แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ( Work Mannual )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ ( ฉบับรางป3 ๒๕๖๑ )
แผนการดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ

สถานะของคูมือการปฏิบัติงาน
ลําดับที่

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน

ฝายบริหารทั่วไป
( ฉบับรางจํานวน ๒ เรื่อง )
( รอคัดเลือกคูมือจากคณะทํางานฯ Km Team )
สวนเครื่องจักรกล
( ฉบับรางจํานวน ๒ เรื่อง )
( รอคัดเลือกคูมือจากคณะทํางานฯ Km Team )
สวนแผนงาน
( ฉบับรางจํานวน ๒ เรื่อง )
( รอคัดเลือกคูมือจากคณะทํางานฯ Km Team )
สวนบริหารจัดการน้ําฯ
( ฉบับรางจํานวน ๒ เรื่อง )
( รอคัดเลือกคูมือจากคณะทํางานฯ Km Team )
สวนวิศวกรรม
( ฉบับรางจํานวน ๒ เรื่อง )
( รอคัดเลือกคูมือจากคณะทํางานฯ Km Team )
โครงการกอสร-าง ๘
( ฉบับรางจํานวน ๒ เรื่อง )
( รอคัดเลือกคูมือจากคณะทํางานฯ Km Team )

ไมมี

มี

ผู-รับผิดชอบ

ป3งบประมาณ พ.ศ.

รูปเลม ไฟล ทันสมัย ปรับปรุง

๒๕๖๐

๒๕๖๑

หมายเหตุ

๒๕๖๒

ฝบท.ชป.๘
*

*

*

*

*

(เพื่อใหตรงตามกําหนด)

ผคก.ชป.๘
*

*

*

*

*

(เพื่อใหตรงตามกําหนด)

ผผง.ชป.๘
*

*

*

*

*

(เพื่อใหตรงตามกําหนด)

ผจบ.ชป.๘
*

*

*

*

*

(เพื่อใหตรงตามกําหนด)

ผวศ.ชป.๘
*

*

*

*

*

(เพื่อใหตรงตามกําหนด)

ผคส.๘
*

*

*

*

*

(เพื่อใหตรงตามกําหนด)

การสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ป!งบประมาณ ๒๕๖๐
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน
สํานักงานชลประทานที่ ๘
รอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐
จัดระดับความสําคัญ
ผลการดําเนินงานตามแผนการ

ปจจัยหลัก

ระบุปญหา

( หนาที่ ๑ )

