แบบฟรอมที่๒ แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส"วนราชการ : สํานักชลประทานที่ ๘ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตรกรมชลประทาน : การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
องคความรูที่เลือก

องค$ความรู&ที่ ๑ เทคนิคการบริหารงานกอสร&างให&สําเร็จ การปรับปรุง EMERGENCY SPILLWAY สวนประกอบอื่นๆ เขื่อนลําพระเพลิง
องค$ความรู&ที่ ๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน การทํานาสํารวย
กิจกรรมการจัดการความรู

ลําดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

๑๖ ธันวาคม ๕๗

คําสั่งแตงตั้ง CKO

มีคําสั่งแตงตั้ง

ผู&อํานวยการสํานัก/กอง

CKO

๑ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process : CMP )
การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแตงตั้งผู&บริหารการจัดการความรู& (CKO) และ
ทีมงานจัดการความรู& (KM Team) ของสํานัก/กอง เพื่อดําเนินการ

KM Team

ด&านการจัดการความรู&

ผู&แทนสํานัก/กอง

ของสํานัก/กอง

๒ การสื่อสาร
- สื่อสารแนวทางการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู&ให&บุคลากร

ภายใน มกราคม ๕๘

กําหนดเวลาการสื่อสาร

สํานัก/กอง ทราบอยางทั่วถึง
ประกาศลงเว็บไซต$

๒๓ ธันวาคม ๕๗

หนังสือแจ&งเวียนแผน KM

๒๓ ธันวาคม ๕๗

แจ&งที่ประชุมประจําเดือน

ม.ค. ๕๘

- สื่อสารประชาสัมพันธ$การจัดการความรู&เพื่อให&ผู&เกี่ยวข&องได&รับทราบความ
ก&าวหน&าในการดําเนินการตลอดจนมีความเข&าใจและตระหนักถึงประโยชน$ของ
การจัดการความรู&
- สื่อสารกิจกรรมให&เจ&าหน&าที่ทุกคนทราบ

ตอเนื่องปG ๕๘

ร&อยละความสําเร็จ
ของแผนการสื่อสารฯ

สื่อสารภายใน

KM Team สํานัก/กอง

ธันวาคม ๕๗

บุคลากรใน สชป. ๘

ร&อยละ ๑๐๐

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

กิจกรรมการจัดการความรู

ลําดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ภายใน

แผนการจัดการความรู&เพื่อสนับสนุนประเด็น

แผนการจัดการ

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

ธันวาคม ๕๗

ยุทธศาสตร$กรมชลประทาน

ความรู& ๒๕๕๘

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

บุคลากรใน สชป. ๘

CKO

๓ กระบวนการเครื่องมือ
การจัดทําแผนการจัดการความรูตามแนวทางที่สํานักงานก.พ.ร.กําหนด
- จัดทําแผนการจัดการความรู&เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร$
กรมชลประทานประจําปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด&วย

ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๖ ขั้นกับกระบวนการจัดความรู&
๗ ขั้นตอน รวม ๑๓ ขั้นตอนอยางครบถ&วนสอดคล&องเชื่อมโยงกัน
- กิจกรรม KM Buddy 2015

ตอเนื่องปG ๕๘

จัดกิจกรรม KM Buddy รวมกับหนวนงานคู

กิจกรรมที่ดําเนิน

มี.ค.-ก.ค. ๕๘

Buddy (ตอเนื่องจากปG ๕๗)

การรวมกัน

ตอเนื่องปG ๕๘

รายชื่อผู&แทนสํานัก/กอง ที่สงเข&ารวมโครงการ

ตามโควต&าที่กรมกําหนด

๔ การฝEกอบรมและใหความรู
๑. เข&ารวมกิจกรรมเพื่อเสริมสร&างความรู& ทักษะในการถายทอด และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู&การใช& KM Tools เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ

KM Team สชป. ๘

ความรู&ของสํานัก/กอง ตามโครงการที่กรมจัดดําเนินการ
-อบรม WATER DAILY Version 2.07 (2015)

