แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สานักงานชลประทานที่ 10
ลาดับ

กิจกรรม

1 ทบทวน และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
จัดการความรู้ สานัก/กอง
1.1 คณะทางานจัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สานัก/กอง

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ
ก.พ. 61
แผน

1.2 คณะทางานตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือการปฏิบตั ิงานของ สานัก/กอง

3 ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)
ของ สานัก/กอง สื่อสารแนวทางการจัดการ
ความรู้เป็นประจาอย่างต่อเนือ่ ง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด
มีคาสั่งแต่งตั้ง
1. คณะทางานจัดการความรู้
ของ สานัก/กอง

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

2 ฉบับ

คณะทางาน
จัดการความรู้
สานัก/กอง

1 ฉบับ

คณะทางาน
จัดการความรู้
สานัก/กอง

2. คณะทางานตรวจสอบ
กลั่นกรองคู่มือของ สานัก/กอง
ตามแนวทางกาหนด (ฉบับ)

(พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายในสานัก/กอง)

2 จัดทาแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผล
แผน

ก.พ.-มี.ค. 61

มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
สานัก/กอง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผล
แผน

มี.ค.-ก.ย. 61

มีการสื่อสารแนวทาง นโยบายจาก CKO

อย่างน้อย ผูบ้ ริหารจัดการความรู้
ตามช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น เดือนละ 1 ครั้ง (CKO) สานัก/กอง

การประชุมการใช้เทคโนโลยี line

facebook twitter ฯลฯ (ครั้ง)

4 จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีรายชื่อคู่มือ ดังนี้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๔.๑ การปฏิบตั ิงานด้านสารบรรณ
๔.๒ การจัดการประชุม

ผล
แผน

มี.ค.-ก.ค. 61

ร้อยละของการจัดทาคู่มือ
การปฎิบัติงานแล้วเสร็จ
(ร้อยละ)

ร้อยละ 100

คณะทางาน
จัดการความรู้
สานัก/กอง

ปรับจากปี 60

ลาดับ

กิจกรรม

๔.๓ การแจ้งเวียนหนังสือราชการผ่านทางเว็บไซต์
๔.๔ การติดตามข้อมูล/รายงาน ผ่านเว็บไซต์
๔.๕ การวิเคราะห์อัตรากาลังข้าราชการและ
พนักงานราชการ
๔.๖ คู่มือบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว
๔.๗ คู่มือการสอบเลื่อนชั้นลูกจ้างประจา
๔.๘ คู่มือบริหารงานพนักงานราชการ
๔.๙ คู่มือการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก
ของข้าราชการ
๔.๑๐ คู่มือการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก
ของลูกจ้างประจา
๔.๑๑ คู่มือการลา
๔.๑๒ คู่มือการประเมินผลและพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
๔.๑๓ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของ
กรมชลประทาน
๔.๑๔ การสืบสวน สอบสวนวินยั ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
๔.๑๕ คู่มือการตรวจสอบใบสาคัญค่าสาธารณูปโภค
๔.๑๖ คู่มือการจัดทาเงินยืมทดรองราชการ
ส่วนแผนงาน
๔.๑๗ การจัดทาแผนงานและงบประมาณ รายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ของงาน
ปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการพัฒนา

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
ปรับจากปี 60
ปรับจากปี 60

ปรับจากปี 60
ปรับจากปี 60

ลาดับ

๔.๑๘

๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑

๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๒๘

๔.๒๙

กิจกรรม
แหล่งน้าขนาดเล็ก และโครงการสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า
การจัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของงานปรับปรุงระบบชลประทาน
งานซ่อมแซมบารุงรักษาโครงการชลประทาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก และโครงการ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
การจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
การตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(Cash flow)
การบันทึกข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ
ลงในระบบติดตามออนไลน์
ส่วนวิศวกรรม
คู่มือการปฏิบตั ิงานสารวจแผนที่ภูมิประเทศ
คู่มือการจัดทาแบบหมายหมุดหลักฐาน
คู่มือการสารวจธรณีวิทยาฐานราก
คู่มือการสารวจปฐพีกลศาสตร์ (แหล่งบ่อยืมดิน)
ส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา
การใช้นาของพื
้
ช
การรายงานผังน้าประจาวันในเขต สชป.๑๐
การบารุงรักษาหัวงาน เขื่อน อาคารประกอบ
ประกอบ
ส่วนเครื่องจักรกล
คู่มือการตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องจักรกล
ยานพาหนะ