ของปญหา (๕)
ขอเสนอแนวทาง
นอย
ปาน
จัดการความรูป!งบประมาณ
แห#งความสําเร็จ
อุปสรรค ขอจํากัด
สาเหตุของปญหา
มาก
การแกไขและพัฒนา
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่สุด
ปรับปรุงการทํางาน
1 2 3 4 5
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๖)
การดําเนินการตามแผนการจัด ๑.แผนการจัดการความรูมี ๑.ค#อนขางมาก ทําใหการดําเนิน ๑.บุคลากรภายในสํานักมี
√
๑.การจัดการความรูที่ใหเกิด
การความรูไดเป=นไปตามแผนที่ ความชัดเจน สอดคลองกับ งานไม#เป=นไปตามแผนการดําเนิน ภาระและหนาที่มาก จึงทํา
ผลเป=นรูปธรรมนั้น ควรเนน
กําหนดแต#องคBความรูที่เลือกมา ภารกิจ และคํารับรองของ งาน
ใหการดําเนินงานไม#เป=นไป
กระบวนการแลกเปลี่ยนการ
จัดการความรูยังไม#ใช#จุดอ#อน สํานัก
๒.องคBกรความรูที่เลือกมาจัดการ ตามแผนในระยะเวลาได
เรียนรูระหว#าง สํานัก/โครง
หรือที่เป=นประเด็นปญหาของสํา ๒.CKO ใหความสําคัญในการ สามารถแกไขจุดอ#อน หรือปญหา ๒.องคBความรูที่เลือกมาจัด
การฯ ใหมากขึ้น
นักที่มีความสําคัญตองดําเนิน จัดการความรู ไดเขาร#วมการ ไดบางส#วนเท#านั้น
การยังคงมาจากการนํา
๒.ควรสํารวจหาจุดอ#อน,
การด#วนมีบางช#วงของการดําเนิน ประชุมในวาระที่สําคัญ และใช ๓.งบประมาณในการดําเนินกิจ- จุดอ#อนที่มีอยู#แลวแต#ยังไม#ได
จุดแข็งและปญหา ในการทํา
การคาบเกี่ยวกับหนาที่ประจํา นโยบายติดตามผลรวมทั้งใหมี กรรมดานจัดการความรูมีจํากัด แกไขมาเป=นองคBความรู
งานเพื่อนําปจจัยต#างๆ มาชี้
อาจทําใหกิจกรรมบางช#วงบาง การจูงใจและยกย#องชมเชย ๔.บุคลากรมีความรูเฉพาะดานนั้น ๓.เริ่มมีการหมุนเวียนและสับ
กําหนดเป=นแผนการจัดการ
ตอนล#าชา
๓.ทีมงานจัดการความรู และ ยังสามารถไม#เชื่อมโยงการปฏิบัติ เปลี่ยนหนาที่งานในบางส#วน
ความรูเพื่อใหเกิดผลแก# จนท.
บุคลากรภายในสํานักใหความ งานในส#วน/กลุ#ม/ฝQาย ต#างๆ ได ฝQายโครงการฯเท#านั้น
ภายในสํานักฯในการปฏิบัติ
สําคัญและเขาร#วมกิจกรรมบาง เนื่องจากยังไม#เขาใจวัตถุประสงคB
งานอันจะส#งผลดีต#อภาพรวม
ในบางครั้ง แต#ภาพรวมยังคงมี ของการจัดการความรู
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติมี
ความสะดวกในระดับที่พอใจ
ขวัญและกําลังใจ ที่ก#อใหเกิด

ผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูป!งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

ปจจัยหลัก
แห#งความสําเร็จ

ระบุปญหา
อุปสรรค ขอจํากัด

สาเหตุของปญหา

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

จัดระดับความสําคัญ
ของปญหา (๕)
มาก
นอย
ปาน
นอย
มาก
ที่สุด
ที่สุด
กลาง
1 2 3 4 5
√

( หนาที่ ๒ )

ขอเสนอแนวทาง
การแกไขและพัฒนา
ปรับปรุงการทํางาน
(๖)

๔.บุคลากรไดรับทราบแผน

๕.ภายในหน#วยงานมีช#องทางมาก ๔.การถ#ายทอดหรือการเขา

การจัดการความรู และข#าว

มายในการสื่อสาร และไดพบว#ามี ร#วมกิจกรรมของหัวหนา ใน

กรและหมู#คณะมากยิ่งขึ้น

สารอย#างทั่วถึง เพราะมีการ

การนํามาใชในการเผยแพร#ข#าว

๓.ปรับกลยุทธBในการดําเนิน

แต#ละคณะทํางานฯยังมีเวลา

ความรักความผูกพัน ต#อองคB

ประชาสัมพันธBหลายช#องทาง สารไดอย#างทั่วถึง โดยเฉพาะการ เชื่อมโยงกันนอยไป ทําใหมี

การใหม#ไดแก#

เช#น หนังสือเวียน เว็บไซตB

-เนนการทํางานเป=นทีม

ประชาสัมพันธBผ#านระบบเสียงตาม ระยะห#างของขอมูลไม#ติดต#อ

บอรBดประชาสัมพันธB และทาง สายที่มีอยู#ใชเป=นช#องทางหนึ่งที่สํา- หรือสัมพันธBกัน ส#งผลใหทีม

