
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ สถานะ หลักฐาน

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1 การเตรียมการและปรับพฤติกรรม

 -  ทบทวนการแต่งต้ังผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ภายใน ม.ค. 59 ค าส่ังแต่งต้ัง CKO KM Team มีค าส่ังแต่งต้ัง ผสก.1 - 16 CKO การประชุม ด าเนินการแล้ว เร่ือง แต่งต้ังผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) 

ทีมงานจัดการความรู้ และคณะท างานด้านการจัดการความรู้ ระดับส านัก/กอง กลุ่ม และฝ่าย ทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) 

เพื่อด าเนินการด้านการจัดการความรู้ และคณะท างานด้านการจัดการความรู้
 ( KM Team Work) ประจ าปี 2559
(รายละเอียดแนบ 1)
 -  มีการแจ้งเวียนทุกกลุ่ม ฝ่าย ทราบ
(รายละเอียดแนบ 2)

2 การสื่อสาร
 -  ส่ือสารตามแผนการจัดการความรู้ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ภายใน ก.พ. 59 ก าหนดเวลาการส่ือสาร ส่ือสารภายใน ก.พ.59 KM Team กพก. KM Team  -  เว็บไซต์ ด าเนินการแล้ว  -  เว็บไซต์

โดยทั่วกัน สกก.1 - 16 หรือ คณะท างาน -  การประชุม อย่างต่อเนื่อง  -  การประชุม
 -  แจ้งเวียนหนังสือ  -  แจ้งเวียนหนังสือ

 -  ส่ือสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องปี 59  -  ร้อยละความส าเร็จ  -  ร้อยละ 100 KM Team กพก. KM Team  -  เว็บไซต์ ด าเนินการแล้ว  -  เว็บไซต์

ได้รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินการตลอดจนมีความ ของแผนการส่ือสารฯ (ถ้าม)ี สกก.1 - 16  -  การประชุม อย่างต่อเนื่อง  -  การประชุม

เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้  -  แจ้งเวียนหนังสือ  -  แจ้งเวียนหนังสือ

 -  จ านวนช่องทางการส่ือสาร  -  อย่างน้อย 3 ช่องทาง

3 การจัดท าแผนการจัดการความรู้
 -  จัดท าแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น ภายใน ม.ค. 59 แผนการจัดการความรู้ 2559 แผนการจัดการความรู้ บุคลากรใน กพก. KM Team การประชุม ด าเนินการแล้ว  -  แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559 2559 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 

ประกอบด้วยและกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

6 กิจกรรม และกระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอนอย่าง (รายละเอียดแนบ 3)

ครบถ้วนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน - มีการแจ้งเวียนทุกกลุ่ม ฝ่าย ทราบ

(รายละเอียดแนบ 3)

แบบฟอร์มที่ 2   แผนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ช่ือส่วนราชการ  กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง  กรมชลประทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า และการพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 

องค์ความรู้ที่เลือก   องค์ความรู้ที่ 1    การสร้างประตูระบายน้ า

                        องค์ความรู้ที่ 2    แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง ส าหรับผู้ปฏิบัติกงานมือใหม่
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ สถานะ หลักฐาน

4 การให้ความรู้ด้านการจัดการ
 -  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับ ต่อเนื่อง ระดับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 ของบุคลากร บุคลากรใน กพก. KM Team การถ่ายทอด อยู่ระหว่างด าเนินการ  -  หนังสือจัดโครงการถ่ายทอดความรู้

การจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 59 (รายละเอียดแนบ4)

ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ 3 ขึ้นไป  -  รูปภาพกิจกรรม
(รายละเอียดแนบ)

5 การยกย่องชมเชย ให้รางวัล
 -  จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ ภายใน ก.ย. 59  -  ระดับความพึงพอใจของ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 บุคลากรใน กพก. KM Team การประชุม ด าเนินการแล้ว  -  หนังสือโครงการประกวดผลงาน 

แก่บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรต่อกิจกรรมการจัดการ หน่วยงาน และบุคคลด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน ความรู้ดีเด่น กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

(รายละเอียดแนบ5)

 -  สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรส่งนวัตกรรมเข้าร่วม ตามเวลาที่ก าหนด  -  จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วม อย่างน้อย 1 รายการ บุคลากรใน กพก. KM Team
ประกวดระดับกรม ประกวดในระดับกรม

6 การวัดประเมินผล
 -  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการ 3 คร้ัง จ านวนคร้ังการรายงาน 3 คร้ัง สกก.1 - 16 KM Team ประชุม ด าเนินการแล้ว  -  รายงานผลด าเนินการจัดการความรู้

ความรู้และรายงานกอง 6 9 และ 12 เดือน ความก้าวหน้าและรายงานผล (รายละเอียดแนบ6) 6 เดือน

การด าเนินการ (รายละเอียดแนบ7) 9 เดือน

 -  การประเมินผลการจัดการความรู้ ระดับส านัก/กอง (KMA) ตามก าหนดการที่ คะแนนประเมินที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 0.350 บุคลากร KM Team ประเมิน KMA อยู่ระหว่างด าเนินการ  -  ประเมิน KMA

