สรุปผลการดําเนินงาน (After Action Review)
การจัดการความรู$
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
*************************************

สิ่งที่ทําได$ดี
๑. ประสานงาน , ใหขอมูลการบริหารจัดการน้ํา , การเตือนภัย และการบริหารจัดการน้ําเพื่อแกไขป%ญหาภัยแลง
ไดอย'างมีประสิทธิภาพ มีแผนอย'างชัดเจน
๒. มีการประชาสัมพันธ. และใหข'าวสารต'อประชาชนผูใชน้ํา
๓. มีความร'วมมือ ร'วมแรง ร'วมใจ ในการทํางาน KM ไดดี
๔. มีแหล'งขอมูลที่ดี ประชาชนสามารถคนหาขอมูลไดง'าย ทั้งดานบริหารจัดการน้ําและดานอุทกวิทยา
๕. ชี้แจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ํา
๖. การจัดการถ'ายทอดองค.ความรู มีการนําองค.ความรูแต'ละส'วนมาเสนอในที่ประชุมทําใหบุคลากรในสํานัก
มีความรูเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได
๗. มีการแต'งตั้งทีมงานเครือข'ายในการติดตามขอมูลและประสานงานการจัดการความรู ภายใน สบอ.
๘. การดําเนินงานเสร็จตามเป>าหมาย การเบิกจ'ายงบประมาณเป@นไปตามแผน
๙. บุคลากรทุกคนที่อยู'ในคณะทํางานจัดการความรู KM Team
๑๐. ดานการประสานงาน KM สํานักมีประสิทธิภาพ
๑๑. การสนับสนุนใหทุกคนใน สบอ. มีความสัมพันธ.ที่ดีต'อกัน ไดมีกิจกรรมร'วมกันในส'วนกลาง และส'วนภูมิภาค
มากขึ้น สรางความเป@นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๑๒. ช'วยส'งเสริมการเรียนรูความรูทางดาน KM และความรูทางดานการอนุรักษ.ปลูกปHา และสิ่งแวดลอมที่ดี
ต'อบุคลากรในสํานัก
๑๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน สบอ. และหน'วยงานอื่นอีกดวย
๑๔. การทํางานใหกับหน'วยงาน และมีการช'วยเหลือบุคคลที่มาติดต'องาน
๑๕. การใหกําลังใจแก'บุคลากรภายใน สบอ.
๑๖. มีแนวทางการบริหารจัดการน้ําที่ดี ซึ่งเป@นประโยชน.ต'อผูใชน้ําและทุกภาคส'วน
๑๗. การร'วมมือกันปฏิบัติงานของทุกส'วน มุ'งสู'ความสําเร็จ
๑๘. การเสียสละ มีความมานะ พยายามในการปฏิบัติหนาที่
๑๙. ไดรับความรูเพิ่มขึ้นสําหรับบุคลากรใหม' สรางความประทับใจ ความทรงจําที่ดีกับผูที่เกษียณอายุราชการ
๒๐. การประสานงานระหว'างหน'วยงานต'างๆ

๒๑. การติดตามสถานการณ.น้ําที่มีความรวดเร็วและสามารถนําไปใชงานไดจริง
๒๒. การวัดน้ําดวยเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม'
๒๓. ใหขอมูลในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ําต'อผูบริหารและหน'วยงานภายนอก
๒๔. มีทีมงานที่เขมแข็งดีมาก
๒๕. ผูนําเก'ง กลาพูด กลาทํา
๒๖. ผูบริหารดูแลผูใตบังคับบัญชาไดดี
๒๗. มีการการบริหารองค.กรที่ดี ทุกภารกิจของสํานักปฏิบัติงานไดอย'างมีประสิทธิภาพ
๒๘. มีระบบโทรมาตรที่ดี มีขอมูลที่น'าเชื่อถือ และบุคลากรมีความสามารถเฉพาะดาน
๒๙. มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมที่ดี
๓๐. การจัดการของ KM สํานัก จัดการไดดีพอสมควร แต'การบริหารองค.กรยังเขาไม'ถึงใจ
๓๑. การจัดซื้อจัดจางไดตามแผนงานที่กรมชลประทานกําหนด
๓๒. การนําขอมูลที่ไดรับมาใชแกป%ญหาในดานต'างๆ
๓๓. มีผูนําดาน KM ที่ดี
๓๔. การวิเคราะห.ขอมูล เพื่อประเมินสถานการณ.น้ําล'วงหนา เพื่อนําเสนอและประชาสัมพันธ.ไปยังผูเกี่ยวของ

