือเวียน,
เว็บไซต เปนตน
/

1.2 CKO สํานัก/กอง สื่อสาร ถายทอด วิสัยทัศนการจัดการความรูและ วัฒนธรรมการ
เรียนรูของกรมชลประทานสูบุคลากรของสํานัก/กองเพื่อนําสูการปฏิบัติอยางไร
1.2.1 ชองทางการสื่อสาร
1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร
1.2.3 ครอบคลุมทุกสวน กลุม ฝาย ถึงระดับบุคคล

1.3 CKO สํานัก/กองสื่อสารแนวทางดานการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางไร
1.2.1 ชองทางการสื่อสาร
1.2.2 ความถี่ของการสื่อสาร

/

CKO ไดสื่อสาร ถายทอด
วิสัยทัศนการจัดการความรูและ
วัฒนธรรมการเรียนรูของกรม
ชลประทานสูบุคลากรของสํานัก/
กองเพื่อนําสูการปฏิบัติ โดยการ
- ถายทอดผานการประชุมของ
สํานักฯ
- ผานหนังสือเวียน
- ผาน KM Team สํานัก รวมทั้ง
ใหขอคิดเห็นตอการจัดทํา
แผนการจัดการความรูของสํานัก
ใหสอดคลองกับทิศทางของกรม
CKO สื่อสารแนวทางดานการ
จัดการความรูเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติผานการจัดทําแผน KM

1.หนังสือเวียน
2.บอรดเผยแพร
3. website KM, สํานัก
4.รายงานความกาวหนา
ตามแผน KM
0

0

0

1. คําสั่งแตงตั้ง KM
Team
2. แผนการจัดการความรู

3

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
1 2 3 4 5

1.2.3 ครอบคลุมทุกสวน กลุม ฝาย ถึงระดับบุคคล

การดําเนินการ
ของสํานักฯ และอาศัย KM
Team เปนกลไกในการ
ขับเคลื่อน และติดตามการ
ดําเนินงาน

หลักฐาน
ของสํานักฯ
3. website KM, สํานัก
4. เอกสารการนําเสนอผล
การดําเนินงานตามแผน
KM
5. หนังสือเวียน
0

0

1.4 CKO สํานัก/กอง สรางบรรยากาศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ทั้งในระดับสํานัก /กองและ
ระดับบุคคลอยางไร

/

CKO สรางบรรยากาศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู ทั้งในระดับ
สํานัก/กองและระดับบุคคลโดย
-เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการ
ความรูของสํานัก
-สนับสนุนใหมีเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (สภากาแฟ)
ทุกสัปดาหในเชาวันศุกร
-สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมการ

1. ภาพกิจกรรมสภากาแฟ
2. หนังสืออนุมัติให
บุคลากรเขารวมกิจกรรม
การเรียนรูกับหนวยงาน
อื่นๆ หรือ การดูงาน
ทางดานวิชาการอื่น ๆ
0

4

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
1 2 3 4 5

1.5 CKO สํานัก/กองแสดงออกอยางไรเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในประเด็นตอไปนี้
1.5.1 การถายทอด แบงปนความรู
1.5.2 การมีสวนรวมในการจัดการความรูของสํานัก /กอง

/

การดําเนินการ
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สํานักฯ
CKO มีการถายทอดแบงปน
ความรูผานการเปนวิทยากร การ
เขารวมเสวนากับหนยงาน
ภายนอก การใหสัมภาษณสื่อใน
โอกาสตางๆ
- เขารวมกิจกรรม KM ของสํานัก

หลักฐาน

1.รวมกิจกรรม KM Day
ของกรม โดยเปนวิทยากร
นําเสนอแนวทางในการ
ปองกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ํา กรณีป2555
2.บทความในสื่อสิ่งพิมพ
3. การใหสัมภาษณสื่อใน
0

เรื่องเกี่ยวกับแผนการ
บริหารจัดการน้ํา
0

1.6 CKO สํานัก/กอง สนับสนุน ยกยอง ใหรางวัล แกบุคลากร/ทีมงาน ที่มีการพัฒนาการ
เรียนรู สรางนวัตกรรม หรือที่มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม

/

CKO สนับสนุน ยกยอง ใหรางวัล
แกบคุ ลากร/ทีมงาน ที่มีการ
พัฒนาการเรียนรู สรางนวัตกรรม
หรือที่มีผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
แผน KM ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินการ และสงเสริมใหมีการ