ม.ค.-ก.ค. ๕๘

-อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช&น้ํา

ม.ค.-ก.ค. ๕๘

-และอื่นๆ
๒. โครงการ KM Everywhere : จัดทําปmายประชาสัมพันธ$ ให&ความความ

ตอเนื่องปG ๕๘

จํานวนรายการความรู& KM ที่ได&เผยแพร

รู&เกี่ยวกับ KM เผยแพรตามสนานที่ตางๆ เชน ปmายประชาสัมพันธ$ของ

ม.ค.-ก.ย. ๕๘

ในสํานัก/กอง

สํานัก ภายในห&อง KM สํานักในห&องน้ําและหน&าประตูห&องทํางานตางๆ
เปnนต&น

ไมน&อยกวา ๒ ครั้ง/เดือน

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

กิจกรรมการจัดการความรู

ลําดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ตามกําหนดการ

ระดับความพึงพอใจใน

ระดับ ๔ ขึ้นไป

บุคลากรที่ได&รับ

CKO

ที่เหมาะสม

การเข&ารวมกิจกรรมของบุคลากร สชป. ๘

การคัดเลือก

KM Team สชป. ๘

ตามกําหนดการ

จํานวนผลงาน/นวัตกรรมที่เข&ารวมโครงการ

บุคลากรใน สชป. ๘

CKO

๕ การยกย"องชมเชย
๑. กําหนดแนวทาง/วิธีการยกยอง ชมเชยบุคลากรที่มีผลงานด&านการจัด
การความรู&ดีเดน
๒. รวมกิจกรรม KM Award 2105 โดยสงผลงาน/นวัตกรรมเข&ารวม
การประกวด
- จัดกิจกรรมเสริมสร&างแรงจูงใจด&านการจัดการความรู&

อยางน&อย ๑ ผลงาน

KM Team สชป. ๘

ที่กรมแจ&ง
ตามกําหนดการ

ระดับความพึงพอใจใน

ที่เหมาะสม

การเข&ารวมกิจกรรม

ระดับ ๔ ขึ้นไป

บุคลากรที่ได&รับ

CKO

การคัดเลือก

KM Team สชป. ๘

๒ ครั้ง

CKO

KM Team สชป. ๘

ไมน&อยกวา

KM Team /

CKO

ร&อยละ ๙๐

คณะทํางาน

KM Team สชป. ๘

ร&อยละของรายการ

บุคลากรใน สชป. ๘

ม.ค.-ก.ค. ๕๘
๖ การวัด การประเมิน
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู&และ

๒ ครั้ง

จํานวนครั้งการรายงาน

รายงานผู&บริหารกรมฯ ทราบ (๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)
- จัดกิจกรรมการสรุปบทเรียนผลการดําเนินการตามแผนการจัดการ

ภายใน ตุลาคม ๕๘

- จํานวนผู&เข&ารวมสัมมนา

ความรู&ของสํานัก/กอง เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการจัดการความรู&ให&มีประสิทธิภาพ

- ผลการสรุปบทเรียน

ที่นําผลจากการสรุป
บทเรียนไปปรับปรุง
- ประเมินผลการจัดการความรู& ระดับสํานัก/กอง (KMA)

ภายใน
ก.ย. ๕๘

ผลการประเมิน KMA ระดับสํานัก/กอง

เพิ่มขึ้นจาก
ผลคะแนนเดิม

KM Team สชป. ๘

CKO
KM Team สชป. ๘

กิจกรรมการจัดการความรู

ลําดับ

- นําผลการสรุปบทเรียนการจัดการความรู& ประจําปG ๒๕๕๘ เข&ารวมนํา
เสนอในการสรุปบนเรียนการจัดการความรู&ของกรมเพื่อแลกเปลี่ยน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ตามกําหนดการที่

เข&ารวมการสรุปบนเรียน KM ของกรม

รายชื่อผู&แทนสํานัก/กอง

KM Team สชป. ๘

CKO

กรมกําหนด

เรียนรู&แนวทางที่เปnนแบบอยางดี
-สชป ๘ สรุปบทเรียน

ก.ย. ๕๘

-นําเสนอกรม

พ.ย. ๕๘

KM Team สชป. ๘

กิจกรรมการจัดการความรู

ลําดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ภายใน ธันวาคม ๕๗

จํานวนรายการความรู&ที่เลือกจัดการความรู&

๒ องค$ความรู&

KM Team สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

ภายใน พฤษภาคม ๕๘

ร&อยละความสําเร็จ

ร&อยละ ๑๐๐

KM Team สชป. ๘

คณะทํางาน/Cop

กระบวนการการจัดการความรู ( Knowledge Management Process : KMP )
๑ บ"งชี้และเลือกองคความรู
- ทีมงานจัดการความรู& และผู&เกี่ยวข&องบงชี้ความรู&เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร$กรมชลประทานเพื่อดําเนินการจัดการความรู& ได&แก
องค$ความรู&ที่ ๑ เทคนิคการบริหารงานกอสร&างให&สําเร็จ
-การปรับปรุง Emergency Spillway และสวนประกอบอื่น อางเก็บน้ําลําพระเพลิง
องค$ความรู&ที่ ๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน
-เพิ่มประสิทธิภาพการใช&น้ํา
๒ สรางแสวงหาความรู
ใช&กิจกรรมสร&าง/แสวงหาความรู& ดังนี้

