ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

1 ทบทวนและจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะ
ทํางานจัดการความรู สํานักงาน /
กอง

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
ครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
ตัวชี้วดั
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.
แผน
มี.ค.๖๑
มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
จัดการความรูของสํานักงาน
/กอง ตามแนวทางกําหนด
(ฉบับ)
ผล
บันทึก ลว. ๒ มีค. ๒๕๖๑

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๕ ฉบับ

คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก / กอง

๖ ฉบับ

ดําเนินการเรียบรอย

๑ ฉบับ

ผูบริหารจัดการความ
รู( CKO) สํานัก / กอง

ติดบริเวณหอง KM RID 8
๔ ฉบับ
จํานวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร อยางนอย
แนวทางนโนบายจากผูบริหาร เดือนละ
จัดการความรูของสํานักกอง
๑ ครัง้

ดําเนินการเรียบรอย
ผูบริหารจัดการความ
รู( CKO) สํานัก / กอง

2 สื่อสารแนวทางนโยบายจาก (CKO)
สํานัก /กอง จัดการความรูเพื่อปลูก
ฝงคานิยมและวัฒนธรรมของ กรมฯ
๑. จัดทําโปสเตอรและนโยบาย
ของผูบริหารจัดการความรู (CKO)
ติดประกาศตามสถานที่ตางๆภายใน
สํานัก / กอง
๒. ในที่ประชุมและแจงเวียน
๓. แจงเวียนใหทุกหนวยงานใน
สังกัดใหรับทราบ
๒.๒ ผูบริหารจัดการความรูสํานัก /
กอง สื่อสารแนวทางนโนบายการจัด
การความรูเปนประจําอยางตอเนื่อง

แผน

ผล
แผน

เม.ย.๖๑

เม.ย.-ก.ย.๖๑

มีโปสเตอรสาสนจาก CKO
ที่จัดทําและติดประกาศตาม
สถานที่ตา งๆ ของสํานัก /
กอง (ฉบับ) รายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนปลูกฝงคา
นิยมและวัฒนธรรม

( หนาที่ ๑ )

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

๑. แจงเวียนในที่ประชุมประจํา
เดือน
๒. แจงเวียนใหหนวยงานในสังกัด
รับทราบอยางตอเนื่อง
๓. ประชาสัมพันธผานเว็บไซต
3 ศึกษาวิเคราะหกระบวนงานทั้งหมด
ของ สํานัก / กอง เพื่อเปนขอมูลใน
การจัดทําคูมือปฎิบัติงานตอไป
(Work manual)

4 จัดทําแผนงานเพื่อจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work manual) ของ
สํานัก / กอง ใหครบทุกกระบวนงาน
ภายใน ๓ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๒)

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
ตัวชี้วดั
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.

ผล
แผน

ผล
แผน

เม.ย.๖๑

เม.ย.๖๑

ผล
5 จัดทําคูมือในการปฎิบัติงาน (Work
manual) ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมีคมู ือ จํานวน ๑๓ รายการดังนี้
๑.การใชราชาศัพทใหถูกตองฯ

แผน

เม.ย.-ก.ย.๖๑

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวน ๓ ชองทาง
รอยละของกระบวนงานที่มี
การวิเคราะหเพื่อจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของ สํานัก /
กอง ตามแบบฟอรมที่กําหนด
กําหนด (รอยละ)

๓ ครั้ง
รอยละ
100

ดําเนินการเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก / กอง

คูมือและขอมูลยังไมครบถวน
มีแผนงานการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานครบทุกกระบวน
งานภายใน ๓ ป (ฉบับ)

60%
๑ ฉบับ

อยูระหวางการปรับปรุงใหม
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก / กอง

คูมือทุกสวน ฝาย ใน สชป.๘

๑๓ ฉบับ

ดําเนินการเรียบรอย

รอยละของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานแลวเสร็จเมื่อเทียบ
กับแผน (รอยละ)

รอยละ
100

คณะทํางานจัดการ
ความรู สชป.๘

( หนาที่ ๒ )

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
ตัวชี้วดั
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.