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ปรับจากปี ๖๐

ลาดับ
๔.๓๐
๔.๓๑
๔.๓๒
๔.๓๓
๔.๓๔

๔.๓๕
๔.๓๖
๔.๓๗
๔.๓๘
๔.๓๙
๔.๔๐
๔.๔๑
๔.๔๒

๔.๔๓
๔.๔๔
๔.๔๕

กิจกรรม
โครงการชลประทานลพบุรี
คู่มือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับยานพาหนะ
คู่มือการจัดทาแผนงานงบประมาณ
โครงการชลประทานสระบุรี
คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E-สารบรรณ) ฉบับผู้ใช้งานจริง
คู่มือการบารุงรักษายานพาหนะส่วนกลาง
คู่มือการวางแผนการบริหารจัดการน้าและ
วางแผนการเพาะปลูก
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
คู่มือสารบรรณ
คู่มือการตรวจสอบใบสาคัญค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว
คู่มือการควบคุมบัญชีพัสดุ
คู่มือการจัดทารายงานพิจารณาโครงการ
เบือ้ งต้นและการสารวจ
คู่มือการบริหารจัดการน้าฤดูฝนและฤดูแล้ง
คู่มือผลการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการน้า
คู่มือแผนการพัฒนาแหล่งน้าจังหวัดเพชรบูรณ์
คู่มือการบริหารจัดการน้าโดยเกษตรกรมีส่วน
ร่วม
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบการลา
คู่มือการเงินและบัญชี
ระเบียบงานพัสดุ

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ
ปรับจากปี ๖๐

ปรับจากปี ๖๐

ลาดับ
๔.๔๖

๔.๔๗

๔.๔๘
๔.๔๙

๔.๕๐

๔.๕๑

๔.๕๒

๔.๕๓

กิจกรรม
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาช่องแค
คู่มือรวบรวบความต้องการ สารวจและออกแบบ
เพื่อทารายละเอียดประกอบการพิจารณา
โครงการเบือ้ งต้น
คู่มือตรวจสอบ วางแผน ประเมินผลการส่งน้า
ระบายน้า การเก็บกัก ทดน้า การวางแผน
การปลูกพืช และการบริหารจัดการน้า
โครงการส่งน้าและบารุงรักษามโนรมย์
คู่มือการติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องกว้านบาน
ระบาย อุปกรณ์บงั คับน้า
คู่มือการประสานและดาเนินการจัดตั้งกลุ่ม
ผู้ใช้นา้
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาโคกกะเทียม
คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาเอกสารประกวด
ราคางานจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารสัญญา
โครงการ จัดทาเอกสารราคากลางวัสดุก่อสร้าง
คู่มือการปฏิบตั ิงานควบคุมการให้บริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเริงราง
คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาเอกสารประกวด
ราคางานจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารสัญญา
โครงการ จัดทาเอกสารราคากลางวัสดุก่อสร้าง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษามหาราช
คู่มือพื้นที่เพาะปลูก

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ลาดับ
๔.๕๔

๔.๕๕

๔.๕๖
๔.๕๗
๔.๕๘
๔.๕๙

๔.๖๐
๔.๖๑
๔.๖๒
๔.๖๓
๔.๖๔
๔.๖๕
๔.๖๖
๔.๖๗

กิจกรรม
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
คู่มือการปฏิบตั ิงานการจัดทาเอกสารประกวด
ราคางานจ้างเหมาก่อสร้างและบริหารสัญญา
โครงการ จัดทาเอกสารราคากลางวัสดุก่อสร้าง
คู่มือการปฏิบตั ิงานควบคุมการให้บริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาป่าสักใต้
การบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว
คู่มือควบคุมการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษานครหลวง
การปฏิบตั ิงานด้านสารบรรณ
แนวทางการบริหารจัดการน้า โครงการส่งน้า
และบารุงรักษานครหลวง
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
คู่มือการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้า
(ฤดูฝน) พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือสงานสารบรรณ
คู่มือการควบคุมบัญชีพัสดุ
คู่มืการตรวจสอบใบสาคัญค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
คู่มือการจัดทารายงานพิจารณาโครงการเบือ้ งต้น
และการสารวจ
คู่มือการบริหารจัดการน้าฤดูฝนและฤดูแล้ง
คู่มือแผนการพัฒนาแหล่งน้าจังหวัดลพบุรี
สระบุรี
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้า

