


รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันศุกร์ที ่3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ ก าภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. 
 
 
ผู้มาประชุม 

1.   นางสาวอรญา   เขียวคุณา ผยศ.บอ. แทน ผส.บอ. 
2.   นายสมเดช   ศรีวิเชียร ผปบ.บอ. 

 3.   นายนิเวศ   วงษ์บุญมีเดช ผปข.บอ. 
 4.   นายอานนท์   อินทรประสาท ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 5.   นางสาววนิดา   มูลสาร ผู้แทน ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 6.   นายวภิพ   ทีมสุวรรณ ยบ.บอ.,รก.พบ.บอ. 
 7.   นางสาวอารีรัตน์   อนุชน ตค.บอ. 
 8.   นางสุพินดา   วัฒนาการ สพ.บอ. 
 9.   นายวรวุฒ ิ   บุญทอง มอ.บอ. 
 10. นายพัชรินทร์   พิมพ์สิงห์ กช.บอ. 
 11. นายธีรพงษ์   พินทอง บห.บอ. 
 12. นายคณิต   โชติกะ ผน.บอ. 
 13. นายพงษ์เทพ   ประกอบธรรม สน.บอ. 
 14. นายเสถียรชัย   บุญม ี จน.2 บอ. 
 15. นางจินตนา   ยิ้มจันทร์ บส.บอ. 
 16. นายไกรนิธี   รัตนธาดา เลขานุการคณะท างาน 
 17. นายสถาพร   นาคคนึง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 18. นายนิกร   รุ่มนุ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 19. นายพงศ์สรัญ     ชุ่มชัยรัฐน ์ ผู้ช่วยเลขานุการ   
 20. นายวรัญชิต   ช่วยเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 21. นางสาวศิริลักษณ์   วิริยะกุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นางสาววีรียา   วิทยะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 23. นางสาวมนธิรา   ดวงสิทธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.   นายส าราญ      บุญถิ่น วิศวกรชลประทานช านาญการ 
 2.   นายอัศฎา     กิจพยุง   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 3.   นายสิริวัชร   เทียนบุญ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
 4.   นายปิยพัฒน์   เหลือโกศล นักวิชาการเกษตรช านาญการ  
 5.   นายศิววุธ   สงสุทธิต นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 
 6.   นางทุติยาภรณ์   เอ่ียมบุตรลบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 7.   นางสาวเทวิกา   ชัยจิระโชต ิ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 8.   นางสาวพยอม   เหล่าพิเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 9.   นายสมคิด   กุมประสิทธิ์ นายช่างชลประทานช านาญงาน 
  

10. นางสาว... 
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 10. นางสาวบุบผา   สุขข า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 11. นางสาวสุภาพร   ค าแพงศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 12. นางสาวณัฐชนันท์   จิระภักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 13. นางสาวสุภาภรณ์   ยิ้มย่อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 14. นายศดิศ   การด ี เจ้าพนักงานการเกษตร 
 15. นางสาวอังสนา   เกิดชูชื่น นักจัดการงานทั่วไป 
 16. นางสาวอรพรรณ   เชื้อกสิกรรม นักจัดการงานทั่วไป 
 17. นายอรรถพล     ล้อมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ   

ผู้ไม่มาประชุม   (ติดราชการ) 

1.   นายธาดา     สุขะปุณพันธ์  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
2.   นายสมภพ      สุจริต  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
3.   นายจเร    ทองด้วง  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
4.   นายเลิศชัย    ศรีอนันต์  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
5.   นายประยูร      เย็นใจ  ผจน.บอ. 

