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

1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน แผน ก.พ. 61 มีคําส่ังแตงต้ัง 2 ฉบับ คณะทํางาน

จัดการความรู สํานัก/กอง 1. คณะทํางานจัดการความรู จัดการความรู 

1.1 คณะทํางานจัดการความรูประจําป ของ สาํนัก/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 เสนอเพ่ือขออนุมัติ สํานัก/กอง ปงบประมาณ จัดการความรู 

หมายเหตุ

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

สํานักงานชลประทานท่ี ๑๑

ลําดับ กิจกรรม
ผลการ

ดําเนินงาน
ระยะเวลา

การดําเนนิการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผดิชอบ

พ.ศ. 2561 สํานัก/กอง

ผล

3 ผูบริหารการจัดการความรู (CKO) แผน มี.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
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4 จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผน มี.ค.-ก.ค. 61 รอยละของการจัดทําคูมือ รอยละ 100 คณะทํางาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 การปฎิบัติงานแลวเสร็จ จัดการความรู 

โดยมีรายชื่อคูมือ ดังน้ี (รอยละ) สํานัก/กอง

  ๑. คูมือการหาประสิทธิภาพการชลประทาน

  ๒. คูมือการจัดทําแผนงบประมาณประจําป

  ๓. คูมือการเก็บรวบรวมและวิคราะหขอมูลดานอุทกวิทยา

      และอุตุนิยมวิทยา

  ๔. คูมือการรายงานผลการเพาะปลูกพืช 

  ๕. คูมือการเฝาระวังและติดตามสถานการณทางธรรมชาติที่มี

      ผลกระทบตอความปลอดภัยอาคารชลประทานและคันคลอง

  6. คูมือการพิจารณาเบื้องตน และการบริหารจัดการ

      โครงการในเขตสํานักงานชลประทานที่ ๑๑

  ๗. คูมือการทดสอบคณุสมบัติดินลูกรัง

  ๘. คูมือหลักการตรวจสอบแผนที่งานชลประทาน

  ๙. คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการออกแบบโครงการชลประทาน

      สํานักงานชลประทานที1่1

๑๐. การจัดทําแผนการซอมบํารุงรกัษาเครื่องสูบน้ํา 

      เคร่ืองเก็บขยะอัตโนมัติ และเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ (MTEF)

๑๑. คูมืองานปฏิบัติการดานสื่อสาร

๑๒. คูมือบํารุงรกัษา และซอมแซมเครื่องสูบน้ํา แบบจุม 

      (Submersible Pump) เบื้องตน

๑๓. คูมือการจัดทําบันทึกขอมูลการซอมแซมบํารุงรักษา

      เคร่ืองจักร เครื่องมือ เพ่ือลงประวัติการซอมแซมและ

      วางแผนการซอมแซมบํารุงรักษา
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๑๔. คูมือการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

      ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

๑๕. คูมือการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

๑6. คูมือการปฏิบัติงานรับ-สงหนังสอืในระบบสารบรรณ

      อิเล็กทรอนิกส

17. คูมือกระบวนงานการแตงต้ังขาราชการภายใน

      สํานักงานชลประทานที่ 11

18. คูมือหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน

      บุคคลลูกจางชั่วคราว

19. คูมือการปฏิบัติงานองคกรผูใชนํ้าชลประทาน

๒0. คูมือการจัดทําแผนงานปรับปรุงซอมแซมและบํารุงรกัษา

      ระบบชลประทาน

ผล

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

ที่มีการตรวจสอบกล่ันกรอง 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




