ลําดับ

กิจกรรมการจัดการความรู

1 ทบทวนและจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะ
ทํางานจัดการความรู สํานักงาน /
กอง

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน 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)

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน 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.

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

คูมือและขอมูลยังไมสมบูรณ
มีแผนงานการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานครบทุกกระบวน
งานภายใน ๓ ป (ฉบับ)

60%
๑ ฉบับ

ยังตองแกไขและปรับปรุงใหม
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

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
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.

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

60%

ยังตองปรับปรุงใหสมบูรณ
( 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 )

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ สํานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ระยะเวลา
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
แผน/ผล
ตัวชี้วดั
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
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 รอยละ
คณะทํางานจัดการ
ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
100
ความรู สํานัก / กอง
(รอยละ)
มีความพรอมเพียง ๙ รายการ
ผล
จํานวน ๑๓ รายการ
80%
ยังตองปรับปรุงใหสมบูรณ
มิ.ย.-ก.ย.๖๑
แผน
รอยละของคูมือที่ไดรับ
รอยละ
คณะทํางานจัดการ
การเผยแพรในคลังความรู
100
ความรู สํานัก / กอง
ของ สํานัก / กอง (รอยละ)
ผล
จํานวน ๑๓ รายการ
80%
ยังตองปรับปรุงใหสมบูรณ
แผน
มิ.ย.- ก.ย.๖๑
รอยละของผูปฎิบัติงานที่ไดรับ รอยละ
คณะทํางานจัดการ
ฝกอบรมคูมือการปฎิบัติงาน
100
ความรู สํานัก/กอง
(รอยละ)
ผล
จํานวน ๑ เรื่อง
100%
ดําเนินการเรียบรอย
แผน
มิ.ย.- ก.ย.๖๑
ถายทอดความรู เรื่องการจัดซื้อ รอยละ
คณะทํางานจัดการ
จัดจางงบประมาณรายจาย
100
ความรู สํานัก/กอง
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ผล
๒๒ ส.ค. ๖๑ สชป.๘
100%
ดําเนินการเรียบรอย
แผน
ส.ค.๖๑
จํานวนกระบวนงานที่มีการ
อยางนอย
คณะทํางานจัดการ
ยกเลิก
ปรับปรุงและสงผลใหลด
๑
ความรู สํานัก /กอง
ระยะเวลาขั้นตอน คาใชจาย
กระบวน
แผน เม.ย.- ก.ย.๖๑
๑.จัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณ
๓
คณะทํางานจัดการ
ขาราชการที่ดี
กิจกรรม
ความรู สํานัก /กอง
๒.ทําบุญตักบาตรขาวสารฯ
( 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

รายงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน 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.
๓.Big Cleaning Day
ผล
แผน

ผล
แผน

ผล

ก.ย.๖๑

มิย.-ก.ย.๖๑

เปาหมาย

๒๘ ก.ค. ๖๑ สชป.๘
100%
จํานวนครั้งที่สรุปรายงานปญ
๑
หาและอุปสรรคจากการนําคูมือ ครั้ง / ป
ไปใชในการปฏิบัติงานจริงใน
ป ๒๕๖๐ ที่ผานมา (๑ครั้ง)
๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑ ( รอบที่ ๒ ) 100%
สรุปการจัดการความรูของสํานัก ๓ ฉบับ
/ กอง ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ( รวม ๓ ฉบับ )
สรุปภาพรวมที่ผานมา
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ( รอบที่ ๓ ) รวม ๓ ฉบับ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง

ดําเนินการเสร็จเรียบรอย
คณะทํางานจัดการ
ความรู สํานัก/กอง

ดําเนินการเรียบรอยแลว
( หนาที่ ๕ )

ผลสรุปบทเรียน (ภาพรวม) ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สานักงานชลประทานที่ ๘

ผลการดาเนินงานตามแผนการ
ปัจจัยหลัก
ระบุปัญหา
จัดการความรู้ปีงบประมาณ
แห่งความสาเร็จ
อุปสรรค ข้อจากัด
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
(๑)
(๒)
(๓)
การดาเนินการตามแผนการจัด ๑.แผนการจัดการความรู้มี ๑.ค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนิน
การความรู้ได้เป็นไปตามแผนที่ ความชัดเจน สอดคล้องกับ งานไม่เป็นไปตามแผนการดาเนิน
กาหนดแต่องค์ความรู้ที่เลือกมา ภารกิจ และคารับรองของ งาน
จัดการความรู้ยังไม่ใช่จุดอ่อน สานัก
๒.องค์กรความรู้ที่เลือกมาจัดการ
หรือที่เป็นประเด็นปัญหาของ ๒.CKO ให้ความสาคัญในการ สามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือปัญหา
สานักที่มีความสาคัญต้องดาเนิน จัดการความรู้ ได้เข้าร่วมการ ได้บางส่วนเท่านั้น
การด่วนมีบางช่วงของการดาเนิน ประชุมในวาระที่สาคัญ และใช้ ๓.งบประมาณในการดาเนินกิจการคาบเกีย่ วกับหน้าที่ประจา นโยบายติดตามผลรวมทั้งมีให้ กรรมด้านจัดการความรู้มีจากัด
อาจทาให้กิจกรรมบางช่วงบาง การจูงใจและยกย่องชมเชย ๔.บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านนั้น
ตอนล่าช้า
๓.ทีมงานจัดการความรู้ และ ยังสามารถไม่เชื่อมโยงการปฏิบัติ
บุคลากรภายในสานักให้ความ งานในส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ได้
สาคัญและเข้าร่วมกิจกรรมบ้าง เนื่องจากยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ในบางครั้ง แต่ภาพรวมยังคงมี ของการจัดการความรู้ จากการนา
ความสะดวกในระดับที่พอใจ คู่มือการปฏิบัติงานไปแก้ปัญหา

