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                    รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู� (KM Team) ครั้งท่ี 5/2560 
        เม่ือวันศุกร+ท่ี  14 กรกฎาคม  2560 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห�องประชุม  ๓๐๐ ช้ัน ๓ อาคารศูนย�วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กทม. 
 

 
 
ผู�มาประชุม 
 

1.   นายประยูร    เย็นใจ   ผจน.บอ. 
2.   นายธาดา    สุขะปุณพันธุ�  ท่ีปรึกษา สบอ. 
3.   นายสุรพันธ�    อ่ินแก%ว  ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล0าง 
4.   นายอดิศร    จําปาทอง  ผู%แทน ผอช.ภาคเหนือตอนล0าง 

 5.   นางสาวพรปวีณ�   ป5นดอนตอง  ผู%แทน ทน. 5 บอ. 
 6.   นายธํารงศักด์ิ   นคราวงศ�  ผปบ.บอ. 
 7.   นายเพ่ิมพร    โสภณางกูร  ผปข.บอ. 
  8.   นายพงษ�เทพ   ประกอบธรรม  ผน.บอ. , ผู%แทน ผชน.บอ. 
  9.   นางสาวนโิลบล     อรัณยภาค  ตป.บอ. , ผู%แทน ผยศ.บอ.  

10. นางฐิตาภา    ทุมวงษา  ฝบท.บอ. 
 11. นางสาวอรญา   เขียวคุณา  บห.บอ.  
 12. นายสิทธิโชค   ชาติมาลา  กช.บอ. 
  13. นายจักรกริช   นาควิโรจน�  วต.บอ.   
 14. ว0าท่ี ร.ต.สมบูรณ�   ทิพย�แก%ว  ผู%แทน สน.บอ. 
 15. นายสันติ    เต็มเอ่ียม  จน. ๑ บอ. 

16. นายเลิศพันธ�   สุขยิรัญ  จน. 2 บอ.  
 17. นายนิกร     รุ0มนุ0ม   ผู%แทน มอ.บอ.  
 18. นางสุพิญดา    วัฒนาการ  สพ.บอ.  
 19. นางสาววีรียา   วิทยะ   ผู%แทน วอ.บอ. 
  20. นางรุ0งนภา    ทองศิริ  ธก.บอ.  
 21. นางสุนันท�    บุญเท่ียง  งบ.บอ. 
  22. นายไกรนิธี       รัตนธาดา           เลขานุการ 
 23. นางสาวณัฏฐพัชร   ศุภธนาพันธุ�  ผู%ช0วยเลขานุการ  
  24. นายพงศ�สรัญ   ชุ0มชัยรัฐน�  ผู%ช0วยเลขานุการ  
  25. นายธนกฤต    เกิดใจบุญ  ผู%ช0วยเลขานุการ 
  26. นางสาววนิดา   มูลสาร   ผู%ช0วยเลขานุการ  

ผู�เข�าร6วมประชุม  

 1.   นางสาวปาจรีย�   สิงโต   นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 
 2.   นางสาวอารีรัตน�   อนุชน   นักอุทกวิทยาชํานาญการพิเศษ 
 3.   นายไกรภูมิ    ม่ิงแก%ว   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 4.   นายปFยพัฒน�   เหลือโกศล  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 

5. นางสาวกัณฑสิณี... 
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 5.   นางสาวกัณฑสิณี   แจ%งปุย  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 6.   นางสาววิราวรรณ   โชคอํานวยเจริญ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 7.   นางสาวศิริลักษณ�   วิริยะกุล  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 8.   นางสาวมนธิรา   ดวงสิทธิ ์  เจ%าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 9.   นางอําพรรณ   เปลี่ยนแปลก  พนักงานบริการเอกสาร 
 10. นางสาวอังสนา   เกิดชูชื่น  นักจัดการงานท่ัวไป 
 11. นางจิรวรรณ   บุญเสถียร  พนักงานธุรการ ส 2 
 12. นายอรรถพล   ล%อมทอง  เจ%าพนักงานพัสดุ 
 13. นายพลฤทธิ์    เลขะวณิชย�  นายช0างชลประทานชํานาญงาน 
 14. นายพัชรินทร�   พิมพ�สิงห�  วิศวกรชลประทานชํานาญการ 
 15. นางสาวนันทณัฐ   เยื่อบางไทร  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 16. นางปวีร�รัฐ    เจริญศรี  เจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 17. นายสมคิด    กุมประสิทธิ์  นายช0างชลประทานชํานาญงาน  
 18. นางสาวกรวิภา   อาวรณ�คุม  นักจัดการงานท่ัวไป 
 19. นายกฤษฎาภรณ�   เลี้ยงรักษา  เจ%าหน%าท่ีธุรการ 
 20. นายวีรวฒัน�    แก%วคําเครือ  เจ%าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร� 
 21. นายสมชาย    ชุมโจม   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 22. นางสาววิไล    อ0องรักษา  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 23. นางพิมล    วานิชชินชัย  เจ%าพนักงานธุรการ 
 24. นางสาวสาริศา   บุญยิ่ง   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 25. นางสาวนภาพร   คิดไร   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
 26. นางยานี    กลิ่นเจริญ  เจ%าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

