แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ลําดับ
1

กิจกรรม
ทบทวน และจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
จัดการความรู้สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
1.1 คณะทํางานจัดการความรู้ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

ผลการ
ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ
มี.ค.-61
แผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มีคําสั่งแต่งตั้ง
1. คณะทํางานจัดการความรู้
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

2 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

1 ฉบับ

คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

(พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายในสํานัก/กอง)
1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

2

จัดทําแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ

2. คณะทํางานตรวจสอบ
กลั่นกรองคู่มือของสํานัก
บริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา ตามแนวทาง
กําหนด (ฉบับ)

ผล
แผน

มี.ค.-61

มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ําและ
อุทกวิทยา ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ผล

หมายเหตุ

ลําดับ
3

4

5

6

7

กิจกรรม
ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)
ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
สื่อสารแนวทางการจัดการความรู้เป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 46 คู่มือ
(ตามเอกสารที่แนบ)
ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฎิบัติงาน

เผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานในคลัง
ความรู้ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา

นําคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทําแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไปใช้
ในการปฎิบัติงานจริง

ผลการ
ระยะเวลา
ดําเนินงาน การดําเนินการ
แผน
มี.ค.-ก.ย. 61

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

มีการสื่อสารแนวทาง นโยบาย
จาก CKO ตามช่องทางที่
หลากหลาย เช่น การประชุม
การใช้เทคโนโลยี line
facebook ฯลฯ

อย่างน้อย
3 ครั้ง/ปี

ผู้บริหารจัดการความรู้
(CKO)
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

ผล
แผน

มี.ค.-ก.ค. 61

ร้อยละของการจัดทําคู่มือ
การปฎิบัติงานแล้วเสร็จ
(ร้อยละ)

ผล
แผน

มิ.ย.-ส.ค. 61

ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง
ตามแนวทางที่กําหนด (ร้อยละ)

ผล
แผน

ก.ค.-ส.ค. 61

ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ
การเผยแพร่ในคลังความรู้
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

ผล
แผน

ก.ค.-ก.ย. 61

จํานวนรายงานผลการนําคู่มือ มีรายงาน คณะทํางานจัดการความรู้
การปฎิบัติงานไปใช้ในการ อย่างน้อยเท่ากับ สํานักบริหารจัดการน้ํา
ปฎิบัติงานได้จริง
จํานวนคู่มือ
และอุทกวิทยา
ที่แล้วเสร็จ
ในปี 2561

ผล

ร้อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา
คณะทํางาน
ตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือของสํานักบริหาร
จัดการน้ําและอุทกวิทยา

ร้อยละ 100 คณะทํางานจัดการความรู้
สํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 2
แผนการจัดทําคู่มือการปฏิบตั งิ าน (Work manual) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

1

คู่มือการสร้าง Cops





2

คู่มือการจัดทํา AAR





3

คู่มือการจัดทํารายงานควบคุมภายในสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
คู่ มื อ การจั ด ทํ า โค้ ง ปฏิ บั ติ ก ารอ่ า งเก็ บ น้ํ า
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ขั้นตอนการกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําใน
คลองส่งน้ําและคลองระบายน้ํา กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียน
คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยกับพื้นที่รับ
น้ําฝน ใน ๒๕ ลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย
คู่มือหลักการพิจารณาโครงข่ายการสํารวจ
ข้อมูลทางอุทกวิทยา









4
5
6
7
8

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา






ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.




2562
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการ
ฝ่ายติดตามและ
ประเมินผล
ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 1





ฝ่ายจัดสรรน้ําที่ 2





ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยา
ประยุกต์





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

-๒-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562

9

คู่มือการติดตามสถานการณ์น้ํา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

10

คู่มือการใช้แบบจําลอง HEC-HMS





11

คู่มือการจัดทําคุณลักษณะทางกายภาพของ
ลุ่มน้ํา





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา
ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

12

คู่มือการจัดทํารายสถิติประจําปี (Year book)





ฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา

13

คู่มือการตรวจวัดคุณภาพน้ํา









14

คู่มือการจัดทําสอบเทียบเครื่องมือ









15

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายวัน









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

16

คู่ มื อ การจั ด ทํ า รายงานคุ ณ ภาพน้ํ า ราย
สัปดาห์









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

-๓-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง

2560

2561

2562

17

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ําตามแผน









ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา

18

คู่มือการจัดทํารายงานคุณภาพน้ํารายเดือน









19

คู่มือการจัดทํารายงานประจําปี









20

คู่ มื อ การใช้ ง านฐานข้ อ มู ล คุ ณ ภาพน้ํ า ตาม
มาตรา 8
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลคุณภาพน้ําใน
แม่น้ําสายหลัก
คู่มือการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ
สํารวจ
คู่มือการติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทก
วิทยา





















ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา
ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา

21
22
23
24
25

คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทก
วิทยา
คู่มือการใช้งานระบบโทรมาตรลุ่มน้ําต่างๆ
และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์























ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา


ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา

-๔-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

26

คู่มือการบํารุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ํา
ต่างๆ

มี
รูปเล่ม



ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

2562





ฝ่ายติดตามและพยากรณ์
สถานการณ์น้ํา

27

คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ่ทั้งประเทศ





ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา

28

คู่มือตารางสรุปปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา
ขนาดกลางทั้งประเทศ
คู่มือการจัดทําแผนงานและประมาณการเพื่อ
เสนอของบประมาณของสํานักบริหารจัดการน้ํา
และอุทกวิทยา





ฝ่ายประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้ํา





ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา
ฝ่ายบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

29

30

คู่มือการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการปรับปรุง
บํารุงรักษา





31

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
พิจารณางานซ่อมแซมและบํารุงรักษาอาคาร
หัว งานโครงการชลประทาน ประเภทฝาย
และประตูระบายน้ํา







-๕-

ลําดับ

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ทันสมัย ปรับปรุง



2560

2561

2562



32

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
บํ า รุ ง รั ก ษาระบบส่ ง น้ํ า คลองชลประทาน
ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาท่าโบสถ์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน

33

คู่ มื อ การขอใช้ ที่ ราชพั ส ดุ แ ละที่ ดิ นของรั ฐ
ประเภทอื่น











ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

34

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การ
จัดหาประโยชน์ (การจัดให้เช่า) ที่ราชพัสดุ











ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

35

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ











ฝ่ายการใช้พื้นที่
ด้านชลประทาน
ส่วนปรับปรุง
บํารุงรักษา

-๖-

ลําดับ

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

36

37
38
39
40
41
42

คู่มือการจัดทําแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี และเอกสารประกอบคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณ งานซ่อมแซม ปรับปรุงเขื่อน
และอาคารประกอบ
คู่ มื อ การประเมิ น สภาพเขื่ อ นโดยวิ ธี ดั ช นี
สภาพ
คู่ มื อ การคั ด เลื อ กโครงการเพื่ อ ซ่ อ มแซม
ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรม
เขื่อน
คู่มือการเขียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
คู่มือการหาปริมาณการใช้น้ําของข้าวโดยใช้
ถัง วัด ปริม าณการใช้น้ํ า ของข้า ว(Rice
Lysimeter)
เอกสารวิ ช าการ วิ ธี ก ารสํ า รวจ (Survey
Method)
คู่มือฝ่ายสถิติการใช้น้ําชลประทาน

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง







ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.



2560

2561

2562





ฝ่ายวิศวกรรม



ฝ่ายวิศวกรรม





ฝ่ายวิเคราะห์และ
ติดตามพฤติกรรมเขื่อน





ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน





ฝ่ายวิจัยการใช้น้ํา
ชลประทาน







ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน







ฝ่ายสถิติการใช้น้ํา
ชลประทาน

-๗-

ลําดับ

สถานะของคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน

ชื่อคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ไม่มี

มี
รูปเล่ม

ไฟล์

ทันสมัย ปรับปรุง

แผนการดําเนินงานจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือ

ผู้รบั ผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560

2561

43

คู่มือการจัดทําเอกสารทางราชการ





44

คู่มือหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น





45

คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสํารวจอุทกวิทยา





46

คู่ มื อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ น้ํ า เพื่ อ การ
เตือนภัยและการบริหารจัดการน้ําเบื้องต้น





2562
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
งานบริหารทั่วไป
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ
ศูนย์อุทกวิทยาฯ
ฝ่ายติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
ศูนย์อุทกวิทยาฯ

