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รายงานการประชุม
ทีมงานจัดการความรู สํานักงานชลประทานที่ ๓
ครั้งที่ 5/๒๕๕8
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา13.30 น.
ณ หองประชุม 2 สํานักงานชลประทานที่ ๓
รายชื่อผูเขาประชุม
คณะทํางานทีมงานจัดการความรู
๑. ม.ล.อนุมาศ
๒. นายกรรณชิง
๓. ว,าที่รอยตรีสมชัย
๔. นายโสภิญญา
๕. นายวิสันติ
๖. นางนงลักษณ9
๗. นายบรรดิษฐ9
๘. นายฉัตรชัย
๙. นายทวีป
๑๐. นายนุกูล
๑๑. นายปริญญา

ทองแถม
ขาวสอาด
แตงไทย
เกิดสกุล
ขวัญคุม
โพธิ์ทอง
อินต?ะ
ทองปอนด9
เกิดทอง
พูลทองคํา
สมศักดิ์

ผส.ชป.๓
ผชช.ชป.๓
ผวศ.ชป.3
ผผง.ชป.3
ผคก.ชป.3
ฝบท.ชป.๓
ผคป.พิษณุโลก
อบ.ชป.3
บน.ชป.3
ปย.ชป.3
ปส.ชป.3

คณะทํางานหมวดที่ 1 การนําองค.กร
๑. นายกรรณชิง
๒. นายโสภิญญา
๓. นายวิสันติ
๔. นางนงลักษณ9
๕. นายบรรดิษฐ9
๖. นายบุญยลักษณ9
๗. นายวิศาล
๘. นายสมยศ
๙. นายประพนธ9
๑๐. นายภะกิต
๑๑. นายสมหวัง
๑๒. นายตรีภพ
๑๓. นายธนู
๑๔. นายนุกูล
๑๕. ว,าที่รอยตรีสมชัย
๑๖. นายปริญญา

ขาวสอาด
เกิดสกุล
ขวัญคุม
โพธิ์ทอง
อินต?ะ
ฉลองสัพพัญEู
วสุนธาราพร
แสงมณี
คําไทย
ไมตะเภา
ปานสุขสาร
เกื้อเม,ง
โพธิ์เอี้ยง
พูลทองคํา
แตงไทย
สมศักดิ์

ผชช.ชป.๓
ผผง.ชป.3
ผคก.ชป.3
ฝบท.ชป.๓
ผคป.พิษณุโลก
ผคป.อุตรดิตถ9
ผคป.นครสวรรค9
ผคป.พิจิตร
ผคบ.นเรศวร
แทน ผคบ.ท,าบัว
ผคบ.แควนอย
แทน ผคบ.ยมน,าน
ผคส.3
ปย.ชป.3
ผวศ.ชป.3
ปส.ชป.3

ผูบริหารจัดการความรู (CKO)
ประธานทีมงานจัดการความรู
รองประธานทีมงานจัดการความรู
ทีมงานจัดการความรู
ทีมงานจัดการความรู
ทีมงานจัดการความรู
ทีมงานจัดการความรู
ทีมงานจัดการความรู
ทีมงานจัดการความรู
เลขานุการทีมงานจัดการความรู
ผูช,วยเลขานุการทีมงานจัดการความรู
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คณะทํางานหมวดที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร.
๑. ว,าที่รอยตรีสมชัย แตงไทย
๒. นายสมยศ
แสงมณี
๓. นายตรีภพ
เกื้อเม,ง
๔. นายฉัตรชัย
ทองปอนด9