  6.   นายอดิศร      จ าปาทอง  ผอท.บอ. 
7.   นายณัฐพัชร์       วงษ์ศุภลักษณ์ ผชน.บอ. 
8.   นายเลอบุญ      อุดมทรัพย์  ผปน.บอ.      
9.   นายสมภพ        อินต๊ะรักษา       ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง 
10. นายศุภกิจ      ต้นวิบูลย์ศักดิ์  สถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานที่ 5 
11. นายวิภพ      ทีมสุวรรณ  ยบ.บอ.,พบ.บอ. 
12. นายวิชญ์      ศรีวงษา  ตน.บอ.   
13. นายธวัชชัย      ไตรวารี  ปน.บอ. 
14. นายสมศักดิ์      วิวธิเกยูรวงศ์  บร.บอ. 
15. นายเอกพงษ์     แน่นอุดร  วศ.บอ. 
16. นายจักรกริช     นาควิโรจน ์  วต.บอ. 
17. นางสาววราลักษณ์       งามสมจิตร          วน.บอ. 
18. นายสันติ        เต็มเอ่ียม  จน.1บอ. 
19. นายสมบัติ      สาลีพัฒนา  พน.บอ. 
20. นางฐิตาภา       ทุมวงษา  ฝบท.บอ. 
21. นางรุ่งนภา      ทองศิริ  ธก.บอ. 
22. นางสุนันท์      บุญเที่ยง  งบ.บอ. 
23. นางณัฐวรรณ     บุญงามข า  พด.บอ. 
24. ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา   ทับโทน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นายวิรัตน ์      ข าทับทิม  ผู้ช่วยเลขานุการ  

  26. นายภูริช      วงค์สัมพันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  27. นางสาววีรียา     วิทยะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    นางสาวอรญา  เขียวคุณา   ผยศ.บอ. แทน ผส.บอ.  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นการประชุม
KM ครั้งที่ 1/2562 ซ่ึงในเรื่องของ KM ได้สื่อสารเบื้องต้นในการประชุมส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ครั้งที่ 
1/2561 และครั้งที่1/2562 ซึ่งในการประชุม KM ครั้งนี้ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าตามแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 
  คณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี 
มล.ชูชาติ ก าภู กรมชลประทาน สามเสน กทม. 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 องค์ความรู้ในหัวข้อ SMART KM (โดยนายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ นางสาวนุชนาถ จองดี 
และนางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์) สรุปสาระส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม ดังนี้ 
 นางสาวมนธิรา ดวงสิทธิ์ แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ได้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างแนวทางการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (SMART KM) รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 
มกราคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 หลักการและเหตุผล 
 1. การจัดการความรู้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ คน เทคโนโลยีและกระบวนการ          
ซึ่ง คน ส าคัญที่สุด 
 2. ต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรให้มีมุมมองของการเรียนรู้ร่วมกัน และประสานสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 3. เพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ         
ตามแนวทางที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน 

 ความส าคัญในการจัดการความรู้ภายในองค์กร ดังนี้ 
 1. ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญขององค์กรในการด าเนินงานใดๆ ขององค์กรบนพื้นฐาน  
ของความรู้ และความช านาญทั้งสิ้น  
 2. รักษาความรู้ขององค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ในการ
รักษาไว้ ช่วยลดการสูญหายของความรู้ 
 3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน ช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น 
ช่วยลดความผิดพลาดและความเสียหาจากปัญหาต่างๆ 
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ช่วยให้การเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  

5. ช่วยให้… 
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 5. ช่วยให้เกิดนวัตกรรม เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยการบูรณาการ
ความรู้จากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 6. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนา 
การให้บริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและการยอมรับของผู้รับของผู้รับบริการต่อองค์กร  
 7. รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เกิดแหล่งความรู้ในองค์กรที่สามารถ
เรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการ 
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนด าเนินงาน          
ให้รวดเร็ว มีความนาเชื่อถือและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 9. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกันของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและองค์กร 

 ความรู้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้แบบรูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้โดยการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นทฤษฎี คู่มือต่างๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ  
 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน หรือความรู้แบบนามธรรม เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์  
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ 

