แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ สานักชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นทีช่ ลประทาน และการบริการจัดการน้าอย่างบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เลือก

ลาดับ

องค์ความรู้ที่ ๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน : กรณี โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
องค์ความรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการน้าในภาวะวิกฤติ : การประชาสัมพันธ์เพือ่ เตือนภัยอันเกิดจากน้า
กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน มี.ค. ๕๘

คาสั่งแต่งตั้ง CKO KM Team KM
Team Work และ
คณะทางานด้านการจัดการความรู้

มีคาสั่งแต่งตั้ง

ผส.ชป.๖

CKO

ภายใน มี.ค. ๕๘

คาสั่งแต่งตั้ง CKO KM Team KM
Team Work และ
คณะทางานด้านการจัดการความรู้

มีคาสั่งแต่งตั้ง

ผส.ชป.๖

CKO

การสื่อสาร
- สื่อสารแนวทางการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้
ทีมงานเครือข่ายและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

ภายใน มี.ค. ๕๘

กาหนดเวลาการสื่อสาร

KM Team Work

KM Team

- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้

ต่อเนื่องปี ๕๙

บุคลากรกรม

คณะทางาน
สื่อสารฯ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Chang Management Process : CMP)
๑

การเตรียมการและพฤติกรรม
- ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) และ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ทีมงานเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้เพื่อดาเนินการ
ด้านการจัดการความรู้
- ปรับปรุงแนวทางการแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ของสานัก/
กองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ระดับสานัก/กอง
ตามผลการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘

๒

ร้อยละความสาเร็จ
ของแผนการสื่อสาร

สื่อสารภายใน

ร้อยละ ๑๐๐

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๓

การจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด
- จัดทาแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยบูรณา
การกระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง ๗ ขั้นตอน กับกระบวนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นตอน อย่างครบถ้วนสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน

ภายใน มี.ค. ๕๘

แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๗

แผนการจัดความรู้
๒๕๕๗ ทีร่ ะบุองค์
ความรู้อย่างน้อย ๒
องค์ความรู้บูรณาการ
กับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

- จัดทาแผนพัฒนาองค์กรตามผลการตรวจประเมิน KMA

ภายใน เม.ย. ๕๘

แผนพัฒนาองค์กร KMA
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

แผนพัฒนาองค์กร

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

เม.ย.– ก.ย. ๕๘

ร้อยละของผูร้ ่วมโครงการ
เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

- ฝ่ายวิศวกรรม
และฝ่าย
จัดสรรน้าของ
โครงการที่อยู่
ในพื้นที่
รับผิดชอบ
สชป.๖

คณะทางาน
ส่งเสริมการ
ถ่ายทอด
แลกเปลีย่ น
เรียนรูฯ้

ภายใน ก.ย. ๕๘

ระดับความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับ ๓ ขึ้นไป

บุคลากรทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือก

คณะทางาน
เสริมสร้าง
แรงจูงใจฯ

ภายใน ก.ย.๕๘

ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับ ๓ ขึ้นไป

บุคลากรทีไ่ ด้รบั
คณะทางาน
การคัดเลือก เสริมสร้างแรงจูง
ใน

๔

๕

การฝึกอบรมและเรียนรู้
เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
1.1 โครงการถ่ายทอดความรู้การปฏิบตั ิงานสารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา
1.2 โครงการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้าในภาวะวิกฤติ

การยกย่องชมเชย
- จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ หน่วยงานจัดการ
ความรู้ดเี ด่น และบุคคล / ทีมงานที่ได้รับคัดเลือดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในงาน KM
Day ๒๐๑๕
- จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังในแก่หน่วยงาน/บุคคลมี
ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๖

การวัด ประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้และรายงานผู้บริหารกรมฯ ทราบ
- ประเมินผลการจัดการความรูต้ ามแนวทาง KMA ระดับ
กรม

3ครั้ง
(มี.ค., มิ.ย./ก.ย. ๕๘)
ภายใน ส.ค. ๕๘

จานวนครั้งการรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานผลการดาเนิน
จานวนรายการที่ต้องปรับปรุง

