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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

1 ทบทวน ปรับปรุงคําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ก.ค. 59 - สบค.
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนด้านการจัดการความรู้  22-24 พ.ย. 59 - คณะกรรมการจัดการความรู้/สํานัก/กอง

กรมชลประทาน พ.ศ. 2549-2559
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 17-18 ธ.ค.59 - คณะกรรมการจัดการความรู้/สํานัก/กอง

กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
4 ประชุมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน 6 ก.พ. 60 - คณะกรรมการจัดการความรู้

พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทาน 
ประจําปี พ.ศ. 2560

5 ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560-2564  และแผนปฏิบัติการฯ ก.พ. 60 - คณะกรรมการจัดการความรู้

ประจําปี พ.ศ. 2560

6 แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ ก.พ. 60 - สบค., คณะกรรมการจัดการความรู้

7 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องแผนยุทธศาสตร์และกระบวนการในการจัดการ มี.ค. 60 72,800 บาท สบค./สํานัก/กอง
ความรู้

8 โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center) โดยใช้เทคโนโลยี มี.ค.-ก.ย. 60 - สบค., คณะกรรมการจัดการความรู้

สารสนเทศ

9 ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9.1 การสร้าง/แสวงหาความรู้

 9.1.1 สํานัก/กอง จัดทําแผนจัดการความรู้เสนอเพื่อขออนุมัติ มี.ค. 60 - KM Team สํานัก/กอง

 9.1.2 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแผนเพื่ออนุมัติแผน สํานัก/กอง เม.ย. 60 - คณะกรรมการจัดการความรู้

 9.1.3 สํานัก/กอง ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของ สํานัก/กอง เม.ย.-ก.ย. 60 - KM Team สํานัก/กอง
         - โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน

           - ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกําหนดกระบวนงานทั้งหมดของ สํานัก/กอง

           - ศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนงานทั้งหมดของ สํานัก/กอง

           - จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน (Work Manual)

           - พิจารณากระบวนงานที่ปรับปรุงเป็นคู่มือการปฏิบัติงานดีเด่นของ

สํานัก/กอง สําหรับประกวดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดีเด่น

           - เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่ปรับปรุงกระบวนงานในคลังความรู้ของ

สํานัก/กอง

           - ปรับปรุงองค์ความรู้ในคลังความรู้ของ สํานัก/กอง update องค์ความรู้ให้
ทันสมัย
9.2 การฝึกอบรม/ให้ความรู้

 9.2.1 โครงการฝึกอบรมเรื่องการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน มี.ค.-เม.ย. 60 420,400 บาท สบค./สํานัก/กอง

 9.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้

(KM Tools)

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (KM Action Plan 2017)
ลําดับ รายการกิจกรรม กําหนดการ

ปีงบประมาณ 2560-61
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ลําดับ รายการกิจกรรม กําหนดการ

ปีงบประมาณ 2560-61
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

         - โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ KM Tools เพื่อพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ 2561 - สบค./สํานัก/กอง

         - โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ 2561 - สบค./สํานัก/กอง

 9.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน มี.ค.-ก.ค. 60 934,000 บาท สบค., คณะกรรมการจัดการความรู้

(RID KM Assessors)

 9.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับดูแลศูนย์ความรู้กลาง มิ.ย. 60 164,800 บาท สบค./สํานัก/กอง

(RID Knowledge Center)

10 โครงการจัดทําทะเบียนผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและกลั่นกรององค์ความรู้ใน เม.ย. 60 - สบค., คณะกรรมการจัดการความรู้
คลังของศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center)

11 โครงการประกวดคลังความรู้ในศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center) ดีเด่น ก.ย. 60 - คณะทํางานเสริมสร้างแรงจูงใจ
12 โครงการประกวดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดีเด่น ก.ย. 60 - คณะทํางานเสริมสร้างแรงจูงใจ

13 โครงการนํากระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขยายผลไปยัง 2561 - คณะทํางานขยายผลกระบวนการปฏิบัติงาน
หน่วยงานต่าง ๆ - ที่เป็นเลิศ (Best Practice) สํานัก/กอง

14 โครงการประกวดผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและกลั่นกรององค์ความรู้ในคลัง ส.ค.-ก.ย. 60 - คณะทํางานเสริมสร้างแรงจูงใจ
ของศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center)

15 โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากร ก.ย. 60 - สบค., คณะกรรมการจัดการความรู้
กรมชลประทาน

 15.1 โครงการมอบรางวัลหน่วยงานที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มิ.ย. 61

(Best Practice)

 15.2 โครงการมอบรางวัลผู้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและกลั่นกรององค์ มิ.ย. 61
ความรู้ในคลังของศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center)

 15.3 โครงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรกรมชลประทาน มิ.ย. 61

(KM Day)

16 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น ก.ค.-ส.ค. 60 46,200 บาท สบค.

17 โครงการทบทวน สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และจัดทํา ต.ค. 60 - KM Team สํานัก/กอง

แนวทาง/แผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับ สํานัก/กอง)
18 โครงการทบทวน สรุปบทเรียนผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้และจัดทํา ต.ค. 60 628,500 บาท คณะกรรมการจัดการความรู้

แนวทาง/แผนการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับกรม)

19 โครงการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความรู้กรมชลประทาน ต.ค. 60 - คณะกรรมการจัดการความรู้
20 โครงการประเมินผลการจัดการความรู้ระดับกรม โดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมิน ต.ค.-พ.ย. 60 65,000 บาท คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA)

21 ประชุมทีมงานจัดการความรู้และคณะทํางานด้านการจัดการความรู้ มี.ค.-ก.ย. 60 48,300 บาท สบค., คณะกรรมการจัดการความรู้

2,380,000 บาทรวม
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