กรมแจ้ง ที่ได้รับ (รายละเอียดแนบ8)

การคัดเลือก

 -  สรุปบทเรียนการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี ภายใน ก.ย. 59  -  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า สกก.1 - 16 KM Team ประชุม

งบประมาณ พ.ศ.2559  -  ผลการสรุปบทเรียน ร้อยละ 90
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ สถานะ หลักฐาน

กระบวนการการจัดการความรู้ 
1 การบ่งช้ีความรู้ ภายใน ม.ค. 59 รายการบ่งชี้ความรู้ มีรายการบ่งชี้ความรู้ KM Team กพก. KM Team การประชุม ด าเนินการแล้ว  -  แบบฟอร์มที่ 1 การจ าแนกองค์ความรู้

 -  ทีมงานจัดการความรู้ประชุมหารือเพื่อบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นใน ครบถ้วนตามภารกิจ ที่จ าเป็นต่อการผลักดันภารกิจ

การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
ของส านัก/กอง 

องค์ความรู้ที่ 1  (ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ 1) (รายละเอียดแนบ 9)

องค์ความรู้ที่ 2  (ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ 1)

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
 -  ใช้กิจกรรมสร้าง/แสวงหาความรู้ ดังนี้ ภายใน ก.ค. 59 ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 KM Team กพก. CFT การประชุม ด าเนินการแล้ว

องค์ความรู้ที่ 1  ใช้กิจกรรมทีมข้ามสายงาน ในการสร้าง/แสวงหาความรู้ ที่ได้รับการ
(Cross Functional Team) ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสร้างความรู้และต้ังคณะท างานรับผิดชอบ แต่งต้ัง

องค์ความรู้ที่ 2  ใช้กิจกรรมทีมข้ามสายงาน ระดับ 2 มีการด าเนินการประชุม หารือเพื่อสร้างความรู้
(Cross Functional Team) ระดับ 3 มีผลผลิตจากการสร้างความรู้เป็นไฟล์เอกสารสมบูรณ์

ระดับ 4 ผลผลิตจากการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการประมวล กล่ันกรองจากผู้ได้รับมอบหมาย
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 3 ช่องทาง

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
 -  จัดรูปแบบเอกสารความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ให้เป็น ภายใน ก.ค. 59 เอกสารความรู้ตามรูปแบบ อย่างน้อย 2 รายการ บุคลากรใน กพก. KM Team
รูปแบบมาตรฐาน มาตรฐาน

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
 -  ด าเนินการประมวล กล่ันกรองความรู้ตามแผนการจัดการ ภายใน ก.ค. 59 องค์ความรู้ที่ผ่านการประมวล อย่างน้อย 2 รายการ บุคลากรใน กพก. KM Team การประชุม ด าเนินการแล้ว   -  หนังสือแต่งต้ังคณะท างานประมวล

ความรู้ กล่ันกรอง หรือ คณะท างาน และกล่ันกรองความรู้
(รายละเอียดแนบ10)

5 การเข้าถึงความรู้
 -  น าความรู้ที่สร้าง/แสวงหาตามแผนการจัดการความรู้เผยแพร่ ภายใน ส.ค. 59  -  ปรากฎรายการความรู้ที่จัด อย่างน้อย 2 รายการ บุคลากรในกรม KM Team  -  เว็บไซต์ ด าเนินการแล้ว  -  เว็บไซต์

ในเว็บคลังความรู้และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม การความรู้แสดงในหมวดหมู่ หรือ คณะท างาน (รายละเอียดแนบ 11)

บนเว็บคลังความรู้ของหน่วยงาน
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ สถานะ หลักฐาน

 -  การเข้าใช้ประโยชน์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ภายใน ม.ิย. 59  -  จ านวนผู้เข้าถึงความรู้ผ่าน ร้อยละ 80 ของผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรในกรม KM Team  -  เว็บไซต์ ด าเนินการแล้ว  -  เว็บไซต์

ช่องทางต่างๆ (รายละเอียดแนบ 11)

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
 -  การจัดกิจกรรม KM Day  เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปล่ียน ภายใน ม.ิย. 59  -  จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 บุคลากรที่ได้เสนอชื่อร่วมKM Team 
ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 2559 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม KM Day

 -  กิจกรรมดูงาน KM Buddy 2016  -  ผลผลิตจากกิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ในแผน บุคลากรที่ได้เสนอชื่อร่วม KM Team
KM Buddy 2016 กิจกรรมดูงาน KM Buddy

7 การใช้ความรู้และปรับปรุงงาน
 -  น าความรู้ที่ได้ด าเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง ภายใน ก.ย. 59  -  ผลการใช้ความรู้เพื่อ อย่างน้อย 1 รายการ/ บุคลากรใน กพก. KM Team การถ่ายทอด อยู่ระหว่างด าเนินการ  -  หนังสือจัดโครงการถ่ายทอดความรู้

กระบวนการท างาน ปรับปรุงการท างาน 1 องค์ความรู้ ความรู้ ระหว่างวันที่ (รายละเอียดแนบ4)
22 - 23 ส.ค. 59  -  รูปภาพกิจกรรม

(รายละเอียดแนบ)
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