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

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

จัดการความรู สํานัก/กอง 1. คณะทํางานจัดการความรู จัดการความรู 

1.1 คณะทํางานจัดการความรูประจําป ของ สํานัก/กอง สํานัก/กอง

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สํานัก/กอง

(พิจารณาใหมีบุคลากรทุกสวน/ฝายภายในสํานัก/กอง) 2. คณะทํางานตรวจสอบ

1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง กลั่นกรองคูมือของ สํานัก/กอง

คูมือการปฏิบัติงานของ สํานัก/กอง ตามแนวทางกําหนด (ฉบับ)

ผล

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

พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ สํานัก/กอง ปงบประมาณ จัดการความรู 

พ.ศ. 2561 สํานัก/กอง

ผล

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

ของ สํานัก/กอง สื่อสารแนวทางการจัดการ ตามชองทางที่หลากหลาย เชน เดือนละ 1 คร้ัง (CKO) สํานัก/กอง

ความรูเปนประจําอยางตอเนื่อง การประชุมการใชเทคโนโลย ีline 

facebook twitter ฯลฯ (ครั้ง)

ผล

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผน ม.ีค.-ก.ค. 61 รอยละของการจัดทําคูมือ รอยละ 100 คณะทํางาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 29 เลม การปฎิบัติงานแลวเสร็จ จัดการความรู 

โดยมีรายช่ือคูมือของหนวยงานตางๆ ดังน้ี (รอยละ) สํานัก/กอง

สวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา   ( 3 เลม )

1 คูมือการจัดทํารายงานการศึกษาเบ้ืองตน (RR) 

2 คูมือวาดวยการใชเครื่องสูบน้ําเคล่ือนที่ 
3 คูมือการตรวจสอบสภาพเขื่อนทางดานวิศวกรรมฯ

3

หมายเหตุ

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

สํานักงานชลประทานที่ 1

กิจกรรม
ผลการ

ดําเนนิงาน

ระยะเวลา

การดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบลําดับ

2

1

4

9 ก.พ.2561 จัดกิจกรรม KM BUDDY สชป.1 และ สชป.2 เร่ืองฝายระบายตะกอน
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ผลการ

ดําเนนิงาน

ระยะเวลา

การดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบลําดับ

สวนเครื่องจักรกล  ( 3 เลม )

1 คูมือการใชงานและบํารุงรักษา สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา

2 คูมือการวางแผนบํารุงรักษาเครื่องกวานบานระบาย

3 คูมือแผนการบํารุงรกัษาเครื่องกล

ฝายบริหารทั่วไป   ( 2 เลม )

1 คูมือการบริหารงานพัสดุ

2 คูมือการบริหารสินทรัพย

สวนแผนงาน   ( 1 เลม )

1 คูมือการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

สวนวิศวกรรม  ( 2 เลม )

1 คูมือการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน  

2 คูมือการวิเคราะหปริมาณน้ําซึมผานฐานรากเขื่อน

และแบบรายละเอียดการปรับปรงุฐานราก

โครงการชลประทานเชียงใหม  ( 5 เลม )

งานบริหารท่ัวไป

1 คูมือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง

2 คูมือการปฏิบัติงานการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปผานระบบ 
GFMIS Web Online 

ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

3 คูมือการดูแลและการบํารุงรักษาประตูระบายนํ้าปง

ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1

4 คูมือการบริหารจัดการน้ําและการบํารุงรักษา

 ฝายสงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 3

5 คูมือการการวางแผนการใชนํ้าจากอางเก็บนํ้า
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ผลการ

ดําเนนิงาน

ระยะเวลา
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบลําดับ

โครงการชลประทานลําพูน  ( 2 เลม )

1 คูมือการคํานวนการใชนํ้าของพืช

2 คูมือการประเมินปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัดสมบูรณชล

 ( 4 เลม )

งานบริหารท่ัวไป

1 คูมือการปฏิบัติงานการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา

ฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน

2 คูมือการปฏิบัติงานดานจัดสรรน้ํา

3 คูมือการปฏิบัติงานดานปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฯ

4 คูมือการจัดทําพิกัดอาคารชลประทาน โดยใชระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)

โครงการชลประทานแมฮองสอน  ( 2 เลม )

งานบริหารท่ัวไป

1 คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบใบสําคัญ

ขอเบิกหนวยเบิกจาย

2 คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรายงานงบการเงิน 

หนวยเบิกจาย 

โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 1  ( 2 เลม )

ฝายวิศวกรรม

1 คูมือการวิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรองแผนงานโครงการ

และงบประมาณประจําป

ฝายกอสรางท่ี 1

2 คูมือการกํากับดูแล ตรวจสอบ และบรหิารงานกอสราง

ใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนด
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ผลการ

ดําเนนิงาน

ระยะเวลา
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบลําดับ

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง  ( 1 เลม )

งานบริหารท่ัวไป

1 คูมือการตรวจสอบใบสําคัญการเบิกเงินสวัสดกิารเก่ียวกับ

คาเลาเรียนบุตร และคารักษาพยาบาล

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวงอุดมธารา ( 2 เลม )

1 การติดตั้ง การใชงานและการซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องกวาน

บานระบายและเกียรมอเตอรไฟฟาสําหรับอาคารบังคับน้ํา

2 การตรวจพื้นที่เพาะปลูกดวย UAV

ผล

ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฎิบัติงาน แผน เม.ย.-ส.ค. 61 รอยละของคูมือการปฏิบัติงาน รอยละ 100 คณะทํางาน

ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจสอบกลั่นกรอง

ตามแนวทางที่กําหนด (รอยละ) คูมือของ สํานัก/กอง

ผล

เผยแพรคูมือการปฎิบัติงานในคลัง แผน เม.ย.-ส.ค. 61 รอยละของคูมือที่ไดรับ รอยละ 100 คณะทํางาน

ความรูของ สํานัก/กอง การเผยแพรในคลังความรู จัดการความรู 

ของสํานัก/กอง
สํานัก/กอง

ผล

นําคูมือปฏิบัติงานท่ีจัดทําแลวเสรจ็ แผน เม.ย.-ก.ย. 61 จํานวนรายงานผลการนําคูมือ มีรายงานอยางนอย คณะทํางาน

ในปงบประมาณ 2560-2561 ไปใช การปฎิบัติงานไปใชในการ เทากับจํานวนคูมือ จัดการความรู 

ในการปฎิบัติงานจริง ปฎิบัติงานไดจริง ที่แลวเสร็จในป 2561 สํานัก/กอง

ผล

5

6

7

4/5




