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1 ทบทวน และจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะท ำงำน
กำรจัดกำรควำมรู้ กองพัสดุ
1.1 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ กองพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(พิจำรณำให้มีบุคลำกรทุกส่วน/ฝ่ำยภำยในส ำนัก/กอง)
1.2 คณะท ำงำนตรวจสอบกล่ันกรอง
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของ กองพัสดุ

พ.ย.61 มีค ำส่ังแต่งต้ัง
1. คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้
กองพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2562
2. คณะท ำงำนตรวจสอบ
กล่ันกรองคู่มือของ กองพัสดุ

2 ฉบับ คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ 

กองพัสดุ

2 ทบทวนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้ กองพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2562  เสนอขออนุมัติ

ต.ค.-พ.ย.61 มีแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนัก/กอง ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. 2562

1 ฉบับ คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ 

กองพัสดุ

3 ผู้บริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO) ของกองพัสดุ และ/หรือผู้บังคับบัญชำทุก
ระดับภำยในกองพัสดุ ส่ือสำรเผยแพร่ แนวทำงกำรจัด
กำรควำมรู้ ค่ำนิยม วัฒนธรรมกรมชลประทำน และองค์ควำมรู้อ่ืน ๆ เป็น
ประจ ำอย่ำงต่อเน่ือง

พ.ย.-ก.ย.62 มีกำรส่ือสำรแนวทำง 
นโยบำยจำก CKO และ/หรือ
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับภำยใน
กองพัสดุ ตำมช่องทำงท่ี
หลำกหลำย เช่น กำรประชุม 
กำรใช้เทคโนโลยี line 
facebook twitter ฯลฯ

อย่ำงน้อย
เดือนละ 1 

คร้ัง

ผู้บริหำรจัดกำร
ควำมรู้ (CKO) 

กองพัสดุ
ผู้บังคับบัญชำ

ทุกระดับภำยใน
กองพัสดุ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กองพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับ กิจกรรม
ระยะเวลา

การด าเนินการ
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4 ทบทวนและจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และตรวจสอบกล่ันกรองคู่มือกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 18 คู่มือ ดังน้ี

ต.ค.-ส.ค. .62 ร้อยละของกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฎิบัติงำนแล้วเสร็จ

ร้อยละ 100
 ของจ ำนวน

คู่มือท่ี
วำงแผนไว้

คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้

 กองพัสดุ

สำมำรถ
น ำเร่ืองท่ี
เร่งด่วน

มำ
ทดแทน
คู่มือท่ี

ก ำหนดได้

1. กำรรำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ กองพัสดุ

2. กำรน ำรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรต่ำงส ำนัก /กอง ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่ำน
กำรเลือกสรร กองพัสดุ

3. กำรเสนอลงโทษผู้ท้ิงงำน (กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับกำรคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท ำสัญญำ
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ)

4. กำรเสนอลงโทษผู้ท้ิงงำน (กรณีคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

5. กำรเช่ือมโยงระบบค ำนวณรำคำกลำงอิเล็กทรอนิกส์กับระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)

6. กำรด ำเนินกำรในระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีกิจกำรร่วม
ค้ำ กิจกำรค้ำร่วม

7. กำรท ำงำนในระบบ  GFMIS WEB ONLINE กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

8. กำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซ้ือจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิแล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง(ข)

9. กำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซ้ือจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิแล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
คัดเลือก

10.กำรเสนอลงโทษผู้ท้ิงงำน (กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญำกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริต )

11. กำรจัดซ้ือโดยวิธี e-bidding

12. กำรจัดท ำสัญญำงำนจ้ำงก่อสร้ำง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุล าดับ กิจกรรม

ระยะเวลา
การด าเนินการ

13. กำรข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์

14. กำรจ ำหน่ำยพัสดุโดยวิธีกำรขำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ .ศ. 2560

15. กำรโอนสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรชลประทำนให้กรม
ชลประทำน

16. กำรด ำเนินกำรร้ือถอนสินทรัพย์ประเภทอำคำร ส่ิงก่อสร้ำง

17. กำรด ำเนินกำรก ำหนดช่ือเรียกของครุภัณฑ์

18.  กำรรำยงำนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กำรซ่อมใหญ่ครุภัณฑ์

5 เผยแพร่คู่มือกำรปฎิบัติงำนท่ีแล้วเสร็จ ต้ังแต่ปีงบประมำณ พ .ศ. 2560-2561 
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำ Infographic กำรท ำคลิปวีดิโอ

ม.ค.61-ก.ย.62 จ ำนวนกำรเผยแพร่คู่มือใน
รูปแบบต่ำง ๆ

มีจ ำนวนกำร
เผยแพร่คู่มือ
ในรูปแบบ

ต่ำง ๆ อย่ำง
น้อย ร้อยละ

 10 ของ
จ ำนวนคู่มือ
ปี 60-61

คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้

 กองพัสดุ
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6 น ำคู่มือปฏิบัติงำนท่ีจัดท ำแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2560-2562 หรือองค์
ควำมรู้อ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในหน่วยงำน 
(Unit school) โดยมีหัวข้อท่ีจะด ำเนินกำร จ ำนวน 18 หัวข้อ ดังน้ี

ธ.ค.61-ก.ย.62 รำยงำนผลกำรเผยแพร่คู่มือ
กำรปฎิบัติงำนหรือองค์
ควำมรู้อ่ืนท่ีจ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติงำน ผ่ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำยใน
หน่วยงำน (Unit School)

ร้อยละ 100
 ของจ ำนวน

 unit 
school ท่ี
วำงแผนไว้

คณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้

 กองพัสดุ

สำมำรถ
น ำเร่ืองท่ี
เร่งด่วน

มำ
ทดแทน
หัวข้อท่ี

ก ำหนดได้

1. กำรรำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ กองพัสดุ

2. กำรน ำรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรต่ำงส ำนัก /กอง ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่ำน
กำรเลือกสรร

3. กำรเสนอลงโทษผู้ท้ิงงำน (กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับกำรคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท ำสัญญำ
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ)

4. กำรเสนอลงโทษผู้ท้ิงงำน (กรณีคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

5. กำรเช่ือมโยงระบบค ำนวณรำคำกลำงอิเล็กทรอนิกส์กับระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(e-GP)

6. กำรด ำเนินกำรในระบบจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรณีกิจกำรร่วม
ค้ำ กิจกำรค้ำร่วม

7. กำรท ำงำนในระบบ  GFMIS WEB ONLINE กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

8. กำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซ้ือจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิแล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง(ข)

9. กำรบันทึกข้อมูลในระบบจัดซ้ือจัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิแล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยวิธี
คัดเลือก

10.กำรเสนอลงโทษผู้ท้ิงงำน (กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญำกระท ำกำรอันมีลักษณะเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือกระท ำกำรโดยไม่สุจริต )

11. กำรจัดซ้ือโดยวิธี e-bidding

12. กำรจัดท ำสัญญำงำนจ้ำงก่อสร้ำง

13. กำรข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์