ผวศ.ชป.3
ผคป.พิจิตร
แทน ผคบ.ยมน,าน
อบ.ชป.3

คณะทํางานหมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีส6วนไดส6วนเสีย
๑. นายพิรัตน9
เกตุพันธ9
สพ.ชป.3
๒. นายบุญชัย
สุขสวัสดิ์อํานวย จน.คบ.พลายชุมพล
๓. นายถาวร
ตะทวี
จน.คบ.ดงเศรษฐี
๔. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปส.ชป.3
๕. นายเกษม
ไกรสีกาจ
ปน.ชป.3
คณะทํางานหมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห.และการจัดการความรู
๑. นายโสภิญญา
เกิดสกุล
ผผง.ชป.3
๒. นางนงลักษณ9
โพธิ์ทอง
ฝบท.ชป.3
๓. นายชัยวัฒน9
บุญเพชร
ยศ.ชป.3
๔. นายสุรินทร9
ทรัพย9สกุล
จน.คบ.นเรศวร
๕. นายบํารุง
นิยมธรรมนิตย9 บส.ชป.3
๖. นายปริญญา
สมศักดิ์
ปส.ชป.3
๗. นายนุกูล
พูลทองคํา
ปย.ชป.3
คณะทํางานหมวดที่ 5 การมุ6งเนนทรัพยากรบุคคล
๑. นายธนู
โพธิ์เอี้ยง
๒. นายสมหวัง
ปานสุขสาร
๓. นายตรีภพ
เกื้อเม,ง
๔. นายทวีป
เกิดทอง
๕. นางนงลักษณ9
โพธิ์ทอง
๖. นายบํารุง
นิยมธรรมนิตย9

ผคส.3
ผคบ.แควนอย
แทน ผคบ.ยมน,าน
บน.ชป.3
ฝบท.ชป.๓
บส.ชป.3

คณะทํางานหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
๑. นายบรรดิษฐ9
อินต?ะ
๒. นายประพนธ9
คําไทย
๓. นายตรีภพ
เกื้อเม,ง
๔. นายสมประสงค9 ไกรลาศ
๕. นายนัทธี
นุ,มมาก

ผคป.พิษณุโลก
ผคบ.นเรศวร
แทน ผคบ.ยมน,าน
จน.คบ.แควนอย
วศ.คป.พิษณุโลก

ผูเขาร6วมประชุม
๑. นายสมบูรณ9
๒. น.ส.ภิชญา
๓. น.ส.ธิดารัตน9

ช,างฝIมือสนาม
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป บ 1

บัวอ,อน
แกลวกลา
เดชจบ

---------------------------------------
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
CKO

- กล,าวเปLดประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่4/2558

ปย.ชป.3
- ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 ถามีขอแกไขหรือ
เพิ่มเติมขอใหเสนอในที่ประชุม หากไม,มีขอแกไขหรือเพิ่มเติมถือว,าที่ป ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2558
มติที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุม 4/2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบและพิจารณา

3.1 เรื่องการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานการจัดการความรูในแต6ละ
หมวด 1-6 เช6นสถานการณ.ดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน หลักฐานการดําเนินงาน โดยมีความกาวหนาผล
การดําเนินการ 100 %
ผชช.ชป.๓

- ขอเริ่มจากคณะทํางานหมวดที่ ๑
หมวดที่ 1

ปส.ชป.3

- จากการประชุมครั้งที่4 สิ่งที่ไดเพิ่มเติมคือ
1. การจัดอบรมของโครงการก,อสรางและไดรับเกียรติจากท,าน ผส.ชป.3 เปSน
ประธานเปLดงานพรอม ลงข,าวการอบรม และบันทึกการอบรมสนทนา
2. หัวขอ 1.7 เพิ่มการ Capture Line กลุ,มต,างๆ ของสํานัก
3. หัวขอ 1.10 เพิ่มหลักฐานคือ หนังสือบันทึก เรื่องยืนยันรายชื่อผูเขาร,วมการ
ฝaกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for change ประจําปIงบประมาณพ.ศ. 2558
ผชช.ชป.3

- ควรใส,ภาพดวยในการอบรมเพื่อใชประกอบดวย

ปส.ชป.3

- สรุปคือหมวดที่ 1 ยังขาด คือ
1. ภาพในงาน Km day และ Km buddy ที่กําลังจะจัดขึ้น ในวันที่ 20

สิงหาคม 2558
2. ภาพข,าวการจัดอบรมของโครงการก,อสราง
3. คลิปยูทูปที่สื่อโทรทัศน9ช,อง Thai PBS ไดสัมภาษณ9 ท,าน ผส.ชป.3
หมวดที่ 2
ผวศ.ชป.๓
- จะมีสิ่งที่เพิ่มคือ การดําเนินการสรุปบทเรียน AAR และสรุปผลการดําเนินการเมื่อ
ปI พ.ศ. 2557 โดยทํา AAR นําหัวขอที่สอดคลองกับยุทธศาสตร9กรม มาจัดการองค9ความรู 2 องค9ความรู
หลักฐานก็คือบันทึกการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู สชป.3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
ปย.ชป.3

