แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
องค์ความรู้ที่เลือก

การบริหารจัดการนาอย่างบูรณาการ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากนาตามภารกิจ

องค์ความรู้ที่ 1 ธรณีวิทยากับงานชลประทาน
องค์ความรู้ที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันอุทกภัยในเขตสานักชลประทานที่ 10

ลาดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

รหัส

ภายใน ธ.ค.56

คาสั่งแต่งตั้ง CKO

มีคาสั่งแต่งตั้ง

ผส.ชป. 10 /ผู้แทนสานัก

CKO

CMP 1

จานวนรายการความรู้

อย่างน้อย

KM Team

KM Team

KMP 1

ที่เลือกจัดการความรู้

2 องค์ความรู้

การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) และ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) ทีมงานเครือข่ายการจัดการ

KM Team ,KM Team Work

ความรู้ (KM Team Work) และคณะทางานด้านการจัดการความรู้

และคณะทางานด้านการ

เพื่อดาเนินการด้านการจัดการความรู้

2

การบ่งชีและเลือกองค์ความรู้

จัดการความรู้

ภายใน 13 ม.ค. 57

- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ความรู้
ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน อย่างน้อย 2
องค์ความรู้เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ ได้แก่
1. ธรณีวิทยากับงานชลประทาน
2. คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันอุทกภัยในเขตสานักชลประทานที่ 10

ลาดับ
3

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

รหัส

ภายใน 13 ม.ค. 57

แผนการจัดการ

แผนการจัดการ

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

KM Team

CMP 1

ความรู้ 2557

ความรู้ 2557

ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาองคก์กร KMA

แผนพัฒนาองค์กร

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

KM Team

CMP 1

การจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนด
- จัดทาแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย
บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน กับ
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง6 ขั้นตอน อย่างครบถ้วน
และ สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
- จัดทาแผนพัฒนาองค์กรตามผลการตรวจประเมิน KMA

4

ภายใน เม.ย. 57

การสื่อสาร
- สื่อสารแนวทางการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้

CMP 2
ภายใน มี.ค. 57

กาหนดเวลาการสื่อสาร

สื่อสารภายใน มี.ค.57

KM Team Work

KM Team

ต่อเนื่องปี 57

ร้อยละความสาเร็จของ

ร้อยละ 100

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

งานประชาสัมพันธ์

ทีมงานเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องทราบ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและ

แผนการสื่อสารฯ

สชป.10

ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้

5

การสร้างและแสวงหาความรู้
ใช้กิจกรรม CoPs และ CFTเพื่อสร้างและแสวงหาความรู้
1. ธรณีวิทยากับงานชลประทาน
2. คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันอุทกภัยในเขตสานักชลประทานที่ 10

ร้อยละความสาเร็จใน
ภายใน เม.ย.57

การสร้าง/แสวงหาความรู้

ร้อยละ 100

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

KM Team

KMP 2

ที่เกี่ยวข้อง

และคณะทางาน

KMP 6

ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงานบริหาร

ที่สานักแต่งตั้ง

CMP 3

จัดการน้า สชป. 10

ลาดับ
6

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

รหัส

ภายใน พ.ค. 57

ร้อยละความสาเร็จการปรับ-

ร้อยละ 100

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

คณะทางาน

KMP 3

พัฒนาคลังความรู้

CMP 3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็บคลังความรู้
สชป. 10

ปรุงหมวดหมู่ในคลังความรู้

สชป. 10

7

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- ดาเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้

ภายใน มิ.ย. 57

ตามแผนการจัดการความรู้

8

องค์ความรู้ที่ผ่านการ

2 รายการความรู้

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

ประมวล กลั่นกรอง

คณะกรรมการ

KMP 4

กลั่นกรอง

การเข้าถึงความรู้
- พัฒนาคลังความรู้ สชป. 10 ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน
เหมาะสม พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงและการนาความรู้
ไปใช้ในการทางาน

