
แผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อส่วนราชการ   ส านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน      การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน    การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ     การป้องกันภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจ

องค์ความรู้ที่เลือก         องค์ความรู้ที่ 1    การจัดท ารายงานวางโครงการ ส าหรับขา้ราชการบรรจุใหม่

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process : CMP)

1 การเตรียมการและปรับพฤติกรรม

 - ทบทวนการแต่งต้ังผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)  และ ภายในธันวาคม 2557 ค าส่ังแต่งต้ัง CKO  KM Team มีค าส่ังแต่งต้ัง ผส.บก.  มีค าส่ังแต่งต้ัง (ค าส่ัง 

ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) เพื่อรับผิดชอบการวางแผนและการจัด สบก.ที่ 16/2557

กิจกรรมการจัดการความรู้ ลงวันที่ 29 พ.ย. 57)

2 การสื่อสาร

  - ส่ือสารแนวทางการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้ ภายในมกราคม ก าหนดเวลาการส่ือสาร ส่ือสารภายใน บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้วเสร็จ

คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทราบ 2558 ธันวาคม 2557

  - ส่ือสารประชาสัมพนัธ์การจัดการความรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ ต่อเนื่องปี 2557 ช่องทางในการส่ือสารไม่น้อยกว่า ช่องทางการส่ือสาร บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการตลอดจนมีความเข้าใจและ 3 ช่องทาง (หนังสือเวียน, อย่างน้อย 3 ช่องทาง

ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ บอร์ดประชาสัมพนัธ,์ web site,

 facebook, ห้องคลังความรู้)

                             องค์ความรู้ที่ 2    การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

  - จัดกิจกรรม Big KM Day ส านักบริหารโครงการ ภายใน กรกฎาคม 2558 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากร สบก. ยังไม่ได้ด าเนินการ

กิจกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย

3 กระบวนการเครื่องมือ

การจัดท าแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

  - จัดท าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใน กุมภาพนัธ์ 2558 แผนการจัดการความรู้ 2558 แผนการจัดการ บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้วเสร็จ

กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย ของ สบก. ความรู้ 2558

กระบวนการบริหาการเปล่ียนแปลง 6 ขั้นตอน กับกระบวนการจัดการ ที่ระบุองค์ความรู้ที่

ความรู้ 7 ขั้นตอน รวม 13 ขั้นตอน อย่างครบถ้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน สนับสนุนประเด็นยุทธ-

ศาสตร์กรมชลประทาน

  - กิจกรรม KM Buddy 2015 ต่อเนื่องทั้งปี 2558 จัดกิจกรรม KM Buddy กิจกรรมที่ด าเนินการ บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

ร่วมกับหน่วยงานคู่ Buddy ร่วมกัน

ต่อเนื่องทั้งปี 2558

4 การฝึกอบรมและให้ความรู้

เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ เช่น ภายใน กรกฎาคม 2558 ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า บุคลากรของ สบก. ก าลังด าเนินการ

   - กิจกรรมพี่สอนน้อง เทียบกับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

   - กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

   - เชิญวิทยากรทั้งภายนอกและภายในส านักฯมาบรรยายให้ความรู้



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

5 การยกย่องชมเชย

 - จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่หน่วยงาน/บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ภายใน กันยายน 2558 ระดับความพงีพอใจในการเข้าร่วม พงึพอใจ บุคลากร สบก. ยังไม่ได้ด าเนินการ

ด้านต่าง ๆ กิจกรรม ระดับ 3 ขึ้นไป

 - ส่งเสริมกิจกรรมประกวดด้านการจัดการความรู้ภายใน สบก. เพื่อส่ง ภายใน กันยายน 2558 จ านวนคร้ังของแต่ละกิจกรรม กิจกรรมละ 1 คร้ัง บุคลากร สบก. ยังไม่ได้ด าเนินการ

เข้าประกวดในระดับกรม

       

6 การวัด ประเมินผล

 - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 3 คร้ัง จ านวนคร้ังการรายงาน 3 คร้ัง CKO คร้ังที่ 1

และรายงาน CKO และ KM Team กรมฯ ทราบ โดยการรายงานผ่าน ความก้าวหน้าและรายงาน 31 มีนาคม 2558

เว็บคลังความรู้ส านักบริหารโครงการ (รอบ 6 เดือน 9 เดือน ผลการด าเนิน

และ 12 เดือน)

 - ประเมินผลการจัดการความรู้ กรมชลประทานตามเกณฑ์ KMA ภายใน สิงหาคม 2558  - จ านวนรายการประเมินที่เป็นข้อ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ KM Team ยังไม่ได้ด าเนินการ

ปรับปรุง /หมวด

 - ทีมงานจัดการความรู้ และคณะท างานย่อยร่วมสัมมนาเพื่อ ภายใน สิงหาคม 2558  - จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า KM Team สบก.  / ยังไม่ได้ด าเนินการ

วัด และประเมินผลส าเร็จและทบทวนแนวทางการด าเนินการ ร้อยละ 90 คณะท างาน

ตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2558   เพื่อสรุปบทเรียนและร่วม  - ผลการสรุปบทเรียน

เสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการความรู้ปีต่อไป



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

 - ประเมินองค์ความรู้รายกลุ่ม / ฝ่าย ของส านักบริหารโครงการ ภายใน มีนาคม 2558 จ านวนคร้ังที่ประเมินองค์ความรู้ จ านวน 2 คร้ัง กลุ่ม/ฝ่าย ของ สบก. คร้ังที่ 1

และ กันยายน 2558 31 มีนาคม 2558

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP)

1 การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้ ภายในธันวาคม  2557 จ านวนรายการความรู้ที่เลือก 2  องค์ความรู้ KM Team ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จัดประชุมทีมงานจัดการความรู้ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ความรู้ จัดการความรู้ สบก.

ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน จ านวน 2  องค์ความรู้

เพื่อด าเนินการจัดการความรู้  ได้แก่

  องค์ความรู้ที่ 1  การจัดท ารายงานวางโครงการ ส าหรับข้าราชการ

                    บรรจุใหม่

  องค์ความรู้ที่ 2  การพฒันาระบบจัดเก็บเอกสาร

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

-  ใช้กิจกรรมพี่สอนน้องและการด าเนินการพฒันาระบบฐานข้อมูล

   เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้

  องค์ความรู้ที่ 1  การจัดท ารายงานวางโครงการ ส าหรับข้าราชการ ภายใน มิถุนายน 2558 ผล AAR และความพงึพอใจของ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ข้าราชการบรรจุใหม่และ ก าลังด าเนินการ

                    บรรจุใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนใจ

  องค์ความรู้ที่ 2  การพฒันาระบบจัดเก็บเอกสาร ภายใน กันยายน 2558 ระบบจัดเก็บเอกสาร 1 ระบบ กลุ่มเป้าหมายสามารถ ผู้บริหารกรม และบุคลากร ก าลังด าเนินการ

ใช้งานระบบได้ร้อยละ 80 ที่เกี่ยวข้อง



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

 - สร้างและแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในส านักโดยจัดกิจกรรมดังนี้

   1) องค์ความรู้รายบุคคล 2 เร่ือง/คน ภายใน กุมภาพนัธ์ 2558 จ านวนองค์ความรู้ของบุคลากร สบก. ร้อยละ 80 ขององค์ความรู้ บุคลากร สบก. คร้ังที่ 1

และ สิงหาคม 2558 ส่งเพื่อเผยแพร่ ที่บุคลากรเป้าหมายส่ง 31 มีนาคม 2558

   2) องค์ความรู้รายกลุ่ม 1 เร่ือง / กลุ่ม,ฝ่าย ภายใน กุมภาพนัธ์ 2558 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการคัดเลือก กลุ่ม/ฝ่ายละ 1 องค์ความรู้ บุคลากร สบก.

และ สิงหาคม 2558 เป็นนวัตกรรม

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

 - ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมู่ที่แสดงบนเว็บคลังความรู้ส านักบริหาร- ภายใน กรกฎาคม 2558 ร้อยละความส าเร็จการปรับปรุง ร้อยละ 100 บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

โครงการ หมวดหมู่ในคลังความรู้ สบก.

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้

  - ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ที่เลือกจัดการความรู้ ภายใน สิงหาคม 2558 องค์ความรู้ที่ผ่าน 2  รายการ บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

ตามแผนการจัดการความรู้ การประมวล กล่ันกรอง ความรู้

  - ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ที่สร้างและแสวงหาภายในส านัก ภายใน มีนาคม 2558 จ านวนองค์ความรู้ที่ผ่านการ ร้อยละ 80 ของ บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

และ กันยายน 2558 ประมวล กล่ันกรอง องค์ความรู้ที่ได้รับ



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

5 การเขา้ถึงความรู้

 - พฒันาเว็บคลังความรู้ส านักบริหารโครงการ ให้มีโครงสร้างและหมวดหมู่ ต่อเนื่องตลอดปี 2558 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจ บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

ที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  สะดวกในการเข้าถึงและการน าความรู้ไปใช้ คลังความรู้ส านักบริหารโครงการ ระดับ 3 ขึ้นไป

 - พฒันาระบบห้องสมุดคลังความรู้ ส านักบริหารโครงการ ให้สามารถเผย ต่อเนื่องตลอดปี 2558 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจ บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

แพร่  เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย  และจูงใจให้บุคลากรทั้งภายนอกและภายใน ระบบห้องสมุดคลังความรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ส านักบริหารโครงการเข้ามาใช้งาน ส านักบริหารโครงการ

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

  - การจัดกิจกรรม KM Day สบก. เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปล่ียน ตลอดปี 2558 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า บุคลากร สบก. ก าลังด าเนินการ

ความรู้ ไม่น้อยกว่า 10 คร้ัง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อยละ 80 ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วม

ของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม KM Day

  - กิจกรรม Best practice ภายใน กรกฎาคม 2558 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ KM Team สบก. ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

  - กิจกรรม Big KM Day ส านักบริหารโครงการ ภายใน กรกฎาคม 2558 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ 80 ของ บุคลากร สบก. ยังไม่ได้ด าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย สถานะ

7 การน าไปใชแ้ละทบทวนปรับปรุง

  - น าความรู้ที่ได้ด าเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติงานจริง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม รายการข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายการข้อเสนอแนะ ส านัก/กอง ก าลังด าเนินการ

และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาความรู้ ตามบริบทขององค์ความรู้ ในการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ทบทวน    ............................................................................................    ประธานทีมงานจัดการความรู้ส านักบริหารโครงการ

                ( ...........นายเกื้อศักด์ิ   ทาทอง..........................)

ผู้อนุมัติ      ..........................................................................................     ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ (CKO)

                (...............นายสมเกียรติ   ประจ าวงษ.์..................)


