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1 ทบทวน และจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง

แผน    ธ.ค. 61
ผล
แผน    ธ.ค. 61

ผล
แผน    พ.ย. 61 - ธ.ค. 61
ผล
แผน    ม.ค. 61 - ก.ย. 62

ผล

ทบทวนและจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือปรับปรุงกระบวนงำน แผน ม.ค. 62 - ส.ค. 62
 (Work Manual) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และตรวจสอบกล่ันกรอง
คู่มือ

ผล

จ ำนวน 11 คู่มือ ดังน้ี
1. คู่มือกำรปฏิบัติด้ำนบัญชีครุภัณฑ์ (กำรข้ึนทะเบียน กำรยืม กำรโอน)

2. คู่มือกำรจัดท ำรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
3. คู่มือกำรตรวจสอบค่ำสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)
4. คู่มือกำรขออนุญำตใช้พ้ืนท่ีป่ำของรัฐ
5. คู่มือกำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพ่ือกำรก่อสร้ำง
6. คู่มือกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนของส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำ
7. คู่มือกำรจัดท ำเว็บไซต์และข้อมูลสำรสนเทศส ำนักพัฒนำแหล่งน้ ำ
ขนำดใหญ่
8. คู่มือกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำง กำรบริหำรสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงโดย
กำรควบคุมงำนเอง
9. คู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจเพ่ือกำรก่อสร้ำง
10. คู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและวิเครำะห์ด้ำนวิศวกรรม ส ำหรับ
งำนก่อสร้ำง
11. คู่มือกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงงำนชลประทำน

2 ทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เสนอกรมเพ่ือขออนุมัติ

แผน/ผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KM Action Plan 2019)
ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่

1.1 ค ำส่ังคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
ของ ส ำนัก/กอง

1 ฉบับ

ปีงบประมาณ 2562ระยะเวลา
การด าเนินการ

ล า
ดับ
ท่ี

กิจกรรม แผน/ผล ตัวชี วัด เป้าหมาย

มีแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

1 ฉบับ คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง

1.2 คณะท ำงำนตรวจสอบกล่ันกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนัก/กอง 2. คณะท ำงำนตรวจสอบกล่นกรองคู่มือ
ของ ส ำนัก/กอง 1 ฉบับ

ส ำนัก/กอง

หมายเหตุ

มีค าส่ังแต่งตั ง
1. คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของ ส ำนัก/
กอง

ส ำนัก/กอง

ผู้รับผิดชอบ

จ ำนวนกำรเผยแพร่คู่มือในรูปแบบต่ำงๆ มีจ ำนวนกำรเผยแพร่คู่มือใน
รูปแบบต่ำงๆ อย่ำงน้อย ร้อย
ละ 10 ของจ ำนวนคู่มือท่ีแล้ว
เสร็จต้ังแต่ปี 2560 - 2561

คณะท ำงำน
จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน/
คณะท ำงำนตรวจสอบ

กล่ันกรองคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน (Work 

manual)

3 ผู้บริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO) ของ ส ำนัก/กอง และ/หรือ 
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับภำยในส ำนัก/กองมีวิธีกำร ส่ือสำรเผยแพร่ 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ และค่ำนิยม วัฒนธรรมกรมชลประทำน
และ/หรือ องค์ควำมรู้อ่ืนๆ เป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ือง

มีกำรส่ือสำรแนวทำงนโยบำยจำก CKO 
หรือผู้บังคับบัญชำทุกระดับภำยในส ำนัก/
กอง ตำมช่องทำงท่ีหลำกหลำย เช่น กำร
ประชุม กำรใช้เทคโนโลยี line facebook
 twitter ฯลฯ

อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ผู้บริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ (CKO) 

ส ำนัก/กอง ผู้บังคับบัญชำ
ทุกระดับภำยในส ำนัก/กอง

4
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แผน/ผลปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KM Action Plan 2019)
ส านักพัฒนาแหล่งน  าขนาดใหญ่

ปีงบประมาณ 2562ระยะเวลา
การด าเนินการ

ล า
ดับ
ท่ี

กิจกรรม แผน/ผล ตัวชี วัด เป้าหมาย หมายเหตุผู้รับผิดชอบ

แผน  ธ.ค. 61 - ก.ย. 62

ผล

แผน  ต.ค. 61 - ก.ย. 62

ผล

แผน  เม.ย. 62 - ก.ย. 62

ผล

แผน  ก.ค. 62 - ก.ย. 62
ผล
แผน  ก.ย. 62

ผล

แผน  ก.ย. 62
ผล

(นายวิวัธน์ชัย คงล าธาร)
ผสญ.5

ประธานคณะท างานจัดการความรู้
ผส.พญ.

ผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO)

(นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร)

กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรคลังควำมรู้ในศูนย์ควำมรู้กลำง (RID 
Knowledge Center)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน

ร้อยละ 100 คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง

เผยแพร่คู่มือกำรปฏิบัติงำนท่ีแล้วเสร็จต้ังแต่ 2560 - 2561 ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดท ำ Infographic กำรท ำคลิปวีดิโอ

จ ำนวนกำรเผยแพร่คู่มือในรูปแบบต่ำงๆ

8 ถอดควำมรู้ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนพัฒนำแหล่งน้ ำ หรือด้ำนอ่ืนๆ
ตำมควำมเหมำะสม

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำร
ถอดควำมรู้ในรูปแบบเอกสำร หรือวีดีโอ

มีจ ำนวนกำรเผยแพร่คู่มือใน
รูปแบบต่ำงๆ อย่ำงน้อย ร้อย
ละ 10 ของจ ำนวนคู่มือท่ีแล้ว
เสร็จต้ังแต่ปี 2560 - 2561

รำยงำนผลกำรเผยแพร่คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนหรือองค์ควำมรู้อ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรปฏิบัติงำน ผ่ำนกำรเรียนกำรสอน
ภำยในหน่วยงำน (Unit School)

ร้อยละ 100 ของจ ำนวน Unit
 School ท่ีวำงแผนไว้

คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง

คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ ส ำนัก/กอง

6 น ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Workmanual) ท่ีจัดท ำแล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562 หรือองค์ควำมรู้อ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน (Unit 
School)

5

7

อย่ำงน้อย 1 รำย ทีมงำนถอดควำมรู้

9 หน่วยงำนภำยในส ำนัก จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่นภำพข่ำวกิจกรรม

1 ฉบับ คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้

10 จัดส่งสรุปผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 ฉบับ คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้


