แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
(Objective)

เป้าหมาย

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการ

ของตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้า
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. การบริหารจัดการน้า

สบก.-1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดทา
รายงานการศึกษาของสานักฯ

สบก.-1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ 85

อย่างบูรณาการ

สบก.-2 รายงานการศึกษาของสานักฯ แล้วเสร็จ

สบก.-2.1 (ชป13) ร้อยละของงานศึกษา
โครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ร้อยละ 100 - การจัดทารายงานวางโครงการเบื้องต้นสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่

สบก.3.1 ร้อยละของการบริหารโครงการตาม
สัญญาเป็นไปตามแผน

ร้อยละ 100

สบก.-3.2 ร้อยละของการบริหารโครงการตาม
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นไป
ตามแผน

ร้อยละ 100

สบก.-4 ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม

สบก.-4.1 (ชป17) ร้อยละของจานวนครั้งที่
ดาเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะของการ
ศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ร้อยละ 100 - การประชาสัมพันธ์

สบก.-5 มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุน
การดาเนินการดาเนินงาน

สบก.-5.1 (ชป21) ร้อยละของงานศึกษาหรือ
วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

ร้อยละ 100
เสร็จก่อน
41,883

สบก.-6 ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ

สบก.6-1 (ชป24.1) ร้อยละของอัตราการเบิก
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 2)

ร้อยละ 29

สบก.-6.2 (ชป24.2) ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

ร้อยละ 86

สบก.-7 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการ สบก.-7.1 (ชป26) ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการ
ทางาน
สานักที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่
องค์กรคาดหวัง

ร้อยละ 80

3. การป้องกันและบรรเทา ตามแผน
ภัยอันเกิดจากน้าตาม
ภารกิจ
สบก.-3 การบริหารโครงการเป็นไปตามแผน

แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ชื่อส่วนราชการ สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
(Objective)
สบก.-7.2 (ชป27) ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการ

ของตัวชี้วัด

ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ร้อยละ 85 - แนวทางการส่งเสริมการทางานเป็นทีม
- แนวทางปรับปรุงสถานที่ให้น่าทางาน
- แนวทางการจัดสรรอุปกรณ์การทางาน
- ระบบงานสารบรรณสานักบริหารโครงการ
3.01-5.00

สบก.-8 องค์กรมีการจัดการความรู้

สบก.8.1 (ชป28) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจ
ประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

สบก.-9 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

สบก.-9.1 (ชป29.1) ร้อยละของการบันทึก
ข้อมูลในระบบติดตาม Online

ร้อยละ 100

สบก.-9.2 (ชป.29.2) คุณภาพเว็บไซต์ของ
สานัก/กอง

5

สบก.-9.3 (ชป.29.3) ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
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- การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลโครงการชลประทานทั่วประเทศ
- การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย
- ระบบติดตามการปฏิบัติงานสานักบริหารโครงการ

องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบตั ริ าชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดการความรู้
องค์ความรู้ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน, การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้าตามภารกิจ
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การพัฒนาความรู้ด้านกระบวนกรสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการจัดทาด้านกระบวนกรขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยอื่นเป็นจานวนมาก จึงทาให้สานักบริหารโครงการเรียกบรรจุข้าราชใหม่
ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ซึ่งโดยส่วนมากเป็นวิศวกรที่จบในสาขาวิศกรรมโยธา ยังขาดประสบการในการจัดทาด้านกระบวนกร ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ
ของบุคลากรในสานักบริหารโครงการ จึงต้องดาเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินการงานดังกล่าว เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกันทุกคน

ตัวชี้วัดตามคารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM :

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน
องค์ความรู้ที่ 2

ร้อยละ 100

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน, การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ และการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้าตามภารกิจ
องค์ความรู้ที่จาเป็น : การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้า
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เนื่องจากข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการจัดทาด้านการวางโครงการพัฒนาแหล่งน้าขอย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยอื่นเป็นจานวนมาก จึงทาให้สานักบริหารโครงการ
เรียกบรรจุข้าราชใหม่ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ซึ่งโดยส่วนมากเป็นวิศวกรที่จบในสาขาวิศกรรมโยธา ยังขาดประสบการในการจัดทาทาด้านการวาง
โครงการพัฒนาแหล่งน้า ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญของบุคลากรในสานักบริหารโครงการ จึงต้องดาเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินการงานดังกล่าว
เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกันทุกคน
ตัวชี้วัดตามคารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทา KM :

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

5

ผู้ทบทวน : .............................................................................

