
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทบทวน และจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

แผน  ก.พ. 61

ผล  20 ก.พ. 61

แผน  ก.พ. 61

ผล  20 ก.พ. 61

แผน  เม.ย. 61

ผล

แผน  ก.พ. 61

ผล  5 มี.ค. 61

แผน  มี.ค. - ก.ย. 61

ผล

1.3 ค ำส่ังทีมำนถอดควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่

มีค ำส่ังแต่งต้ัง
ทีมงำนถอดควำมควำมรู้

1 ฉบับ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

1.2 ค ำส่ังคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work 
manual) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักพัฒนำ
แหล่งน้ ำขนำดใหญ่

มีค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

1 ฉบับ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

หมายเหตุ

มีค ำส่ังแต่งต้ัง
คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

3 ผู้บริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO) ส่ือสำรแนวทำงกำร
จัดกำรควำมรู้

มีกำรส่ือสำรแนวทำง นโยบำยจำก 
CKO ตำมช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น 
กำรประชุมกำรใช่เทคโนโลยี Line 
Facebook ฯลฯ

อย่ำงน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง

ผู้บริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)

2 ทบทวนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เสนอเพ่ือขออนุมัติ

มีแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1 ฉบับ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

แผน/ผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่

1.1 ค ำส่ังคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2561 ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่

1 ฉบับ

ปีงบประมาณ 2561ระยะเวลา
การด าเนินการ

ล า
ดับ
ท่ี

กิจกรรม แผน/ผล ตัวชี วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ

แผน/ผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ 2561ระยะเวลา
การด าเนินการ

ล า
ดับ
ท่ี

กิจกรรม แผน/ผล ตัวชี วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

แผน  มี.ค. - ก.ค. 61

ผล

4 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือปรับปรุงกระบวนงำน (Work 
manual) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยมีคู่มือดังน้ี
1. คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. คู่มือกำรควบคุมงบประมำณในระบบ BIS ของส ำนัก
พัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่
3. คู่มือกำรตรวจสอบใบส ำคัญกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ของส ำนักพัฒนำแหล่ง
น้ ำขนำดใหญ่
4. คู่มือกำรจัดท ำแนวทำงกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรของ
ส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดใหญ่
5. คู่มือกำรจัดท ำแนวทำงกำรปรับระดับช้ันงำน
ลูกจ้ำงประจ ำให้สูงข้ึน
6. คู่มือกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรควบคุมและกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงช่ัวครำว
7. คู่มือกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร
8. คู่มือกำรจัดท ำเอกสำรประกวดรำคำ
9. คู่มือกำรขออนุมัติเปิดโครงกำร
10. คู่มือกำรขออนุญำตกำรก่อสร้ำงผ่ำนพ้ืนท่ีหน่วยงำนของ
รัฐ
11. คู่มือกำรจัดท ำค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรของส ำนักพัฒนำ
แหล่งน้ ำขนำดใหญ่
12. คู่มือกำรจัดท ำประมำณกำรงำนก่อสร้ำง
13. คู่มือกำรจัดท ำแผนงำนงบประมำณและแผนงำนโครงกำร
14. คู่มือกำรวำงแผนงำนก่อสร้ำง
15. คู่มือกำรขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีเพ่ือกำรก่อสร้ำง
16. คู่มือกำรควบคุมและบริหำรงำนจ้ำงเหมำของงำนด้ำน
เคร่ืองกล ระบบฟ้ำ-ประปำ

ร้อยละของกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนแล้วเสร็จ (ร้อยละ)

ร้อยละ 100 คณะท ำงำนจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน
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แผน/ผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ 2561ระยะเวลา
การด าเนินการ

ล า
ดับ
ท่ี

กิจกรรม แผน/ผล ตัวชี วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

แผน  ก.ค. - ส.ค. 61

ผล

แผน  เม.ย. - ก.ย. 61

ผล

7 น ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Workmanual) ท่ีจัดท ำแล้วเสร็จไป
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง

จ ำนวนรำยงำนผลกำรน ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง

มีรำยงำนอย่ำงน้อย
เท่ำกับจ ำนวนคู่มือท่ีแล้วเสร็จ

ในปี 2561

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

แผน  เม.ย. - ก.ย. 61

ผล  ต.ค.60 - ก.ย. 61

แผน  ก.ค. - ก.ย. 61

ผล  ต.ค.60 - ก.ย. 61

แผน  ส.ค. 61

ผล

แผน  ธ.ค. 60 - ส.ค. 61

ผล

แผน  ก.ค. - ก.ย. 61

ผล

10 ถอดควำมรู้ผ็มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนพัฒนำแหล่งน้ ำ  หรือ
ด้ำนอ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำร
ถอดควำมรู้ในรูปแบบเอกสำร หรือวีดีโอ

1 รำย คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Workmanual) ในคลังควำมรู้
ของส ำนักฯ

ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีได้รับ
กำรเผยแพร่ในคลังควำมรู้

5 ตรวจสอบกล่ันกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Workmanual) ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำน ท่ีมีกำร
ตรวจสอบกล่ันกรอง ตำมแนวทำงท่ี
ก ำหนด (ร้อยละ)

ร้อยละ 100 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

ร้อยละ 100 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

สำมำรถน ำคู่มือ
ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 มำ

น ำเสนอได้

7.1 คู่มือกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

8 พิจำรณำกระบวนงำนท่ีน ำคู่มือไปใช้แล้วมีกำรปรับปรุง และ
ส่งผลให้ลดระยะเวลำ ข้ันตอน ค่ำใช้จ่ำย ส่งประกวดกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำน (Process 
Exellence Award)

จ ำนวนกระบวนงำนท่ีมีกำรส่งเข้ำ
ประกวดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรท ำงำน (Process 
Exellence Award)

อย่ำงน้อย 1 กระบวนงำน คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

6

9 ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit 
School)

ร้อยละของกำรเรียนกำรสอนและ
ประเมินผลแล้วเสร็จ (ร้อยะ)

ร้อยละ 100 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

7.2 คู่มือกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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แผน/ผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ 2561ระยะเวลา
การด าเนินการ

ล า
ดับ
ท่ี

กิจกรรม แผน/ผล ตัวชี วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

แผน  ก.ย. 61

ผล

แผน  มี.ค. - ก.ย. 61

ผล

เห็นชอบ

(นายชยันต์ เมืองสง)
CKO. สพญ.

วันท่ี 12 มีนาคม 2561

11 สรุปบทเรียนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

1 ฉบับ คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

12 จัดส่งผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รวบรวมต่อไป

ร้อยละของกำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน และระยะเวลำท่ี
ก ำหนด

ร้อยละ 100 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้

เห็นชอบ

(นายววิธัน์ชัย  คงลําธาร)
ประธานคณะทํางาน 

การจัดการความรู ้สพญ.
วันที่ 12 มีนาคม 2561




