ลาดับ

รายการกิจกรรม

ปฏิทิน KM สานักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
แผน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
2560
กาหนดการ
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลลัพธ์

CKO

คาสัง่ สพญ.

KM Team

เกณฑ์/กระบวนการ

KM Team

แนวทาง/วิธีการ

KM Team

คะแนน KM Duddy

KM Team

คะแนน KM Duddy

KM Team

เกณฑ์ KMA 2016

KM Team

KM Action Plane สพญ.

KM Team

คะแนน KM Duddy

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

เสริ มสร้างแรงจูงใจ

คณะทางานแรงจูงใจ

เสริ มสร้างแรงจูงใจ

KM Team

เสริ มสร้างแรงจูงใจ

KM Team

รายงาน

KM Team

ผลประเมิน

KM Team

ผลสรุ ปบทเรี ยน และแนวทางพัฒนา

KM Team

ผลสรุ ปบทเรี ยน และแนวทางพัฒนา

KM Team

องค์ความรู ้/กระบวนงาน

คณะทางาน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ระบบการบริ หาร KM Web

KM Team

องค์ความรู ้/กระบวนงาน

คณะทางาน
พัฒนาศูนย์ความรู ้กลาง

ระบบการบริ หาร KM Web

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

KM Team

ถ่ายทอดความรู ้

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP)
การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
1 ทบทวน คาสัง่ แต่งตั้ง CKO, KM Team, KM Team Work

ภายใน ธ.ค. 2558 แผน
ผล

(100 % วันที่ 25 ธ.ค. 59)

การสื่อสาร
2 สื่ อสารแนวทางการดาเนิ นการตามแผนการจัดการความรู ้
3 สื่ อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู ้
4 KM Site Visit 2559

ภายใน ก.พ. 2559 แผน
ผล
แผน
4.2 โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยห้วยโสมงอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จ.ปราจีนบุรี ภายใน มิ.ย. 2559 ผล
กระบวนการและเครื่องมือ
จัดทาแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรม
ภายใน ก.พ. 2559 แผน
ผล
แผน
จัดทาแผนพัฒนาองค์กร KMA
ภายใน ก.พ. 2559
ผล
แผน
กิจกรรม KM Buddy 2016
ต่อเนื่ องตลอดปี ผล
การฝึ กอบรมและให้ ความรู้
เสริ มสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เครื่ องมือการจัดการความรู ้
8.1 กรอบการจัดการความรู ้
ภายใน มี.ค. 2559 แผน
ผล
แผน
8.2 การจัดทา CoPs
ภายใน มี.ค. 2559 ผล
8.3 การพัฒนาทักษะการสรุ ปบทเรี ยน (AAR)
ภายใน ก.ค. 2559 แผน
ผล
แผน
8.4 การเสริ มสร้างความรู ้ (การฝึ กอบรม)
ต่อเนื่ องตลอดปี ผล
การยกย่ องชมเชย
จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ภายใน ส.ค. 2559 แผน
ผล
แผน
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ภายใน ส.ค. 2559
ผล
แผน
กิจกรรมการประกวดโครงการ KM Awoard 2016
ภายใน ส.ค. 2559
ผล
การวัด ประเมินผล
แผน
ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน KM (รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)
3 ครั้ง
ผล
แผน
ประเมินผลการจัดการความรู้ตามแนวทาง KMA
ภายใน พ.ย. 2559
ผล
แผน
Km Team ร่ วมสัมมนา เพื่อวัดและประเมินผลสาเร็ จ สรุ ปบทเรี ยน
ภายใน พ.ย. 2559
ผล
แผน
นาเสนอผลการสรุ ปบทเรี ยนการจัดการความรู ้ ประจาปี 2559
ภายใน ก.ค. 2559
ผล
กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP)
บ่ งชี้และเลือกองค์ ความรู้
จัดประชุมทีมงานจัดการความรู ้ (แต่งตั้งทีมงาน CoPs)
16.1 องค์ความรู ้ที่ 1 การป้ องกันการกัดเซาะ และเสริ มกาลังด้วยตาข่ายสังเคราะห์
แผน
ภายใน ม.ค. 2559
เสริ มกาลังดิน (Geogrid reinforcements system)
ผล
แผน
16.2 องค์ความรู ้ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Onlineภายใน มิ.ย. 2559 ผล
สร้ าง/แสวงหาความรู้
กิจกรรมชุมชนนักปฎิบตั ิ (CoPs)
17.1 องค์ความรู ้ที่ 1 การป้ องกันการกัดเซาะ และเสริ มกาลังด้วยตาข่ายสังเคราะห์
แผน
ภายใน มี.ค. 2559
เสริ มกาลังดิน (Geogrid reinforcements system)
ผล
17.2 องค์ความรู ้ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Onlineภายใน ก.ค. 2559 แผน
ผล
จัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
พัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ ศูนย์ความรู้กลาง ของ สพญ.
ต่อเนื่ องตลอดปี แผน
ผล
ประมวลกลั่นกรองความรู้
ดาเนินการประมวล กลัน่ กรองความรู ้ที่เลือกจัดการความรู ้
ภายใน ส.ค. 2559 แผน
ผล
เข้ าถึงความรู้
พัฒนาศูนย์ความรู้ สพญ.
ภายใน ก.ค. 2559 แผน
ผล
แบ่ งปันแลกเปลี่ยนความรู้
กิจกรรมดูงาน Best Practice สานักบริ หารจัดการน้ าละอุทกวิทยา
ภายใน ม.ย. 2559 แผน
ผล
แผน
กิจกรรมถอดความรู ้จากผูเ้ กษียณอายุราชการ
ภายใน ส.ค. 2559
ผล
แผน
กิจกรรม Story Telling จากผูเ้ กษียณอายุราชการ
ภายใน ก.ย. 2559 ผล
นาไปใช้ และทบทวนปรับปรุง
นาความรู้ KM ไปใช้ประโยชน์และเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ภายใน ส.ค. 2559 แผน
ผล

4.1 โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ปราจีนบุรี

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

17

18
19
20
21
22
23
24

ภายใน มี.ค. 2559 แผน
ผล
แผน
ต่อเนื่ องตลอดปี ผล
(100 % วันที่ 1 ก.พ. 59)

(100 % วันที่ 29 ม.ค. 59)

แผน
ผล