 นางสาวนุชนาถ จองดี  แจ้งในที่ประชุมทราบว่า (Smart KM) ประกอบด้วย ดังนี้ 
 S (Service mind) หมายถึง มีจิตใจ มุ่งมั่น ในการให้บริการ แลกเปลี่ยนแบ่งปันองค์ความรู้
ให้กับบุคคลอ่ืนด้วยความเต็มใจ และการสนับสนุนกิจกรรมชองการจัดการความรู้ 
 M (Mastery) หมายถึง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ พร้อมเรียนรู้    
และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-KM) เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับกรมชลประทาน 
 A (Accountability) หมายถึง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ 
มีการประสานงานและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ภารกิจประสบความส าเร็จ  
 R (Relationship) หมายถึง มีสัมพันธภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวกกับ    
การร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้รวมทั้งยอมรับความแตกต่างระหว่างวัย และการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้น 
 T (Teamwork) หมายถึง ท างานเป็นทีม เรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และสามารถท างานร่วมกันให้ประสบความส าเร็จได้ 

 ข้อคิดจากรองอธิบดีฝ่ายบริหาร (รธร.)  นายมนัส ก าเนิดมณี 
 1. ท าไม KM ไม่ครึกครื้นเหมือนเมื่อก่อน 
 2. KM สอดรับกับ PMQA ซึ่งสอดคล้องกับการท างานอยู่แล้ว 
 3. ควรมีการจัดอบรมโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด ควรมีการอบรมในสถานที่ใกล้ๆ  
 4. ศึกษาจาก Google เกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้าน KM ให้ผู้สนใจได้ศึกษา  
 5. SCG เป็นหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในด้าน KM และให้ผู้ที่บรรจุใหม่ให้ท า KM 
ภายในองค์กร 
 6. ข้าราชการบรรจุใหม่หาความรู้ไม่ได้เพราะมีผู้เกษียณไปแล้วไม่มีการถ่ายทอดจึงต้องท า 
KM อาจท าให้ความรู้สูญหายไปได้ 

  
7. KM buddy… 
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 7. KM buddy ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีความรู้ ถ้าไม่มีความรู้ถือว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการ 
 8. การสร้างนวัตกรรม เช่น ส ารวจสภาพภูมิประเทศ อดีตใช้เวลาหลายวันแต่ปัจจุบันใช้เวลา
ได้น้อยลงโดยใช้ QR-CODE สแกนพิกัด 
 ข้อคิดจาก ผู้อ านวยการส านักส ารวจ ดา้นวิศวกรรมและธรณี (ผส.สธ.) นายประทีป ภักดรีอด 
 1. คนเราควรมีการเรียนรู้ตลอดเวลา และทุกกิจกรรมที่ท าสามารถเป็น KM ได ้
 2. การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น Smart surveyor ต้องมีความเก่ง เท่ห์ 
 ๓. การวางแผน จากคนเดิมที่เคยท าไว้รวมถึงการต่อยอดในปัจจุบันสู่อนาคตได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพได้  
 4. ท างานเชิงรุก ทฤษฎีแม่นาคพระโขนง ตีฆ้องร้องเป่า เพื่อเป็นการน าเสนอผลงาน 
ของตนเองหรือภายในหน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก 
 5.  สสธ. ได้สร้างคนขึ้นมา 4 generation ต้องมีความจริงใจ ให้ความส าคัญกับคนมาก 
และต้อง change เพ่ือความยั่งยืน 
 7. We can do more จะไม่ใช้ I can do ผลปรากฏว่า we did it and we do more 
 8. เลือกคนโดดเด่นมาเป็น รุ่น 3 มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ต้องได้รับบ าเหน็จ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการท างานและน าเสนอผลงานต่อไป 
 ข้อคิดจาก ดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม 
 ๑. สสธ. ได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ รางวัลนวัตกรรมดีเด่นหลายรางวัล 
 ๒. การวิจัยน าไปสู่นวัตกรรมหลายๆ อย่าง ซึ่งการท างานสามารถน ามาเป็นนวัตกรรมได้ 
 ข้อคิดจาก ดร.กัมปนาท  ขวัญศิริกุล 
 1. เหตุการณ์หมูป่าอะคาเดมี่ การดึงเอาความรู้ ความสามารถโดดเด่นภายในแต่ละคน 
เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได ้
 ข้อคิดจาก ดร.นภดล ภูมิวิเศษ 
 1. การท างานภายในองค์กร Funny meeting มีการพูดคุยกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
 2. มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ ด้านดนตรี ด้านกีฬา การท าบุญกฐิน เพ่ือให้บุคลากรมีการ
ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 