จัดระดับความสาคัญ
( หน้าที่ ๑ )
ของปัญหา (๕)
ข้อเสนอแนวทาง
น้อย
ปาน
สาเหตุของปัญหา
มาก
การแก้ไขและพัฒนา
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ปรับปรุงการทางาน
1 2 3 4 5
(๔)
(๖)
๑.บุคลากรภายในสานักมี
√
๑.การจัดการความรู้ที่ให้เกิด
ภาระและหน้าที่มาก จึงทา
ผลเป็นรูปธรรมนั้น ควรเน้น
ให้การดาเนินงานไม่เป็นไป
กระบวนการแลกเปลี่ยนการ
ตามแผนในระยะเวลาได้
เรียนรู้ระหว่าง สานัก/โครง
๒.องค์ความรู้ที่เลือกมาจัด
การฯ ให้มากขึน้
การยังคงเป็นมาจากการนา
๒.ควรสารวจหาจุดอ่อนและ
จุดอ่อนที่มีอยูแ่ ล้วแต่ยังไม่ได้
จุดแข็งและปัญหา ในการทา
แก้ไขมาเป็นองค์ความรู้
งานเพื่อนาปัจจัยต่างๆ มาชี้
๓.เริ่มมีการหมุนเวียนและสับ
กาหนดเป็นแผนการจัดการ
เปลี่ยนหน้าที่งานในบาง ส่วน
ความรู้เพื่อให้เกิดผลแก่ จนท.
ฝ่าย โครงการฯเท่านั้นแต่เป็น
ภายในสานักฯในการปฏิบัติ
บางโครงการฯเท่านั้น
งานอันจะส่งผลดีต่อภาพรวม
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติมี
ขวัญและกาลังใจ ที่ก่อให้เกิด

จัดระดับความสาคัญ
( หน้าที่ ๒ )
ผลการดาเนินงานตามแผนการ
ปัจจัยหลัก
ระบุปัญหา
ของปัญหา (๕)
ข้อเสนอแนวทาง
น้อย
ปาน
จัดการความรู้ปีงบประมาณ
แห่งความสาเร็จ
อุปสรรค ข้อจากัด
สาเหตุของปัญหา
มาก
การแก้ไขและพัฒนา
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
ที่สุด
ปรับปรุงการทางาน
1 2 3 4 5
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๖)
๔.บุคลากรได้รับทราบแผน ๕.ภายในหน่วยงานมีช่องทางมาก ๔.การถ่ายทอดหรือการเข้า
√
ความรักความผูกพันต่อองค์กร
การจัดการความรู้ และข่าว มายในการสื่อสาร และได้พบว่ามี ร่วมกิจกรรมของหัวหน้า ใน
และหมู่คณะมากยิง่ ขึน้
สารอย่างทั่วถึง เพราะมีการ การนามาใช้ในการเผยแพร่ข่าว แต่ละคณะทางานฯยังมีเวลา
๓.ปรับกลยุทธ์ในการดาเนิน
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง สารได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการ เชื่อมโยงกันน้อยไป ทาให้มี
การใหม่ได้แก่
เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตาม ระยะห่างของข้อมูลไม่ติดต่อ
-เน้นการทางานเป็นทีม
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และทาง สายที่มีอยูใ่ ช้เป็นช่องทางหนึ่งที่สา- หรือสัมพันธ์กัน ส่งผลให้ทีม
-พัฒนา รูปแบบวิธกี ารแลก
ระบบเสียงตามสายเป็นต้น คัญทาให้บุคลากรภายใน สชป.๘ งานบางครั้งล่าช้าไม่สะดวก
เปลี่ยนเรียนรู้ใหม่โดยจัดโครง
๕.มีความพยายามขัน้ สูงหน่วย รับทราบข้อมูลต่อเนื่อง
ขาดความกระตือรือล้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
งานและคณะทางานที่จะผลัก ๖.ความเข้าใจการดาเนินการจัดทา ๕.มอบหมายไปแล้วไม่ดาเนิน
การทางานเป็นทีมจริงๆ
ดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง คู่มือการปฏิบัติงานยังไม่บรรลุผลที่ การตามรูปแบบที่กาหนดจัด
๔.ให้มีการถ่ายทอดความรู้ใน
และมีความเข้าใจตรงกัน
แท้จริงความเข้าใจและเอาใจใส่ยัง ทาตามความเข้าใจในหน่วย
ระหว่างส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย มาก
มีน้อยมาก และให้ความสาคัญน้อย งานเท่านั้น โดยไม่ได้ศึกษาหา
ขึน้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสู่
เกินไป
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ความรู้และการปฏิบัติงานได้
ครบถ้วน
๕.ต้องมีการนาไปปฏิบัติงานที่
แท้จริงหรือนาไปแก้ปัญหางาน
และรายงานให้ทราบตามกรอบ