ต่อเนื่องตลอด

ระดับความพีงพอใจของ

ระดับพึงพอใจ

ปี 2557

ผู้ใช้บริการคลังความรู้

ระดับ 3 ขึ้นไป

ประเมิณผลภายใน

สชป.10

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

คณะทางาน
พัฒนาความรู้
สชป. 10

มิ.ย. 57

9

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1. การจัดกิจกรรม KM Day เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยน

KMP 6
ภายใน มิ.ย.57

ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 2557 นวัตกรรมการเรียนรู้
ของ สชป.10 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กิจกรรมดูงาน Best Practice เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ
จัดการความรู้ สชป.10

จานวนกลุ่มเป้าหมายที่

ไม่น้อยกว่า

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ร้อยละ 90

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

KM Team

KM Team

เรียนรู้
ภายใน ส.ค.57

จานวนกลุ่มเป้าหมายที่

ไม่น้อยกว่า

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

เข้าร่วมดูงาน

ร้อยละ 90

ที่ได้รับเสนอชื่อให้ร่วมกิจกรรม

CMP 3

ลาดับ
10

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีวัด

ผู้รับผิดชอบหลัก

ภายใน ส.ค. 57

รายการข้อเสนอแนะ

2 รายการ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

KM Team

ในการพัฒนา

การฝึกอบรมและเรียนรู้
เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน

CMP 4
มี.ค.- ส.ค. 57

เรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้

ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 90

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

สชป. 10

การยกย่องชมเชย
- ดาเนินการกิจกรรมการประกวดตามโครงการ KM Award 2014

CMP 5
ภายใน มิ.ย. 57 1. การเผยแพร่เกณฑ์การ

ไม่เกิน มิ.ย.57

บุคลากรสานักชลประทานที่ 10

KM Team

บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก

KM Team

ประกวด
2.ระดับความพึงพอใจ

ระดับ 3 ขึ้นไป

ต่อโครงการ
- จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคล/ทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีนวัตกรรมดีเด่น หรือมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานของ สชป. 10

รหัส
KMP 7

และเสนอแนะแนวทางพัฒนา

12

กลุ่มเป้าหมาย

การเรียนรู้
- นาความรู้ที่ได้ดาเนินการจัดการความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

11

เป้าหมาย

ภายใน ก.ค. 57

จานวนครั้งในการจัด

จัดดาเนินการ

กิจกรรมยกย่องชมเชย

1 ครั้ง

CMP 3

ลาดับ
13

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีวัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

รหัส

3 ครั้ง

จานวนครั้งการรายงาน

3 ครั้ง

CKO

KM Team

CMP 6

ไม่น้อยกว่า 2 รายการ

KM Team

KM Team

ไม่น้อยกว่า

KM Team /

KM Team

ร้อยละ 90

คณะทางาน

การวัด ประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ และรายงาน CKO และKM Team กรมชลประทาน ทราบ

ความก้าวหน้าและ

โดยการรายงานผ่านเว็บคลังความรู้ สชป. 10 (รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดาเนิน

9 เดือน และ 12 เดือน)
- ประเมินผลการจัดการความรู้ตามแนวทาง KMA ระดับสานัก

ภายใน ส.ค. 57

จานวนรายการประเมินที่
เป็นข้อปรับปรุง

- ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทางานย่อยร่วมสัมมนาเพื่อวัด

ภายใน ส.ค. 57 - จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

และประเมินผลสาเร็จและทบทวนแนวทางการดาเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้ ปี 2557 เพื่อสรุปบทเรียนและร่วมเสนอ

- ผลการสรุปบทเรียน

แนะแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ปีต่อไป

ผู้ทบทวน ..................................................................... ประธานทีมงานจัดการความรู้ สชป.10
(นายวีระยศ ศิริกุล)
ผชช.ชป.10
ผู้อนุมัติ

...................................................................... ผู้บริหารการจัดการความรู้ สานักชลประทานที่ 10
(นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง)
ผส.ชป.10

1 รายการ

CMP 6
KMP 7