1.การเผยแพรผลงาน
ดีเดนผานบอรด
ประชาสัมพันธของ
หนวยงานและ
นิทรรศการเสมือน
ของกรม
0

5

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

เผยแพรผลงานในบอรด
ประชาสัมพันธของหนวยงานและ
นิทรรศการเสมือนของกรม
1.7 CKO สํานัก/กอง มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม / นวัตกรรม ที่ตอง
นํามาใชในการปฏิบัติงานอยางไร

/

CKO มีการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม /
นวัตกรรม ที่ตองนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน โดย
-สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัดเขา
รับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหมอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาบุคลากรรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
- กําหนดใหมีกระบวนการพัฒนา
องคความรู ตอยอดองคความรูให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรมและ
นําไปใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เชน การปรับปรุงเกณฑ

1.หลักสูตรการฝกอบรมที่
สนับสนุนใหบุคลากรใน
สังกัดเขารวมการอบรม,
สัมมนา, ดูงาน รับการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหม
2. เปดโอกาสใหหนวยงาน
ภายนอกทั้งในประเทศ
และตางประเทศเขามา
แนะนําเทคโนโลยีใหม เชน
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการน้ํา การเก็บขอมูล
การพยากรณน้ํา เปนตน
3.จัดหาครุภัณฑที่ทันสมัย
มาใชเพื่อรองรับเทคโนโลยี
เพื่อความรวดเร็ว แมนยํา
0

6

ประเด็นการประเมิน

1.8 CKO สํานัก/กอง สนับสนุนใหมีการนําเครื่องมือการจัดการความรู ( KM Tools เชน
CoPs,Story Telling,K-Forum,K-Asset,Best Practice,Peer Assist , Cross- functional
Team ฯลฯ ) มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในสํานัก /กองอยางไร

ระดับ
1 2 3 4 5

/

การดําเนินการ
ปฏิบัติการอางเก็บน้ําเพื่อรองรับ
น้ําหลาก , การปรับปรุง
กระบวนการพยากรณน้ําทา เปน
ตน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การสอนงาน ระหวางบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกสังกัด
-กําหนดตัวชี้วัดใหมีการ
ดําเนินการศึกษา วิจัย เพื่อนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
- มีการจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยมา
ชวยในการปฏิบัติงาน
CKO สนับสนุนใหมีการนํา
เครื่องมือการจัดการความรู (KM
Tools) เชน Story Telling, KForum, K-Asset, Best
Practice, Peer Assist , Crossfunctional Team มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักฐาน
ในการสงขอมูลและการ
ประมวลผล

1.รายชื่อหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการจัดการ
ความรู และรายชื่อ
บุคลากรของหนวยงานที่
เขารวมการอบรม
0

2. จัดใหมีกิจกรรม

7

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

ของงานในสํานัก
- สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
การอบรมการใช KM Tool อยาง
สม่ําเสมอ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
สํานักโดยการสรุปบทเรียน
(Lesson learned) การ
ระดมสมอง เชน การ
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
รวมกันวิเคราะห
สถานการณน้ํา โดย
กําหนดใหมีการประชุมทุก
สัปดาห
คณะทํางาน Crossfunctional Team เชน....
0

0

1.9 CKO สํานัก/กอง กําหนดใหมีการสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามภารกิจ (AAR) และ
หารือรวมกันเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม (แนวทาง/กระบวนการ การทํางานแบบใหมที่
ดีกวาเดิมหรือสิ่งประดิษฐ) เพื่อปรับปรุงการทํางานของสํานัก /กองอยางไร

/

CKO กําหนดใหมีการสรุป
บทเรียนผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจ (AAR) และหารือรวมกัน
เพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงการทํางานของสํานัก
เชน
- สนับสนุนใหมีการจัดประชุม

1.ภาพกิจกรรม และ
รายงานการสรุปบทเรียน
ผลการดําเนินงานกรณี
อุทกภัยป 2554
2.การขออนุมัติ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “แนว
ทางการบริหารจัดการน้ํา

