แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ชื่อส่วนราชการ : สํานักงานชลประทานที่ ๘
ประเด็นยุทธสาสตร์ กรมชลประทาน : การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ําตามภารกิจ
องค์ความรู้เลือก องค์ความรู้ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ําเกษรแปลงใหญ่ โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ตําบลตูม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
องค์ความรู้ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber Optic สชป.๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
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 ทบทวนและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะ
มี.ค.๖๐
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
๕ ฉบับ
ทํางานจัดการความรู้ สํานักงาน /
จัดการความรู้ของสํานักงาน
กอง
/กอง ตามแนวทางกําหนด
(ฉบับ)
ดําเนินการเรียบร้อย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก / กอง

๒ สื่อสารแนวทางนโยบายจาก(CKO)
สํานัก /กอง
๒.๑ จัดทําโปรเตอร์สาสน์นโยบาย
ของผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)
ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆภายใน
สํานัก / กอง

เม.ย.๖๐

๒.๒ ผู้บริหารจัดการความรู้สํานัก / เม.ย.-ก.ย.๖๐
กอง สื่อสารแนวทางนโนบายการจัด
การความรู้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง

๓ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานทั้งหมด
ของ สํานัก / กอง เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดทําคู่มือปฎิบัติงาน
(Work manual)

เม.ย. ๖๐

มีโปรเตอร์สาสน์จาก CKO
๑ ฉบับ
ที่จัดทําและติดประกาศตาม
สถานที่ต่างๆ ของสํานัก /
กอง (ฉบับ)
ดําเนินการเรียบร้อย
จํานวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร อย่าง
แนวทางนโนบายจากผู้บริหาร น้อยเดือน
จัดการความรู้ของสํานักกอง
ละ ๑
(ครั้ง)
ครัง้
กําลังดําเนินการ
ร้อยละของกระบวนงานที่มี
ร้อยละ
การวิเคราะห์เพื่อจัดทําคู่มือ
๑๐๐
การปฏิบัติงานของ สํานัก /
กอง ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
กําหนด (ร้อยละ)

ผู้บริหารจัดการความ
รู้(CKO) สํานัก / กอง

ผู้บริหารจัดการความ
รู้(CKO) สํานัก / กอง

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก / กอง

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM RID ๘/ ๒๐๑๗ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
กิจกรรมการจัดการความรู้
๔ จัดทําแผนงานเพื่อจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work manual) ของ
สํานัก / กอง ให้ครบทุกกระบวนงาน
ภายใน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ระยะเวลา
เม.ย. ๖๐

๕ จัดทําคู่มือในการปฎิบัติงาน (Work เม.ย.-ก.ย.๖๐
manual) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โดยมีคู่มือดังนี้
๑.คู่มือการใช้โปรแกรม SSO Media
V.๒.๐ สําหรับบันทึกข้อมูลลูกจ้างฯ
๒.รวมกฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ
๓.วินัย การรักษาวินัยและการดําเนิน
การทางวินัย
๔.การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติ
งานด้านพัสดุ
๕.เบิกจ่ายอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
๖.แนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิก
จ่ายในระบบ GFMIS
๗.คู่มือปฏิบัติงาน สิทธิประโยชน์เกื้อ
กูล บําเหน็จ บํานา เงินช่วยพิเศษอื่น
๘.คู่มือปฏิบัติงานกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพลูกจ้างประจําของส่วนราชการฯ
๙.คู่มือปฏิบัติงานเรื่องความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือกลึง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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

เป้าหมาย

มีแผนงานการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานครบทุกกระบวน
งานภายใน ๓ ปี (ฉบับ)

๑ ฉบับ

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก / กอง

ร้อยละ
๑๐๐

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สชป.๘

ดําเนินการเรียบร้อย
ร้อยละของการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเมื่อเทียบ
กับแผน (ร้อยละ)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM RID ๘/ ๒๐๑๗ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๑๐.คู่มือการใช้งาน การลาอิเล็คทรอ
นิคส์ E-leave สําหรับผู้ลา และผู้
อนุญาตลา
๑๑.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ลับของทางราชการ
๖ ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติ เม.ย.-ส.ค.๖๐
งาน

๗ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานในคลัง
ความรู้ของ สํานัก / กอง

มิ.ย.-ก.ย.๖๐

ดําเนินการเรียบร้อย
ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ
ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
๑๐๐
(ร้อยละ)
กําลังดําเนินการ
ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ
ร้อยละ
การเผยแพร่ในคลังความรู้
๑๐๐
ของ สํานัก / กอง (ร้อยละ)

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก / กอง

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก / กอง

๘ อบรมการใช้คู่มือการปฏิบัติงานให้ มิ.ย.- ก.ย.๖๐
แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในสํานัก / กอง

ร้อยละของผู้ปฎิบัติงานที่ได้รับ ร้อยละ
ฝึกอบรมคู่มือการปฎิบัติงาน
๑๐๐
(ร้อยละ)

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก/กอง

๙ นําคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง

มิ.ย.- ก.ย.๖๐

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติ
งานที่สามารถนําไปใช้ปฏิบัติ
งานได้จริง (ร้อยละ)

ร้อยละ
๑๐๐

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก/กอง

๑๐ พิจารณากระบวนงานที่นําคู่มือไปใช้
แล้วมีการปรับปรุงและส่งผลให้ลด

ส.ค.๖๐

จํานวนกระบวนงานที่มีการ
ปรับปรุงและส่งผลให้ลด

อย่างน้อย
๑

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก /กอง

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( KM RID ๘/ ๒๐๑๗ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ระยะเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ส่งประ
กวดการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางาน ( Process
excellence Award )

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาขั้นตอน ค่าใช้จ่าย กระบวน
ที่มีการการส่งเข้าประกวดการ
งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
(Process excellence
Award) (กระบวนงาน)

๑๑ สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการนํา
คู่มือไปใช้ในการปฎิบัติงานของจริง
ของปีที่ผ่านมาเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง

ก.ย.๖๐

จํานวนครั้งที่มีการสรุปปัญหา อย่างน้อย
๑
และอุปสรรคจากการนําคู่มือ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน ครั้ง / ปี
ปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก/กอง

๑๒ สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน จัดการความรู้และจัดทํา
แนวทาง / แผนการจัดการความรู้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ก.ย.๖๐

มีแผนจัดการความรู้ของสํานัก
/ กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (ฉบับ)

คณะทํางานจัดการ
ความรู้ สํานัก/กอง

๑ ฉบับ

ผู้ทบทวน ...................................................... ประธานทีมงานจัดความรู้ สํานักงานชลประทานที่ ๘
( นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ )
ผู้อนุมัติ ......................................................... ผู้อํานวยการ สํานักงานชลประทานที่ ๘ (CKO สชป.๘)
( นายชิตชนก สมประเสริฐ )