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

ปรับจากปี ๖๐

ลาดับ

กิจกรรม

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

๔.๖๘ คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐ
ประเภทอื่นๆ ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
๔.๖๙ คู่มือการบริหารจัดการน้าโดยเกษตรกรมีส่วน
ร่วม
โครงการส่งน้าและบารุงรักษาบางบาล
๔.๗๐ คู่มือการปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ
๔.๗๑ คู่มือการปฏิบตั ิงานควบคุมการให้บริการ
ยานพาหนะส่วนกลาง
โครงการก่อสร้าง
๔.๗๒ คู่มือการจัดทารายงานสินทรัพย์ (สท.๑ และ
สท.๓) ใน Web online
๔.๗๓ คู่มือการดาเนินงานด้านประกันสังคม
5 ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคู่มอื การปฎิบัตงิ าน

6 เผยแพร่คู่มือการปฎิบตั ิงานในคลัง
ความรู้ของ สานัก/กอง

7 นาคู่มือปฏิบตั ิงานที่จัดทาแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไปใช้
ในการปฎิบตั ิงานจริง

ปรับจากปี ๖๐

ผล
แผน

เม.ย.-ส.ค. 61

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน
ทีม่ ีการตรวจสอบกลั่นกรอง
ตามแนวทางทีก่ าหนด (ร้อยละ)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

คณะทางาน
ตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือของ สานัก/กอง

ผล
แผน

เม.ย.-ส.ค. 61

ร้อยละของคู่มือทีไ่ ด้รับ
การเผยแพร่ในคลังความรู้
ของสานัก/กอง

ผล
แผน

เม.ย.-ก.ย. 61

จานวนรายงานผลการนาคู่มือ มีรายงานอย่างน้อย คณะทางาน
เท่ากับจานวนคู่มือ จัดการความรู้
การปฎิบัติงานไปใช้ในการ
ที่แล้วเสร็จในปี 2561
ปฎิบัติงานได้จริง
สานัก/กอง

ผล

คณะทางาน
จัดการความรู้
สานัก/กอง

ลาดับ

กิจกรรม

8 พิจารณากระบวนงานที่นาคู่มือไปใช้
แล้วมีการปรับปรุง และส่งผลให้ลดระยะเวลา
ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย สาหรับส่งประกวด
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางาน (Process Excellence Award)
9 ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านจัดการเรียน
การสอนภายในหน่วยงาน (Unit school)
ของสานัก/กอง
10 ดาเนินการใช้กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรม
กรมชลประทาน
11 สรุปบทเรียนและรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ผลการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน การดาเนินการ
แผน
ส.ค. 61

ผล
แผน
ผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด
จานวนกระบวนงานทีม่ ีการ
ส่งเข้าประกวดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางาน (Process Excellent
Award)

มี.ค.-ก.ย. 61

เป้าหมาย

อย่างน้อย
คณะทางาน
1 กระบวนงาน จัดการความรู้
สานัก/กอง

ร้อยละของการเรียนการสอนและ ร้อยละ 100
ประเมินผลแล้วเสร็จ (ร้อยละ)

สานัก/กอง

ดาเนินการตามแผนการเรียนการสอนภายในหน่ วยงาน (Unit school) และรายงานผลการดาเนินการที่ Website
(http://person.rid.go.th/ridworkmanual/sentfiles2/) ทรัพยากรบุคคลทุกวันที่ 25 ของเดือน

แผน

ก.พ.-ก.ย. 61

ผล
แผน

ก.ย. 61

รายงานผลการดาเนินการ
ตามแผนปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมฯ
รายงานผลการดาเนินการ
จัดการความรู้ ของสานัก/กอง

1 ฉบับ

สานัก/กอง

1 ฉบับ

คณะทางาน
จัดการความรู้
สานัก/กอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ)

ผล

(นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
ประธานคณะทางานจัดการความรู้ สานัก/
กอง

ผูร้ ับผิดชอบ หมายเหตุ

(นายอรรถพร ปัญญาโฉม)
รอง ผส.ชป.๑๐ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๑๐
ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)
สานักงานชลประทานที่ ๑๐

หมายเหตุ : กิจกรรมข้อ 1-11 เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ทุก สานัก/กอง ต้องมี และสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

