
ผลการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเดน็ยทุธศาสตรก์รมชลประทานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

ชือ่ส่วนราชการ   ส านักบรหิารโครงการ  กรมชลประทาน

ประเดน็ยทุธศาสตรก์รมชลประทาน      การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน    การบรหิารจัดการน้ าอยา่งบรูณาการ     การปอ้งกันภยัอันเกิดจากน้ าตามภารกิจ

องค์ความรู้ทีเ่ลือก         องค์ความรู้ที ่1    การจัดท ารายงานวางโครงการเบือ้งตน้ ส าหรบัขา้ราชการบรรจุใหม่

ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย สถานะ

1 การเตรยีมการและปรบัพฤตกิรรม

 - ทบทวนการแต่งต้ังผู้บริหารการจดัการความรู้ (CKO)  และ ภายในพฤศจกิายน 2556 ค าส่ังแต่งต้ัง CKO  KM Team มีค าส่ังแต่งต้ัง ผส.บก.  มีค าส่ังแต่งต้ัง (ค าส่ัง 

ทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) เพือ่รับผิดชอบการวางแผนและการจดั สบก.ที ่16/2556

กจิกรรมการจดัการความรู้ ลงวนัที ่29 พ.ย. 56)

 - แบ่งคณะท างานยอ่ย ทีมงานจดัการความรู้ (KM Team) ภายในกมุภาพนัธ ์2557 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานยอ่ย มีค าส่ังแต่งต้ัง บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้วเสร็จ

2 การบง่ชีแ้ละเลือกองค์ความรู้ ภายในกมุภาพนัธ ์ 2557 จ านวนรายการความรู้ทีเ่ลือก 2  องค์ความรู้ KM Team ด าเนินการแล้วเสร็จ

 - จดัประชุมทีมงานจดัการความรู้ และผู้เกี่ยวขอ้งเพือ่บ่งชี้ความรู้ จดัการความรู้ สบก.

ทีส่นับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์กรมชลประทาน จ านวน 2  องค์ความรู้

เพือ่ด าเนินการจดัการความรู้  ได้แก่

  องค์ความรู้ที ่1  การจดัท ารายงานวางโครงการเบือ้งต้น ส าหรับ

                    ขา้ราชการบรรจใุหม่

  องค์ความรู้ที ่2  การพฒันาระบบสืบค้นขอ้มูลโครงการชลประทาน

                    ทัว่ประเทศ

                             องค์ความรู้ที ่2    การพัฒนาระบบสืบค้นขอ้มลูโครงการชลประทานทัว่ประเทศ



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย สถานะ

3 การจัดท าแผนการจัดการความรู้ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.พ.ร.

ก าหนด

  - จดัท าแผนการจดัการความรู้เพือ่สนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร์ ภายใน กมุภาพนัธ ์2557 แผนการจดัการความรู้ 2557 แผนการจดัการ บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้วเสร็จ

กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  โดยบูรณาการ ของ สบก. ความรู้ 2557

กระบวนการจดัการความรู้ ทัง้ 7  ขั้นตอน  กบักระบวนการบริหาร ทีร่ะบุองค์ความรู้ที่

การเปล่ียนแปลง 6 ขั้นตอน อยา่งครบถว้นสอดคล้องเชื่อมโยงกนั สนับสนุนประเด็นยทุธ-

ศาสตร์กรมชลประทาน

  - จดัท าแผนพฒันาองค์กรตามผลการตรวจประเมิน KMA ภายใน มีนาคม 2557 แผนพฒันาองค์กร 2557 แผนพฒันาองค์กร 2557 บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้วเสร็จ

ของ สบก.

4 การสือ่สาร

  - ส่ือสารแนวทางการด าเนินการตามแผนการจดัการความรู้ให้ ภายในมีนาคม ก าหนดเวลาการส่ือสาร ส่ือสารภายใน บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้วเสร็จ

คณะท างานและผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 2557 มีนาคม 2557

  - ส่ือสารประชาสัมพนัธก์ารจดัการความรู้เพือ่ใหผู้้เกี่ยวขอ้งได้รับ ต่อเนือ่งปี 2557 ช่องทางในการส่ือสารไม่น้อยกวา่ ช่องทางการส่ือสาร บุคลากร สบก. ด าเนินการแล้ว

ทราบความกา้วหน้าในการด าเนินการตลอดจนมีความเขา้ใจและ 3 ช่องทาง (หนังสือเวยีน, อยา่งน้อย 3 ช่องทาง

ตระหนักถงึประโยชน์ของการจดัการความรู้ บอร์ดประชาสัมพนัธ์, web site,

 facebook, หอ้งคลังความรู้)

  - จดักจิกรรม Big KM Day ส านักบริหารโครงการ ภายใน กรกฎาคม 2557 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