ผู้อนุมัต.ิ ...............................................................................

ประธานทีมงานจัดการความรู้สานักบริหารโครงการ

ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ (CKO)

แผนการจัดการความรู้เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชือ่ ส่วนราชการ สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
องค์ความรู้ทเี่ ลือก

การพัฒนาแหล่งน้าและเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ

การป้องกันภัยอันเกิดจากน้าตามภารกิจ

องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาความรู้ดา้ นกระบวนกรสาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
องค์ความรู้ที่ 2 การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้า

ลาดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

ภายในธันวาคม 2558

คาสั่งแต่งตั้ง CKO KM Team

มีคาสั่งแต่งตั้ง

ผส.บก.

CKO

ภายในมกราคม 2559

จานวนรายการความรู้ทเี่ ลือก

2 องค์ความรู้

KM Team

KM Team

สบก.

สบก.

การเตรียมการและปรับพฤติกรรม
- ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) และ
ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) เพือ่ รับผิดชอบการวางแผนและการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้

2

การบ่งชีแ้ ละเลือกองค์ความรู้
- จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องเพือ่ บ่งชี้ความรู้
ทีส่ นับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน จานวน 2 องค์ความรู้
เพือ่ ดาเนินการจัดการความรู้ ได้แก่
องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาความรู้ด้านกระบวนกร
สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
องค์ความรู้ที่ 2 การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้า

จัดการความรู้

ลาดับ
3

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

ภายในมกราคม 2559

แผนการจัดการความรู้ 2559

แผนการจัดการ

บุคลากร สบก.

KM Team

ของ สบก.

ความรู้ 2559

การจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.พ.ร.
กาหนด
- จัดทาแผนการจัดการความรู้เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยบูรณาการ
กระบวนการจัดการความรู้ ทัง้ 7 ขั้นตอน กับกระบวนการบริหาร

ทีร่ ะบุองค์ความรู้ที่

การเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน อย่างครบถ้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

สนับสนุนประเด็นยุทธ-

สบก.

ศาสตร์กรมชลประทาน

- จัดทาแผนพัฒนาองค์กรตามผลการตรวจประเมิน KMA

ภายในมกราคม 2559

แผนพัฒนาองค์กร 2559

แผนพัฒนาองค์กร 2559

บุคลากร สบก.

ของ สบก.

4

KM Team
สบก.

การสือ่ สาร
- สื่อสารแนวทางการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้

ภายในกุมภาพันธ์ 2559

กาหนดเวลาการสื่อสาร

คณะทางานและผู้เกี่ยวข้องทราบ
- สื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เพือ่ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รบั

สื่อสารภายใน

บุคลากร สบก.

พฤษภาคม 2559
ต่อเนือ่ งปี 2559

ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้

ช่องทางในการสื่อสารไม่น้อยกว่า

ช่องทางการสื่อสาร

3 ช่องทาง (หนังสือเวียน,

อย่างน้อย 3 ช่องทาง

KM Team
สบก.

บุคลากร สบก.

KM Team
สบก.

บอร์ดประชาสัมพันธ์, web site,
facebook, ห้องคลังความรู้)

- จัดกิจกรรม Big KM Day สานักบริหารโครงการ

ภายใน กรกฎาคม 2559

จานวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กิจกรรม

ของกลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร สบก.

KM Team
สบก.