 กิจกรรมที่ได้ไปอบรมครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่ได้ท าภายในห้อง ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และกิจกรรมภายนอก จะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม การท างานเป็นทีม โดยมีวิทยากรมาจากนายร้อยจปร. 
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมก็จะเป็นการสอดแทรกความคิด สามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท างานปัจจุบนัได้ 

 นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ (กช.บอ.)  แจ้งในที่ประชุมทราบว่า การน ามาประยุกต์ใช้ในสบอ. 
ซึ่ง สสธ.จะมีการพัฒนาไปมากกว่า สบอ. ดร.ชาญชัย ศรีสุธรรม ท่านมีแนวคิดว่าแบบคลองส่งน้ าแบบที่มีอยู่ได้
หายไป ควรจะมีแบบ โดยการให้เรือวิ่งไปในคลองใช้เครื่องสแกน ฝั่งซ้าย-ขวา ก็ได้เป็นแบบออกมา ทางสบอ.
มีความคิดว่าข้าราชการบรรจุใหม่ ภายใน 3 ปี ไม่สามารถโยกย้ายไปส านักอ่ืนได้ ควรมีการท า Work Shop ควรให้
ข้าราชการ ที่บรรจุใหม่ ไปฝึกงานแต่ละฝ่าย/ส่วน เพ่ือให้ข้าราชการมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นได ้ 
 น าจุดแข็ง/ความรู้ในสบอ. ซึ่งจะมีการน าเสนอสถานการณ์น้ า เป็น VDO และในการประชุมครั้งนี้ 
ถ้าเรามีความรู้การท า VDO ก็สามารถท า VDO ส่งเข้าไปในไลน์สบอ. เพ่ือจะท าให้ที่ผู้ที่ไม่ได้เข้ามาประชุมได้ทราบนั้น 
หรือมีการน าจุดแข็งด้านการท า Excel ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายปรับปรุงโครงการ  เนื่องจากส่วนประมวลวิเคราะห์ 
สถานการณ์น้ าต้องใช้ Excel ในการท าข้อมูลปริมาณน้ าฝน-น้ าท่า โดยให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่มาเรียนรู้งาน
เพ่ือให้งานท าได้รวดเร็วขึ้น  เช่น การ Run Model คาดการณ์น้ า การใช้ GIS เป็นต้น 

สสธ. ... 
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 สสธ. ได้วางบุคคลไว้ 3 รุ่น ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ระดับส่วน และระดับรองลงมา สบอ.
ควรจะมีการประยุกต์ภายใน โดยให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่มีการน าเสนอผลงาน ถือเป็นการสร้างประสบการณ์
ภายในองค์กร ควรมีการสับเปลี่ยนในการท างาน จะท าให้ความรู้ในด้านทักษะเพ่ิมมากขึ้น อาจไปศึกษาดูงาน
ภายในแต่ละส่วนของสบอ.ในเรื่องการติดต่อประสานงาน เพื่อสามารถน ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้ อาจไป
เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประชุมผู้บริหารเพ่ือให้ได้เรียนรู้และมุมมองด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ 

 ช่องทางในการหาความรู้ ของสบอ.ดังนี้ 
 1. ไลน์ของสบอ. ติดตามการบริหารงาน และรายงานสถานการณ์น้ า/กราฟน้ าฝน/น้ าท่า 
 2. ไลน์เฉพาะงาน สบอ. รธบ. ตดิตามการบริหารงาน และรายงานสถานการณ์น้ า/กราฟน้ าฝน/น้ าท่า 
 3. ไลน์เครือข่าย KM สบอ. การจัดการความรู้ สบอ. ประชาสัมพันธ์/รายงานการสัมมนา 
 4. ไลน์จัดท าแผน ติดตามแผนงานประมาณการของสบอ. 

