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1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน แผน เม.ย. 61 มีคําสั่งแต่งตั้ง 2 ฉบับ คณะทํางาน
จัดการความรู้ สชป.๑๒ 1. คณะทํางานจัดการความรู้ จัดการความรู้ 
1.1 คณะทํางานจัดการความรู้ประจําปี ของ สํานัก/กอง สชป.๑๒
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สชป.๑๒
(พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายใน สชป.๑๒) 2. คณะทํางานตรวจสอบ
1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง กลั่นกรองคู่มือของ สํานัก/กอง
คู่มือการปฏิบัติงานของ สชป.๑๒ ตามแนวทางกําหนด (ฉบับ)

ผล
2 จัดทําแผนจัดการความรู้ สชป.๑๒ ปีงบประมาณ แผน เม.ย. 61 มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 1 ฉบับ คณะทํางาน

พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ สํานัก/กอง ปีงบประมาณ จัดการความรู้ 
พ.ศ. 2561 สชป.๑๒

ผล
3 ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) แผน มี.ค.-ก.ย. 61 มีการสื่อสารแนวทาง นโยบายจาก CKO อย่างน้อย ผู้บริหารจัดการความรู้ 

ของ สชป.๑๒ สื่อสารแนวทางการจัดการ ตามช่องทางที่หลากหลาย เช่น เดือนละ 1 ครั้ง (CKO) สชป.๑๒
ความรู้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง การประชุมการใช้เทคโนโลยี line 

facebook twitter ฯลฯ (ครั้ง)
ผล

4 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผน มี.ค.-ก.ค. 61 ร้อยละของการจัดทําคู่มือ ร้อยละ 100 คณะทํางาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน ๑๖ เล่ม การปฎิบัติงานแล้วเสร็จ จัดการความรู้ 
โดยมีรายชื่อคู่มือตามรายละเอียดแนบท้าย (ร้อยละ) สชป.๑๒

ผล

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สํานักงานชลประทานที่ ๑๒

ลําดับ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเหตุลําดับ กิจกรรม ผลการ

ดําเนินงาน
ระยะเวลา

การดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

5 ทบทวนและตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฎิบัติงาน แผน เม.ย.-ส.ค. 61 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 คณะทํางาน
ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจสอบกลั่นกรอง

ตามแนวทางที่กําหนด (ร้อยละ) คู่มือของ สชป.๑๒
ผล

6 เผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานในคลัง แผน เม.ย.-ส.ค. 61 ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ ร้อยละ 100 คณะทํางาน
ความรู้ของ สชป.๑๒ การเผยแพร่ในคลังความรู้ จัดการความรู้ 

ของสํานัก/กอง สชป.๑๒
ผล

7 นําคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทําแล้วเสร็จ แผน เม.ย.-ก.ย. 61 จํานวนรายงานผลการนําคู่มือ มีรายงานอย่างน้อย คณะทํางาน
ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไปใช้ การปฎิบัติงานไปใช้ในการ เท่ากับจํานวนคู่มือ จัดการความรู้ 
ในการปฎิบัติงานจริง ปฎิบัติงานได้จริง ที่แล้วเสร็จในปี 2561 สชป.๑๒

ผล
8 พิจารณากระบวนงานที่นําคู่มือไปใช้ แผน ส.ค. 61 จํานวนกระบวนงานที่มีการ อย่างน้อย คณะทํางาน

แล้วมีการปรับปรุง และส่งผลให้ลดระยะเวลา ส่งเข้าประกวดการปรับปรุง  1 กระบวนงาน จัดการความรู้ 
ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย สําหรับส่งประกวด ประสิทธิภาพของกระบวนการ สชป.๑๒
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ทํางาน (Process Excellent 
ทํางาน (Process Excellence Award) Award)

ผล
9 ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน แผน มี.ค.-ก.ย. 61 ร้อยละของการเรียนการสอนและ ร้อยละ 100 สชป.๑๒

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ประเมินผลแล้วเสร็จ (ร้อยละ)
(Unit school) ของ สชป.๑๒

ผล
ดําเนนิการตามแผนการเรยีนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) และรายงานผลการ
ดําเนนิการที ่Website (http://person.rid.go.th/ridworkmanual/sentfiles2/) ทรัพยากร

บคุคลทกุวันที ่๒๕ ของเดอืน
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10 ดําเนินการใช้กระบวนการจัดการความรู้ แผน ก.พ.-ก.ย. 61 รายงานผลการดําเนินการ 1 ฉบับ สชป.๑๒
เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรม  ตามแผนปลูกฝังค่านิยมและ
กรมชลประทาน ผล วัฒนธรรมฯ

11 สรุปบทเรียนและรายงานผลการดําเนินงาน แผน ก.ย. 61 รายงานผลการดําเนินการ 1 ฉบับ คณะทํางาน
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ จัดการความรู้ ของสํานัก/กอง จัดการความรู้ 
พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับ) สชป.๑๒

ผล

..........................................................
..

(นายเนรมิต  เทพนอก)
ประธานคณะทํางานจัดการความรู้

............................................................
(นายสุรชาติ  มาลาศรี)

ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)
สํานักงานชลประทานที่ ๑๒



รายละเอียดแนบท้าย : รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานชลประทานที่ ๑๒
จํานวน ๑๖ เล่ม ดังนี้

1 คู่มือการปฏิบัติงานสอบคัดเลือกลูกจ้างประจําเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
2 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
3 คู่มือการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานชลประทานที่ ๑๒
4 คู่มือการจัดทําประมาณการและอัตราราคางาน
5 คู่มือการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสํารวจธรณีและปฐพีวิทยา
7 คู่มือการจัดทํารายงานการพิจารณาโครงการความเหมาะสมเบื้องต้น
8 คู่มือการปฏิบัติงานสํารวจแผนที่ภูมิประเทศ
9 คู่มือการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบํารุงรักษา)

10 คู่มือปฏิบัติงานการซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ํา ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศ
11 คู่มือเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับเครื่องจักรกล ยานพหานะ เครื่องกล และเครื่องมือกลชนิดต่างๆ
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
13 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ํา
14 คู่มือการจัดทําประมาณการงานกอ่สร้างชลประทาน
15 คู่มือการส่งมอบภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 คู่มือการวางแผน ควบคุม ดูแลการส่งน้ําและการระบายน้ํา
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