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1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน แผน ก.พ. 61 มีคําสั่งแตงตั้ง 2 ฉบับ คณะทํางาน

จัดการความรู ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 1. คณะทํางานจัดการความรู จัดการความรู 

การสื่อสาร ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

่  1.1 คณะทํางานจัดการความรูประจําป และการสื่อสาร

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 2. คณะทํางานตรวจสอบ

กลั่นกรองคูมือของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง การสื่อสารตามแนวทางกําหนด

คูมือการปฏิบัติงานของ ศูนยเทคโนโลยี (ฉบับ)

สารสนเทศและการสื่อสาร

ผล

2 จัดทําแผนจัดการความรู ปงบประมาณ แผน ก.พ.-ม.ีค. 61 มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู 1 ฉบับ คณะทํางาน

พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ จัดการความรู 

การสื่อสาร ปงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ผล

3 ผูบริหารการจัดการความรู (CKO) แผน ม.ีค.-ก.ย. 61 มีการสื่อสารแนวทาง นโยบายจาก CKO อยางนอย ผูบริหารจัดการ

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามชองทางที่หลากหลาย เชน เดือนละ 1 ครั้ง ความรู (CKO) 

สื่อสารแนวทางการจัดการความรูเปนประจํา การประชุมการใชเทคโนโลยี line 

อยางตอเนื่อง facebook twitter ฯลฯ (ครั้ง)

ผล
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4 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผน ม.ีค.-พ.ค. 61 รอยละของการจัดทําคูมือ รอยละ 100 คณะทํางาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฎิบัติงานแลวเสร็จ จัดการความรู 

โดยมีรายชื่อคูมือ ดังนี้ (รอยละ)

1 คูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตรและคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

2 คูมือการจัดทําโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

3 คูมือการสํารองกูคืนระบบสารสนเทศ กรม
ชลประทาน

4 คูมือการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเชื่อมโยงขอมูล 
ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย

5 คูมือการบํารุงรักษาเว็บไซต ระบบสารสนเทศ
 การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย

6 คูมือการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศ กรมชลประทาน

7 คูมือมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานดานสารสนเทศ

8 คูมือมาตรฐานการจัดทําขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุ

 แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลําดับ กิจกรรม
ผลการ

ดําเนินงาน
ระยะเวลา

การดําเนินการ
ปงบประมาณ พ .ศ. 2561

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

9 คูมือการใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร

10 คูมือการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม

11 คูมือการขยายขายและนําเขาระบบวิทยุ
สื่อสารโทรคมนาคม

12 คูมือการบํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท 
กรมชลประทาน

13 คูมือการรับ-สงเอกสารผานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส

14 คูมือการประเมินผลการทดลองขาราชการ
บรรจุใหม

15 คูมือการขอมี ขอใช และการเบิกจายคา
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบมือถือของทางราชการ

16 คูมือการจําหนายครุภัณฑ

ผล

5 ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฎิบัติงาน แผน ม.ิย.-61 รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน รอยละ 100 คณะทํางาน

ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจสอบกลั่นกรอง

ตามแนวทางที่กําหนด (รอยละ) คูมือ

ผล

6 แกไข ปรับปรุงคูมือการปฎิบัติงาน แผน ก.ค.-61 รอยละของคูมือที่มีการแกไข รอยละ 100 ฝาย/ผูจัดทําคูมือ

แลวเสร็จ (รอยละ)

ผล
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7 เผยแพรคูมือการปฎิบัติงานในคลัง แผน ส.ค.-61 รอยละของคูมือที่ไดรับ รอยละ 100 คณะทํางาน

ความรูของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ การเผยแพรในคลังความรู จัดการความรู 

สื่อสาร ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ผล

8 นําคูมือปฏิบัติงานที่จัดทําแลวเสร็จ แผน ส.ค.-ก.ย. 61 จํานวนรายงานผลการนําคูมือ มีรายงานอยางนอย คณะทํางาน

ในปงบประมาณ 2560-2561 ไปใช การปฎิบัติงานไปใชในการ เทากับจํานวนคูมือ จัดการความรู 

ในการปฎิบัติงานจริง ปฎิบัติงานไดจริง ที่แลวเสร็จในป 2561

ผล

9 พิจารณากระบวนงานที่นําคูมือไปใช แผน ส.ค.-ก.ย. 61 จํานวนกระบวนงานที่มีการ อยางนอย คณะทํางาน

แลวมีการปรับปรุง และสงผลใหลดระยะเวลา สงเขาประกวดการปรับปรุง  1 กระบวนงาน จัดการความรู 

ขั้นตอน คาใชจาย สําหรับสงประกวด ประสิทธิภาพของกระบวนการ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ทํางาน (Process Excellent 

ทํางาน (Process Excellence Award) Award)

ผล

10 ดําเนินการถายทอดองคความรูผานจัดการเรียน แผน ม.ีค.-ก.ย. 61 รอยละของการเรียนการสอนและ รอยละ 100 ศูนยเทคโนโลยี

การสอนภายในหนวยงาน (Unit school) ประเมินผลแลวเสร็จ (รอยละ) สารสนเทศและ

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสื่อสาร

ผล




