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เรื่อง

คำสั่งสํานัพกัฒใฬเ เหล่ง'นาขนาดใหญ่
ที * / ๒๕๕๘

แต่งตั้งผูบ
้ ริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge

Officer หรือ CKO)

ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

อนุสนธิคาสั่งสํานัพกัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ที่ ๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ได้แต่งตั้งผูบ
้ ริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และทีมงาน การจัดการความรู้
(Knowledge Management Team หรือ KM Team) ไว้แสัว นั้น
ขอบเขต
กัฒนาแหล่งนั้าฃนาดใหญ่ ได้ปรับปรุงการแบ่งงานภายใบ กําหนด
เนื่องจากสํานัพ
สั่งกรมขลประทาน ที่ ๒๙๕ค
ความรับผิดขอบของสํานักงานก่อสร้างขลประทาบขนาดใหญ่ ๑-๑๓ ตามคํา
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
ในการพัฒนาแหล่งบํ้า และให้การดําเนินงานด้านจัดการความรูข้ องสํานัพกัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ พร้อมทั้งพัฒนาสํานัพ
กัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ให้เป็น
สั่งสํานัก
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และสนับสบุน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงให้ยกเสิกคํา
พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ที่ ๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และแต่งตั้งผูบ้ ริหารการจัดการความรู้
(Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team
หรือ KM Team) โดยมองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ ดังบี้

๑. ผูบ้ ริหารการจัดการความรู้
องค์ประกอบ

กัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เป็นผูบ
การสํานัพ
้ ริหารการจัดการความรู้ (Chief
ผูอ
้ ํานวย

Knowledge Officer หรือ CKO)

หน้าที่
อํานาจ
๑. อํานวยการ กํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของทีมงานจัดการความรู้
(Knowledge Management Team หรือ KM Team)
พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดขอบเขต เป๋าหมาย แนวทาง และแผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสบุบประเด็นยุทธศาสตร์ สํานัพกัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
๓. พิจารณาสนับสบุนทรัพยากร และงบประมาณในการดําเนินงานด้านจัดการความรู้
กัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ (Knowledge Management
๒. ทีมงานจัดการความรู้ สํานัพ

หน้าที่ ดังบี้
Team หรือ KM Team) มีองค์ประกอบและอํานาจ
องค์ประกอบ

งาน
คณะทํา

๑. นายธีระ อิสระกุล

การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๑๒
ผูอ
้ ํานวย

ประธานคณะทํางาน

๒. ผูอ้ ํานวยการ...

-ÿ-

การสํานักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ ๑
ผูอ
้ ํานวย
ฌ. ผูอ
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๒
้ ํานวย

การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๓
๔. ผูอ
้ ํานวย
๔. ผูอ
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๔
้ ํานวย
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๕
๖. ผูอ
้ ํานวย

๗. ผูอ
การสํานักงาน ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๖
้ ํานวย
๘. ผูอ
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๗
้ ํานวย
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๘
๙. ผูอ้ ํานวย

๑๐. ผูอ้ ํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๙
๑๑. ผูอ
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๑๐
้ ํานวย
๑๒. ผูอ้ ํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๑๑
๑๓. ผูอ
การสํานักงานก่อสร้างชลประทานชนาดใหญ่ ๑๓
้ ํานวย
การส่วนวิศวกรรม
๑๔. ผูอ
้ ํานวย
๑๔, หัวหนัาฝ่ายแผนงานและวิศวกรรม ๑
ส่วนวิศวกรรม
การส่วนอํานวยการและตดตามประเมินผล
๑๖. ผูอ
้ ํานวย
๑๗. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ๓
การและติดตามประเมินผล
ส่วนอํานวย
๑๘. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ๓/๒ พญ.
สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๒
๑๙. ผูอ
บวยการส่วนบริหารทั่วไป
้ ํา
๒๐. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ๒
การและติดตามประเมินผล
ส่วนอํานวย
ิ ิศ
๒๑. นางทัศ‘นย์ - สืรพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ส่วนบริหารทั่วไป
๒๒. นางมาลี เจริญมิน
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาบ ส่วนบริหารทั่วไป

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะ ทํางาบ
คณะทํางาบ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาบ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

คณะทํางาน
คณะทํางาบ
และเลขานุการ
คณะทํางาน และ

ผูช
้ ่วยเลขานุการ

คณะทํางานและ

ผูช
้ ่วยเลขานุการ
คณะทํางานและ

ผูช
้ ่วยเลขานุการ

อํานาจ
หน้าที่
๑. พิจารณากําหนดขอบเขต ฟ้าหมาย แนวทาง และแผนการจัดการความรู้ เสนอผูบ้ ริหารการ
จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หริอ CKO) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒. จัดการความรูข้ องสํานัพกัฒนาแหล่งนํ้าฃนาดใหญ่ และรายงานผลการดำเนินงานให้
ผูบ้ ริหารการจัดการความรู้ (CKO) ทราบ
๓. พิจารณาเสนอผูบ้ ริหารการจัดการความรู้ (CKO) แต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการเที่อ
มอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรูเ้ พิ่มเติมตามความเหมาะสม
๔. ดําเนินงาน...