5. ไลน์สบอ.สัมพันธ์ การแจ้งข่าวสาร สนทนาบุคลากรและผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว 
6. ไลน์English lover สบอ.การแจ้งข่าวสารและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 นายนิเวศ  วงษ์บุญมีเดช  ผปข.บอ. ควรมีการน าเอาความรู้การจัดการความรู้ KM ปีที่แล้ว
มาสรุปผลที่ได้รับและควรมีแนวทางในอนาคต ซึ่งทางสบอ.เราก็มีต้นแบบเหมือนกันแต่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์     
ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่เราจะน าเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ของสบอ. 
ความรู้ที่ได้ในการจัดท าคู่มือ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ การที่เราจะพัฒนาความรู้เดิม
ให้ดีขึ้นจะท าให้ผู้ปฏิบัติรุ่นต่อๆ ไป สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งถือว่าเป็นสิ่งทีส่ าคัญ  

 3.2 องค์ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Kick off Work Manual)  
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (โดย นางสาวจินตนา 
ยิ้มจันทร์) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
 นางสาวจินตนา ยิ้มจันทร์ (บส.บอ.) แจ้งในที่ประชุมทราบว่า ในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรับทราบถึงปัญหาและข้อแก้ไขของผู ้ที ่จัดท าคู ่มือดังกล่าวนั้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ท าให้ได้รับความรู้
เกี่ยวกับหลักการในการจัดท าคู่มือ 

ความหมายของคู่มือการปฏิบัติงาน แผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการ มักจัดท าขึ้นส าหรับงาน ที่มีความซับซ้อน 
มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประโยชน์เมื่อมีการเปลี่ยนงาน   
ในองค์กร  

ลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี ควรกระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นประโยชน์ส าหรับ
การท างาน และฝึกอบรม เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มมีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีความเป็นปัจจุบัน 
(Update) ไม่ล้าสมัย สามารถแสดงหน่วยงานที่จัดท า วันที่บังคับใช้ และมีตัวอย่างประกอบ  

คุณสมบัติและทักษะของผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
เรื่องนั้นๆ ควรเป็นคนช่างสังเกตและเอาใจใส่ในรายละเอียดของการปฏิบัติงาน รู้ทฤษฎีและความรู้พ้ืนฐานของ
การวิเคราะห์ระบบงาน รู้หลักการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ รู้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

 
 

 
วัตถปุระสงค.์.. 
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 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง 
ในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้
การท างานของส่วนราชการได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
ทันตามก าหนดเวลานัดหมาย มีการท างานปลอดภัยและไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชน เพื่อการบรรลุผล    
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 ประโยชน์ต่อองค์การ/ผู้บริหารองค์การ ใช้ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ประหยัดงบประมาณ    
ในการฝึกอบรม เนื่องจากหัวหน้างานใช้เป็นคู่มือในการสอนงาน ท าให้การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
ใช้ในการควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานให้มีความผิดพลาดในการท างานลดน้อยลง เป็นคู่มือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) ของบุคลากร ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบ
กระบวนงานใหม่ ใช้เป็นฐานในการประกาศเวลามาตรฐานการให้บริการ  

 การปรับปรุงจัดท าคู่มือ ซึ่งคณะท างานผู้ตรวจอาจมีปัญหาในเรื่องของการให้คะแนนของ   
การส่งคู่มือประจ าปีงบประมาณ 2561 และในอนาคตจะมีการจัดตั้งคณะท างานกลั่นกรองคู่มือก่อนส่ง 
ในการจัดท าคู่มือควรค านึงถึงคุณภาพของคู่มือ วัตถุประสงค์ และขอบเขต ที่ชัดเจน ซึ่งถือว่าสบอ. มีข้อผิดพลาด      
เรื่องของวัตถุประสงค์และขอบเขต ควรมีการปรับปรุงต่อไป  

 รูปแบบการจัดท าคู่มือ จะแตกต่างกันในเรื่องของแบบอักษรซึ่งบางคู่มือยังไม่ถูกต้องตามแบบ
ฉบับที่ก าหนดไว้ ซึ่งรูปแบบให้จัดท าตามแบบฟอร์มปรับปรุงครั้งล่าสุด ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 ได้ทางเว็บไซต์สบค. 