-พัฒนา รูปแบบวิธีการแลก

ระบบเสียงตามสายเป=นตน

คัญทําใหบุคลากรภายใน สชป.๘ งานบางครั้งล#าชาไม#สะดวก

เปลี่ยนเรียนรูใหม#โดยจัดโครง

รับทราบขอมูลต#อเนื่อง

การแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
การทํางานเป=นทีมจริงๆ
๔.ใหมีการถ#ายทอดความรูใน
ระหว#างส#วน/กลุ#ม/ฝQาย มาก
ขึ้นเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงสู#
ความรูและการปฏิบัติงานได
ครบถวน

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM Action Plan ๒๐๑๗ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา ( รอบเดือนกันยายน )
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

๑ ทบทวนและจัดทําคําสั่งแต@งตั้งคณะ

แผน/ผล
แผน

ระยะเวลา

ปงบประมาณ ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด

การดําเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มี.ค.๖๐

มีคําสั่งแต@งตั้งคณะทํางาน

ทํางานจัดการความรู สํานักงาน /

จัดการความรูของสํานักงาน

กอง

/กอง ตามแนวทางกําหนด

เป"าหมาย

ผูรับผิดชอบ

๕ ฉบับ

คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก / กอง

(ฉบับ)
ผล

ลว. ๒๔ มค. ๒๕๖๐

๕ ฉบับ

ดําเนินการเรียบรอย

มีโปรเตอรGสาสนGจาก CKO

๑ ฉบับ

ผูบริหารจัดการความ

๒ สื่อสารแนวทางนโยบายจาก(CKO)
สํานัก /กอง
๒.๑ จัดทําโปรเตอรGและนโยบาย

แผน

เม.ย.๖๐

ของผูบริหารจัดการความรู (CKO)

ที่จัดทําและติดประกาศตาม

ติดประกาศตามสถานที่ต@างๆภายใน

สถานที่ต@างๆ ของสํานัก /

สํานัก / กอง

กอง (ฉบับ)

รู(CKO) สํานัก / กอง

๑. ในที่ประชุมและแจงเวียน
๒. แจงเวียนใหทุกหน@วยงานใน
สังกัดใหรับทราบ
ผล
๒.๒ ผูบริหารจัดการความรูสํานัก /

แผน

ติดประชาสัมพันธGหอง KM
เม.ย.-ก.ย.๖๐

ดําเนินการเรียบรอย

จํานวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร

อย@างนอย

ผูบริหารจัดการความ

กอง สื่อสารแนวทางนโนบายการจัด

แนวทางนโนบายจากผูบริหาร

เดือนละ

รู(CKO) สํานัก / กอง

การความรูเปNนประจําอย@างต@อเนื่อง

จัดการความรูของสํานักกอง

๑ ครั้ง

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM Action Plan ๒๐๑๗ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา ( รอบเดือนกันยายน )
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

แผน/ผล

ระยะเวลา

ปงบประมาณ ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด

เป"าหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวน ๓ ช@องทาง

๓ ครั้ง

ดําเนินการเรียบรอย

รอยละของกระบวนงานที่มี

รอยละ

คณะทํางานจัดการ

ของ สํานัก / กอง เพื่อเปNนขอมูลใน

การวิเคราะหGเพื่อจัดทําคู@มือ

๑๐๐

ความรู สํานัก / กอง

การจัดทําคู@มือปฎิบัติงาน

การปฏิบัติงานของ สํานัก /

(Work manual)

กอง ตามแบบฟอรGมที่กําหนด

๑๐๐%

ดําเนินการเรียบรอย

๑ ฉบับ

คณะทํางานจัดการ

การดําเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. แจงเวียนในที่ประชุมประจํา
เดือนครั้งที่ ๓/๖
๒. แจงเวียนใหหน@วยงานในสังกัด
รับทราบอย@างต@อเนื่อง
๓. ประชาสัมพันธGผ@านเว็บ
๓ ศึกษาวิเคราะหGกระบวนงานทั้งหมด

