แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

1 ทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะ

แผน/ผล
แผน

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวชี้วดั

การดาเนินการ 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.๖๑

มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

ทางานจัดการความรู้ สานักงาน /

จัดการความรู้ของสานักงาน

กอง

/กอง ตามแนวทางกาหนด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๕ ฉบับ

คณะทางานจัดการ
ความรู้ สานัก / กอง

(ฉบับ)
ผล

บันทึก ลว. ๒ มีค. ๒๕๖๑

๖ ฉบับ

ดาเนินการเรียบร้อย

๑ ฉบับ

ผู้บริหารจัดการความ

2 สื่อสารแนวทางนโยบายจาก(CKO)
สานัก /กอง
๒.๑ จัดทาโปสเตอร์และนโยบาย

แผน

เม.ย.๖๑

มีโปสเตอร์สาสน์จาก CKO

ของผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)

ที่จัดทาและติดประกาศตาม

ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆภายใน

สถานที่ต่างๆ ของสานัก /

สานัก / กอง

กอง (ฉบับ)

รู้(CKO) สานัก / กอง

๑. ในที่ประชุมและแจ้งเวียน
๒. แจ้งเวียนให้ทกุ หน่วยงานใน
สังกัดให้รับทราบ
ผล

๔ ฉบับ

ดาเนินการเรียบร้อย

จานวนกิจกรรมที่มีการสื่อสาร อย่างน้อย

ผู้บริหารจัดการความ

กอง สื่อสารแนวทางนโนบายการจัด

แนวทางนโนบายจากผู้บริหาร

เดือนละ

รู้(CKO) สานัก / กอง

การความรู้เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง

จัดการความรู้ของสานักกอง

๑ ครั้ง

๒.๒ ผู้บริหารจัดการความรู้สานัก /

แผน

ติดบริเวณห้อง KM RID 8
เม.ย.-ก.ย.๖๑

แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

แผน/ผล

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

จานวน ๓ ช่องทาง

๓ ครั้ง

ดาเนินการเรียบร้อย

ร้อยละของกระบวนงานที่มี

ร้อยละ

คณะทางานจัดการ

ของ สานัก / กอง เพื่อเป็นข้อมูลใน

การวิเคราะห์เพื่อจัดทาคู่มือ

100

ความรู้ สานัก / กอง

การจัดทาคู่มือปฎิบตั ิงานต่อไป

การปฏิบตั ิงานของ สานัก /

(Work manual)

กอง ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

คู่มือและข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

40%

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

มีแผนงานการจัดทาคู่มือการ

๑ ฉบับ

คณะทางานจัดการ

การดาเนินการ 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. แจ้งเวียนในที่ประชุมประจา
เดือน
๒. แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

ผล

3 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนงานทั้งหมด

แผน

เม.ย. ๖๑

กาหนด (ร้อยละ)
ผล
4 จัดทาแผนงานเพื่อจัดทาคู่มือการ

แผน

เม.ย. ๖๑

ปฏิบตั ิงาน (Work manual) ของ

ปฏิบตั ิงานครบทุกกระบวน

สานัก / กอง ให้ครบทุกกระบวนงาน

งานภายใน ๓ ปี (ฉบับ)

ความรู้ สานัก / กอง

ภายใน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ผล

คู่มือทุกส่วน ฝ่าย ใน สชป.๘

๑๓ ฉบับ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ร้อยละของการจัดทาคู่มือการ

ร้อยละ

คณะทางานจัดการ

manual) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จเมื่อเทียบ

100

ความรู้ สชป.๘

โดยมีคู่มือ จานวน ๑๓ รายการดังนี้

กับแผน (ร้อยละ)