- หัวขอ 2.4 ถานําคําสั่งเลขามาเพิ่มขอมูลก็จะสมบูรณ9ยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3
ปน.ชป.3
- การใหความสําคัญกับผูมีส,วนไดส,วนเสีย เดิมมีวิธีการดําเนินการหาหลักฐานไม,ค,อย
ไดก็เลยเปลี่ยนจากหลักฐานที่เรามีมาเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม,โดยเรียงความลําดับหัวขอที่กรมกําหนด คือ
3.1 มี วิ ธี การดํ าเนิ นการ พบปะเกษตรกรในพื้ นที่ เพื่ อรั บทราบถึ งความตองการที่
แทจริงพรอม เอกสารประกอบก็มี 3 พื้นที่
ปน.ชป.3

- หลักฐานคือส,งมาทางไลน9 หนา WEB ภาพที่พบปะเกษตรกร

CKO
- เพิ่มหลักฐานการส,งน้ํา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และที่ประชุมกับทหาร กรณี
ชาวบานมาขอน้ํา ซึ่งสามารถทําโครงการแกมลิงไดภายหลัง
- สํานัก/กองมีวิธีการความตองการ ตรวจสอบอย,างไร มีการลงพื้นที่ใคร จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการใคร สํานักร,วมกับโครงการฯ หรือไม, คือตองหาความเชื่อมโยงใหไดว,า สํานักไดถ,ายทอดเขาไปหา
โครงการฯ เพื่อใหโครงการฯ ไปดําเนินการเปSนตน เพื่อจะไดเปSนผลงานของสํานัก และโครงการฯ ดวย
- ขอให ผผง.ชป.3 หาแนวทางการปฏิบัติอย,างไรไดเชื่อมจากสํานัก ไปโครงการฯ
ปน.ชป.3

3.2 ดําเนินการ คือ
1. ทําFacebook ศูนย9ประมวลวิเคราะห9สถานการณ9น้ํา ใชตอบคําถามในช,อง

Inbox ได
2. ช,องทางไลน9
- กลุ,มบริหารจัดการการน้ํา สชป.3
- กลุ,มบริหารน้ํายมน,าน
- กลุ,มร,วมใจจัดการน้ํา
3. E-mail ใชติดต,อรับขอมูลข,าวสารจากทางโครงการ รับส,ง e-mail จากสํานัก
และส,งกรมฯ ต,ออีก
4. ออกไปประชุมกับผูใชน้ําคลายกับ ขอ 3.1
5. ติดตั้งตูจดหมายรับความคิดเห็นที่ติดตามโครงการฯ ต,างๆ
3.3 ดําเนินการคือ จากขอรองเรียนจะใชแบบสํารวจความพึงพอใจ
1. แบบสอบถามการพึงพอใจของผูประสบภัยจากน้ํา
2. แบบสํารวจเกษตรกรผูใชน้ําในเขต สชป.3
3. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใหบริการ
3.4 วิธีการดําเนินการ คือ มีการนําขอมูลรองขอในการจัดประชุมต,างๆ มาทําการ
ตรวจสอบชี้แจงและปรับปรุง แกไขหรือการดําเนินงานเพื่อสรางความสัมพันธ9ที่ดี
ผชช.ชป.3

- ขอใหนําภาพถ,ายใส,ลงไปดวย

3.5 วิธีการดําเนินการคือ แบบสํารวจความพึงพอใจของเกษตกรผูใชน้ําในเขต สชป.3
ตอนนี้รวบรวมแลวแต,ยังวิเคราะห9ไม,เสร็จ
3.6 วิธีการดําเนินการ คือ
1. การรับขอมูลผ,านทางรายการสถานการณ9น้ําในหนา Website ศูนย9ประมวล
2. มีการประชาสั มพั นธ9 เรื่ องที่ เกี่ ยวของกั บเกษตรกรผู ใชน้ํา อาจจะเปS นหนังสื อ
ชี้แจงไปยังเกษตรกร
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CKO