ผล
แผน

เม.ย. ๖๐

กําหนด (รอยละ)
ผล
๔ จัดทําแผนงานเพื่อจัดทําคู@มือการ

แผน

ศึกษากระบวนงานครบแลว
เม.ย. ๖๐

มีแผนงานการจัดทําคู@มือการ

ปฏิบัติงาน (Work manual) ของ

ปฏิบัติงานครบทุกกระบวน

สํานัก / กอง ใหครบทุกกระบวนงาน

งานภายใน ๓ ป (ฉบับ)

ความรู สํานัก / กอง

ภายใน ๓ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ผล

ขอมูล ฝ\ายบริหารทั่วไป

๑ ฉบับ

ดําเนินการเรียบรอย

รอยละของการจัดทําคู@มือการ

รอยละ

คณะทํางานจัดการ

manual) ในปงบประมาณ ๒๕๖๐

ปฏิบัติงานแลวเสร็จเมื่อเทียบ

๑๐๐

ความรู สชป.๘

โดยมีคู@มือดังนี้

กับแผน (รอยละ)

๕ จัดทําคู@มือในการปฎิบัติงาน (Work

แผน

เม.ย.-ก.ย.๖๐

๑.คู@มือการใชโปรแกรม SSO Media
แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM Action Plan ๒๐๑๗ )

สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา ( รอบเดือนกันยายน )
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

แผน/ผล

ระยะเวลา

ปงบประมาณ ๒๕๖๐

การดําเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป"าหมาย

ผูรับผิดชอบ

๑๐๐%

ดําเนินการเรียบรอย

V.๒.๐ สําหรับบันทึกขอมูลลูกจางฯ
๒.รวมกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ
๓.วินัย การรักษาวินัยและการดําเนิน
การทางวินัย
๔.การเสริมสรางสมรรถนะผูปฏิบัติ
งานดานพัสดุ
๕.เบิกจ@ายอย@างไรใหมีประสิทธิภาพ
๖.แนวทางปฏิบัติงานดานการเบิก
จ@ายในระบบ GFMIS
๗.คู@มือปฏิบัติงาน สิทธิประโยชนGเกื้อ
กูล บําเหน็จ บํานา เงินช@วยพิเศษอื่น
๘.คู@มือปฏิบัติงานกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพลูกจางประจําของส@วนราชการฯ
๙.คู@มือปฏิบัติงานเรื่องความรูเบื้อง
ตนเกี่ยวกับการใชงานเครื่องมือกลึง
๑๐.คู@มือการใชงาน การลาอิเล็คทรอ
นิคสG E-leave สําหรับผูลา และผู
อนุญาตลา
๑๑.ระเบียบว@าดวยการรักษาความ
ลับของทางราชการ
ผล
แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM Action Plan ๒๐๑๗ )

สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา ( รอบเดือนกันยายน )
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

๖ ตรวจสอบกลั่นกรองคู@มือการปฏิบัติ

แผน/ผล
แผน

ระยะเวลา

ปงบประมาณ ๒๕๖๐

ตัวชี้วัด

การดําเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เม.ย.-ส.ค.๖๐

รอยละของคู@มือการปฏิบัติงาน

งาน ( เพิ่มขึ้นอีก 3 รายการ เปNน

ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง

จํานวน ๑๔ รายการ )

(รอยละ)
ผล

๗ เผยแพร@คู@มือการปฏิบัติงานในคลัง

แผน

จํานวน ๑๔ รายการ
มิ.ย.-ก.ย.๖๐

รอยละของคู@มือที่ไดรับ

ความรูของ สํานัก / กอง

การเผยแพร@ในคลังความรู

( จํานวน ๑๔ รายการ )

ของ สํานัก / กอง (รอยละ)
ผล

ผูรับผิดชอบ

รอยละ

คณะทํางานจัดการ

๑๐๐

ความรู สํานัก / กอง

๗๕%

ดําเนินการเรียบรอย

รอยละ

คณะทํางานจัดการ

๑๐๐

ความรู สํานัก / กอง
( ติดตามงาน )