ลาดับ
5

กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

ภายใน เมษายน 2559

ผล AAR และความพึงพอใจของ

ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ข้าราชการบรรจุใหม่และ

KM Team

ผู้สนใจ

สบก. และ

การสร้างและแสวงหาความรู้
- ใช้กจิ กรรมพีส่ อนน้องและการดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพือ่ สร้างและแสวงหาความรู้
องค์ความรู้ที่ 1 การพัฒนาความรู้ด้านกระบวนกร
สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรทีไ่ ด้
รับเชิญบรรยาย

องค์ความรู้ที่ 2 การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้า

ภายใน กันยายน 2559

ฐานข้อมูลสาหรับคลังความรู้ สบก.

กลุ่มเป้าหมายสามารถ

ผู้บริหารกรม และบุคลากร

ใช้งานระบบได้รอ้ ยละ 80

ทีเ่ กี่ยวข้อง

บุคลากร สบก.

- สร้างและแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในสานักโดยจัดกิจกรรมดังนี้
1) องค์ความรู้รายบุคคล 2 เรื่อง/คน

ภายใน กุมภาพันธ์ 2559
และ สิงหาคม 2559

2) องค์ความรู้รายกลุ่ม 1 เรื่อง / กลุ่ม,ฝ่าย
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ภายใน กุมภาพันธ์ 2559

จานวนองค์ความรู้ของบุคลากร สบก. ร้อยละ 80 ขององค์ความรู้
ส่งเพือ่ เผยแพร่

เป็นนวัตกรรม

ภายใน กรกฎาคม 2559

ร้อยละความสาเร็จการปรับปรุง

บุคลากร สบก.

บุคลากร สบก.

บุคลากร สบก.

บุคลากร สบก.

KM Team สบก.

ทีบ่ ุคลากรเป้าหมายส่ง

จานวนองค์ความรู้ทไี่ ด้รบั การคัดเลือก กลุ่ม/ฝ่ายละ 1 องค์ความรู้

และ สิงหาคม 2559

บุคลากร สบก.

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมูท่ แี่ สดงบนเว็บคลังความรู้สานักบริหารโครงการ

หมวดหมูใ่ นคลังความรู้ สบก.

ร้อยละ 100

และคณะทางาน
พัฒนาเว็บฯ

ลาดับ
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กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

ภายใน สิงหาคม 2559

องค์ความรู้ทผี่ ่าน

2 รายการ

บุคลากร สบก.

หน.กลุ่ม/ฝ่าย

การประมวล กลั่นกรอง

ความรู้

การประมวลและกลัน่ กรองความรู้
- ดาเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ทเี่ ลือกจัดการความรู้
ตามแผนการจัดการความรู้

ผอ.ส่วน และ
ผส.บก.

- ดาเนินการประมวล กลั่นกรองความรู้ทสี่ ร้างและแสวงหาภายในสานัก
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ภายใน มีนาคม 2559

จานวนองค์ความรู้ทผี่ ่านการ

ร้อยละ 80 ของ

และ กันยายน 2559

ประมวล กลั่นกรอง

องค์ความรู้ทไี่ ด้รบั

ต่อเนือ่ งตลอดปี 2559

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

พึงพอใจ

คลังความรู้สานักบริหารโครงการ

ระดับ 3 ขึ้นไป

บุคลากร สบก.

คณะทางาน
กลั่นกรอง

การเข้าถึงความรู้
- พัฒนาเว็บคลังความรู้สานักบริหารโครงการ ให้มีโครงสร้างและหมวดหมู่
ทีเ่ หมาะสม พร้อมใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงและการนาความรู้ไปใช้

บุคลากร สบก.

KM Team สบก.
และคณะทางาน
พัฒนาเว็บฯ

- พัฒนาระบบห้องสมุดคลังความรู้ สานักบริหารโครงการ

ต่อเนือ่ งตลอดปี 2559

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

พึงพอใจ

ระบบห้องสมุดคลังความรู้

ระดับ 3 ขึ้นไป

บุคลากร สบก.

และคณะทางาน

สานักบริหารโครงการ
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KM Team สบก.
พัฒนาเว็บฯ

การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้
- การจัดกิจกรรม KM Day สบก. เพือ่ เป็นเวทีถา่ ยทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง

ตลอดปี 2559

จานวนกลุ่มเป้าหมายทีร่ ว่ มกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า

บุคลากร สบก.