8

ประเด็นการประเมิน

ระดับ
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

สรุปบทเรียนจากอุทกภัยป 2554 ของลุมน้ําเจาพระยา ป
เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พ.ศ. 2555”
ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ําใน
อนาคต
-สนับสนุนใหจัดประชุมเพื่อ
กําหนดเกณฑในการบริหาร
จัดการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ เกิด
กระบวนการเรียนรูหาแนวทางใน
การดําเนินงานรวมกันอยางเปน
ระบบ

1.10 CKO สํานัก/กอง ประยุกตใชการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย

/

CKO กําหนดใหมีชองทางการรับ
ฟงและการเรียนรูความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เชน

1.บทความเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการน้ําในสื่อ
สิ่งพิมพ, วิดีโอ, รายการ
เสวนา
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ประเด็นการประเมิน

1.11 CKO สํานัก/กอง มีการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานดานการจัดการความรู
อยางไร
1.11.1 วิธีการควบคุม กํากับ ติดตาม
1.11.2 ความถี่ในการควบคุม กํากับ ติดตาม

ระดับ
1 2 3 4 5

/

การดําเนินการ

หลักฐาน

-สรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําผาน
สื่อโทรทัศน เวทีเสวนา สื่อ
สิ่งพิมพ
-สรางความเขาใจเกณฑการ
บริหารจัดการน้ําผานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู (กิจกรรมวันที่
20 กรกฎาคม 2555)
-วัดความพึงพอใจในการ
ใหบริการ
-มีการจัดกิจกรรม รวมกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย
CKO ควบคุม กํากับ ติดตามผล
การดําเนินงานดานการจัดการ
ความรู ผาน KM Team สํานัก
โดยกําหนดใหรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน KM ทุก
เดือน ทาง Website

2.การพัฒนาชองทางใน
การใหบริการ เชน
ปรับปรุง website ขอมูล
น้ําทาใหครบถวน และงาย
ขึ้น
3.ผลสํารวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการ
0

0

1.รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน KM
ผาน website (ดําเนินการ
ตามแผนป 2555)
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3.09

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร
ประเด็นการประเมิน

คะแนน
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
2.1 สํานัก/กอง นําผลการสรุปบทเรียน (จากขอ 1.9) ตามภารกิจและแนวทางการปรับปรุงงาน
/
- สํานักฯ นําผลการสรุปบทเรียน
จากอุทกภัยป 2554 ซึ่งสอดคลอง
มาใชเปนขอมูลสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) อยางไร
กับภารกิจหลักของสํานักฯ มาใช
เปนขอมูลสําคัญในการปรับปรุง
งาน และกําหนดเปนแผนปฏิบตั ิ
การ เชน การปรับปรุงเกณฑ
ปฏิบัติการอางเก็บน้ําที่สะทอนดุล
ในการบริหารจัดการน้ําและการ
บรรเทาอุทกภัย การปรับปรุง
ระบบการพยากรณน้ําทา เปนตน
แมวาจะไมไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติ
การประจําป (Action Plan) ที่
เปนระบบ แตก็มีการรายงานผล
การดําเนินงานเปนระยะ

หลักฐาน
1.ภาพกิจกรรม และ
รายงานการสรุปบทเรียน
ผลการดําเนินงานกรณี
อุทกภัยป 2554 เชน rule
curve การ run
simulation อางขนาด
ใหญ 33 แหง
0
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

2.2 สํานัก/กอง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ KM ตามแนวทางที่กรมฯกําหนดตอเนื่องทุกป
หรือไม (ตามแบบฟอรม 1 และ 2 ทีแ่ นบ)

/

- สํานักฯ มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานจัดการความรู เพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติการ KM ตาม
แนวทางที่กรมฯ กําหนดอยาง
ตอเนื่องทุกป

2.3 สํานัก/กอง มีวิธีการคัดเลือกองคความรูเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ KM อยางไร

/

- สํานักฯ มีวิธีการคัดเลือกองค 1.การประชุมสํานัก ครั้งที่
ความรูเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ 1/2555
KM ผานการใหขอเสนอแนะและ
การพิจารณาของ CKO และ
คณะทํางานจัดการความรู โดยนํา
ยุทธศาสตร ภารกิจ ตัวชี้วัดของ
สํานัก รวมทั้งการสรุปบทเรียนมา
พิจารณารวมดวย

1.KM Action Plan ระดับ
สํานัก/กอง สําหรับป
2555
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ประเด็นการประเมิน