ผู�ไม6มาประชุม   (ติดราชการ) 

1.   นายจเร    ทองด%วง  ท่ีปรึกษา สบอ. 
2.   นายธเนศร�    สมบูรณ�  ผปน.บอ.  

 3.   นายวภิพ    ทีมสุวรรณ  ยบ.บอ.  
 4.   นางพัชรวีร�    สุวรรณิก  พบ.บอ.  

5.   นายสมบัต ิ    สาลีพัฒนา  พน.บอ.  
 6.   นางสาวกนกพร   บูชาบุญ  ตค.บอ.   

7.   นายเอกพงษ�   แน0นอุดร  วศ.บอ.  
 8.   นางมัณฑณา   สุจริต   วน.บอ. 
 9.   นายสมศักด์ิ    อุดมศิลปO  ปค.บอ. 
 10. นายสมศักด์ิ    วิวิธเกยูรวงศ�  บร.บอ.  
 11. นายวิชญ�    ศรีวงษา  ตน.บอ. 
 12. นางจินตนา    ยิ้มจันทร�  บส.บอ.   
 13. นางณัฐวรรณ   บุญงามขํา  พด.บอ.  
 14. ว0าท่ี ร.ท. ธนาศักดา   ทับโทน  ผู%ช0วยเลขานุการ  
 

15. นายเมธัส... 
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 15. นายเมธัส    ยืนประพันธ�  ผู%ช0วยเลขานุการ 
 16. นายสถาพร    นาคคนึง  ผู%ช0วยเลขานุการ  
 17. นางสาวป5ญชิกา   มูลรังษี  ผู%ช0วยเลขานุการ  
 18. นางสาวสุพัฒตรา    เลาะหนะ  ผู%ช0วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

    -ไม0มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2560  
 คณะทํางานจัดการความรู% (KM Team) รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 
21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห%องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย�วิศวกรรมการชลประทาน                         
สามเสน กทม. 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 - ติดตามความก�าวหน�าแผนจัดทําคู6มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ปMงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
   นายไกรนิธี รัตนธาดา  เลขานุการคณะทํางาน (KM Team) ได%แจ%งให%ท่ีประชุมทราบว0า 
ในปWงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยามีแผนการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน              
(Work manual)  จํานวน  28 เล0ม  ดังนี้ 
   1. คู0 มือการจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําและการเพาะปลูกพืชฤดูแล%งในเขต
ชลประทาน โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายจัดสรรน้ําท่ี 1 ส0วนบริหารจัดการน้ํา 
   2. คู0มือการจัดทํา Rating Curve โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายสารสนเทศและพยากรณ�น้ํา 
ส0วนอุทกวิทยา 
   3. คู0มือการใช%แบบจําลอง ANNs โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายสารสนเทศและพยากรณ�น้ํา 
ส0วนอุทกวิทยา 
    4. คู0มือการจัดทํารายงานปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปWในลุ0มน้ําหลัก             
ของประเทศไทย โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายตะกอนและคุณภาพน้ํา ส0วนอุทกวิทยา 
  5. คู0มือการจัดทํารายงานการศึกษาความสัมพันธ�ระหว0างปริมาณตะกอนแขวนลอยกับพ้ืนท่ี
ลุ0มน้ําใน 25 ลุ0มน้ําหลักของประเทศไทย โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายตะกอนและคุณภาพน้ํา ส0วนอุทกวิทยา 
  6. คู0มือการจัดทํารายงานการประเมินตะกอนท%องน้ําในลําน้ําต0างๆ ของประเทศไทย            
โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายตะกอนและคุณภาพน้ํา ส0วนอุทกวิทยา 
  7. คู0มือการจัดทํารายงานการศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีส0งผลกระทบต0อปริมาณ
ความจุของอ0างเก็บน้ํา โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายตะกอนและคุณภาพน้ํา ส0วนอุทกวิทยา 
  8. คู0มือการใช%งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายมาตรฐานเครื่องมือ
อุทกวิทยา 
 