กจิกรรม ของกลุ่มเป้าหมาย เมือ่ 17 สิงหาคม 2557



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย สถานะ

5 การสรา้งและแสวงหาความรู้

-  ใช้กจิกรรมพีส่อนน้องและการด าเนินการพฒันาระบบฐานขอ้มูล

   เพือ่สร้างและแสวงหาความรู้

  องค์ความรู้ที ่1  การจดัท ารายงานวางโครงการเบือ้งต้น ส าหรับ ภายใน เมษายน 2557 ผล AAR และความพงึพอใจของ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ขา้ราชการบรรจใุหม่และ จ านวน 10 คร้ัง

                    ขา้ราชการบรรจใุหม่ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ผู้สนใจ

  องค์ความรู้ที ่2  การพฒันาระบบสืบค้นขอ้มูลโครงการชลประทาน ภายใน กนัยายน 2557 ระบบสืบค้น 1 ระบบ กลุ่มเป้าหมายสามารถ ผู้บริหารกรม และบุคลากร ก าลังด าเนินการ

                    ทัว่ประเทศ ใช้งานระบบได้ร้อยละ 80 ทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - สร้างและแสวงหาความรู้จากบุคลากรภายในส านักโดยจดักจิกรรมดังนี้

   1) องค์ความรู้รายบุคคล 2 เร่ือง/คน ภายใน กมุภาพนัธ ์2557 จ านวนองค์ความรู้ของบุคลากร สบก. ร้อยละ 80 ขององค์ความรู้ บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

และ สิงหาคม 2557 ส่งเพือ่เผยแพร่ ทีบุ่คลากรเป้าหมายส่ง 31 สิงหาคม 2557

   2) องค์ความรู้รายกลุ่ม 1 เร่ือง / กลุ่ม,ฝ่าย ภายใน กมุภาพนัธ ์2557 จ านวนองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก กลุ่ม/ฝ่ายละ 1 องค์ความรู้ บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

และ สิงหาคม 2557 เป็นนวตักรรม 31 สิงหาคม 2557

6 การจัดความรู้ใหเ้ปน็ระบบ

 - ปรับปรุงโครงสร้างและหมวดหมูท่ีแ่สดงบนเวบ็คลังความรู้ส านักบริหาร - ภายใน กรกฎาคม 2557 ร้อยละความส าเร็จการปรับปรุง ร้อยละ 100 บุคลากร สบก. ระหวา่งด าเนินการ

โครงการ หมวดหมูใ่นคลังความรู้ สบก.



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย สถานะ

7 การประมวลและกลัน่กรองความรู้

  - ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ทีเ่ลือกจดัการความรู้ ภายใน สิงหาคม 2557 องค์ความรู้ทีผ่่าน 2  รายการ บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

ตามแผนการจดัการความรู้ การประมวล กล่ันกรอง ความรู้ 31 สิงหาคม 2557

  - ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ทีส่ร้างและแสวงหาภายในส านัก ภายใน มีนาคม 2557 จ านวนองค์ความรู้ทีผ่่านการ ร้อยละ 80 ของ บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

และ กนัยายน 2557 ประมวล กล่ันกรอง องค์ความรู้ทีไ่ด้รับ 31 สิงหาคม 2557

8 การเขา้ถึงความรู้

 - พฒันาเวบ็คลังความรู้ส านักบริหารโครงการ ใหม้ีโครงสร้างและหมวดหมู่ ต่อเนือ่งตลอดปี 2557 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจ บุคลากร สบก. ระหวา่งด าเนินการ

ทีเ่หมาะสม พร้อมใช้งาน  สะดวกในการเขา้ถงึและการน าความรู้ไปใช้ คลังความรู้ส านักบริหารโครงการ ระดับ 3 ขึ้นไป

 - พฒันาระบบหอ้งสมุดคลังความรู้ ส านักบริหารโครงการ ใหส้ามารถเผย ต่อเนือ่งตลอดปี 2557 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ พงึพอใจ บุคลากร สบก. ระหวา่งด าเนินการ

แพร่  เขา้ถงึองค์ความรู้ได้ง่าย  และจงูใจใหบุ้คลากรทัง้ภายนอกและภายใน ระบบหอ้งสมุดคลังความรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป

ส านักบริหารโครงการเขา้มาใช้งาน ส านักบริหารโครงการ

9 การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู้

  - การจดักจิกรรม KM Day สบก. เพือ่เป็นเวทีถา่ยทอดแลกเปล่ียน ตลอดปี 2556 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีร่่วมกจิกรรม ไม่น้อยกวา่ บุคลากร สบก. จ านวน 10 คร้ัง