5 จัดทาคู่มือในการปฎิบตั ิงาน (Work

๑.การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องฯ

แผน

เม.ย.-ก.ย.๖๑

แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

แผน/ผล

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

คู่มือทุกส่วน ฝ่าย ใน สชป.๘

40%

อยู่ระหว่างดาเนินการ

๒.การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนาส่งเงินเข้าคลัง
๓.แนวทางปฏิบตั ิบญ
ั ชีในการจ่าย
เงินการรับเงิน/การนาส่งเงินเข้าคลัง
๔.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช
การ พ.ศ.๒๕๖๐
๕.คู่มือปฏิบตั ิงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง กรมชลประทาน
๖.การพูดเชิงปฏิบตั ิ
๗.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือ
ข่าย VPN
๘.การใช้งานระบบเครือข่าย VPN
โครงชลประทานจังหวัด/บารุงรักษา
๙.หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ในที่จับสัตว์น้าประเภทที่สาธารณะ
๑๐.รายละเอียดโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สชป.๘
๑๑.อัตราราคางานต่อหน่วย มค.๖๑
๑๒.กระบวนการป้องกันและบรรเทา
ภัยอันเกิดจากน้า
๑๓.คู่มือหลัการชลประทาน
ผล

แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

6 ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบตั ิ

แผน/ผล
แผน

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของคู่มือการปฏิบตั ิงาน

ร้อยละ

คณะทางานจัดการ

100

ความรู้ สานัก / กอง

40%

ตวจสอบบางส่วนแล้ว

ร้อยละ

คณะทางานจัดการ

100

ความรู้ สานัก / กอง

ยังไม่เผยแพร่/ขาดไฟล์เอกสาร

30%

คู่มือรวบรวมไว้หอ้ ง KM RID 8

ร้อยละของผู้ปฎิบตั ิงานที่ได้รับ

ร้อยละ

คณะทางานจัดการ

ฝึกอบรมคู่มือการปฎิบตั ิงาน

100

ความรู้ สานัก/กอง

อยู่ระหว่างการคัดเลือก

30%

กาลังดาเนินการ

ร้อยละของคู่มือการปฏิบตั ิ

ร้อยละ

คณะทางานจัดการ

งานที่สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิ

100

ความรู้ สานัก/กอง

30%

กาลังพิจารณาดาเนินการ

อย่างน้อย

คณะทางานจัดการ

1

ความรู้ สานัก /กอง

การดาเนินการ 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.๖๑

งาน

ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
(ร้อยละ)
ผล

7 เผยแพร่คู่มือการปฏิบตั ิงานในคลัง

แผน

จานวน ๑๓ รายการ
มิ.ย.-ก.ย๖๑

ความรู้ของ สานัก / กอง

ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ
การเผยแพร่ในคลังความรู้
ของ สานัก / กอง (ร้อยละ)

ผล
8 อบรมการใช้คู่มือการปฏิบตั ิงานให้

แผน

มิ.ย.- ก.ย๖๑

แก่ผู้ปฏิบตั ิงานภายในสานัก / กอง

(ร้อยละ)
ผล
9 นาคู่มือการปฏิบตั ิงานไปใช้ในการ

แผน

มิ.ย.- ก.ย. ๖๑

ปฏิบตั ิงานจริง

งานได้จริง (ร้อยละ)
ผล
10 พิจารณากระบวนงานที่นาคู่มือไปใช้

แผน

อยู่ระหว่างการคัดเลือก
ส.ค. ๖๑

จานวนกระบวนงานที่มีการ

แล้วมีการปรับปรุงและส่งผลให้ลด

ปรับปรุงและส่งผลให้ลด

ระยะเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ส่งประ

ระยะเวลาขั้นตอน ค่าใช้จ่าย

กระบวน

กวดการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

ที่มีการการส่งเข้าประกวดการ

งาน

กระบวนการทางาน ( Process

ปรับปรุงประสิทธิภาพของ

excellence Award )

แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( KM Action Plan ๒๐๑๘ )
สานักงานชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา
ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้

แผน/ผล

ระยะเวลา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

(Process excellence
Award) (กระบวนงาน)
ผล
11 สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการนา

แผน

อยู่ระหว่างการคัดเลือก
ก.ย. ๖๑

จานวนครั้งที่สรุปรายงานปัญ

กาลังพิจารณาดาเนินการ
1

คู่มือไปใช้ในการปฎิบตั ิงานของจริง

หาและอุปสรรคจากการนาคู่มือ ครั้ง / ปี

ของปีที่ผ่านมาเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุง/ติดตามผลจากครั้งที่แล้ว

ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริงใน

ความรู้ สานัก/กอง

ปีที่ผ่านมา (ครั้ง)
ผล

12 สรุปบทเรียนและสรุปรายงานผลการ

คณะทางานจัดการ

แผน

อยู่ระหว่างการคัดเลือก
มิย.-ก.ย. ๖๑

มีแผนจัดการความรู้ของสานัก

ดาเนินงาน จัดการความรู้และจัดทา

/ กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.

แนวทาง / แผนการจัดการความรู้ใน

๒๕๖๑ (ฉบับ)

กาลังพิจารณาดาเนินการ
๓ ฉบับ

คณะทางานจัดการ
ความรู้ สานัก/กอง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผล

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑ ( รอบที่ ๑ )

๑ ฉบับ

ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

การสรุปบทเรียนผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ปงบประมาณ ๒๕๖๑
เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน
สํานักงานชลประทานที่ ๘
ถึง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปจจัยหลัก
ระบุปญหา
จัดการความรูปงบประมาณ
แหงความสําเร็จ
อุปสรรค ขอจํากัด
พ.ศ. ๒๕๖๑
(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
ความสะดวกในระดับที่พอใจ

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 โครงการฯเทานั้น
ภายในสํานักฯในการปฏิบัติ
งานอันจะสงผลดีตอภาพรวม
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติมี
ขวัญและกําลังใจ ที่กอใหเกิด

ผลการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑)

ปจจัยหลัก
แหงความสําเร็จ
(๒)
๔.บุคลากรไดรับทราบแผน
การจัดการความรู และขาว
สารอยางทั่วถึง เพราะมีการ
ประชาสัมพันธหลายชองทาง
เชน หนังสือเวียน เว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ และทาง
ระบบเสียงตามสายเปนตน

ระบุปญหา
อุปสรรค ขอจํากัด

สาเหตุของปญหา

(๓)
(๔)
๕.ภายในหนวยงานมีชองทางมาก ๔.การถายทอดหรือการเขา
มายในการสื่อสาร และไดพบวามี รวมกิจกรรมของหัวหนา ใน
การนํามาใชในการเผยแพรขาว แตละคณะทํางานฯยังมีเวลา
สารไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการ เชื่อมโยงกันนอยไป ทําใหมี
ประชาสัมพันธผานระบบเสียงตาม ระยะหางของขอมูลไมติดตอ
สายที่มีอยูใชเปนชองทางหนึ่งที่สํา- หรือสัมพันธกัน สงผลใหทีม
คัญทําใหบุคลากรภายใน สชป.๘ งานบางครั้งลาชาไมสะดวก
รับทราบขอมูลตอเนื่อง

จัดระดับความสําคัญ
( หนาที่ ๒ )
ของปญหา (๕)
ขอเสนอแนวทาง
นอย
ปาน
มาก
การแกไขและพัฒนา
นอย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ปรับปรุงการทํางาน
1 2 3 4 5
(๖)
√
ความรักความผูกพันตอองคกร
และหมูคณะมากยิ่งขึ้น
๓.ปรับกลยุทธในการดําเนิน
การใหมไดแก
-เนนการทํางานเปนทีม
-พัฒนา รูปแบบวิธกี ารแลก
เปลี่ยนเรียนรูใหมโดยจัดโครง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
การทํางานเปนทีมจริงๆ
๔.ใหมีการถายทอดความรูใน
ระหวางสวน/กลุม/ฝาย มาก
ขึ้นเพื่อใหสามารถเชื่อมโยงสู
ความรูและการปฏิบัติงานได
ครบถวน