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

60%

อยูระหวางการปรับปรุง
( หนาที่ ๓ )

๒.การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนําสงเงินเขาคลัง
๓.แนวทางปฏิบัติบัญชีในการจาย
เงินการรับเงิน/การนําสงเงินเขาคลัง
๔.คาใชจายในการเดินทางไปราช
การ พ.ศ.๒๕๖๐
๕.คูมือปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัด
จาง กรมชลประทาน
๖.การพูดเชิงปฏิบัติ
๗.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือ
ขาย VPN
๘.การใชงานระบบเครือขาย VPN
โครงชลประทานจังหวัด/บํารุงรักษา
๙.หลักเกณฑการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ในที่จับสัตวน้ําประเภทที่สาธารณะ
๑๐.รายละเอียดโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สชป.๘
๑๑.อัตราราคางานตอหนวย มค.๖๑
๑๒.กระบวนการปองกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน้ํา
๑๓.คูมือหลัการชลประทาน
ผล

คูมือทุกสวน ฝาย ใน สชป.๘

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

6 ตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฏิบัติ
งาน

7 เผยแพรคมู ือการปฏิบัติงานในคลัง
ความรูของ สํานัก / กอง
๑.ดําเนินการเผยแพรแลวเรียบรอย
๒.ไฟลยังไมสมบูรณทั้ง ๑๓ เลม
8 อบรมการใชคูมือการปฏิบัติงานให
แกผูปฏิบัติงานภายในสํานัก / กอง
๑.การเตรียมความพรอมการจัดซื้อ
การจัดจางฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
9 นําคูมือการปฏิบัติงาน ไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยการถายทอดผาน
การจัดการเรียนรู/ การสอนภายใน
หนวยงาน ( Unit School )
10 พิจารณากระบวนงานที่นําคูมือไปใช
แลวมีการปรับปรุงและสงผลใหลด
ระยะเวลา ขั้นตอน คาใชจายไดจริง
รวมถึงการใชกระบวนการจัดความรู
เพื่อปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมใน
กรมชลประทานคือ ( ๓ กิจกรรม )

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
ตัวชี้วดั
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.
แผน
เม.ย.-ส.ค.๖๑
รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน
ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
(รอยละ)
ผล
จํานวน ๑๓ รายการ
มิ.ย.-ก.ย.๖๑
แผน
รอยละของคูมือที่ไดรับ
การเผยแพรในคลังความรู
ของ สํานัก / กอง (รอยละ)
ผล
จํานวน ๑๓ รายการ
แผน
มิ.ย.- ก.ย.๖๑
รอยละของผูปฎิบัติงานที่ไดรับ
ฝกอบรมคูมือการปฎิบัติงาน
(รอยละ)
ผล
จํานวน ๑ เรื่อง
แผน
มิ.ย.- ก.ย.๖๑
ถายทอดความรู เรื่องการจัดซื้อ
จัดจางงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ผล
๒๒ ส.ค. ๖๑ สชป.๘
แผน
ส.ค.๖๑
จํานวนกระบวนงานที่มีการ
ยกเลิก
ปรับปรุงและสงผลใหลด
ระยะเวลาขั้นตอน คาใชจาย
แผน เม.ย.- ก.ย.๖๑
๑.จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ
ขาราชการที่ดี
๒.ทําบุญตักบาตรขาวสารฯ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

รอยละ
100

คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก / กอง

40%
รอยละ
100

ตวจสอบบางสวนแลว
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก / กอง

80%
รอยละ
100

อยูระหวางการปรับปรุง
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง

100%
รอยละ
100

ดําเนินการเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง

100%
อยางนอย
๑
กระบวน
๓
กิจกรรม

ดําเนินการเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก /กอง
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก /กอง
( หนาที่ ๔ )

ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

๑.กิจกรรมผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา
๒.กิจกรรมบุคคลากร กรมฯ
๓.กิจกรรมงานสงเสริม-สนับสนุน
11 สรุปปญหาและอุปสรรคจากการนํา
คูมือไปใชในการปฎิบัติงานของจริง
(ปรับปรุง/ติดตามผลจากปที่แลว)
๑.โครงการนํารองพัฒนาเกษตรใชน้ํา
นอย ( Design By Agri-Map )
12 สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน จัดการความรูและจัดทํา
แนวทาง / แผนการจัดการความรูใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
ตัวชี้วดั
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.
๓.Big Cleaning Day
ผล
แผน

ผล
แผน

ผล

ก.ย.๖๑

มิย.-ก.ย.๖๑

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

๒๘ ก.ค. ๖๑ สชป.๘
จํานวนครั้งที่สรุปรายงานปญ
หาและอุปสรรคจากการนําคูมือ
ไปใชในการปฏิบัติงานจริงใน
ป ๒๕๖๐ ที่ผานมา (๑ครั้ง)
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ( รอบที่ ๒ )
มีแผนจัดการความรูของสํานัก
/ กอง ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ( ๒ ฉบับ)

100%
๑
ครั้ง / ป

ดําเนินการเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง

100%
๓ ฉบับ

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ( รอบที่ ๒ )

๒ ฉบับ

ดําเนินการเรียบรอยแลว
( หนาที่ ๕ )

ผลสรุปบทเรียน (ภาพรวม) ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๖๑
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน
สํานักงานชลประทานที่ ๘
ครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปจจัยหลัก
ระบุปญหา
จัดการความรูปงบประมาณ
แหงความสําเร็จ
อุปสรรค ขอจํากัด
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
(๑)
(๒)
(๓)
การดําเนินการตามแผนการจัด ๑.แผนการจัดการความรูมี ๑.คอนขางมาก ทําใหการดําเนิน
การความรูไดเปนไปตามแผนที่ ความชัดเจน สอดคลองกับ งานไมเปนไปตามแผนการดําเนิน
กําหนดแตองคความรูที่เลือกมา ภารกิจ และคํารับรองของ งาน
จัดการความรูยังไมใชจุดออน สํานัก
๒.องคกรความรูที่เลือกมาจัดการ
หรือที่เปนประเด็นปญหาของ ๒.CKO ใหความสําคัญในการ สามารถแกไขจุดออน หรือปญหา
สํานักที่มีความสําคัญตองดําเนิน จัดการความรู ไดเขารวมการ ไดบางสวนเทานั้น
การดวนมีบางชวงของการดําเนินประชุมในวาระที่สําคัญ และใช ๓.งบประมาณในการดําเนินกิจการคาบเกี่ยวกับหนาที่ประจํา นโยบายติดตามผลรวมทั้งมีให กรรมดานจัดการความรูมีจํากัด
อาจทําใหกิจกรรมบางชวงบาง การจูงใจและยกยองชมเชย ๔.บุคลากรมีความรูเฉพาะดานนั้น
ตอนลาชา
๓.ทีมงานจัดการความรู และ ยังสามารถไมเชื่อมโยงการปฏิบัติ
บุคลากรภายในสํานักใหความ งานในสวน/กลุม/ฝาย ตางๆ ได
สําคัญและเขารวมกิจกรรมบาง เนื่องจากยังไมเขาใจวัตถุประสงค
ในบางครั้ง แตภาพรวมยังคงมี ของการจัดการความรู จากการนํา
ความสะดวกในระดับที่พอใจ คูมือการปฏิบัติงานไปแกปญหา

