รายงานการประชุม KM Buddy 2016
ความร่วมมือในการจัดการความรู้ร่วมกัน
เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานเขตรอยต่อโครงการชลประทานเพชรบุรี
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาเพชรบุรี และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
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-2เริ่มประชุมเวลา 13.00น.
ประธาน

กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
องค์ความรู้ สานักงานชลประทานที่ 13 ที่มีอยู่ยังต้องมีการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม
การจั ดกิจ กรรม KM Buddy ในครั้ งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ แผนการเผยแพร่ KM ของส านักงาน
ชลประทานที่ 13 และสานักงานชลประทานที่ 14 ทีส่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่ วนร่วมในการนาเสนอแนวความคิด และการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน จึงได้จัด
กิจกรรมขึ้นและนาเครื่องมือด้านการจัดการความรู้มาร่วมด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2

เรื่องเพื่อพิจารณา
แจ้งหัวข้อเรื่อง KM ของแต่ละสานักให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สานักงานชลประทานที่ 13 นาเสนอ KM จานวน 2 เรื่อง คือ
1. เรื่อง องค์ความรู้การศึกษาการให้น้าแก่พืชใช้น้าน้อย
ตระหนักถึงความสาคัญของน้าที่มีต่อการเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผลผลิต
สูงขึ้น แต่เกษตรกรในบางท้องถิ่นซึ่งอาศัยและทามาหากินในสภาพภูมิประเทศที่มีฝนตกน้อยและไม่สม่าเสมอ
เช่นในเขตเงาฝน ก็สามารถทาการเพาะปลูกโดยอาศัยปริมาณน้าที่มีอยู่จากัดนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หรือ
ต้องทาการเพาะปลูกนอกฤดูกาล เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
การเพาะปลูกพืชโดยอาดศัยน้าน้อย หรืออาจกล่าวได้ว่าการเก็บเกี่ยวน้าฝนนี้ เกษตรกรใน
แต่ละท้องที่มีความถนัดและได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลานานโดยความสาเร็จนั้นเกิดจากองค์ประกอบสาม
ประการ คือ ประการแรก รู้จักหาแหล่งน้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น และนาน้าที่มีอยู่นั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรื่อง ระบบภูเขาเปียกวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่อขยายผลตามแนวทางพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชองประชาชนในพื้นที่ป่าไม้
- เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในลักษณะป่า
พึ่งคน คนพึ่งป่า โดยการบริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่มี
ความสมดุลและหลากหลาย
- เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงาน เป้าหมาย ดาเนินงานบริเวณเขาขวาง ในพื้นที่โครงการจัดทาระบบภูเขาเปียก วัดทิพย์สุคนธาราม
จังหวัดกาญจนบุรี

สานักงาน...

-3สานักงานชลประทานที่ 14 นาเสนอ KM จานวน 2 เรื่อง คือ
1. เรื่ อง แผนการป้ องกันและบรรเทาภัยอันเกิ ดจากน้า (ฤดูฝน) พ.ศ.2559 ของโครงการ
ชลประทานเพชรบุรี สานักงานชลประทานที่ 14
การติดตามเฝ้าระวัง-แจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อุทกวิทยาและ
บริหารน้าภาค ร่วมกับสานักงานชลประทาน และโครงการชลประทานในพื้นที่นั้นๆ ในการกาหนดหลักเกณฑ์ คาดการณ์
ระดับน้าที่จะเกิดสูงสุด แจ้งข้อมูลให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบทราบ และเตรียมการป้องกัน
มีจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนี้
 เขตชุมชนเหนือเขื่อนเพชร สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้ประมาณ ๑๒ ชั่วโมง
 เทศบาลตาบลท่ายาง สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้ประมาณ ๓ – ๖ ชั่วโมง
 เทศบาลตาบลบ้านลาด สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้ประมาณ ๖ – ๑๒ ชั่วโมง
 เทศบาลเมืองเพชรบุรี สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้ประมาณ ๒๔ ชั่วโมง
 เทศบาลตาบลบ้านแหลม สามารถแจ้งเตือนภัยได้ล่วงหน้าได้ประมาณ ๔๘ ชั่วโมง
2. เรื่อง การบริหารจัดการน้า ของโครงการส่งน้าและบารุงรักษาเพชรบุรี สานักงานชลประทาน
ที่ 14
ลั กษณะ – เป็ นกระบวนการหรื อขั้ นตอนที่ใช้ในการส่ งน้าและบ ารุ งรั กษา ระหว่ างเจ้ าหน้าที่
ชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้าชลประทาน
วัตถุประสงค์ –ใช้ควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆในการส่งน้าและบารุงรักษา ที่มีพื้นที่ส่งน้าและผู้รับ
ประโยชน์เป็นจานวนมาก
จุดเด่น – แต่ละขั้นตอนจะระบุ รายละเอียด , ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา ในการดาเนินการอย่าง
ชัดเจน สามารถใช้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ชลประทาน(ผู้ให้บริการ) และ กลุ่มผู้ใช้น้า(ผู้รับบริการ) จะ
ทางานร่วมกัน สามารถแก้ไขความขัดแย้งในการใช้น้า ใช้น้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้า
อย่างยั่งยืน
เหตุจูงใจ - โครงการส่งน้าและบารุงรักษาเพชรบุรี มีหน้าที่บริหารจัดการน้าลุ่มน้าเพชรบุรี มีผู้รับ
ประโยชน์และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นจานวนมาก การปฏิบัติงานด้านต่างๆ จะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจานวนมาก
จึงต้องมีการพัฒนางานบริการเพื่อตอบสนอง และแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้น้าทุกภาคส่วน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 16.00น.
นางงามเนตร ดิษฐประยูร ผู้จดรายงานการประชุม
นายดุษฎี พรพระแก้ว ผู้ตรวจรายงานการประชุม