 

9. คู0มือ... 
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  9. คู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอต้ังงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
ด%านปรับปรุงบํารุงรักษา  โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส0วนปรับปรุงบํารุงรักษา 
  10. คู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การพิจารณาแผนงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายปรับปรุงโครงการชลประทาน ส0วนปรับปรุงบํารุงรักษา 
  11. คู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การขอกําหนดโครงการส0งน้ําและบํารุงรักษา 
และฝ_ายส0งน้ําและบํารุงรักษา (เพ่ิมใหม0) โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายบํารุงรักษาหัวงาน ส0วนปรับปรุงบํารุงรักษา 
  12. คู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การบํารุงรักษาระบบส0งน้ําคลองชลประทาน
ของโครงการส0งน้ําและบํารุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายบํารุงรักษาระบบ
ชลประทาน ส0วนปรับปรุงบํารุงรักษา  
  13. คู0มือการตรวจหนังสืออนุญาตและหนังสือต0ออายุการอนุญาตเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ               
และท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายการใช%พ้ืนท่ีด%านชลประทาน ส0วนปรับปรุงบํารุงรักษา 
  14. คู0มือการจัดลําดับความเสี่ยงสําหรับเข่ือนของกรมชลประทาน โดยมีผู%รับผิดชอบคือ 
ฝ_ายวิศวกรรม ส0วนความปลอดภัยเข่ือน 
  15. คู0มือการหาปริมาณการใช%น้ําของพืชโดยใช%ถังวัดปริมาณการใช%น้ํา แบบระบายน้ํา 

(Percolation type Lysimeter) โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายวิจัยการใช%น้ําชลประทาน ส0วนการใช%น้ําชลประทาน 
  16. คู0มือปฏิบัติงาน กระบวนการย0อยปฏิบัติการส0งน้ํา  ด%านการรายงานผลการเพาะปลูก
พืชรายสัปดาห�ด%วยระบบออนไลน� โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายสถิติการใช%น้ําชลประทาน ส0วนการใช%น้ํา
ชลประทาน 
  17. คู0มือการจัดทําเอกสารเผยแพร0วิชาการด%านการใช%น้ําชลประทาน โดยมีผู%รับผิดชอบ
คือ ฝ_ายเผยแพร0การใช%น้ําชลประทาน ส0วนการใช%น้ําชลประทาน 
  18. คู0มือการจัดทําเอกสารเผยแพร0 โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายเผยแพร0การใช%น้ํา
ชลประทาน ส0วนการใช%น้ําชลประทาน 
  19. คู0มือการจัดการเกษตรอินทรีย�มาตรฐานสากล โดยมีผู%รับผิดชอบคือ สถานีทดลอง  
การใช%น้ําชลประทานท่ี 1 
  20. คู0มือการปลูกข%าวโดยไม0ใช%น้ําเตรียมแปลง (ทําเทือก) ในการให%น้ําแบบเปWยกสลับแห%ง
โดยมีผู%รับผิดชอบคือ สถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานท่ี 2 
  21. คู0มือการเลี้ยงสุกรธรรมชาติ (หมูหลุม) โดยมีผู%รับผิดชอบคือ สถานีทดลองการใช%น้ํา
ชลประทานท่ี 3 
  22. คู0มือการเก็บตัวอย0างดินเพ่ือวิเคราะห�ลักษณะและคุณสมบัติของดิน โดยมีผู%รับผิดชอบ
คือ สถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานท่ี 4 
  23. คู0มือการปลูกหน0อไม%ฝรั่งใช%น้ําชลประทานอย0างเหมาะสม โดยมีผู%รับผิดชอบคือ 
สถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานท่ี 5 
  24. คู0มือระบบการให%น้ํามะนาวในวงบ0อซีเมนต� โดยมีผู%รับผิดชอบคือ สถานีทดลองการใช%น้ํา
ชลประทานท่ี 6 
  25. คู0มือการให%น้ําชลประทานแบบประหยัดด%วยเทคนิคสลับข%าง (Partial root zone drying) 
โดยมีผู%รับผิดชอบคือ สถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานท่ี 7 
 
