
แบบฟอร์มแผน/ผล

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

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

1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรู มีคําสั่งแตงตั้ง

1.1 คณะทํางานจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของสํานักบริหารโครงการ

1. คณะทํางานจัดการความรูของ
สํานักบริหารโครงการ

1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรองคูมือของสํานักบริหาร
โครงการ

2. คณะทํางานตรวจสอบ
กลั่นกรองคูมือของสํานักบริหาร
โครงการ ตามแนวทางกําหนด 
(ฉบับ)

ผล

2 แผน ก.พ. - ม.ีค. 

ผล

3 แผน ม.ีค. - ก.ย. 

ผล

4 แผน ม.ีค. - ก.ค. 

1. คูมือจัดทํารายงานการศึกษาโครงการ (PR)

2. คูมือรายการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental 
Checklist)

3. แนวทางการประเมินผลทางดานเศรษฐกิจ-สังคมของ

ทบทวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และจัดทําแผนจัดการ
ความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ

มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู
สํานักบริหารโครงการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ฉบับ คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

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

สํานักบริหารโครงการ

ปงบประมาณ พ .ศ. 2561

คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

ผลการ
ดําเนินงาน

คณะทํางาน

จัดการความรู 

สบก. ไดมีมติใหใช

คําสั่งฯ เดิม

เนื่องจากมี

องคประกอบครบ

ตามที่กําหนด โดย

ใหคณะทํางาน KM

 Team ทําหนาที่

เปนคณะทํางาน

กลั่นกรองดวยอีก

หนึ่งหนาที่

2 ฉบับม.ีค.-61แผน

จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน (Work manual) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีคูมือดังนี้

มีการสื่อสารแนวทาง นโยบายจาก
 CKO ตามชองทางที่หลากหลาย 
เชน การประชุมการใชเทคโนโลยี 
line facebook twitter ฯลฯ 
( ั้ )

ผูบริหารการจัดการความรู (CKO) ของสํานักบริหาร
โครงการ สื่อสารแนวทาง      การจัดการความรูเปนประจํา
อยางตอเนื่อง

อยางนอย 
เดือนละ 1 

ครั้ง

ผูบริหารการ
จัดการความรู 
(CKO) สบก.

รอยละ 100 คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

รอยละของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานแลวเสร็จ(รอยละ)
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ปงบประมาณ พ .ศ. 2561ผลการ
ดําเนินงาน

4. คูมือการการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP)

5. แนวทางการจัดทําแผนบริหารหนี้สาธารณะ

6. ความรูเกี่ยวกับการบริหารโครงการเงินกูและเงินชวยเหลือ

7. แนวทางการจัดหลักสูตรฝกอบรม /ศึกษาดูงาน

ผล

5 ตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฏิบัติงาน แผน ก.ค. - ส.ค. 61

ผล

6 แผน ส.ค. - ก.ย. 61

ผล

7 แผน เม.ย. - ก.ย. 61

ผล

8 แผน ส.ค.-61

ผล

เผยแพรคูมือการปฏิบัติงานในคลังความรูของสํานักบริหาร
โครงการ

รอยละของคูมือที่ไดรับการ
เผยแพรในคลังความรูของสํานัก
บริหารโครงการ (รอยละ)

รอยละ 100 คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

รอยละของคูมือการปฏิบัติงานที่มี
การตรวจสอบกลั่นกรองตาม
แนวทางที่กําหนด (รอยละ)

รอยละ 100

 
 

นําคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทําแลวเสร็จในปงบประมาณ 
2560 - 2561 ไปใชในการปฏิบัติงานจริง

จํานวนรายงานผลการนําคูมือ
การปฏิบัติงานที่สามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติงานไดจริง

มีรายงาน
อยางนอย

เทากับจํานวน
คูมือที่แลวเสร็จ

ในป 2561

พิจารณากระบวนงานที่นําคูมือไปใชแลวมีการปรับปรุง และ
สงผลใหลดระยะเวลา ขั้นตอน คาใชจาย สงประกวดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนงาน (Process 
excellence Award)

คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

จํานวนกระบวนงานที่มีการ
ปรับปรุง และสงผลใหลด
ระยะเวลา ขั้นตอน คาใชจาย ที่มี
การสงเขาประกวดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางาน (Process excellence 
Award)

อยางนอย 1
 

กระบวนงาน

คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.
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9 แผน ม.ีค. - ก.ย. 

ผล

10 แผน ก.พ. - ก.ย. 61

ผล

11 แผน ก.ย.-60

ผล

12 แผน

ผล

ผูทบทวน    ............................................................................................    รองประธานทีมงานจัดการความรูสํานักบริหารโครงการ

                ( ...........นายอาทร  สุทธิกาญจน..........................)

ผูอนุมัติ      ..........................................................................................     ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ (CKO)

                (...............นายประดับ  เกล็ดเข็มเพชร...................)

สรุปบทเรียนและรายงานผลการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดําเนินการตามแผนสงเสริมการปฏิบัติตนตามคานิยมและ
วัฒนธรรม กรมชลประทาน

คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

1 ฉบับมีรายานผลการดําเนินการจัดการ
ความรู ของสํานักบริหารโครงการ
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ)

รอยละของการดําเนินการตาม
แผนฯ แลวเสร็จ

รอยละ 100 สํานักบริหาร
โครงการ

จัดสงผลการดําเนินการใหสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวบรวมตอไป

ก.พ. - ก.ย. 61 รอยละของการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนและ
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 100 คณะทํางาน
จัดการความรู 

สบก.

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภายในหนวยงาน (Unit 
school) ของสํานักบริหารโครงการ

รอยละของการเรียนการสอนและ
ประเมินผลแลวเสร็จ (รอยละ)

รอยละ 100 สํานักบริหาร
โครงการ
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