2.4 สํานัก/กอง มีการถายทอดแผน KM สูผูปฏิบัติอยางไร

คะแนน
1 2 3 4 5

/

การดําเนินการ

หลักฐาน

สํานักมีการถายทอดแผน KM สูผู 1. ภาพกิจกรรมสภากาแฟ
ปฏิบัติ โดย

2. Website KM ของ

- ถายทอดผานตัวชี้วัดการจัดการ สํานัก

0

ความรูและตัวชี้วัดตามคํารับรอง

3. ภาพกิจกรรม บันทึก

ของสํานักฯ

การประชุมคณะทํางาน

- ถายทอดผานการจัดประชุม

จัดการความรู

คณะทํางานจัดการความรูของ

4.แผนการจัดการความรู

สํานัก มีการสื่อสารใหบุคลากรใน
องคกรรับทราบและเพื่อให
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
- มีการสื่อสารแผน KM อยาง
สม่ําเสมอผานสภากาแฟของ
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

สํานักฯ

2.5 สํานัก/กองมีการสรุปผลการดําเนินการตามแผน KM เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดย
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผน KM ที่กําหนดไวอยางไร
(ตามที่กําหนดไวในแบบฟอรมที่ 1)

/

- มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
แผนงาน KM บน Website KM
ของสํานัก
สํานักมีนโนบายใหคณะทํางาน
จัดการความรู ติดตามและ
รายงานผลการดําเนินการตาม
แผนการจัดการความรูอยาง
สม่ําเสมอทุกเดือนผานทาง
Website, สภากาแฟ รวมทั้ง
กําหนดใหมีการเปรียบเทียบผล
การดําเนินงานกับตัวชี้วัดและคา
เปาหมายตามแผน KM ซึ่ง
กําหนดดําเนินการในเดือน
กันยายน 2555

1.ภาพกิจกรรมสภากาแฟ
2.เอกสารแจงเวียน
คณะทํางานฯ ผูที่เกี่ยวของ
เขารวมประชุม บันทึกการ
ประชุม

0

3.การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน KM
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นการประเมิน
3.1 สํานัก/กอง มีวิธีการสํารวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียอยางไร
และมีวิธีการตรวจสอบอยางไรใหแนใจวาเปนความตองการที่แทจริง

3.2 สํานัก/กอง มีชองทางรับฟงขอรองเรียนของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียอยางไร
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบัน

3.3 สํานัก/กอง นําขอมูล (ทั้งขอรองเรียนและความตองการ) จากผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหบริการที่ดีขึ้นอยางไร

คะแนน
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
/
สํานักฯ มีการออกสํารวจความ
ตองการ และเมื่อสํารวจเสร็จมี
การประชุมชี้แจงและตรวจสอบ
อีกครั้ง
/
สํานักมีชองทางรับฟงขอ
รองเรียนของผูรับบริการและผูมี
สวนไดเสียที่มีผูใชจํานวนมาก
ที่สุดอยู ๕ ชองทาง คือ หนังสือ
รองเรียน โทรศัพท โทรสารของ
สํานัก e-mail และติดตอดวย
ตนเอง
/
สํานักมีการมอบหมายใหกลุม
งานที่เกี่ยวของดําเนินการ
จัดการขอรองเรียน นําขอ
รองเรียนมาปรับปรุง
กระบวนการทํางานของตนใหมี

หลักฐาน
1.แบบสํารวจความพึงพอใจ

1.โทร 02 6692560
02 2414431
-e-mail address
Wmsc.1460@gmail.com
Rid_flood@yahoo.com
1.ตัวอยางกระบวนงานที่มี
การนําขอรองเรียนมา
ปรับปรุงกระบวนงาน เชน
กระบวนงานบริหารจัดการ
น้ํา คําสั่งคณะทํางานยอย
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักฐาน
ทบทวนกระบวนการบริหาร
จัดการน้ําและกระบวนการ
ปองกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ํา

2.คูมือการตรวจวัดคุณภาพ
น้ํา
สํานักมีการใชขอมูลและความรู 1.การจัดอบรม โดยวิทยาลัย
จากผูรับบริการและผูมีสวนได การชลประทาน
เสียเพื่อชวยสรางสัมพันธที่ดี
โดยเมื่อมีการปรับปรุง
กระบวนงานแลว สํานักไดมีการ
ชี้แจงใหขอมูล สรางความรู
ความเขาใจและสนองตอบ
ผูรับบริการทุกขั้นตอนจนเสร็จ
สิ้นกระบวนการ
สํานักฯ มีการสํารวจความพึง 1.แบบประเมิน /ผลประเมิน
พอใจของผูรับบริการ/ผูมีสวน
ไดสวนเสียและวิเคราะหผล
0