สิ่งที่ควรปรับปรุง
๑. อยากใหผูบริหารเห็นความสําคัญ และดูแลบุคลากรดานล'าง (คนงาน) ใหมากยิ่งขึ้น
๒. ควรปรับปรุงในเรื่องของเวลาในการทํากิจกรรมต'างๆ
๓. ควรมีการปรับปรุงดานการใชเครื่องมือในการทํางานใหมีความทันสมัย และดีกว'าเดิม
๔. ความกาวหนาในรายงานของเจาหนาที่ทุกระดับชั้นงาน
๕. งบประมาณในการบริหารงานนอยเกินไป ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากยิ่งขึ้น
๖. อุปกรณ.ไม'พรอม เพื่อนร'วมงานไม'ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๗. ควรปรับปรุงดานการประสานงาน ขอมูล และฐานขอมูล
๘. การพัฒนาองค.ความรูน'าจะเป@นดานอื่นๆ ไม'ใช'แค'ดานวิชาการเพียงอย'างเดียว
๙. ควรมีกิจกรรมร'วมกันภายใน สบอ. มากกว'านี้เพื่อสรางความสามัคคีเป@นอันหนึ่งอันเดียวกัน
๑๐. ควรมีการเชื่อมโยงงานของทุกส'วนเขาดวยกัน
๑๑. การติดต'อ ประสานงาน และการบริการใหความสะดวกแก'เจาหนาที่ภายในหน'วยงาน
๑๒. บุคลากรภายใน สบอ. บางท'านยังขาดประสบการณ.
๑๓. บุคลากรบางท'านยังมีความเห็นแก'ตัวอยู'
๑๔. ยังขาดในเรื่องเรียนรูงาน หรือระเบียบใหม'ๆ
๑๕. ประชาสัมพันธ.ทางสื่อของสํานัก ใหรวดเร็วและทั่วถึงใหมากยิ่งขึ้น
๑๖. อยากมีหอง KM สํานักที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
๑๗. ควรมีการนําเสนอองค.ความรูที่สามารถสัมผัสไดสําหรับทุกๆ คน
๑๘. การพิจารณาความดีความชอบ
๑๙. ความต'อเนื่องการสรางโอกาส และคุณธรรม
๒๐. ควรปรับปรุงสถานที่หองพัสดุ เนื่องจากเวลาติดต'องานสถานที่ไม'สะดวก ค'อนขางแคบ
๒๑. งานที่ทําเสร็จแลว ไม'ไดนําไปใช หรือไม'มีการนําไปต'อยอด
๒๒. ควรปรับปรุงการบูรณาการความรูในองค.กรใหดีกว'าเดิม
๒๓. บุคลากรในสํานักมีนอยเกินกว'าปริมาณงานที่ทํา
๒๔. ความล'าชาในเรื่องของเวลาการทํางาน เช'น การส'งเอกสาร
๒๕. ควรใหความสําคัญกับบุคลากรภายใน สบอ. ทุกตําแหน'ง ใหมีความเสมอภาคกัน
๒๖. ในการประเมินความดี ความชอบ ในส'วนของสถานีทดลองฯ ต'างๆ ควรนํามาปรับปรุงร'วมกันในภาพรวม
ของ สบอ. ไม'ใช' สชป.
๒๗. อาหารเที่ยงไม'เพียงพอต'อบุคลากรที่ร'วมงาน
๒๘. การติดต'องานในส'วนกลางควรใหคําแนะนํา และการบริการที่ดี

