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

1 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

2 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

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

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

ความรูเปนประจําอยางตอเนื่อง การประชุมการใชเทคโนโลยี line 

facebook twitter ฯลฯ (ครั้ง)

ผล

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฎิบัติงานแลวเสร็จ จัดการความรู 

โดยมีรายชื่อคูมือ ดังนี้ (รอยละ) สํานัก/กอง

(รวม 60 เลม)

ผล

หมายเหตุ

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

สํานักงานชลประทานที่ 9

ลําดับ กิจกรรม
ผลการ

ดําเนินงาน
ระยะเวลา

การดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ



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

ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

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

ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจสอบกลั่นกรอง

ตามแนวทางที่กําหนด (รอยละ) คูมือของ สํานัก/กอง

ผล

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

ความรูของ สํานัก/กอง การเผยแพรในคลังความรู จัดการความรู 

ของสํานัก/กอง สํานัก/กอง

ผล

7 นําคูมือปฏิบัติงานที่จัดทําแลวเสร็จ แผน เม.ย.-ก.ย. 61 จํานวนรายงานผลการนําคูมือ มีรายงานอยางนอย คณะทํางาน

ในปงบประมาณ 2560-2561 ไปใช การปฎิบัติงานไปใชในการ เทากับจํานวนคูมือ จัดการความรู 

ในการปฎิบัติงานจริง ปฎิบัติงานไดจริง ที่แลวเสร็จในป 2561 สํานัก/กอง

ผล

8 พิจารณากระบวนงานที่นําคูมือไปใช แผน ส.ค. 61 จํานวนกระบวนงานที่มีการ อยางนอย คณะทํางาน

แลวมีการปรับปรุง และสงผลใหลดระยะเวลา สงเขาประกวดการปรับปรุง  1 กระบวนงาน จัดการความรู 

ขั้นตอน คาใชจาย สําหรับสงประกวด ประสิทธิภาพของกระบวนการ สํานัก/กอง

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ทํางาน (Process Excellent 

ทํางาน (Process Excellence Award) Award)

ผล

9 ดําเนินการถายทอดองคความรูผานจัดการเรียน แผน ม.ีค.-ก.ย. 61 รอยละของการเรียนการสอนและ รอยละ 100 สํานัก/กอง

การสอนภายในหนวยงาน (Unit school) ประเมินผลแลวเสร็จ (รอยละ)

ของสํานัก/กอง
ผล

ดําเนินการตามแผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) และรายงานผลการดําเนินการที� Website 

(http://person.rid.go.th/ridworkmanual/sentfiles2/) ทรัพยากรบุคคลทุกวันที� 25 ของเดือน
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ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ

10 ดําเนินการใชกระบวนการจัดการความรู แผน ก.พ.-ก.ย. 61 รายงานผลการดําเนินการ 1 ฉบับ สํานัก/กอง

เพื่อปลูกฝงคานิยมและ วัฒนธรรม  ตามแผนปลูกฝงคานิยมและ

กรมชลประทาน ผล วัฒนธรรมฯ

11 สรุปบทเรียนและรายงานผลการดําเนินงาน แผน ก.ย. 61 รายงานผลการดําเนินการ 1 ฉบับ คณะทํางาน

การจัดการความรู ปงบประมาณ จัดการความรู ของสํานัก/กอง จัดการความรู 

พ.ศ. 2561 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ) สํานัก/กอง

ผล

หมายเหตุ : กิจกรรมขอ 1-11 เปนกิจกรรมพื้นฐานที่ทุก สํานัก/กอง ตองมี และสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม

(...................................................)
ประธานคณะทํางานจัดการความรู

สํานักงานชลประทานท่ี 9

(...................................................)
ผูบริหารจัดการความรู (CKO)

สํานักงานชลประทานท่ี 9



ลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 คูมือการรับ-สงหนังสือราชการ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ธก.ชป.9

2 คูมือการพิมพหนังสือราชการ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ธก.ชป.9

