ควำมก้ำวหน้ำรอบ 3 เดือน (1 ตุลำคม 2558 - 31 ธันวำคม 2558)
ผลกำรจัดกำรควำมรู้เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์กรมชลประทำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ชื่อส่วนรำชกำร

สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่ กรมชลประทำน

ประเด็นยุทธศำสตร์กรมชลประทำน
องค์ควำมรู้ที่เลือก องค์ควำมรู้ที่ 1
องค์ควำมรู้ที่ 2
ลำดับ

กำรพัฒนำแหล่งน้ำและเพิม่ พืน้ ที่ชลประทำน
บำนระบำยน้ำแบบพับได้ โครงกำรประแสร์ จังหวัดระยอง
กำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall))

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ระยะเวลำ

ตัวชื้วัด

เป้ำหมำย

กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

คำสั่งแต่งตั้ง CKO/
KM Team สพญ./
KM Team Work

จัดประชุม

ผส.พญ./
ผู้แทน ผสญ. 1-13/
ผอ.กลุ่ม/ฝบท.พญ.

CKO

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

คำสั่งแต่งตั้ง CKO/
KM Team สพญ./
KM Team Work

มีคำสั่งแต่งตั้ง

ผส.พญ./
ผู้แทน ผสญ. 1-13/
ผอ.กลุ่ม/ฝบท.พญ.

CKO

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
มี.ค. 58
ต่อเนื่องตลอด
ปี 2558

กำหนดเวลำกำรสื่อสำร

สื่อสำรภำยใน
มี.ค. 58
ร้อยละ 100

KM Team Work

KM Team

บุคลำกร สพญ.

KM Team

- ดำเนินกำรแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558
- ดำเนินกำรแล้ว

ภำยใน
ส.ค. 58

จำนวนหน่วยงำนที่สำมำรถ
ไป Site Visit ตำมแผน

ร้อยละ 100

โครงกำร

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP)
1

2

กำรเตรียมกำรและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนกำรแต่งตั้งผู้บริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO) และทีมงำน
จัดกำรควำมรู้ (KM Team) ทีมงำนเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้
และคณะทำงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้

กำรสื่อสำร
- สื่อสำรแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ให้ทีมงำนเครือข่ำยและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
- สื่อสำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
รับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำร ตลอดจนมีควำมเข้ำใจ
และตระหนักถึงประโยชน์ของกำรจัดกำรควำมรู้
- กิจกรรม KM Site Visit 2558

ภำยใน
ธ.ค. 58

ร้อยละควำมสำเร็จ
ของแผนกำรสื่อสำรฯ

ลำดับ
3

4

5

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ระยะเวลำ

ตัวชื้วัด

เป้ำหมำย

กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

แผนกำรจัดกำรควำมรู้
2558

แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ 2558

บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

KM Team

- ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2558

แผนพัฒนำองค์กร KMA

แผนพัฒนำองค์กร
KM

บุคลำกรของ สพญ.

KM Team

- อยู่ระหว่ำงเตรียมแผนเพื่อชี้แจง
ในที่ประชุมทีมงำนเครือข่ำย

มี.ค.-ก.ค. 58

ร้อยละของผู้ร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเทียบกับ
กลุ่มเป้ำหมำย

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90

บุคลำกร สพญ.

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
ส.ค. 58

ระดับควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม

ระดับ 3 ขึ้นไป

บุคลำกรที่ได้รับ
กำรคัดเลือก

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
ส.ค. 58
ภำยใน
ส.ค. 58

ระดับควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม
1. กำรเผยแพร่เกณฑ์กำร
ประกวด
2. ระดับควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำร
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนผลงำนที่สง่
เข้ำร่วมโครงกำร

ระดับ 4 ขึ้นไป

บุคลำกรที่ได้รับ
กำรคัดเลือก
บุคลำกร สพญ.

คณะทำงำน
แรงจูงใจ
KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

กระบวนกำรและเครื่องมือ
กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำงที่สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
- จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์
ภำยใน
กรมชลประทำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โดย
ก.พ. 58
บูรณำกำรกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน
กับกระบวนกำรบริหำรกำรเปลื่ยนแปลง 6 ขั้นตอน
รวม 13 ขั้นตอน อย่ำงครบถ้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
- จัดทำแผนพัฒนำองค์กร KMA
ภำยใน
ก.พ. 58
กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้
- เสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะในกำรใช้เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
2. กำรพัฒนำทักษะกำรสรุปบทเรียน
3. กำรพัฒนำทักษะกำรนำเสนอองค์ควำมรู้
กำรยกย่องชมเชย
- จัดพิธีมอบโล่รำงวัลและประกำศเกียรติคุณหน่วยงำนจัดกำร
ควำมรู้ดีเด่นและบุคคล/ทีมงำนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงำน
สร้ำงสรรค์ดีเด่น ประจำปี 2558 ในงำน KM Day 2015
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
- ดำเนินกำรกิจกรรมกำรประกวดตำมโครงกำร
KM Award 2015