๒๙. ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถของขาราชการบรรจุใหม'
๓๐. ควรปรับปรุงดานงานบริการและพัสดุใหมีการทํางานคล'องตัว
๓๑. ควรมีการบูรณาการทํางานร'วมกันทุกส'วน
๓๒. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความรับผิดชอบ และทุ'มเทกับงานที่รับผิดชอบไม'ใหมีความเห็นแก'ตัว
๓๓. ปรับปรุงเรื่องเวลา , ระยะเวลา ในการนัดประชุมถ'ายทอดองค.ความรู
๓๔. ปรับปรุงวัฒนธรรมองค.กรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓๕. ควรมีกิจกรรมในระหว'างเดินทางในรถ เพื่อเพิ่มความสานสัมพันธ.กับเพื่อนร'วมงาน
๓๖. การขามขั้นตอนการทํางานของแต'ละส'วนๆ ไม'ทําตามลําดับขั้นตอนใหเป@นไปตามกระบวนการที่ถูกตอง
๓๗. การทํางานอย'างเป@นระบบสอดคลองต'อเนื่องลดความซ้ําซอน และควรมีเป>าหมายการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
๓๘. การเผยแพร'และประชาสัมพันธ.ขอมูลดานการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งยากต'อการเขาถึงขอมูลข'าวสาร ขาดความ
เป@นเอกภาพในดานขอมูล
๓๙. ระยะเวลาในการนําเสนอองค.ความรู KM ควรนานกว'านี้หรือหลายเรื่องกว'านี้ในแต'ละวัน เพื่อใหผูที่มาจาก
ต'างจังหวัดคุมค'ากับการเดินทาง
๔๐. อยากใหบุคลากรภายในสํานักไดรับการถ'ายทอดการจัดการความรูจากสํานักอื่นดวย และไดรับความรูอย'างทั่วถึง
๔๑. ควรปรับปรุงในการทํางานเป@นทีม (Team work) สรางองค.กรใหเป@นทีมมากขึ้น
๔๒. อัตรากําลังคน ควรมีการกระจายอัตรากําลังใหกับทุกหน'วยงานอย'างเหมาะสม
๔๓. การร'วมงานอย'างตรงต'อเวลาในการทํางาน
๔๔. การเสนอแนะองค.ความรูต'างๆ
๔๕. การใหความร'วมมือในการจัดกิจกรรมของสํานัก
๔๖. ควรมีกีฬาเชื่อมความสัมพันธ.
๔๗. การกระจายงานยังไม'ดีเท'าที่ควร คนที่ถูกมอบหมายบ'อย ก็จะถูกมอบหมายแค'เฉพาะบุคคลเดียว
๔๘. ความรูดาน KM ยังมีบุคลากรบางส'วนที่ไม'เขาใจความหมาย

ความคิดเห็นต;อ KM สบอ.
๑. ขอมูลเกี่ยวกับ KM มีนอยมากรูเพียงบางกลุ'มเท'านั้น
๒. ระยะเวลาในการถ'ายทอดความรูควรมีเวลามากกว'านี้ เพื่อจะไดรับความรูอย'างครบถวน
๓. ไดเนื้อหาสาระมากมายในการถ'ายทอดองค.ความรู
๔. ไม'เคยไดเขาร'วม KM สํานักเลย ส'วนมากจะเป@นระดับหัวหนามากกว'า
๕. การจัดกิจกรรมเนื้อความสัมพันธ.ของบุคลากรยังไม'เป@นรูปแบบที่ชัดเจน
๖. ส'วนใหญ'ยังคิดว'าเป@นงานที่เพิ่มเขามา
๗. คณะทํางานตั้งใจทํางาน เสียสละ
๘. ควรมีการเชิญนักพูดมาใหสาระ พรอมความบันเทิง เพื่อจะไดผ'อนคลาย และเป@นกันเอง
๙. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการต'างๆ และไดรับประโยชน.มากมายในกิจกรรม KM เพื่อนําไปพัฒนาสํานัก
๑๐. ทําใหทราบ ถึงการทํางานการดําเนินการของ KM ดําเนินการไดอย'างมีประสิทธิภาพ
๑๑. อยากใหเพิ่มเติมเทคนิค เคล็ดลับ จากประสบการณ.จากรุ'นสู'รุ'น
๑๒. ทําใหบุคลากรใน สบอ. มีความร'วมมือกันมากยิ่งขึ้น
๑๓. ทีมงาน KM ประสานงานดี ทําใหไดรับข'าวสารทางดาน KM มากขึ้น
๑๔. การทํางาน KM ทําใหเกิดความร'วมมือ ร'วมแรง ร'วมใจกัน การพัฒนา KM กาวหนาไปไดดีขึ้น
๑๕. KM ทํางานขยันอดทน งานปWดทองหลังพระ
๑๖. การเสียสละของผูร'วมงาน
๑๗. อยากใหทุกคนในองค.กรเสียสละ สามัคคี เอื้อเฟYZอต'อกันตลอดไป
๑๘. KM มีการพัฒนาที่ดีมาก แต'อยากใหส'วนภูมิภาคมีส'วนร'วมมากขึ้น
๑๙. ไม'ไดติดตามข'าวสาร
๒๐. อบอุ'นดี การประชุมแต'ละครั้งเป@นการพูดคุยแบบเป@นกันเอง
๒๑. มีการพัฒนาต'องานทําใหฝHาย , ส'วน , มีความรูหลายสาขา ทําใหพัฒนา
๒๒. ใหสรางสานสัมพันธ.ของ KM ใหมากกว'านี้โดยเฉพาะในส'วนระดับล'าง ระดับบนเขาใจแต'ระดับล'าง
ส'วนใหญ'ยังไม'เขาใจ
๒๓. KM มีกิจกรรมที่ต'อเนื่อง แต'ควรมีวารสารเวียนใหแก'เจาหนาที่ทุกส'วนใหทราบ
๒๔. การประชาสัมพันธ.นอยเกินไป
๒๕. พัฒนาการไดทันต'อเหตุการณ.ไดดีมาก
๒๖. เจาหนาที่ทุกท'านใหความร'วมมือและสนใจกิจกรรม KM มากขึ้น
๒๗. การทํางานแบบบูรณาการ
๒๘. มีความรูส'งผลต'อคนรุ'นหลัง และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
๒๙. อยากใหลดความถี่ของการเชิญประชุม KM