๒ ครั้ง

CKO

KM Team

ไม่น้อยกว่า ๕ รายการ

KM Team

ภายใน ก.ย. ๕๘

จานวนรายการที่ต้องปรับปรุง

ไม่น้อยกว่า 3 รายการ

KM Team
สานัก/กอง
KM Team/
คณะทางาน

KM Team/
คณะกรรมการ
KMA กรม
KM Team
สานัก/กอง
KM Team

- ประเมินผลการจัดการความรูต้ ามแนวทาง KM ระดับ
สานัก/กอง หน่วยงานนาร่อง (รางวัล KM Award)
- ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทางานย่อยร่วมสัมมนา
เพื่อวัด และประเมินผลสาเร็จและทบทวนแนวทางการ
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๗ เพื่อสรุป
บทเรียนและร่วมเสนอแนะแนวทางในการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ปีต่อไป
- นาผลการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจาปี ๒๕๕๘
เข้าร่วมนาเสนอในการสรุปบทเรียนตามยุทธศาสตร์กรม
เพื่อให้ความเชื่อมโยง สอดคล้องกัน

ภายใน ก.ย. ๕๘

ตามกาหนดการที่
กาหนด

- จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
- ผลการสรุปบทเรียน

- ปรากฏในวาระการประชุมกรม

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
๙๐
๑ รายการ
วาระการประชุม

KM Team

KM Team

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ สานักชลประทานที่ ๖ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นทีช่ ลประทาน และการบริการจัดการน้าอย่างบูรณาการ
องค์ความรู้ที่เลือก

ลาดับ

องค์ความรู้ที่ ๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน : กรณี โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
องค์ความรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการน้าในภาวะวิกฤติ : การประชาสัมพันธ์เพือ่ เตือนภัยอันเกิดจากน้า
กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน มี.ค. ๕๘

จานวนรายการความรู้ที่เลือก
จัดการความรู้

อย่างน้อย ๒ องค์
ความรู้

KM Team

KM Team

ภายใน มี.ค. ๕๘

ร้อยละความสาเร็จในการสร้าง/แสวงหา
ความรู้

ร้อยละ ๑๐๐

บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

KM Team

ภายใน พ.ค. ๕๘

รายการหมวดหมู่ความรู้
ที่สร้างและแสวงหา

๒ รายการความรู้

บุคลากรกรม

คณะทางาน
พัฒนาศูนย์

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP )
๑

๒

๓

การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้
- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ความรู้ที่
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน อย่างน้อย ๒ องค์
ความรู้เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ ได้แก่
องค์ความรู้ที่ ๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน : กรณี โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
องค์ความรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการน้าในภาวะวิกฤติ : การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัยอันเกิดจากน้า
การสร้างและแสวงหาความรู้
- ประชุมทีมงานจัดการความรู้ เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้
องค์ความรู้ที่ ๑ กระบวนการจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน : กรณี โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
องค์ความรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการน้าในภาวะวิกฤติ : การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัยอันเกิดจากน้า
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ทแี่ สดงบนเว็บศูนย์ความรู้กลาง
สานักชลประทานที่ ๖

ลาดับ
๔

๕

๖

กิจกรรมการจัดการความรู้
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ดาเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการ ความรูต้ าม
แผนการจัดการความรู้
การเข้าถึงความรู้
- พัฒนาศูนย์ความรู้กลาง สานักชลประทานที่ ๖ ให้มีเนื้อหาสาระที่
ครบถ้วน เหมาะสม พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงและการนา
ความรู้ไปใช้ในการทางาน
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- การจัดกิจกรรม KM Day เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๘ นวัตกรรมการเรียนรู้ของกรม
ชลประทานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมดูงาน Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
จัดการความรู้ กรมชลประทาน

๗

การนาไปใช้และทบทวนปรับปรุง
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาความรู้ที่ได้ดาเนินการ จัดการความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริงและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน พ.ค. ๕๘

องค์ความรู้ที่ผ่านการประมวล กลัน่ กรอง

๓ รายการ
ความรู้

บุคลากรกรม

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

ภายใน พ.ค. ๕๘

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน

พึงพอใจระดับ ๓
ขึ้นไป

บุคลากรกรม

คณะทางาน
พัฒนาศูนย์
ความรู้กลาง

ภายใน มิ.ย. ๕๘

จานวนกลุ่มเป้าหมายทีร่ ่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

KM Team

ภายใน พ.ค. ๕๘

จานวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมการดูงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

บุคลากรทีไ่ ด้
เสนอชื่อร่วม
กิจกรรม KM
Day
บุคลากรทีไ่ ด้
เสนอชื่อร่วม
กิจกรรมดูงาน

ภายใน ส.ค. ๕๘

รายการข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

๓ รายการ

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

KM Team

KM Team