KM Team

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร้อยละ 80

ทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเข้าร่วม

สบก.

ของกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม KM Day

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้
- กิจกรรม Best practice

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลุม่ เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

ภายใน กรกฎาคม 2559

จานวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม

ร้อยละ 80 ของ

KM Team สบก.

KM Team

กลุ่มเป้าหมาย
- กิจกรรม Big KM Day

ภายใน กรกฎาคม 2559

จานวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม

ร้อยละ 80 ของ

สบก.
บุคลากร สบก.

กลุ่มเป้าหมาย
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KM Team
สบก.

การเรียนรู้
- บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องนาความรู้ทไี่ ด้ดาเนินการจัดการความรู้ไปใช้

ภายในสิงหาคม 2559

ในการปฏิบัติงานจริงและให้ขอ้ เสนอแนะพัฒนาความรู้เพิม่ เติม

รายการข้อเสนอแนะใน

2 รายการ

การพัฒนา

หน่วยงานภายใน สบก.

หน่วยงาน

ทีเ่ กี่ยวข้อง

ภายใน สบก.
ทีเ่ กี่ยวข้อง

11

การฝึกอบรมและเรียนรู้
เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
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มีนาคม - กรกฎาคม 2559

ร้อยละของผู้รว่ มโครงการ

ไม่น้อยกว่า

บุคลากรของ สบก.

KM Team สบก.

เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมาย

ระดับความพีงพอใจในการเข้าร่วม

พึงพอใจ

บุคลากร สบก.

KM Team สบก.

กิจกรรม

ระดับ 3 ขึ้นไป

จานวนครั้งของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรมละ 1 ครั้ง

บุคลากร สบก.

KM Team สบก.

การยกย่องชมเชย
- จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างขวัญกาลังใจแก่หน่วยงาน/บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น

ภายใน กันยาน 2559

ด้านต่าง ๆ

- ส่งเสริมกิจกรรมประกวดด้านการจัดการความรู้ภายใน สบก. เพือ่ ส่ง
เข้าประกวดในระดับกรม

ภายใน กันยาน 2559

ลาดับ
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กิจกรรมการจัดการความรู้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

3 ครั้ง

จานวนครั้งการรายงาน

3 ครั้ง

CKO

KM Team

การวัด ประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
และรายงาน CKO และ KM Team กรมฯ ทราบ โดยการรายงานผ่าน

ความก้าวหน้าและรายงาน

เว็บคลังความรู้สานักบริหารโครงการ (รอบ 6 เดือน 9 เดือน

สบก.

ผลการดาเนิน

และ 12 เดือน)
- ประเมินผลการจัดการความรู้ กรมชลประทานตามเกณฑ์ KMA

ภายใน สิงหาคม 2559

- จานวนรายการประเมินที่เป็นข้อ
ปรับปรุง

- ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทางานย่อยร่วมสัมมนาเพื่อ

ภายใน สิงหาคม 2559

- จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

วัด และประเมินผลสาเร็จและทบทวนแนวทางการดาเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2559 เพื่อสรุปบทเรียนและร่วม

ไม่น้อยกว่า 3 รายการ

KM Team

KM Team

ไม่น้อยกว่า

KM Team สบก. /

KM Team

ร้อยละ 90

คณะทางาน

จานวน 2 ครั้ง

กลุ่ม/ฝ่าย ของ สบก.

/หมวด

- ผลการสรุปบทเรียน

เสนอแนะแนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ปีต่อไป
- ประเมินองค์ความรู้รายกลุ่ม / ฝ่าย ของสานักบริหารโครงการ

ภายใน มีนาคม 2559

จานวนครั้งที่ประเมินองค์ความรู้

และ กันยายน 2559

ผู้ทบทวน ............................................................................................ ประธานทีมงานจัดการความรู้สานักบริหารโครงการ
( ...........นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง..........................)
ผู้อนุมัติ

..........................................................................................
(...............นายสมเกียรติ ประจาวงศ์...................)

ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ (CKO)

KM Team
สบก.