๓๐. อยากใหคณะทํางาน KM ทุกคน นําเสนอผลงานของตนเองป\ละ ๑ ผลงาน
๓๑. คณะทํางานมีความตั้งใจดี แต'การประสานงานบางครั้งก็ขาดความสะดวกบาง
๓๒. ตองสรางความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงาน ใหเขาใจ KM กันมากขึ้น
๓๓. เป@นกิจกรรมที่ดี ควรมีต'อไปเรื่อยๆ เพราะเป@นประโยชน.โดยเฉพาะเด็กที่บรรจุใหม'
๓๔. เป@นกิจกรรมที่ดีแต'บางทีเราใหความสําคัญและการทํากิจกรรมมากเกินไปจนทําใหไปถ'วงเวลาที่จะทํางาน
ตามภารกิจหลักของแต'ละส'วน
๓๕. ความรูที่บรรยายดี แต'อยากใหมีการบันทึกภาพแลว upload ขึ้นทางเว็บไซต. เพื่อใหทุกคนเขาไปเปWดดูไดทุกเวลา
๓๖. KM สบอ. มีการพัฒนาไปมาก บุคลากรใน สบอ. ตะหนักถึงความสําคัญของ KM
๓๗. ควรมีการบูรณาการมากขึ้น ไม'ควรจัดช'วงบรรยายเป@นระยะเวลานาน
๓๘. เป@นประโยชน.ต'อตัวบุคคลและองค.กร รวมทั้งการนํามาบูรณาการมาใชในการทํางาน
๓๙. ทําใหไดรับความรูในดานต'างๆ แลวไดนําไปต'อยอดกับความรูที่ตัวเองมี

ป>จจัยแห;งความสําเร็จ
๑. ความรัก ความสามัคคี ก'อนจะมี ๒ อย'าง ทุกคนใน สบอ. ตองรูจักกัน สนิทสนมกันก'อน
๒. ความร'วมมือกัน ร'วมใจ แกไขป%ญหาอุปสรรคต'างๆ ของคนในองค.กร
๓. มีการวางแผนการทํางานที่ดี
๔. การทํางานเป@นทีม
๕. ดานประสานงาน ประชาสัมพันธ.
๖. ความช'วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนร'วมงานและผูบังคับบัญชา
๗. ความตั้งใจของผูร'วมงานทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ
๘. เครื่องมือ อุปกรณ.ที่ใชในการปฏิบัติงาน
๙. ความมุ'งมั่นสรางจิตสํานึก
๑๐. การจัดซื้อ/จัดจาง ดานภาครัฐมีการเร'งรัด
๑๑. มีคําสั่งหรือการมอบหมายงานชัดเจน
๑๒. มุ'งมั่นทํางานใหกับเกษตรกรใหมีน้ําใชพอเพียง
๑๓. มีความกระตือรือรนในงานที่ไดรับมอบหมาย
๑๔. ขอมูลการปฏิบัติงานสมบูรณ.
๑๕. อุทิศเวลาใหกับงานราชการดวยความตั้งใจ
๑๖. ความยุติธรรม
๑๗. ปฏิบัติงานโดยสรางทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น
๑๘. ผูบริหารใหความสําคัญแก'ผูใตบังคับบัญชา
๑๙. การสรางขวัญและกําลังใจ
๒๐. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
๒๑. การถ'ายทอดองค.ความรูจากรุ'นพี่สู'รุ'นนอง (การสอนงาน)
๒๒. ผูบริหารใหการสนับสนุน KM
๒๓. งบประมาณ
๒๔. ความเขาใจต'อกันระหว'างผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
๒๕. หัวหนางานที่มีคุณภาพ
๒๖. สบอ. เป@นหนึ่งเรื่องน้ําของประเทศไทย
๒๗. ความสม่ําเสมอในการคิด/การทํางานใหต'อเนื่องจะทําใหงานสําเร็จ
๒๘. ไดเรียนรูไดใชโปรแกรมในการทํางานทําใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
๒๙. ผูบังคับบัญชาสนับสนุน
๓๐. การกําหนดเป>าหมายใหเป@นไปในทิศทางเดียวกัน