ความรู้ ไม่น้อยกวา่ 10 คร้ัง แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อยละ 80 ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเขา้ร่วม

ของกลุ่มเป้าหมาย กจิกรรม KM Day



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย สถานะ

  - กจิกรรม Best practice ภายใน กรกฎาคม 2557 จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วม ร้อยละ 80 ของ KM Team สบก. ยงัไม่ได้ด าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

  - กจิกรรม Big KM Day ส านักบริหารโครงการ ภายใน กรกฎาคม 2557 จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้ร่วม ร้อยละ 80 ของ บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

กลุ่มเป้าหมาย เมือ่ 17 สิงหาคม 2557

10 การเรยีนรู้

 - บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งน าความรู้ทีไ่ด้ด าเนินการจดัการความรู้ไปใช้ ภายในสิงหาคม  2557 รายการขอ้เสนอแนะใน 2  รายการ หน่วยงานภายใน สบก. ยงัไม่ได้ด าเนินการ

ในการปฏบิัติงานจริงและใหข้อ้เสนอแนะพฒันาความรู้เพิม่เติม การพฒันา ทีเ่กี่ยวขอ้ง

11 การฝึกอบรมและเรยีนรู้

เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้เคร่ืองมือการจดัการความรู้ เช่น มีนาคม - กรกฎาคม 2557 ร้อยละของผู้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ บุคลากรของ สบก. จ านวน 10 คร้ัง

   - กจิกรรมพีส่อนน้อง เทียบกบักลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย

   - กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

   - เชิญวทิยากรทัง้ภายนอกและภายในส านักฯมาบรรยายใหค้วามรู้

12 การยกยอ่งชมเชย

 - จดักจิกรรมเพือ่สร้างขวญัก าลังใจแกห่น่วยงาน/บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น ภายใน กนัยายน 2557 ระดับความพงีพอใจในการเขา้ร่วม พงึพอใจ บุคลากร สบก. คร้ังที ่2

ด้านต่าง ๆ กจิกรรม ระดับ 3 ขึ้นไป เมือ่ 17 สิงหาคม 2557

 - ส่งเสริมกจิกรรมประกวดด้านการจดัการความรู้ภายใน สบก. เพือ่ส่ง ภายใน กนัยายน 2557 จ านวนคร้ังของแต่ละกจิกรรม กจิกรรมละ 1 คร้ัง บุคลากร สบก. ยงัไม่ได้ด าเนินการ

เขา้ประกวดในระดับกรม

       



ล าดบั กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตวัชีว้ดั เปา้หมาย กลุม่เปา้หมาย สถานะ

13 การวดั ประเมนิผล

 - ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ 3 คร้ัง จ านวนคร้ังการรายงาน 3 คร้ัง CKO คร้ังที ่2

และรายงาน CKO และ KM Team กรมฯ ทราบ โดยการรายงานผ่าน ความกา้วหน้าและรายงาน 31 สิงหาคม 2557

เวบ็คลังความรู้ส านักบริหารโครงการ (รอบ 6 เดือน 9 เดือน ผลการด าเนิน

และ 12 เดือน)

 - ประเมินผลการจดัการความรู้ กรมชลประทานตามเกณฑ์ KMA ภายใน สิงหาคม 2557  - จ านวนรายการประเมินทีเ่ป็นขอ้ ไม่น้อยกวา่ 3 รายการ KM Team คร้ังที ่2

ปรับปรุง /หมวด 31 สิงหาคม 2557

 - ทีมงานจดัการความรู้ และคณะท างานยอ่ยร่วมสัมมนาเพือ่ ภายใน สิงหาคม 2557  - จ านวนผู้เขา้ร่วมสัมมนา ไม่น้อยกวา่ KM Team สบก.  / คร้ังที ่2

วดั และประเมินผลส าเร็จและทบทวนแนวทางการด าเนินการ ร้อยละ 90 คณะท างาน 31 สิงหาคม 2557

ตามแผนการจดัการความรู้ ปี 2557   เพือ่สรุปบทเรียนและร่วม  - ผลการสรุปบทเรียน

เสนอแนะแนวทางในการจดัท าแผนการจดัการความรู้ปีต่อไป

 - ประเมินองค์ความรู้รายกลุ่ม / ฝ่าย ของส านักบริหารโครงการ ภายใน มีนาคม 2557 จ านวนคร้ังทีป่ระเมินองค์ความรู้ จ านวน 2 คร้ัง กลุ่ม/ฝ่าย ของ สบก. คร้ังที ่2

และ กนัยายน 2557 31 สิงหาคม 2557

ผู้ทบทวน    ............................................................................................    ประธานทีมงานจดัการความรู้ส านักบริหารโครงการ

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

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

                (...............นายสมเกยีรติ   ประจ าวงษ.์..................)