- ขอใหนําภาพถ,ายจากโครงการส,งน้ําฯเขื่อนนเรศวรมาลงดวย
หมวดที่ 4

ผผง.ชป.3
- หมวดที่ 4 จากประชุมครั้งที่ 4 ไปแลวขอมูลยังไม,ครบตองเพิ่มเติมขอ 4.5 และ
ขอ 4.6 ขออนุญาตใหเลขาฯ รายงาน
ปย.ชป.3

- ขออธิบายขอเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 เพิ่มผังกระบวนงานรวบรวมเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อติดตามงานประจําวันอีก 1 ผัง
ในส,วนที่เปSน Face book Line แต,ละอย,างอยู,ในหลักเกณฑ9การรายงานผลแลว ขอที่เพิ่ม Line กลุ,มแสดงให
เห็นว,ามีการเชื่อมโยงอย,างไรใน Line กลุ,ม จะเปSนกลุ,มต,างๆ ที่มีขอสั่งการ รายงานผลในกลุ,ม โอกาส สถานที่
ต,างๆ ซึ่งได Capture หนาจอไวใหที่ Capture ที่มีการเรียน ผส.ชป.3 แสดงใหเห็นว,ามีการรายงานผลดวย เช,น
รายงานปริมาณฝน สภาพน้ํา ในส,วน Face book แต,ละพื้นที่มาภาพไปทํางานตามพื้นที่ต,าง ๆ แสดงใหเห็นว,ามี
การติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานอยู,ในพื้นที่หลายพื้นที่รวมกัน สําหรับภาพที่ ผส.ชป.3
เสนอจะไดหามาเพิ่มลงไป
4.2 เพิ่ ม ผั ง กระบวนงานวิ ธี Update เปS น ผั ง กระบวนการทบทวนระยะเวลา
ผูรับผิดชอบในการ Update ขอมูลขึ้น Website จะมีวิธีการ หลักการนําขอมูลขึ้น Website คือ บางขอมูล
สามารถใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ9ลงเผยแพร,ไดเลย เช,น ข,าวจากสื่อต,างๆ เช,น Webหนังสือฝaกอบรม ส,วน
ความรู ที่ ต องผ, า นคณะกรรมการกลั่ น กรองพิ จ ารณาตองรวบรวมความรู ที่ ไดเพื่ อแยกประเภทต, า ง ๆ ส, งให
คณะกรรมการดานต,าง ๆ ตรวจสอบ เช,น ดานวิศวกรรม เครื่องกล บริหาร จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ลงนามประทับตรา ส,งกลับใหประชาสัมพันธ9เพื่อเผยแพร, ซึ่งมีระยะเวลา Update ทุกวัน
4.3 มีคณะกรรมการแต,งตั้งและผังกระบวนงานกลั่นกรองเดียวกันแต,เปลี่ยนหัวขอ
เพราะอยู,ในขั้นตอนเดียวกัน
4.4 รายงานตามแบบฟอร9มที่กําหนดให ตามหัวขอต,าง ๆ มี 12 ขอ ซึ่งไดเพิ่มใหทั้ง
หมดแลว
4.5 เพิ่มการส,งบุคลากรเขาอบรม สรุปบทเรียน AR งานถ,ายทอดความรูจาก ผส.ชป.3
ล,าสุดของก,อสรางจัด และให ผคบ.แควนอยบํารุงแดน มาบันทึกเทปวีดีโอ ซึ่งมาจากการสั่งการของ ผส.ชป.3
ผูอํานวยการ แต,ละโครงการฯ มาเล,าประสบการณ9 ความรู ซึ่งครั้งต,อไปจะทําคลิปวีดีโอ ซึ่ง ผส.ชป.3 ใหหัวขอไว
คือ การบริหารจัดการน้ําในช,วงภาวะวิกฤต (ช,วงอุทกภัยและภัยแลง) ผอ.โครงการ ท,านอื่นหากพรอมขอใหแจง
มาหรือจะใหไปจัดทําที่โครงการฯ ก็ได ซึ่งแต,ละคลิปจะใหเวลาประมาณ 10 นาที
4.6 เพิ่ ม กระบวนการรั บ ฟ‚ งความคิ ด เห็ น จากผู ใชน้ํ า ต, า ง ๆ การร, ว มประชุ มกั บ
หน,วยงานอื่น ๆ การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล,งน้ํา
4.7 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน สรุปบทเรียนการไปดูงานที่เขื่อนไชยบุรี ซึ่งมีภาพประกอบ
4.8 การชี้วัดผลรอบประเมิน 6 เดือน คลายกับหมวด 2 มีประเมิน 6 เดือน 12 เดือน
คลายๆ กัน
4.9 แบบสอบถามวัดความรูว,าอยู,ระดับไหน ซึ่งป‚จจุบันอยู,หนา Website
หมวดที่ 5
ฝบท.ชป.3
- หมวดที่ 5 การมุ,งเนนทรัพยากรบุคคลมี 7 ขอ ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ครบถวน และที่ ป ระชุ มใหติ ด ตาม ขอ 5.3 การสรุ ป แบบสอบถาม รู ป แบบสอบถามมี 2 รู ป แบบสอบถาม
แบบสอบถามไดแจกโครงการละ 5 ชุด ขาราชการตอบ 3 ชุด ลูกจาง 1 ชุด พนักงานราชการ 1 ชุด
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ปส.ชป.3
ในแต,ละขอ