จัดระดับความสําคัญ
( หนาที่ ๑ )
ของปญหา (๕)
ขอเสนอแนวทาง
นอย
ปาน
สาเหตุของปญหา
มาก
การแกไขและพัฒนา
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ปรับปรุงการทํางาน
1 2 3 4 5
(๔)
(๖)
๑.บุคลากรภายในสํานักมี
√
๑.การจัดการความรูที่ใหเกิด
ภาระและหนาที่มาก จึงทํา
ผลเปนรูปธรรมนั้น ควรเนน
ใหการดําเนินงานไมเปนไป
กระบวนการแลกเปลี่ยนการ
ตามแผนในระยะเวลาได
เรียนรูระหวาง สํานัก/โครง
๒.องคความรูที่เลือกมาจัด
การฯ ใหมากขึ้น
การยังคงเปนมาจากการนํา
๒.ควรสํารวจหาจุดออนและ
จุดออนที่มีอยูแลวแตยังไมได
จุดแข็งและปญหา ในการทํา
แกไขมาเปนองคความรู
งานเพื่อนําปจจัยตางๆ มาชี้
๓.เริ่มมีการหมุนเวียนและสับ
กําหนดเปนแผนการจัดการ
เปลี่ยนหนาที่งานในบาง สวน
ความรูเพื่อใหเกิดผลแก จนท.
ฝาย โครงการฯเทานั้นแตเปน
ภายในสํานักฯในการปฏิบัติ
บางโครงการฯเทานั้น
งานอันจะสงผลดีตอภาพรวม
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติมี
ขวัญและกําลังใจ ที่กอใหเกิด

จัดระดับความสําคัญ
( หนาที่ ๒ )
ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปจจัยหลัก
ระบุปญหา
ของปญหา (๕)
ขอเสนอแนวทาง
นอย
ปาน
จัดการความรูปงบประมาณ
แหงความสําเร็จ
อุปสรรค ขอจํากัด
สาเหตุของปญหา
มาก
การแกไขและพัฒนา
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
ที่สุด
ปรับปรุงการทํางาน
1 2 3 4 5
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๖)
๔.บุคลากรไดรับทราบแผน ๕.ภายในหนวยงานมีชองทางมาก ๔.การถายทอดหรือการเขา
√
ความรักความผูกพันตอองคกร
การจัดการความรู และขาว มายในการสื่อสาร และไดพบวามี รวมกิจกรรมของหัวหนา ใน
และหมูคณะมากยิ่งขึ้น
สารอยางทั่วถึง เพราะมีการ การนํามาใชในการเผยแพรขาว แตละคณะทํางานฯยังมีเวลา
๓.ปรับกลยุทธในการดําเนิน
ประชาสัมพันธหลายชองทาง สารไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการ เชื่อมโยงกันนอยไป ทําใหมี
การใหมไดแก
เชน หนังสือเวียน เว็บไซต ประชาสัมพันธผานระบบเสียงตาม ระยะหางของขอมูลไมติดตอ
-เนนการทํางานเปนทีม
บอรดประชาสัมพันธ และทาง สายที่มีอยูใชเปนชองทางหนึ่งที่สํา- หรือสัมพันธกัน สงผลใหทีม
-พัฒนา รูปแบบวิธกี ารแลก
ระบบเสียงตามสายเปนตน คัญทําใหบุคลากรภายใน สชป.๘ งานบางครั้งลาชาไมสะดวก
เปลี่ยนเรียนรูใหมโดยจัดโครง
๕.มีความพยายามขั้นสูงหนวย รับทราบขอมูลตอเนื่อง
ขาดความกระตือรือลน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
งานและคณะทํางานที่จะผลัก ๖.ความเขาใจการดําเนินการจัดทํา ๕.มอบหมายไปแลวไมดําเนิน
การทํางานเปนทีมจริงๆ
ดันใหเกิดการเรียนรูอยางทั่วถึง คูมือการปฏิบัติงานยังไมบรรลุผลที่ การตามรูปแบบที่กําหนดจัด
๔.ใหมีการถายทอดความรูใน
และมีความเขาใจตรงกัน
แทจริงความเขาใจและเอาใจใสยัง ทําตามความเขาใจในหนวย
ระหวางสวน/กลุม/ฝาย มาก
มีนอยมาก และใหความสําคัญนอย งานเทานั้น โดยไมไดศกึ ษาหา
ขึ้นเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงสู
เกินไป
ขอมูลที่ถูกตอง
ความรูและการปฏิบัติงานได
ครบถวน
๕.ตองมีการนําไปปฏิบัติงานที่
แทจริงหรือนําไปแกปญหางาน
และรายงานใหทราบตามกรอบ