 

26. คู0มือ... 
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  26. คู0มือการจัดการแปลงปาล�มน้ํามันหลังน้ําท0วมขัง โดยมีผู%รับผิดชอบคือ สถานีทดลอง
การใช%น้ําชลประทานท่ี 8 
  27. คู0มือการทํานาแบบลดต%นทุนการผลิตและเปrนมิตรกับสิ่งแวดล%อม โดยมีผู%รับผิดชอบ
คือ สถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานท่ี 9 
  28. คู0มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน โดยมีผู%รับผิดชอบคือ ฝ_ายปฏิบัติการอุทก
วิทยา ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค 
  ข%อเสนอแนะจากท่ีประชุม 
  1. นางสาวกัณฑสิณี  แจ%งปุย  ผู%แทน ทน. 2 บอ. แจ%งว0าในส0วนของสถานีทดลองการใช%น้ํา
ชลประทาน ขอทบทวนชื่อคู0มือการปฏิบัติงาน (work manual) ใหม0 เพ่ือให%สอดคล%องกับหน%าท่ีความรับผิดชอบ
ของสถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานท่ี 1-9  
      นายประยูร  เย็นใจ ประธานคณะทํางาน (KM Team) มอบหมายให%ฝ_ายเลขานุการฯ 
ประสานงานกับสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสอบถามว0าสามารถแก%ไขชื่อคู0มือการปฏิบัติงานได%หรือไม0  
และแจ%งให%ทราบต0อไป 
 2. นายไกรนิธี  รัตนธาดา เลขานุการคณะทํางาน (KM Team) แจ%งว0าจะมีการจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ�และเผยแพร0คู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ปW 2560  
สู0บุคลากรของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ระหว0างวันท่ี  8-9 กันยายน 2560 โดยให%ผู%แทนแต0ละ
ส0วนท่ีรับผิดชอบสรุปสาระสําคัญพอสังเขปและแนวทางการใช%งานคู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)              
สู0บุคลากรของสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา  
  3. นายประยูร  เย็นใจ ประธานคณะทํางาน (KM Team) แจ%งว0าคู0มือการปฏิบัติงาน 
(Work manual) ปWงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต0ละฝ_ายควรดําเนินการให%แล%วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2560              
โดยให%แต0ละฝ_ายท่ีเก่ียวข%องรายงานความก%าวหน%าในท่ีประชุมคณะทํางานจัดการความรู% (KM Team)                  
ครั้งท่ี 6/2560 ในวันศุกร�ท่ี 25 สิงหาคม 2560 และขอความอนุเคราะห�ให%แต0ละส0วนตรวจสอบความถูกต%อง
ของรูปแบบ เนื้อหา ให%ถูกต%องตามท่ีกรมกําหนด เพ่ือจะได%นําไปประชาสัมพันธ�และเผยแพร0คู0มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ต0อไป  พร%อมมอบหมายให%นายไกรนิธี รัตนธาดา เลขานุการคณะทํางาน (KM Team) 
ดําเนินการร0างโครงการดังกล0าว 
  4. นายพงษ�เทพ  ประกอบธรรม  ผน.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรมีการกําหนดรูปแบบ
รูปเล0มคู0มือ เพ่ือให%ทุกฝ_ายจะได%ดําเนินการจัดทํารูปเล0มได%ตามท่ีกรมได%กําหนดไว% 
      นางฐิตาภา  ทุมวงษา ฝบท.บอ. แจ%งว0าในการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
ทางสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลได%กําหนดรูปแบบไว%แล%ว โดยสามารถดาวน�โหลดได%ท่ีเว็บไซต�ส0วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล หัวข%อ "โครงการฝvกอบรม สัมมนา ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล%ว ประจําปWงบประมาณ                      
พ.ศ.2559-2560"  ลําดับท่ี 5 เลือกหัวข%อ "ไฟล�ตัวอย0างคู0มือ Work Manual" 