- สรุปแบบทดสอบการจัดการความรู มีทั้งหมด 12 ขอ เปSนเปอร9เซ็นต9การตอบถูก

ปย.ชป.3
- การประเมินแบบนี้จะไม,ทราบไดว,า 100 คน ผ,านกี่คน เปSนการวัดความยากของ
ขอสอบ ไม,ไดวัดความรูของผูประเมิน ถาสรุปแบบนี้เปSนการวัดความเที่ยงตรง ความยากของขอสอบ ตองสรุปว,า
สมมุติ 100 คน ตั้งเกณฑ9 15 ขอ ผ,าน มีผ,านกี่คน ต่ํากว,าเกณฑ9กี่คน จะไดรูว,าระดับความรูของสํานักอยู,ระดับ
ใด ตองตั้งเกณฑ9ขึ้นมา เช,น คะแนนมาก ปานกลาง อยู,ในช,วงคะแนนเท,าไรถึงเท,าไร จะไดทราบว,าคะแนนมาก
นอยใหค,าเฉลี่ยอยู,ที่เท,าไร
CKO
- ควรเปSนการประเมินความเห็นของผูตอบแบบสอบถามอาจจะตั้งใหไดแบบสวน
ดุสิตโพล ผลสํารวจตัวอย,างอยู,ในเกณฑ9ต,าง ๆ หรือสรุป KM ของสํานักยังตองปรับปรุงพัฒนา เปSนตน ไม,ใช,ผิด
ถูก ขอมูล นี้ ไม, ต องแกไข เอาความเห็ น ที่ สํา รวจมา เอามาจั ด หั ว ขอใหม, สรุ ปใหม, เปS น เปอร9เ ซ็ น ต9 แลวนํ า มา
วิเคราะห9ใหม,โดยการตั้งเกณฑ9ขึ้นมา
ฝบท.ชป.3