3.4 สํานัก/กอง มีการใชขอมูลและความรู (จากขอ 3.1 -3.3) จากผูรับบริการและผูมีสวนได
เสีย เพื่อชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียอยางไร

3.5 สํานัก/กอง ประเมินความพึงพอใจ (พอใจ/ไมพอใจ) ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียอยางไร

/

0

/
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ประเด็นการประเมิน
3.6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศเพื่อรับบริการของสํานัก/
กองไดอยางไร

คะแนน
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
/
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
สามารถรับทราบและเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ อาทิ ขอมูล
ปริมาณน้ําฝน ขอมูลปริมาณ
น้ําทา ขอมูลระดับน้ํา ณ สถานี
วัดน้ําตางๆ รวมถึงขอมูล
สถานการณน้ําผานทาง
Websiteของสํานัก ซึ่งขอมูล
ตางๆ มีการปรับใหทันสมัยอยู
เสมอ สํานักมีแผนในการพัฒนา
ระบบการเชื่อมโยงขอมูลและ
การนําเสนอขอมูลเพื่อให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว ทันตอ
สถานการณยิ่งขึ้น

หลักฐาน
1.ตัวอยางการรายงาน
สถานการณน้ําผาน
website จากศูนยอุทก
วิทยา 8 ศูนย

0
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หมวด 4 การวัด วิเคราะหและจัดการความรู
ประเด็นการประเมิน
4.1 สํานัก/กอง มีวิธีการคัดเลือก รวบรวม เชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานประจําวันอยางไร

4.2 สํานัก/กอง มีการ update ขอมูลที่จําเปนในเว็บไซดและคลังความรูของสํานัก /กองอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางไร

คะแนน
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
/
สํานักมีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการคัดเลือก
รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศ และนําเสนอ
ผาน website รวมทัง้ มีการ
ติดตามทบทวนโดยศูนย
ประมวลและวิเคราะห
สถานการณน้ํา
/ สํานักมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบ update ขอมูลที่
จําเปนอยางสม่ําเสมอ เชน
ขอมูลปริมาณน้ําฝน ขอมูล
ปริมาณน้ําทา ขอมูลระดับน้ํา
ณ สถานีวัดน้ําตางๆ ขอมูล
สถานการณน้ําและขอมูล
คุณภาพน้ํา โดยหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ คือ สวนอุทกวิทยา
ขอมูลการบริหารจัดการน้ํา เชน

หลักฐาน
1.Website ศูนยประมวล
และวิเคราะหสถานการณน้ํา

1.ตัวอยางขอมูลจากสวน
อุทกวิทยา

0

2.ตัวอยางขอมูลการระบาย
น้ําจากเขื่อนจากสวนบริหาร
จัดการน้ํา

0

3.ตัวอยางความกาวหนาใน
การเพาะปลูกพืชจากสวน
การใชน้ําชลประทาน
4.ตัวอยางการตรวจวัด
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ประเด็นการประเมิน

4.3 สํานัก/กอง มีการประมวลและกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของ
องคความรูที่จัดเก็บ ในเว็บไซตและคลังความรูของสํานัก /กองอยางไร

คะแนน
1 2 3 4 5

/

การดําเนินการ
ขอมูลการระบายน้ําจากเขื่อน
ตางๆ หนวยงานที่รับผิดชอบคือ
สวนบริหารจัดการน้ํา ขอมูล
การเพาะปลูกพืชในเขต
โครงการชลประทาน หนวยงาน
ที่รับผิดชอบคือ สวนการใชน้ํา
ชลประทาน ความถี่ในการ
update ขึ้นอยูกับขอมูลและ
สถานการณ อาจเปนรายวัน
รายสัปดาห หรือ รายเดือน
สํานักมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ทํางานจัดการความรูและคณะที่
ปรึกษาฯ ซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ของสํานัก ทําหนาที่ในการ
ประมวลและกลั่นกรอง
ตรวจสอบความถูกตองและ
ความนาเชื่อถือขององคความรู
ที่จัดเก็บ ในเว็บไซตและคลัง