3 คูมือการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานชลประทานที่ 9 บส.ชป.9

4 คูมือการดําเนินการตรวจสอบและบันทึกตนทุนผลผลิตในระบบ GFMIS ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

งบ.ชป.9

5 คูมือการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสัญญาจาง ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

พด.ชป.9

6 คูมือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสัญญาจาง ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

ปท.ชป.9

7 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

ยศ.ชป.9

8 คูมือการจัดการแผนงานงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

ผง.ชป.9

9 คูมือการขออนุญาติใชพื้นที่กอสราง ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ตป.ชป.9

10 คูมือการหาปริมาณพื้นที่รับน้ําฝนจุดที่ตั้งโครงการ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

พค.ชป.9

11 คูมือการหาปริมาณน้ําไหลผานหัวงาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 พค.ชป.9

12 คูมือการจัดทํา Reservoir Operation Study ของสํานักงานชลประทานที่ 9 พค.ชป.9

13 คูมือการประเมินความเหมาะสมของการเพาะปลูกพืชโดย Agri-Map ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

พค.ชป.9

14 คูมือการออกแบบฝายน้ําลน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 อบ.ชป.9

15 คูมือการสํารวจปฐพีกลศาสตร(แหลงบอยืมดิน) ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ปธ.ชป.9

16 คูมือการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ปธ.ชป.9

17 คูมือการคํานวนหาประสิทธิภาพการชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

บน.ชป.9

18 คูมือพิจารณาแนวทาง ซอมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษา ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ปบ.ชป.9

19 คูมือการวางแผนและการตัดสินใจในการใชน้ําอยางเหมาะสม ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

ปน.ชป.9

20 คูมือวิธีการประเมินสภาพเขื่อนโดยวิธีดัชนีสภาพ(Condition Index : CI) ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

ปข.ชป.9

21 คูมือการทําแผนจัดซื้อจัดจางงานดานชางกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9 วค.ชป.9

แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual)

สํานัก/กอง  ...........สํานักงานชลประทานที่ 9..............



ลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual)

สํานัก/กอง  ...........สํานักงานชลประทานที่ 9..............

22 คูมือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชิ้นสวนประกอบของ
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องกวานบานระบาย อุปกรณบังคับน้ํา และระบบ
ประปา  เพื่อใหตอบสนองความตองการใชงาน สะดวก ประหยัด คุมคา ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

ซบ.ชป.9

23 คูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

ปย.ชป.9

24 คูมือดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ปส.ชป.9

25 คูมือการปฏิบัติงาน ซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวางและระบบไฟฟาแรงสูง 
สํานักงานชลประทานที่ 9

ฟท.ชป.9

26 คูมือการจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (MTEF) 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

วศ.คป.ชลบุรี

27 คูมือศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ วางแผนงานและงบประมาณ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

วศ.คป.ระยอง

28 คูมือควบคุมงบประมาณ และตรวจสอบ กลั่นกรอง ประมาณการ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

วศ.คป.จันทบุรี

29 คูมืองานเตรียมความพรอมเบื้องตน(พิจารณาโครงการ สํารวจ ออกแบบ) ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

วศ.คป.ตราด

30 คูมือการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 วศ.คป.ฉะเชิงเทรา

31 คูมือการแกปญหาขอรองเรียนในเชิงวิศวกรรม ของสํานักงานชลประทานที่ 9 วศ.คป.นครนายก

32 คูมือศึกษาวิเคราะหออกแบบพัฒนาฐานขอมูลพัฒนาแหลงน้ําที่มีประสิทธิภาพ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

วศ.คป.สระแกว

33 คูมือการใชโปรแกรม excel เพื่อคํานวณหาการใชน้ํา(ROS) ของโครงการประเภท
ตางๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

จน.คป.สระแกว

34 คูมือการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยเกษตรกรมีสวนรวมตามกระบวนการ 14 ขั้นตอน
 ของสํานักงานชลประทานที่ 9