ในการสร&าง/แสวงหาความรู&

องค$ความรู&ที่ ๑ เทคนิคการบริหารงานกอสร&างให&สําเร็จ

พ.ย. ๕๗ -พ.ค. ๕๘

องค$ความรู&ที่ ๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพการชลประทาน

พ.ย. ๕๗ -ก.ค. ๕๘

ที่ได&รับการแตงตั้ง

-ชุมชนนักปฏิบัติจัดสรรน้ํา (ผบร.)
-ชุมชนนักปฏิบัติวิศวกรรม (ผวศ.)
-ชุมชนนักปฏิบัติเครื่องจักรกล (ผคก.)
-ชุมชนนักปฏิบัติบริหาร (ฝบท.)
-ชุมชนนักปฏิบัติพัฒนาแหลงน้ํา (ผปก.)
๓ การจัดความรูใหเปMนระบบ
- จัดหมวดหมูความรู&ที่ดําเนินการสร&างความรู&ตามแผนการจัดการ

ภายใน มิถุนายน ๕๘

ความรู&ประจําปGงบประมาณ
- ปรับปรุงโครงสร&างและหมวดหมูที่แสดงบนเว็บศูนย$ความรู&กลาง
กรมชลประทานให&เปnนศูนย$กลางการเรียนรู&ของกรมชลประทาน

รายการองค$ความรู&ที่จัดการความรู&ตามแผน

๒ องค$ความรู&

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

มีการปรับปรุงโครงสร&างและหมวดหมู

ระดับความสําเร็จ

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

ของคลังความรู&เพื่อให&เข&าถึงได&สะดวก

ในการปรับปรุง

มีการจัดหมวดหมู/รูปแบบที่เหมาะสม
ภายใน มิถุนายน ๕๘

กิจกรรมการจัดการความรู

ลําดับ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ภายใน กรกฏาคม ๕๘

องค$ความรู&ที่ผานการประมวล กลั่นกรอง

๒ องค$ความรู&

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

ภายใน สิงหาคม ๕๘

ระดับความพึงพอใจของผู&เข&าถึงความรู&

ระดับ ๔ ขึ้นไป

บุคลากรใน สชป. ๘

คณะทํางานบริหาร

คุณนิเวศน$ คุณพิพัฒน$

คลังความรู& สชป. ๘

บุคลากรใน สชป. ๘

คณะทํางานบริหาร

คุณนิเวศน$ คุณพิพัฒน$

คลังความรู& สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู
- ดําเนินการประมวล กลั่นกรองความรู&ที่เลือกจัดการความรู&ตามแผน
การจัดการความรู&
๕ การเขาถึงความรู
- นําความรู&ที่สร&าง/แสวงหาตามแผนการจัดการความรู&เผยแพรใน
เว็บคลังความรู&และ/หรือชองทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
- พัฒนาความรู& สชป. ๘ ให&มีเนื้อหาสาระที่ครบถ&วน เหมาะสม

ภายใน สิงหาคม ๕๘

พร&อมใช&งาน และสะดวกในการเข&าถึง

ระดับความพึงพอใจของผู&ใช&บริการ

ระดับ ๔ ขึ้นไป

คลังความรู& สชป. ๘

๖ การแบ"งปQนแลกเปลี่ยนความรู
- การจัดกิจกรรม KM Day 2015 เพื่อเปnนเวทีถายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู&ตามแผนการจัดการความรู& นวัตกรรมการเรียนรู&ของ สชป. ๘
รวมกับหนวยงานคู Buddy

ภายใน สิงหาคม ๕๘

จํานวนกลุมเปmาหมายที่รวมกิจกรรม

ไมน&อยกวา

บุคลากรที่ได&เสนอชื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู&

ร&อยละ ๙๐

รวมกิจกรรม KM Day

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป-าหมาย

กลุ"มเป-าหมาย

ผูรับผิดชอบ

ตามระยะเวลาที่

รายการข&อเสนอแนะใน

รายการข&อเสนอแนะใน

บุคลากรใน สชป. ๘

KM Team สชป. ๘

เหมาะสมตามบริบท

การปรับปรุง (ผู&ใช&)

การปรับปรุง

๗ การนําไปใชและทบทวนปรับปรุง
- นําความรู&ที่ได&ดําเนินการจัดการความรู&ไปใช&ในการปฏิบัติงานจริงและ
ให&ข&อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาความรู&

ขององค$ความรู&
ผู&ทบทวน .................................................................................................... ประธานทีมงานจัดการความรู& สํานักงานชลประทานที่ ๘
( นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ )
ผู&อนุมัติ ..................................................................................................... ผู&อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๘ ( CKO สชป. ๘ )
( นายชิตชนก สมประเสริฐ )