      มติท่ีประชุม : รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 - ยกร6างงานเกษียณอายุราชการบุคลากรภายใน สบอ. ปMงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   นายไกรนิธี  รัตนธาดา เลขานุการคณะทํางาน (KM Team) แจ%งให%ท่ีประชุมทราบว0า                
ตามตารางการจัดงานเลี้ยงของ สบอ. ลําดับท่ีจะเปrนเจ%าภาพจัดงานเกษียณ ปW 2560 จะเปrน ผปน.บอ. , ผยศ.บอ. 
ซ่ึงได%หารือกับทาง ผปบ.บอ. ในการดําเนินการจัดงานเลี้ยง ปW 2560 เบ้ืองต%นแล%ว 
 

นายธํารงศักด์ิ... 
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 นายธํารงศักด์ิ นคราวงศ�  ผปบ.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าในการจัดงานเลี้ยงภายใน สบอ. ไม0
ควรแจ%งเวียนเปrนเจ%าภาพ ทุกส0วนควรมีส0วนร0วมในการจัดงานของสํานัก โดยหาผู%ท่ีมีประสบการณ� ผู%ท่ีเชี่ยวชาญ
ในแต0ละด%าน เพ่ือจะทําให%การดําเนินงานขับเคลื่อนไปได%  ซ่ึงในการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจําปW
งบประมาณ พ.ศ.2560 ได%หารือเบ้ืองต%น ดังนี้ 
 1) สถานท่ีท่ีใช%จัดงานเกษียณอายุราชการ คาดว0าน0าจะเปrนต0างจังหวัด ซ่ึงมีตัวเลือกไว%               
3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก , จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชลบุรี และจัดในวันศุกร�-เสาร� ซ่ึงได%มอบหมาย
ให%นายจรินทร� คงรักษ� นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ดูแลเก่ียวกับการจัดหาสถานท่ีเนื่องจากเปrนผู% ท่ีมี
ประสบการณ�ทางด%านนี้โดยเฉพาะ 
 2) กิจกรรมในช0วงกลางวันจะเปrนกิจกรรม CSR (เพ่ือสังคม) และช0วงเย็นจะเปrนธีมงาน               
รูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดเวทีจะจัดรูปแบบด%านการเกษตร โดยมอบหมายให% ทน. 9 บอ. เปrนผู%ดูแล 
เนื่องจากเปrนหน0วยงานท่ีมีความสามารถในด%านการจัดเวที  
     - นายไกรนิธี รัตนธาดา ขอเสนอกิจกรรมประดิษฐ�ดอกไม%จันทน� เพ่ือร0วมพิธีถวาย             
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บุคลากรท่ีร0วมงานจะได%มีส0วนร0วม               
และสามารถนําดอกไม%จันทน�ไปร0วมในพิธีได%ด%วย 
     - นายธาดา สุขะปุณพันธุ�  ท่ีปรึกษา สบอ. เสนอในท่ีประชุมว0าในการจัดกิจกรรม              
งานเกษียณอายุราชการ  อยากให%เน%นในเรื่องผู%เกษียณเปrนหลัก ควรมีการจัดการถ0ายทอดองค�ความรู% ประสบการณ�
ของแต0ละท0านท่ีอยากฝากไว%ให%กับน%องๆ ซ่ึงจะทําให%ความสําคัญ/บทบาทของผู%เกษียณมีคุณค0ามากข้ึน                  
แต0จะต%องมีพิธีกรท่ีช0วยกระตุ%น สร%างบรรยากาศในการบรรยาย เนื่องจากมีบางท0านอาจจะไม0ค0อยถนัดในเรื่อง
การนําเสนอ/บรรยาย จึงอยากให%คณะทํางาน (KM Team) นํา KM มาใช%เชื่อมโยงกับผู%เกษียณเพ่ือจะได%                 
องค�ความรู%นั้นเก็บไว%ในคลังความรู% สบอ. ต0อไป 
     - นายประยูร เย็นใจ ผจน.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรมีการจัด CSR เงินทุนหมุนเวียน
เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําลุ0มน้ําแม0กลอง ท่ีเปrนผู%มีส0วนได%ส0วนเสียกับ สบอ. โดยอาจจะต%องมีการเขียน
โครงการนําเสนอเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 
     - นายธาดา สุขะปุณพันธุ� ท่ีปรึกษา สบอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรมีการไปศึกษาดูงาน 
ด%านบริหารจัดการน้ําลุ0มน้ําแม0กลอง  และยังเปrนโอกาสท่ีดีท่ีบุคลากรภายใน สบอ. จะได%เยี่ยมชมเข่ือน                  
ศรีนครินทร� และรู%เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําด%วย 
     - นายพงษ�เทพ  ประกอบธรรม ผน.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับ            
การทํานาโยน สถานท่ีสามารถใช%สถานีทดลองการใช%น้ําชลประทานได% และเข%ากับเศรษฐกิจพอเพียงด%วย 
 3) เรื่องของท่ีลึกจะเปrน "นาฬิกา" โดยมีฉากด%านหลังเปrนภาพ ศูนย�ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC)  
 4) การจัดทํา VTR ยังไม0มีบุคลากรท่ีจะดําเนินการให%หากส0วนใดมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถทางด%านนี้ขอให%เสนอรายชื่อมายัง ผปบ.บอ. ด%วย หากไม0มีบุคลากรท่ีสามารถจัดทําได%อาจจะต%อง
จ%างบุคลากรภายนอกเพ่ือจัดทําต0อไป และในส0วนของรูปแบบการจัดทํา VTR จะเปrนประวัติของ ผส.บอ.                    
คําอวยพรจากผู%บริหาร และภาพผู%เกษียณ  โดยขอความร0วมมือจากฝ_ายบริหารท่ัวไปเปrนผู%รวบรวมภาพถ0าย                 
และจํานวนผู%เข%าร0วมงานเกษียณอายุราชการต0อไป  
 