 นางสาวอรญา  เขียวคุณา  ผยศ.บอ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเขียนคู่มือควรเป็น
หัวหน้าฝ่ายหรือผู้เชี่ยวชาญ และควรให้ถูกต้องครบกระบวนการ ซึ่งทางสบอ. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กลัน่กรองแล้วในแต่ละส่วน ฝ่าย โดยมีผู้ช่วยเลขานุการเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองด้วย จึงขอความร่วมมือ ทุก
ส่วน ฝ่าย หากจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเสร็จแล้ว สามารถด าเนินการส่งคู่มือนั้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 นายไกรนิธี  รัตนธาดา เลขานุการคณะท างาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ช่วยเลขานุการ
ของแต่ละส่วนจะมีบทบาทในการขับเคลื่อน ติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้
ผู้ช่วยเลขานุการของแต่ละส่วน ฝ่าย สามารถเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในที่ประชุม
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 3.3 องค์ความรู้ในหัวข้อ พัฒนาทักษะการผลิตสื่อ การเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้  
รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ห้องประชุม 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 4       
กรมชลประทาน สามเสน กทม.  

 นายพงศ์สรัญ  ชุ่มชัยรัฐน์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จาการที่ได้ไปอบรมการผลิตสื่อ      
การเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การจัดท าสื่อการเรียนรู้โดยใช้ Power Point เป็นวีดีโอ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การน าเอาภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://pexels.com 
http://pixabay.com http://flaticon.com http://freepik.com เป็นต้น 
  

 
2. การน า… 

http://pexels.com/
http://pixabay.com/
http://flaticon.com/


-8- 
 
 2. การน าเสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://bensound.com  
 3. โปรแกรม Power Point ส าเร็จรูปที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  
www.powerpointschool.com  
 สามารถน ารูปแบบในข้อ 1-3 มาตกแต่งใน Power Point ที่จะใช้น าเสนอได้ สามารถ        
ใส่รูปแบบต่างๆ โดยเลือกท่ีรูปแบบ Animation ก าหนดเวลาของสไลด์ แปลงไฟล์จาก Power Point เป็น VDO 
เข้าไปที่เมนู Slide Show จากนั้นไปที่ Start Recording from Beginning ด าเนินการ Record Slide จนเสร็จสิ้น 
แล้วบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ MP4 ซึ่งในแผนการจัดการความรู้ปี 2562 ได้ก าหนดให้แต่ละส่วนจัดท าสื่อ VDO 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ ซึ่งวิธีการจัดท า VDO จาก Power Point ถือเป็นวิธีที่สามารถท าได้ง่าย
ซ่ึงผู้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าใจไดง้่ายขึ้น 
  
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายไกรนิธี รัตนธาดา เลขานุการคณะท างาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ปี 2562 รายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ทบทวนและจัดท าค าสั ่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ และคณะท างาน
ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน   
 ส่วนที่ 2 ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้   
 ส่วนที่ 3 ผู้บริหารการจัดการความรู้ CKO ของส านักสื่อสารเผยแพร่แนวทางการจัดการ
ความรู้ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 3 ส่วน ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยาได้ด าเนินการไปแล้ว  
 ส่วนที่ 4 ทบทวนและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 43 คู่มือ ซ่ึงแต่ละส่วนอยู่ระหวา่งการด าเนนิการ 
 ส่วนที่ 5 เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จในปี 60-61 ให้แต่ละส่วน ฝ่าย ด าเนินการ
จัดท าคลิปวีดีโอ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของคู่มือปี 60-61 ซึ่งจะต้องมีสื่ออย่างน้อย 8 สื่อ ทั้งนี้ให้ทุกส่วนจัดท า
สื่อส่วนละ 1 สื่อ สถานีทดลองการใช้น้ าชลประทานและศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค จ านวนละ 1 สื่อ   
 ส่วนที่ 6 น าคู่มือปฏิบัติงานที่จัดท าแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560-2562 หรือองค์
ความรู้อื่นที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit school) ในปี 2562 มีจ านวน     
9 หัวข้อ ซึ่งจะต้องส่งแบบรายงานผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดมายังประธาน KM Team ซึ่งส่วน
การใช้น้ าชลประทาน ได้ส่งแบบรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
 ส่วนที่ 7 การมีส่วนร่วมในการบริหารคลังความรู้ในศูนย์ความรู้กลาง (RID Knowledge Center) 
ทาง KM กรมจะมี Web การจัดการความรู้ของกรม ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเพจที่สามารถเข้าไปชมและสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ส่วนที่ 8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้  จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในส านักและภายนอกส านัก ซึ่งอาจเป็นศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคและสถานีทดลองการใช้น้ า
ชลประทาน อาจมีการไปศึกษาดูงานหรือประชุมนอกสถานที่  ทั้งนี้จะหารือกับทางสถานีทดลองการใช้น้ า       
และศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคที่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