-๓-

๔. ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ผบ
ู้ ริหารการ จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer

หรือ CKO) มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ส์ง ณ วันที่ 90 นินาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

(นายซยันต์

เมืองสง)

การสํานัพ
กัฒนาแหล่งนี้าฃบาดใหญ่
ผูอ
้ ํานวย

คําสั่งสํานัพกัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
ที่

ง0

/ ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work)

ตามคํา
กัฒนาแหล่งนํ้าฃนาดใหญ่ ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้ง
สั่งสํานัพ
CKO (ผส.พญ.) แสะ KM Team (นายรีระ อิสระกุล เป็นประธาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
กัฒนาแหล่ททฃนาดใหญ่
กัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้การจัดการความรูไ้ นสํานัพ
จัดการความรูใ้ นสํานัพ

หน้าที่ ข้อที่ ๓ CKO สามารถแต่งตั้งคณะทํางานเพิ่มเติม
เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกส่วน,บององค์กร และอาดัยอํานาจ
เพื่อให้การดําเนินงานตาม กิจกรรมการจัดการความรูส
กัฒนาแหล่งนํ้าฃบาดใหญ่ มีประสิทธิภาพ
้ ํานัพ
ประสิทธิผล จึงเห็นสมควรแต่งตั้งทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work) จากส่วนกลางและสํานักงาบ
หน้าที่ ดังนี้
ก่อสร้างซลประทานขนาดใหญ่ ๑-๑๓ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจ

ทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ (KM Team Work)
องค์ประกอบ

ทีมงานเครือข่าย
๑. ว่าทีร่ ้อยตรีธวัฃขัย สุริยางษ์
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิ าร ส่วนวิศวกรรม
ทีมงานเครือข่าย
lp. นาย
ยุ แสงทับทิม
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิ าร ส่วนอํานวยการและติดตามประเมินผล
ทีมงานเครือข่าย
๓. นางสาวรุ่งฤด แปงบุจา
นักวิซาการพัสดุปฏิบัตกิ าร ส่วนบริหารทั่วไป
ทีมงานเครือข่าย
๔. นางเพขรมณี ประดับมฃ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิ าน ส่วนบริหารทั่วไป
ทีมงานเครือข่าย
๕. นายวงศ์พันธ์ วงศ์สบุทร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างซลประทานขนาดใหญ่ ๑
ทีมงานเครือข่าย
๖. นายกิตติภพ พฤก‘ษากิจขจี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๒
ทีมงานเครือข่าย
๗. นายกิรมย์ พรหมหิตาทร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๓
ทีมงาบเครือข่าย
๘..นายสิทธิขัย สาลีพันธ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๔
ทีมงานเครือข่าย
๙./นายสมขัย จงวชิระขัย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๕
ทีมงานเครือข่าย
๑๐. บายธรรมนูญ อินทร์นุช
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๖
ทีมงานเครือข่าย
ร . นายรุทร์ อิฆนุพัฒน้
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๗

เดา

ไ'ร)

'If
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ทีมงานเครือข่าย
นายประเสริฐ ขิมเล็ก
หัวหน้าฟ้ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างขลประทานขนาดใหญ่ ๘
ร)๓. นายพงษ์กักด เสียววงต์วาน
ทีมงานเครือข่าย
หัวหน้าฟ้ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างขลประทาบขนาดใหญ่ ๙
ทีมงานเครือข่าย
๑๔. นายอากาศ สุวรรฒา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างขลประทานขนาดใหญ่ ๑๐
ทีมงาน เครือข่าย
๑๔. นายยุทธน้า มหาบุกูล
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงาน ก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ ๑๑
ทีมงาบเครือข่าย
๑๖. บายจิตะพล รอดพลอย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างฃลประทานขนาดใหญ่ ๑๒
ทีมงาบเครือข่าย
๑๗. นายธเบศ ด!ะ)ฐปัญญา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สํานักงานก่อสร้างขลประทานขนาดใหญ่ ๑๓
หน้าที่
อํานาจ
๑. ร่วมดําเนิน
กิจกรรมด่างา ตามแผนการจดการความรูใ้ นฐานะผูป้ ระสานงานระหว่าง KM Team
สํานัพ
กัฒนาแหล่งบํ้าฃนาคใหญ่ กับ ส่วน/ฝ่าย/สํานักงานก่อสร้างขลประทานขนาดใหญ่
๒. ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรูใ้ นหน่วยงานตนเองและประซาสัมพันธ์กิจกรรม
การจัดการความรูภ้ ายใน ส่วป/ฝ่าย/สํานักงานก่อสร้างขลประทานขนาดใหญ่
รายงานผล ความกัาวหน้าและรายงานผลการ จัดการความรูใ้ นส่วนของ ส่วน/ฝ่าย/
๓. จัดทํา
สํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๑-๑๓
กัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่
่ ํานัพ
๔. ประชุม/สัมมนา และร่วมกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ทีส
และ/หรือ หน่วยงานภายบอกจัดขึ้น
กัฒนาแหล่งนํ้วขนาดใหญ่ กับ
การจัดการความรูข
๔. ร่วมทบทวนแนวทางการดําเนิน
้ องสํานัพ
KM Team สํานัพ
กัฒนาแหล่งนํ้าฃนาดใหญ่
๖. ดําเนิน
การอื่นตามที่ CKO และ KM Team มอบหมาย

ทั้งนี้ ทั้งแต่นัดนีเ้ ป็นด้นไป
สั่ง ณ วันที่

มึบาคม

(นายขยันต์

‘พ •ศ-

เมืองสง)

๒๔๔๘

กัฒนาแหล่งบํ้าฃนาดใหญ่
นวยการสํานัพ
ผูอ
้ ํา