 
 

5) ในเรื่อง... 
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 5) ในเรื่องการแสดงช0วงเย็น ขอให%คณะทํางาน (KM Team) พิจารณาว0าควรจ%างออแกไนซ�
จัดงานเลี ้ยง หรือให%บ ุคลากรภายใน สบอ. จัดการแสดง หากบุคลากรภายใน สบอ. จัดการแสดง                         
ครบทุกหน0วยงานอาจจะใช%เวลานาน และอาจจะทําให%เปrนการเพ่ิมภาระให%แก0บุคลากรท่ีต%องรับผิดชอบในเรื่องนี้ 
หากมีอาจคัดเลือกการแสดงประมาณ 4 การแสดง เพ่ือสร%างความประทับใจให%แก0ผู%เกษียณ  
     - นายประยูร  เย็นใจ ผจน.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรจ%างออแกไนซ� เนื่องจากว0า           
หากให%แต0ละส0วนจัดการแสดงอาจจะทําให%เปrนการเพ่ิมภาระให%แก0บุคลากรท่ีต%องรับผิดชอบ  
     - นายธาดา สุขะปุณพันธุ� ท่ีปรึกษา สบอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรจ%างออแกไนซ�             
เพราะจะเก0งในด%านนี้เฉพาะ และจะลําดับการจัดกิจกรรมได%อย0างประทับใจมากกว0าจัดเอง 
     - นางรุ0งนภา  ทองศิริ ธก.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรมีการแสดงผสมผสานกันระหว0าง
จ%างออแกไนซ�กับบุคลากรภายใน สบอ. เพ่ือสร%างความสามัคคีในหน0วยงานและสร%างความประทับใจให%แก0           
ผู%เกษียณ ควรมีการคัดเลือกการแสดงแบ0งออกเปrน 3 ชุด คือ ส0วนกลาง 1 ชุด ศูนย�อุทกวิทยาชลประทานภาค 
1 ชุด และสถานีทดลองการใช%น้ําชลประทาน 1 ชุด เปrนต%น 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ�ามี) 