- จะนําไปปรับปรุงบทสรุปงานแบบสอบถามและขอผูช,วยมาร,วมวิเคราะห9ดวย

CKO

- ใหเลขา KM สํานัก ช,วยหมวด 5
หมวดที่ 6

วศ.คป.พิษณุโลก - หมวด 6 มี 3 ประเด็น ดังนี้
6.1 การใช KM เพื่อปรับปรุงกระบวนงานสายงานหลักอย,างไร ในหมวด 6.1 ทาง
คณะกรรมการหมวด 6 ไดพิจารณาปรับปรุงระบบงานหลัก 2 กระบวนงาน
กระบวนงานที่ 1 การบริ หารจั ด การน้ํ า ยมน, า น เนื่ องจากโครงการส, งน้ํ า และ
บํารุงรักษายมน,าน เปSนโครงการเปLดใหม, แยกตัวมาจากชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปSนพื้นที่รับน้ํานอง และมี
การทําองค9ความรูดานนี้ ซึ่งปI 2558 ไดมีการต,อยอดเพิ่มเติมจากปI 2557 คือ กองทัพภาคที่ 4 มีการประชุม
ขอส,งน้ําในพื้นที่ลุ,มต่ํา ใหมีการทําปฏิทินพระพรหมต,างหากก,อนแผนการส,งน้ําปกติ หลักฐานขอมูลเปSนการเริ่ม
ประชุมแผนปฏิทินการเพาะปลูก และองค9ความรูของยมน,าน มีการตั้งคณะกรรมการทํางานดานนี้ มีคู,มือบริหาร
จัดการน้ํา ยมน,า น ซึ่งทางองค9ความรู ไดทํา เกือบเสร็ จสมบู รณ9 แลว สามารถนํ ามาเปSน หลักฐานอางอิงในการ
ปรับปรุงกระบวนงานยมน,าน
กระบวนงานที่ 2 พิจารณาจากของ ผผง.ชป.3 คือ มาตรฐานขั้นตอนการก,อสราง
ซ,อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน สืบเนื่องจาก ทาง ผผง.ชป.3 มีการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติตัวชี้วัด
ของ สชป.3 ปI 2557 มีตัวที่วัตถุประสงค9ตามเป„าหมายมีเกณฑ9ต่ํากว,า 3 คือ ดานก,อสราง ซ,อมแซม และปรับปรุง
อาคาร ทั้ง 3 ตัว ที่เลือกเอามาวิเคราะห9ความสําเร็จหรือไม,สําเร็จ จุดอ,อน จุดแข็ง ว,ามีสาเหตุอะไร สาเหตุสืบเนื่อง
เหล,านี้ทําใหมีการปรับปรุงกระบวนงานของขั้นตอนการบริหารดานก,อสราง ซ,อมแซมอาคารชลประทาน ขั้นตอน
ต,อไปคือแต, งตั้งคณะทํ างานเพื่อทํ าขั้ นตอนมาตรฐานใหสํ าเร็จลุล, วง และมี การประชุ มคณะทํ างานต, างๆ ทําผั ง
Flowchart และไดจัดทําคู,มือมาตรฐาน เมื่อเสร็จสมบูรณ9จะนํามาเปSนขอมูล Backup Sheet
ผชช.ชป.3
- มี ก ารอบรมของทางก, อ สราง เปS น ขั้ น ตอนหนึ่ งของกระบวนงานนี้ ด วย มี ก าร
วิเคราะห9ป‚ญหาต,าง ๆ มีการอบรม และจัดทําคู,มือ ถ,ายรูป หากนํามาเพิ่มในกระบวนงานนี้ดวยจะใกลเสร็จ
สมบูรณ9
วศ.คป.พิษณุโลก - ส,วนหลักฐานไดนํามาเปSนเอกสาร Backup Sheet ที่สามารถ link ได
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6.2 เปSนการใช KM เชื่อมโยงเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพงาน ในหัวขอเลือกมา 3
เรื่อง คือการพิจารณาโครงการเบื้องตน ขอมูลพื้นฐานดานวิศวกรรม พิจารณาโครงการชลประทานพิษณุโลก ได
เปSนองค9ความรูของปI 2557 ซึ่งทําสําเร็จไปแลว มีการถ,ายทอด จัดทําคู,มือ ประชาสัมพันธ9 สามารถเผยแพร,
นําไปใชได ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยง
CKO
- หัวของานสํานักก,อนใช KM เชื่อมโยงเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพอื่นอย,างไร
คือ เอาผลงานปI 2557 มาเผยแพร, นําไปใช ต,อยอด คําถามคือเผยแพร,อย,างไร ประชาสัมพันธ9แผนหรือไม, คู,มือ
เผยแพร,แปลว,าอะไร เกี่ยวของกับ KM Day อย,างไร
วศ.คป.พิษณุโลก - คู, มือเผยแพร, คื อ เอกสารสํ า หรั บ นํ าไปใชดู ป ระกอบเนื้ อเรื่ อง มี การจั ด อบรม
ผูใชงานดานส,วนวิศวกรรมเมื่อปI 2557
CKO