จน.คป.สระแกว

35 คูมือประเมินปริมาณน้ําไหลลงอาง ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

จน.คป.นครนายก

36 คูมือหาประสิทธฺภาพการชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

จน.คป.นครนายก

37 คูมือการคํานวณน้ําผานอาคารชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 จน.คป.นครนายก

38 คูมือการประเมินการใชน้ําจากกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 จน.คป.นครนายก

39 คูมือการจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในดานการบริหารจัดการ
น้ําและเตือนภัย ของสํานักงานชลประทานที่ 9

จน.คป.ปราจีนบุรี

40 คูมือการขอใชที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ที่กรมชลประทานใช
ประโยชน ของสํานักงานชลประทานที่ 9

จน.คป.ฉะเชิงเทรา



ลําดับ ชื่อคูมือการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual)

สํานัก/กอง  ...........สํานักงานชลประทานที่ 9..............

41 คูมือควบคุมและตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารชลประทาน 
ของสํานักงานชลประทานที่ 9

จน.คป.ตราด

42 คูมือการบริหารจัดการน้ําโดยเกษตรกรมีสวนรวม จัดตั้งกลุมผูใชน้ําพรอมจัด
ฝกอบรมและใหคําแนะนํากลุมผูใชน้ําฯ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

จน.คป.จันทบุรี

43 คูมือการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดการขอรองเรียน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

จน.คป.ระยอง

44 คูมือการบริหารจัดการน้ําและแจงเตือนสถานการณน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ 9 จน.คป.ชลบุรี

45 คูมือการใชบริการยานพาหนะ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ชก.คป.ปราจีนบุรี,
ชก.คป.สระแกว

46 คูมือการวางแผนการใชเครื่องจักร-เครื่องมือ อุปกรณๆและยานพาหนะ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

ชก.คป.ฉะเชิงเทรา

47 คูมือการปฏิบัติงานเครื่องกวาน-บานระบาย เครื่องสูบน้ําดวยไฟฟาอุปกรณบังคับน้ํา
และอื่นๆ ของสํานักงานชลประทานที่ 9

ชก.คป.ตราด

48 คูมือการควบคุมงบประมาณดานเครื่องจักรกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ชก.คป.จันทบุรี,
ชก.คป.นครนายก

49 คูมือการจัดทําสถิติดานเครื่องจักรกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ชก.คป.ระยอง

50 คูมือดานเครื่องกล ของสํานักงานชลประทานที่ 9 ชก.คป.ชลบุรี

51 คูมือการบริหารการสงน้ํา และการปฏิบัติงานควบคุม ระดับฝายสงน้ําฯ ของ
สํานักงานชลประทานที่ 9

สบ.คป., สบ.คบ.

52 คูมือการจัดทําประมาณการงานชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 สบ.คป., สบ.คบ.

53 คูมือการบริหารจัดการน้ําระดับฝายสงน้ําฯ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 สบ.คป., สบ.คบ.

54 คูมือระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุและทางน้ําชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

สบ.คป., สบ.คบ.

55 คูมือตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของอาคารชลประทาน ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

สบ.คป., สบ.คบ.

56 คูมือการซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารชลประทาน ของสํานักงานชลประทานที่ 9 สบ.คป., สบ.คบ.

57 คูมือการมีสวนรวมของกลุมผูใชน้ํา ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

สบ.คป., สบ.คบ.

58 คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติงานกอสรางโครงการ ของสํานักงานชลประทานที่ 9 วศ.คส.9

59 คูมือการจัดทําราคากลาง ของสํานักงานชลประทานที่ 9 วศ.คส.9

60 คูมือการจัดทํารายงานหนังสือสงมอบงานที่กอสรางแลวเสร็จ ของสํานักงาน
ชลประทานที่ 9

กส.ชป.9
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