 1. นายพัชรินทร� พิมพ�สิงห� วิศวกรชลประทานชํานาญการ รายงานความก%าวหน%าของ             
ชมรม "English Lover สบอ." ซ่ึงในคราวประชุมท่ีผ0านมาได%รับมอบหมายให%จัดทํา Powerpoint นําเสนอสํานัก
บริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา โดยให%มีหัวข%อภารกิจหลัก, หน0วยงานภายใน สบอ.  เพ่ือใช%สําหรับการนําเสนอ
ให%แก0ผู%เข%ามาเยี่ยมชมสํานัก ในการดําเนินการพบว0ามีป5ญหาและอุปสรรคในเรื่องของการอัพเดทข%อมูลให%เปrน
ป5จจุบันของแต0ละส0วน เนื่องจากบางส0วนยังไม0มีการอัพเดทข%อมูลให%เปrนป5จจุบัน โดยข%อมูลท่ีใช%จัดทํามี
รายละเอียด คือ หน%าท่ีความรับผิดชอบของแต0ละส0วน/ฝ_าย , ประวัติความเปrนมาของ สบอ. และอัตรากําลัง           
ของ สบอ.  โดยข%อมูลดังกล0าวจะแปลเปrนภาษาอังกฤษ ทางชมรมจะส0งให% สบก. ช0วยแปลจากภาษาไทย
เปrนภาษาอังกฤษ และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีจะทําเปrนคลังความรู%ไว% คือ ข%อมูลเก่ียวกับกรมชลประทาน, 
ระบบโทรมาตร และคําศัพท�หรือประโยคท่ีใช%ประจําเก่ียวกับด%านชลประทาน 
     นายธาดา สุขะปุณพันธุ� ท่ีปรึกษา สบอ. เสนอในท่ีประชุมว0าต0างประเทศเข%ามาเยี่ยมชม
และต%องการข%อมูลเก่ียวกับเรื่องน้ําเปrนจํานวนมาก จึงควรมีการจัดทํา PPT ไว% ในแต0ละส0วน เพ่ือบรรยายให%แก0ผู%
ท่ีมาเยี่ยมชม โดยนําจุดเด0นหรือกิจกรรมเด0นของแต0ละส0วนมาใช%บรรยาย หากแต0ละส0วนไม0มีผู%บรรยาย
ภาษาอังกฤษ อาจจะใช%เปrนรูปแบบภาพ หรือคลิป VDO เพ่ือให%มีความน0าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 2.  นายธํารงศัก ดิ ์  นคราวงศ� ผปบ.บอ. สอบถามในเรื ่องผู %ด ูแลเว ็บไซต� สบอ.                       
ว0ามีผู%รับผิดชอบหรือไม0 
     - นางสาววนิดา มูลสาร ผู%ช0วยเลขานุการคณะทํางาน (KM Team) แจ%งว0ายังไม0มี
ผู%รับผิดชอบหลัก ป5จจุบันขอความอนุเคราะห�จากบุคลากรของส0วนยุทธศาสตร�ให%ช0วยอัพเดทข%อมูลท่ีจําเปrน
จะต%องอัพเดทเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา  
     - นายธาดา สุขะปุณพันธุ�  ท่ีปรึกษา สบอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรมีการกําหนด
มาตรฐาน รูปแบบเว็บไซต�ให%เปrนแนวทางเดียวกัน ในป5จจุบันมีการใช%ข%อมูลจากเว็บไซต�เปrนจํานวนมาก                   
จึงจําเปrนจะต%องอัพเดทข%อมูลให%เปrนป5จจุบัน และเห็นควรแปลเปrนภาษาอังกฤษด%วย 
     - นายประยูร  เย็นใจ ผจน.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0าควรมีการวางคนให%เหมาะกับงาน    
ซ่ึงสํานักไม0ได%มีการวางคนในเรื่องการจัดทําเว็บไซต�ไว% จึงทําให%เกิดป5ญหาในเรื่องการอัพเดทข%อมูลดังกล0าว   
 
 

- นายธํารงศักด์ิ...       
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     - นายธํารงศักด์ิ  นคราวงศ� ผปบ.บอ. เสนอในท่ีประชุมว0า สบอ. ควรมีฝ_ายประชาสัมพันธ� 
เพื่อให%เจ%าหน%าที่ในฝ_ายประชาสัมพันธ�รับผิดชอบในการอัพเดทเว็บไซต� สบอ. , ถ0ายภาพการประชุม   
และงานทางด%านประชาสัมพันธ�ของสํานัก ซึ่งบุคคลภายนอกที่จะดูข%อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับ สบอ. ส0วนใหญ0ก็จะติดตามข%อมูลทางเว็บไซต� หากมีบุคลากรในส0วนนี้จะทําให%สํานัก
สามารถอัพเดทข%อมูลได%เปrนป5จจุบัน หากมีการจัดจ%างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทําเว็บไซต�จะมีป5ญหา                 
ซ่ึงเคยเกิดข้ึนกับส0วนปรับปรุงบํารุงรักษาคือ ส0งข%อมูลให%แล%วไม0อัพเดทให% หรืออัพเดทแต0ล0าช%า  

เลิกประชุมเวลา     12.00  น.     

 

                                  

 


