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1 ทบทวน และจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน แผน ก.พ.-มี.ค. 61 มีคําสั่งแต่งตั้ง 2 ฉบับ คณะทํางาน
จัดการความรู้ สํานัก/กอง 1. คณะทํางานจัดการความรู้ จัดการความรู้ 
1.1 คณะทํางานจัดการความรู้ประจําปี ของ สํานัก/กอง สชป.13
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สํานัก/กอง
(พิจารณาให้มีบุคลากรทุกส่วน/ฝ่ายภายในสํานัก/กอง) 2. คณะทํางานตรวจสอบ
1.2 คณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรอง กลั่นกรองคู่มือของ สํานัก/กอง
คู่มือการปฏิบัติงานของ สํานัก/กอง ตามแนวทางกําหนด (ฉบับ)

ผล
2 จัดทําแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ แผน ก.พ.-มี.ค. 61 มีแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ 1 ฉบับ คณะทํางาน

พ.ศ. 2561 เสนอเพื่อขออนุมัติ สํานัก/กอง ปีงบประมาณ จัดการความรู้ 
พ.ศ. 2561 สชป.13

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

ของ สํานัก/กอง สื่อสารแนวทางการจัดการ ตามช่องทางที่หลากหลาย เช่น เดือนละ 1 ครั้ง (CKO) สชป.13
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 การปฎิบัติงานแล้วเสร็จ จัดการความรู้ 
โดยมีรายชื่อคู่มือ ดังนี้ (ร้อยละ) สชป.13/คณะ

ทํางานจัดทําคู่มือ
สชป.13

 - คู่มือสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
 - คู่มือการจัดทําและตรวจสอบใบสําคัญ

หมายเหตุ

 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (KM Action Plan 2018)
สํานักงานชลประทานที่ 13

ลําดับ กิจกรรม ผลการ
ดําเนินงาน

ระยะเวลา
การดําเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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 - คู่มือการจําหน่ายพัสดุ 
 - คู่มือเทคนิคการเขียนข่าว
 - คู่มือการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการของ
   สํานักงานชลประทาน
 - คู่มือการจัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
   ประจําปีและรายจ่ายล่วงหน้าปานกลาง
 - คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงาน
   โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 - คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
   และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน
 - คู่มือการจัดทํารายงานการศึกษาเบื้องต้น
   (Reconnaissance Study)
 - คู่มือการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของ
   สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 - คู่มือการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน  
 - คู่มือหลักการออกแบบระบบท่อส่งน้ําชลประทาน
   รับแรงดัน
 - คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง อ่างเก็บน้ํา
   ขนาดเล็ก สํานักงานชลประทานที่ 13
 - คู่มือการบริหารจัดการน้ํา สํานักงานชลประทานที่ 13
 - คู่มือแผนงานซ่อมแซมบํารุงรักษาและแผนงาน
   ปรับปรุงระบบชลประทาน
 - คู่มือการขึ้นบัญชีและขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ํา
 - คู่มือการตรวจสภาพเขื่อนดิน
 - คู่มือการการคํานวณและเลือกใช้ เครื่องสูบน้ํา
   ให้เหมาะกับงาน
 - คู่มือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพหนะ
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 - คู่มือการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้ํา
 - คู่มือการบริหารจัดการน้ําของโครงการ 
 - คู่มือเทคนิคการควบคุมอาคารชลประทาน 
 - คู่มือการจัดทําแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมและ
   บํารุงรักษาระบบชลประทาน
 - คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น
   ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์

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

ที่มีการตรวจสอบกลั่นกรอง ตรวจสอบกลั่นกรอง

ตามแนวทางที่กําหนด (ร้อยละ) คู่มือของ สชป.13
ผล

6 เผยแพร่คู่มือการปฎิบัติงานในคลัง แผน เม.ย.-ส.ค. 61 ร้อยละของคู่มือที่ได้รับ ร้อยละ 100 คณะทํางาน
ความรู้ของ สํานัก/กอง การเผยแพร่ในคลังความรู้ จัดการความรู้ 

ของสํานัก/กอง สชป.13
ผล

7 นําคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทําแล้วเสร็จ แผน เม.ย.-ก.ย. 61 จํานวนรายงานผลการนําคู่มือ มีรายงานอย่างน้อย คณะทํางาน
ในปีงบประมาณ 2560-2561 ไปใช้ การปฎิบัติงานไปใช้ในการ เท่ากับจํานวนคู่มือ จัดการความรู้ 
ในการปฎิบัติงานจริง ปฎิบัติงานได้จริง ที่แล้วเสร็จในปี 2560 สชป.13

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

แล้วมีการปรับปรุง และส่งผลให้ลดระยะเวลา ส่งเข้าประกวดการปรับปรุง  1 กระบวนงาน จัดการความรู้ 
ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย สําหรับส่งประกวด ประสิทธิภาพของกระบวนการ สชป.13
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ทํางาน (Process Excellent 
ทํางาน (Process Excellence Award) Award)

ผล
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9 ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านจัดการเรียน แผน มี.ค.-ก.ย. 61 ร้อยละของการเรียนการสอนและ ร้อยละ 100 สชป.13
การสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) ประเมินผลแล้วเสร็จ (ร้อยละ)
ของสํานัก/กอง

ผล

10 ดําเนินการใช้กระบวนการจัดการความรู้ แผน ก.พ.-ก.ย. 61 รายงานผลการดําเนินการ 1 ฉบับ สชป.13
เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรม  ตามแผนปลูกฝังค่านิยมและ
กรมชลประทาน วัฒนธรรมฯ

ผล
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.13

ผล

หมายเหตุ : กิจกรรมข้อ 1-11 เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ทุก สํานัก/กอง ต้องมี และสามารถเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ดาํเนินการตามแผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) และรายงานผลการดาํเนินการที ่

Website (http://person.r id.go.th/r idworkmanual/sentfiles2/) ทรัพยากรบุคคลทุกวนัที ่25 ของเดือน

...................................................
(นายไพศาล  พงศ์นรภัทร)

ประธานคณะทํางานจัดการความรู้ 
สํานักงานชลประทานที่ 13

...................................................
(นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร)
ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)
สํานักงานชลประทานที่ 13