หลักฐาน
คุณภาพน้ําลุมน้ําตาง

1.คําสั่ง สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา ที่
3/2555 เรื่องแตงตั้ง
ผูบริหารจัดการความรูและ
ทีมงานจัดการความรู ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
และปรับปรุงคําสั่งที่
9/2555ลงวันที่ 30
กรกฎาคม 2555
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4.4 สํานัก/กอง มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตคลังความรูของสํานัก /กอง ( โดยมีขอมูลพื้นฐาน
ตามแบบฟอรมที่ 3) หรือไม
4.5 สํานัก/กองรวบรวมและถายโอนความรูจากบุคลากรในสังกัดอยางไร

คะแนน
1 2 3 4 5
/

/

การดําเนินการ
ความรูของสํานัก
สํานักมีการปรับปรุง Website
ทุกปและดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง
สํานักรวบรวมและถายโอน

หลักฐาน
1.หลักฐานแสดงบนหนาเว็บ
คลังความรู
1.ถายทอดความรู จาก

ความรูจากบุคลากรในสังกัด

บุคลากรเกษียณ ป 2554ใน

โดยวิธีตางๆ อาทิ

website KMสํานัก

-ผูที่มีรายชื่อเขารวมการ

2.เอกสารประกอบการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เมื่อ

ประชุม

0

0

ผานการฝกอบรมแลว ใหจัดทํา 3. ภาพกิจกรรม

0

เอกสารสรุปผลการฝกอบรม

4.รายงานทางวิชาการ คูมือ

และ/หรือ ถายทอดความรู

ตางๆ

0

-แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
การปฏิบัติกระบวนงานตางๆ

4.6 สํานัก/กองรวบรวมและถายโอนความรูจากผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร

/

-การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง
เปนตน
สํานักมีวิธีการรวบรวมและถาย 1.กําหนดการฝกอบรม การ
โอนความรูจากผูรับบริการและ สาธิต การแนะนําอุปกรณ
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คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ
ผูมีสวนไดเสีย เชน

หลักฐาน
ตางๆ เปนตน

0

-ความรูจากที่ปรึกษา โดย
วิธีการฝกอบรม ฝกปฏิบัติ
สาธิต สอนงาน On the job
training เปนตน

4.7 สํานัก/กอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูภายในสํานัก /กองและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่
เปนเลิศ (Best Practice) ขามหนวยงานอยางไร

/

4.8 สํานัก/กอง มีการวัดผลตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อประเมินผลความสําเร็จตามแผนการจัดการ
ความรู (ตัวชี้วัดที่สําคัญตามที่กรมกําหนดไดแก,ความถูกตอง ครบถวน และกรอบเวลาในการ
จัดทําแผนการจัดการความรูประจําป, การเลือกองคความรูเพื่อจัดการความรู 2 องคความรู ,
รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนอยางนอย 2 ครั้ง/ป, วัดผลการดําเนินการตามแผน

/

-ความรูจากผูรับบริการอื่นๆ
ผานแบบสอบถามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ
สํานักมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนการ
จัดการความรู คือ กิจกรรม KM
day กิจกรรมพบปะ KM
Team ที่เปน Best practice
เปนตน
สํานักมีการวัดผลตัวชี้วัดการ
จัดการความรูที่สําคัญและ
รายงานผลการประเมินให CKO
รับทราบทุกเดือน

อยูระหวางการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู

1.รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู
ผานทาง website
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KM)
4.9 สํานัก/กอง ประเมินวา KM ของหนวยงานมีความกาวหนาอยูในระดับใด
ระดับ 1 คือ ยังไมมีแนวทางชัดเจน
2 คือ เริ่มมีแนวทาง ยังตองปรับปรุง
3 คือ มีแนวทางคอนขางชัดเจน ปฏิบัติตอเนื่อง
4 คือ มีแนวทางที่ดี สามารถดําเนินการไดราบรื่น
5 คือ สามารถดําเนินการไดตอเนื่อง เปนระบบ เกิดการพัฒนานวัตกรรมสม่ําเสมอ
3

คะแนน
1 2 3 4 5
/

การดําเนินการ

หลักฐาน

มีการจัดประชุมทีมงานจัดการ
ความรูเพื่อหารือ และประเมิน
ความกาวหนาของ KM และ
สรุปผลการดําเนินงาน