๑๐๐%

ดําเนินการเรียบรอย

รอยละของผูปฎิบัติงานที่ไดรับ

รอยละ

คณะทํางานจัดการ

แก@ผูปฏิบัติงานภายในสํานัก / กอง

ฝkกอบรมคู@มือการปฎิบัติงาน

๑๐๐

ความรู สํานัก/กอง

จํานวน ๒ หลักสูตร

(รอยละ)

๘ อบรมการใชคู@มือการปฏิบัติงานให

แผน

เผยแพร@ขอมูลแลว

เป"าหมาย

มิ.ย.- ก.ย.๖๐

( เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐ )

๑.วินัยขาราชการฯ
๒.Fiber Optic
๙ นําคู@มือการปฏิบัติงานไปใชในการ

ผล
แผน

ทําการคัดเลือกแลว ๒ เรื่อง
มิ.ย.- ก.ย. ๖๐

ดําเนินการเรียบรอย

รอยละของคู@มือการปฏิบัติ

รอยละ

คณะทํางานจัดการ

ปฏิบัติงานจริง

งานที่สามารถนําไปใชปฏิบัติ

๑๐๐

ความรู สํานัก/กอง

จํานวน ๓ เรื่อง

งานไดจริง ลําดับที่ ๒ และ ๓

๑.โครงการเกษตรใชน้ํานอยฯ

(รอยละ)

( รายงานแลว )

๒.Fiber Optic
๓.วินัยขาราชการฯ
๑๐ พิจารณากระบวนงานที่นําคู@มือไปใช

ผล
แผน

คัดเลือกแลว
ส.ค. ๖๐

จํานวนกระบวนงานที่มีการ

แลวมีการปรับปรุงและส@งผลใหลด

ปรับปรุงและส@งผลใหลด

ระยะเวลา ขั้นตอน ค@าใชจ@าย ส@งประ

ระยะเวลาขั้นตอน ค@าใชจ@าย
แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM Action Plan ๒๐๑๗ )

ดําเนินการเรียบรอย
อย@างนอย

คณะทํางานจัดการ

๑

ความรู สํานัก /กอง

กระบวนงาน

สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา ( รอบเดือนกันยายน )
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

แผน/ผล

ระยะเวลา

ปงบประมาณ ๒๕๖๐

การดําเนินการ ต.ค. พ.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

กวดการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ที่มีการการส@งเขาประกวดการ

กระบวนการทํางาน ( Process

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ

excellence Award )

(Process excellence

เป"าหมาย

ผูรับผิดชอบ

Award) (กระบวนงาน)
ผล
๑๑ สรุปปqญหาและอุปสรรคจากการนํา

แผน

ยกเลิกตามบันทึก สบค๑๔๙๗๗
ก.ย. ๖๐

จํานวนครั้งที่สรุปรายงานปqญ

คู@มือไปใชในการปฎิบัติงานของจริง

หาและอุปสรรคจากการนําคู@มือ

ของปที่ผ@านมาเพื่อทบทวนและ

ไปใชในการปฏิบัติงานจริงใน

ปรับปรุง

ปที่ผ@านมา (ครั้ง)
ผล

๑๒ สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการ

แผน

ยกเลิกการพิจารณา
๑

คณะทํางานจัดการ

ครั้ง / ป

ความรู สํานัก/กอง

๒ ครั้ง
ก.ย. ๖๐

มีแผนจัดการความรูของสํานัก

ดําเนินงาน จัดการความรูและจัดทํา

/ กอง ปงบประมาณ พ.ศ.

แนวทาง / แผนการจัดการความรูใน

๒๕๖๑ (ฉบับ)

ดําเนินการเรียบรอย
๑ ฉบับ

คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง
( กําลังติดตาม )

ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ผล

สรุปผลการรายงานแลว

๑ ฉบับ

ดําเนินการเรียบรอย