ไม่เกิน เม.ย. 58
ระดับ 3 ขึ้นไป

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ลำดับ
6

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
กำรวัด ประเมินผล
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
และรำยงำนผู้บริหำรกรมชลประทำนทรำบ
(รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)
- ประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแนวทำง KMA
- ทีมงำนจัดกำรควำมรู้ และคณะทำงำนย่อยร่วมสัมมนำเพื่อวัด
และประเมินผลสำเร็จ และทบทวนแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ปี 2558 เพื่อสรุปบทเรียน และร่วม
เสนอแนะแนวทำงในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ปีต่อไป
- นำผลกำรสรุปบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปี 2557
เข้ำร่วมนำเสนอในกำรสรุปบทเรียนตำมยุทธศำสตร์กรมฯ
เพื่อให้ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกัน

ระยะเวลำ

ตัวชื้วัด

เป้ำหมำย

กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

3 ครั้ง

จำนวนครั้งกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำและรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
จำนวนรำยกำรประเมิน
ที่เป็นข้อปรับปรุง
- จำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

3 ครั้ง

CKO

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
พ.ย. 58
ภำยใน
พ.ย. 58

ไม่น้อยกว่ำ
KM Team
3 รำยกำร/หมวด
ไม่น้อยกว่ำ
KM Team/คณะทำงำน
ร้อยละ 90

- ผลกำรสรุปบทเรียน
ตำมกำหนดกำร ปรำกฏในวำระกำรประชุม
ที่กำหนด

กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process : KMP)
1

2

บ่งชี้และเลือกองค์ควำมรู้
- จัดประชุมทีมงำนจัดกำรควำมรู้ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ควำมรู้
ภำยใน
จำนวนรำยกำรควำมรู้ที่เลือก
ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศำสตร์กรมชลประทำน อย่ำงน้อย 2
ม.ค. 58
จัดกำรควำมรู้
องค์ควำมรู้ เพื่อดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ได้แก่
องค์ควำมรู้ที่ 1 บำนระบำยน้ำแบบพับได้ โครงกำรประแสร์ จังหวัดระยอง
องค์ควำมรู้ที่ 2 กำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall))
สร้ำง/แสวงหำควำมรู้
ใช้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPS) โดยใช้

ภำยใน
ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
ก.ค. 58
สร้ำง/แสวงหำควำมรู้
องค์ควำมรู้ที่ 1 บำนระบำยน้ำแบบพับได้ โครงกำรประแสร์ จังหวัดระยอง
องค์ควำมรู้ที่ 2 กำรก่อสร้ำงกำแพงกันดินเสริมกำลัง (Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE Wall))

2 องค์ควำมรู้

KM Team

KM Team

- ดำเนินกำรแล้ว
เมื่อเดือน สิงหำคม 2557

ร้อยละ 100

บุคลำกร สพญ.

คณะทำงำนที่ได้
รับกำรแต่งตั้ง

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ลำดับ
3

4

5

6

7

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้

ระยะเวลำ

ตัวชื้วัด

เป้ำหมำย

กลุ่มเป้ำหมำย

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

จัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ
- ปรับปรุงโครงสร้ำงและจำแนกหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็ป
ศูนย์ควำมรู้กลำง ของ สพญ.

ภำยใน
ก.ค. 58

รำยกำรหมวดหมู่ควำมรู้
ที่สร้ำงและแสวงหำ

ร้อยละ 100

บุคลำกร สพญ.

KM Team

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ประมวลกลั่นกรองควำมรู้
- ดำเนินกำรประมวล กลั่นกรองควำมรู้ที่เลือกจัดกำรควำมรู้
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้

ภำยใน
ก.ค. 58

องค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำร
ประมวลกลั่นกรอง

2 รำยกำร
องค์ควำมรู้

บุคลำกร สพญ.

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
ก.ค. 58

ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำร
ศูนย์ควำมรู้กลำง สพญ.

พึงพอใจ
ระดับ 3 ขึ้นไป

บุคลำกรกรม

คณะทำงำน
พัฒนำ
ศูนย์ควำมรู้กลำง

- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

ภำยใน
มิ.ย. 58

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90

บุคลำกร สพญ.

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
มิ.ย. 58

จำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ที่เข้ำร่วมกำรดูงำน

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90

บุคลำกรที่ได้เสนอชื่อ
ร่วมกิจกรรมดูงำน

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

ภำยใน
ส.ค. 58

รำยกำรข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุง

3 รำยกำร

บุคลำกร สพญ.

KM Team

- ยังไม่ได้ดำเนินกำร

เข้ำถึงควำมรู้
- พัฒนำศูนย์ควำมรู้สำนักพัฒนำแหล่งน้ำขนำดใหญ่ให้มเี นื้อหำสำระ
ที่ครบถ้วน เป็นแหล่งควำมรู้ สะดวกในกำรเข้ำถึงและกำรนำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรทำงำน
แบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้
- กำรจัดกิจกรรม KM Day เพื่อเป็นเวทีถำ่ ยทอดแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 2558
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ของ สพญ.
- กิจกรรมดูงำน Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
นำไปใช้และทบทวนปรับปรุง
- นำควำมรู้ที่ได้ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ประโยชน์จริง
และเสนอแนะแนวทำงพัฒนำ