1.รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู
ประจําป ๆละ 2 ครั้ง

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
ประเด็นการประเมิน
5.1 มีการกําหนดหนวยงานหรือทีมงานเพื่อรับผิดชอบการดําเนินการ KM อยางชัดเจน
หรือไม

คะแนน
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
/
สํานักมีการแตงตั้งคณะที่
ปรึกษา คณะทํางานจัดการ
ความรู

หลักฐาน
1.คําสั่ง สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา ที่
3/2555 เรื่องแตงตั้ง
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5.2 สํานัก/กอง สนับสนุน จูงใจใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในกิจกรรม KM อยางไร

คะแนน
1 2 3 4 5

/

การดําเนินการ

หลักฐาน

ผูบริหารจัดการความรูและ
ทีมงานจัดการความรู ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555
และคําสั่งที่ 9/2555
สํานักสนับสนุนจูงใจใหบุคลากร 1.หนังสือเวียน หนังสือเชิญ
เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

2.ภาพกิจกรรมสภากาแฟ

KM โดย
- จัดใหมีสถานที่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู (สภากาแฟ) ทุกเชาวัน
ศุกร

5.3 บุคลากรของสํานัก/กอง มีความรูดาน KM อยูในระดับใด
(ประเมินจากการประเมินบุคลากรในสํานัก/กอง)

/

- เชิญชวน สื่อสาร แจงขาว ให
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู การสงผลงานเขา
ประกวด ผานสื่อตางๆ เชน
หนังสือเวียน หนังสือเชิญ
ประกาศ เปนตน
มีการออกแบบ แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความรูความเขาใจ

1.แบบประเมิน
ผลการวิเคราะหแบบ
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คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

ดาน KM ของบุคลากรในสํานัก ประเมิน คาดวาจะแลวเสร็จ
โดยทีมงานจัดการความรู
ภายในเดือนสิงหาคม
5.4 สํานัก/กอง มีการนําผลการประกวดตามโครงการ KM AWARD ไปประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปอยางเปนรูปธรรมอยางไร

/

5.5 สํานัก/กอง มีวิธีการสงเสริมการใชความรูและทักษะใหมๆในการทํางานและเก็บรักษา
ความรูเพื่อใชประโยชนในหนวยงานอยางยั่งยืนอยางไร

/

สํานักมีนโยบายสงเสริมให
บุคลากร/หนวยงานในสังกัด
สงผลงานเขาประกวดตาม
โครงการ KM award 2012 มี
การพิจารณาใหรางวัลแก
บุคลากรที่มีสวนรวมเปนลําดับ
ตามลักษณะของกิจกรรมหรือ
ผลงาน
สํานักมีวิธีการสงเสริมการใช
ความรูแ ละทักษะใหมในการ
ทํางาน โดยการจัดฝกอบรม
เผยแพรเอกสารทางวิชาการ
ใหกับบุคลากรที่สนใจ และมี
การเก็บรักษาความรูเพื่อใช
ประโยชนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ในคลังความรู

1.บันทึกแจงเวียน
(อยูระหวางการดําเนินการ
ตามแผนจัดการความรูป
2555)

0

1.องคความรูในคลังความรู

ของสํานัก
0

0

-เอกสารทางวิชาการ
-คูมือการปฏิบัติงานตางๆ
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คะแนน
1 2 3 4 5

5.6 สํานัก/กอง มีวิธีการถายโอนความรูจากบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ยาย หรือลาออก
จากสํานัก/กองไป เพื่อเก็บรักษาไวกับหนวยงาน

/

5.7 การจัดการความรูของสํานัก/กองมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของ
บุคลากรอยางไร

/

การดําเนินการ

หลักฐาน

สํานัก (Website) เอกสารทาง
วิชาการ
สํานักมีการกําหนดกิจกรรมการ 1.รายชื่อ ตารางอายุ
ถายโอนความรูจากบุคลากรที่ ขาราชการในสํานัก
จะเกษียณอายุราชการ หรือ
early retire โดยผาน
กระบวนการสอนงาน การเลา
เรื่อง และจัดทําเปนเอกสาร
แผนการดําเนินการป ๒๕๕๕
จะดําเนินการถอดความรู นาย
จรูญฯ และ นายอุทัยฯ
0