ส่วนที่ 9... 

http://bensound.com/
http://www.powerpointschool.com/
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 ส่วนที่ 9 สรุปบทเรียนผลการด าเนินการจัดการความรู้ ของ สบอ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดในช่วงงานเกษียณอายุราชการของส านัก 

 นางสาวอรญา  เขียวคุณา ผยศ.บอ. แจ้งในที่ประชุมว่า ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
ปี 2562 มีคู่มือ (Work Manual) ทั้งหมด 43 เล่ม ซึ่งจากการที่บส.บอ.ได้อบรมหลักสูตร Kick off Work manual 
ควรมีการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการของแต่ละส่วน ฝ่าย ได้ฝึกปฏิบัติในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 ในการนี้ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา จะมีรางวัลส าหรับการจัดการความรู้ของส านัก 
โดยแบ่งเป็น 2 รางวัล รางวัลที่ 1 เป็นรางวัลคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ส าหรับหน่วยงานแรกที่จัดส่งคู่มือ
และเป็นคู่มือที่ถูกต้อง รางวัลที่ 2 เป็นรางวัลการจัดท าสื่อเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน ปี 60-61 ซึ่งจะมีการประกวด
และประกาศผลสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 43 คู่มือ 
ทางเลขานุการคณะท างานจะส่งให้กรมภายใน 10 กันยายน 2562  

 นายไกรนิธี รัตนธาดา เลขานุการคณะท างาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส าหรับคู่มือ
ปฏิบัติงาน (Work  Manual) ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 43 เล่ม จะมีผู้ช่วยเลขานุการ KM แต่ละส่วน 
ฝ่าย เป็นผู้เลขานุการคณะท างานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานด้วย ถ้าหากว่าส่วน ฝ่ายใดมีปัญหา
หรืออุปสรรคสามารถแจ้งผู้ช่วยเลขานุการ KM ของแต่ละ ส่วน/ฝ่ายได้ เพ่ือที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ซึ่งคณะผู้ช่วยเลขานุการ KM จะมีการติดต่อประสานกันทางไลน์ และได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
 การจัดท าสื่อเผยแพร่หน่วยงานส่วนกลาง จ านวนส่วนละ 1 สื่อ และศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคกับสถานีทดลองการใช้น้ าชลประทาน จ านวนละ 1 สื่อ ซึ่งสามารถด าเนินการภายใน 
วันที่ 10 กันยายน 2562 คลิปความยาว ไม่เกิน 3 นาที  
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ     
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)     

 ผยศ.บอ. เสนอแนะในที่ประชุมว่าควรมีการน าผลงานการประเมินระดับช านาญการ 
หรือระดับช านาญการพิเศษ มาลงในเว็ปคลังความรู้สบอ. ทั้งนี้จะได้ปรึกษากับทางบส.บอ.ต่อไป 

เลิกประชุมเวลา   16.30 น.     

 

 

           ...............................................                                                            ...............................................             
           (นายไกรนิธี   รัตนธาดา)                    (นางสาวมนธิรา  ดวงสิทธิ์) 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                               ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


