แบบฟอร์มที่ ๑ กำรจำแนกองค์ควำมรู้ทจี่ ำเป็นต่อกำรผลักดันภำรกิจตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ริ ำชกำรของสำนัก/กอง
ชือ่ ส่วนรำชกำร สำนักงำนชลประทำนที่ ๘ กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑

เป้าประสงค์ระดับสานัก/กองทีเ่ ลือก

ตัวชีว้ ดั (KPI)ตามคารับรองฯระดับสานัก/กอง

เป้าหมาย

องค์ความรูท้ จี่ าเป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการ

(Objective)

ทีเ่ ลือกมาเชือ่ มโยงกับการจัดการความรู้

ของตัวชีว้ ดั

ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ

กำรบริหำรจัดกำรน้ำตำมภำรกิจ

K๑ : ร้อยละจำนวนปริมำณกักเก็บน้ำทีเ่ พิม่ ขึน้

ตำมคำรับรอง

K๒ : ร้อยละจำนวนพืน้ ชลประทำนทีเ่ พิม่ ขึน้
K๓ : ร้อยละจำนวนแหล่งน้ำเพือ่ ชุมชนทีเ่ พิม่ ขึน้
๒. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑

กำรบริหำรจัดกำรน้ำตำมภำรกิจ

OPK๒๑ : ร้อยละของคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน ( Work Manual )

ตำมคำรับรอง

ทีด่ ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผน
องค์ความรูท้ จี่ าเป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการของสานัก/กอง ทีเ่ ลือกมาจัดการความรู้
องค์ความรูท้ ี่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ : กำรบริหำรจัดกำรน้ำตำมภำรกิจ

การพัฒนาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ทีช่ ล องค์ความรูท้ จี่ าเป็น : โครงกำรนำร่องพัฒนำเกษตรใช้นำน้
้ อย ( DESIGN BY AGRI-MAP ) โครงกำรสถำนีสบู น้ำด้วยไฟฟ้ำตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ
ประทาน โครงการนาร่องพัฒนา

เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ : ตำมนโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ พลเอกฉัตรชัย สำริกลั ยะ รัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบำยให้เกษตรกร

เกษตรใช้นาน้
้ อย ( DESIGN BY

ลดพืน้ ทีก่ ำรปลูกข้ำวปรับเปลีย่ นพืน้ ทีจ่ ำกข้ำวเป็นเกษตรใช้นำน้
้ อย โดยใช้แผนทีเ่ กษตรกรเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก ( Agri-Map ) มำใช้ปลูกพืชให้สอดคล้องกับพืน้ ที่ โดยสำนักงำน

AGRI-MAP )โครงการสถานีสบู

ชลประทำนที่ ๘ ได้นำนโยบำยของรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มำปฏิบตั ซิ ึ่งเกิดโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเป็นโครงกำรนำร่องทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกำรปลูกข้ำวมำ

น้าด้วยไฟฟ้าตาบลตูม อาเภอ

เป็นปลูกพืชใช้นำน้
้ อย โดนใช้แผนที่ Agri-Map มำตรวจสอบพืน้ ทีซ่ ึ่งโครงกำรก่อสร้ำงสำนักงำนชลประทำนที่ ๘ ได้เข้ำไปประชำสัมพันธ์ และชีแ้ จงรำษฏรให้ควำมสนใจทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำร

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ในลักษณะโครงกำรชลประทำนขนำดเล็กในรูปแบบของโครงกำรขนำดเล็กไม่มกี ำรจัดซื้อทีด่ นิ รำษฏรต้องอุทศิ ทีด่ นิ เมือ่ แล้วเสร็จต้องมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ตัวชีว้ ดั ตามคารับรองและเป้าหมายทีเ่ ลือกใช้วดั การทา KM :
K๑,K๒,K๓ : ร้อยละจำนวนปริมำณกักเก็บน้ำ พืน้ ทีช่ ลประทำนแหล่งน้ำเพือ่ ชุมชน ทีเ่ พิม่ ขึน้

เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั
ตำมคำรับรอง

องค์ความรูท้ จี่ าเป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการของสานัก/กองทีเ่ ลือกมาจัดการความรู้
องค์ความรูท้ ี่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ : กำรบริหำรจัดกำรน้ำตำมภำรกิจ

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ

องค์ความรูท้ จี่ าเป็น : โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย VPN ด้วยสำย Fiber Optic

เครือข่าย VPN ด้วยสาย Fiber

เหตุผลทีเ่ ลือกองค์ความรู้ : ตำมทีฝ่ ำ่ ยไฟฟ้ำและเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ สชป.๘ ได้ดำเนินกำรซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบเครือข่ำย VPN เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภำพ สะดวกต่อกำรใช้งำนทัง้ ผูใ้ ช้

Optic

งำนและผูด้ แู ลระบบนัน้ จำกกำรตรวจพบปัญหำและสำเหตุทมี่ ำของกำรรับ-ส่งข้อมูลล่ำช้ำในสถำนกำรณ์ปกติหรือกำรใช้งำนทัว่ ไปเหตุผลหนึง่ ทีเ่ ป็น ปัจจัยทีส่ ำคัญดังกล่ำว สืบเนือ่ งมำ
จำกระบบทำงสำยกำรรับ-ส่งข้อมูลเสือ่ มคุณภำพและกำรเชือ่ มโยงภำยในเครือข่ำยยังไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ประกำรแรกคือกำรเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์สำรสนเทศหรืออุปกรณ์ตอ่ พวงต่ำงๆ
ไม่ตรงตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด ประกำรทีส่ องคือรูปแบบของข้อมูลในปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงไปมีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนัน้ เพือ่ เป็นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
จึงต้องมีกำรเพิม่ ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย VPN ด้วยสำย Fiber Optic

ตัวชีว้ ดั ตามคารับรองและเป้าหมายทีเ่ ลือกใช้วดั การทา KM :
OPK๒๑: ร้อนละของคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำน ( Work Manual ) ทีด่ ำเนินกำรเสร็จตำมแผน

เป้าหมาย
ของตัวชีว้ ดั
ตำมคำรับรอง

ผูท้ บทวน…………………………………………………………………………………

ผูอ้ นุมตั ิ…………………………………………………………………………………..

( นำยพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ )

( นำยชิตชนก สมประเสริฐ )

ประธำนทีมงำนจัดกำรควำมรู้ สำนักงำนชลประทำนที่ ๘

ผูบ้ ริหำรสูงสุดด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO) สำนักงำนชลประทำนที่ ๘