สํานักไดมีการจัดทําแบบสํารวจ
ความผาสุก และความพึงพอใจ
ของบุคลากร ที่เปนผลจากการ
จัดการความรูของสํานัก รวมทั้ง
การประเมินโดยการสังเกตผาน
การมีสวนรวมในสภากาแฟ

1.แบบสํารวจ และการ
ประเมินผล ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
เดือนสิงหาคม

3.14
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ประเด็นการประเมิน
6.1 สํานัก/กองใช KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานหลักของสํานัก /กองอยางไร

คะแนน
การดําเนินการ
1 2 3 4 5
/
สํานัก ใช KM เพื่อปรับปรุง
กระบวนงานหลักของสํานัก
ตัวอยางเชน การสรุปบทเรียน
จากอุทกภัยป 2554 ใน
กระบวนการบริหารจัดการน้ํา
ไดนําผลจากการสรุปบทเรียน
มาปรับปรุงทบทวนการกําหนด
เกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ําใหม
ในกระบวนการปองกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา ไดนํา
ผลจากการสรุปบทเรียนมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บ
วิเคราะห ประมวลผล รวมถึง
การพยากรณน้ําทาดวย ANN
การปรับเปลี่ยนแผนการ
เพาะปลูกพืชเพื่อใหสอดคลอง

หลักฐาน
1.ภาพถายประชุมสรุป
บทเรียน คุณโอ
2.รายงานการสรุปบทเรียน
จากอุทกภัยป ๒๕๕๔
3.รายงานการปรับปรุง
เกณฑปฏิบัติการอางเก็บน้ํา
4.หนังสือแจงใหหนวยงานที
เกี่ยวของในพื้นที่นําเกณฑ
ปฏิบัติการอางเก็บน้ําที่ได
ทบทวนไปปฏิบัติ
5.รูปแบบการเพาะปลูกพืช
ที่ไดมีการปรับปรุง
0

0
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คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน

กับการบริหารจัดการน้ําหลาก
เปนตน

6.2 สํานัก/กอง ใช KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพงานอื่น ๆ อยางไร

6.3 สํานัก/กอง ใช KM ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอยางไร

/

/

สํานักใช KM เปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงคุณภาพงานอื่นๆ
เชน KPI โดยอาศัยกระบวน
KM ทบทวน ปรับปรุงเพื่อให
การกําหนด KPI ใหสะทอนการ
ปฏิบัติงานที่แทจริงของสํานักฯ
สํานักใช KM เปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อ
ความรวดเร็วลดคาใชจาย เชน
ระบบการเวียนหนังสือของ
สํานักฯ

1.คํารับรองของสํานักที่มี
การปรับปรุง
0

1 แจงหนังสือเวียนของ
สํานักผานทาง Website

2.67
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หมวด 7 ผลลัพธ (เริ่มประเมิน ป 2557)
ประเด็นการประเมิน
7.1 สํานัก/กอง มีแนวโนมผลลัพธของการจัดการความรูที่มีตอการปฏิบัติงานอยางไร
พิจารณาจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป)

7.2 สํานัก/กอง มีแนวโนมผลลัพธของการจัดการความรูที่มีตอผูรับบริการอยางไร พิจารณา
จากขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป)

7.3 สํานัก/กอง มีแนวโนมผลลัพธของการจัดการความรูที่มีตอบุคลากรในหนวยงานทาน
อยางไร พิจารณาจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบ (เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป)

7.4 สํานัก/กอง มีแนวโนมผลลัพธของการจัดการความรูที่เชื่อมโยงกับการบรรลุตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสํานัก/กองอยางไร พิจารณาจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
(เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป)

คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน
กราฟแสดงแนวโนม KM ที่
สัมพันธกับการบรรลุตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักกอง (since 20122014)
กราฟแสดงแนวโนม KM ที่
สัมพันธกับระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
(since 2012-2014)
กราฟแสดงแนวโนม KM ที่
สัมพันธกับความผาสุก
ความพึงพอใจ และแรงจูงใน
ของบุคลากร (since 20122014)
กราฟแสดงแนวโนม KM ที่
สัมพันธกับระดับ
ความสําเร็จของการบรรลุ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
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ประเด็นการประเมิน

คะแนน
1 2 3 4 5

การดําเนินการ

หลักฐาน
ปฏิบัติราชการของสํานัก/
กอง (since 2012-2014)
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