- หลักฐานคืออะไร

วศ.คป.พิษณุโลก - หลักฐานคือเอกสารคู,มือที่ใชในการเผยแพร,และมีการจัดอบรม
CKO

- เอกสารเมื่อปI 2557 ที่ทําเสร็จแลว หน,วยงานใดนําไปใชบาง

วศ.คป.พิษณุโลก - ส,วนวิศวกรรมพิจารณาโครงการนําไปใช
ผวศ.ชป.3
- เปSนองค9ความรูที่จัดทําในปI 2557 มีคู,มือ มีกระบวนการนําองค9ความรูมาเปSน
กระบวนงานนี้มาพัฒนากระบวนงานหน,วยงาน โดยนําคู,มือเผยแพร,ไปใหโครงการรับทราบ วันที่ 20 สิงหาคม
2558 จะทําเปSน 4 จังหวัด เพราะปI 2557 ทําแค,จังหวัดพิษณุโลก ปIนี้ขยายผลเพราะมีขอมูลทั้ง 4 จังหวัด
แลว จะนํา KS QTS เอาขอมูลใหทั้ง 4 จังหวัดใชต,อได ซึ่งเปSนการขยายผลกระบวนงานของหมวดที่ 6
ผชช.ชป.3
- ยั ง ใชการดํ า เนิ น การ 5 ขอ ยั ง ไม, เ กี่ ย วของกั น เมื่ อ มี คู, มื อ น, า จะมี ก าร
ประชาสัมพันธ9คู,มือ ฝaกอบรม นําไปใชงาน
วศ.คป.พิษณุโลก - จะนําไปปรับปรุงใหม,
CKO
- ออกมาเปS น คู, มื อ แลว สํ า นั ก เห็ น ชอบแลว ต, อ ไปเปS น การเอาไปใชงานแต, ล ะ
โครงการฯ นําไปต,อยอด จากปI 2557 ใชเฉพาะโครงการชลประทานพิษณุโลก แต,ปI 2558 ต,อยอดไปอีก
3 จังหวัด แลวนําไปใชงานอย,างไร ถาไม,นําไปใชงานก็ไม,เกิดประโยชน9
วศ.คป.พิษณุโลก - โครงการชลประทานพิษณุโลก ไดนําไปใชงานดานวิศวพิจารณาโครงการเบื้องตน
ในการรองขอโครงการ
6.3 ปรับปรุงกระบวนงานสายงานสนับสนุน ตองขอขอมูลจากฝˆายบริหารและฝˆาย
ช,างกลมาเพิ่ม ภายในเดือนสิงหาคม 2558 จะเสร็จสมบูรณ9
3.2 รายงานความกาวหนาแผนจัดการความรู 2 องค.ความรู ไดแก6 คณะทํางาน
การบริหารจัดการน้ําในโครงการส6งน้ําฯยมน6าน และคณะทํางานขั้นตอนและมาตรฐานการก6อสราง การ
ซ6อมแซมและการปรับปรุงอาคารชลประทาน โดยมีความกาวหนาผลการดําเนินการ 100 %
องค.ความรูที่ 1
จน.คบ.ยมน6าน - การบริหารจัดการน้ําของโครงการส,งน้ําและบํารุงรักษายมน,าน ป‚จจุบันรวมรวม
เอกสารเขาเล,มเรียบรอยแลวแต,ทางผูเชี่ยวชาญแนะนําใหปรับปรุงเพิ่มเติม
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CKO
- บทสรุปและขอเสนอแนะ มี 4 หัวขอที่ใชสิ่งก,อสราง จะสรางอะไรใหม, ปรับปรุง
อะไร จะขยายถากรณีผันน้ําในฤดูน้ําหลากเปSนหลัก ทําอาคารตรงไหน ขยายคลองตรงไหน พอปลายฤดูน้ําหลาก
ก็จะใชเก็บน้ําได สามารถมีน้ําใชในช,วงฤดูแลง ในแผน ฝวศ.ชป.3 มีบทเสนอแนะในภาพใหญ,และมีรายละเอียด
ว,าจะขยายตรงไหนใหรับน้ําไดกี่ลูกบาศก9เมตร ปรับปรุงอาคารตรงไหนบาง มี 2 กรณี
จน.คบ.ยมน6าน

- เอา MTS มาใส,

CKO

- มีงานระยะยาวหรือไม,

จน.คบ.ยมน6าน

- มีแผนงานของทางก,อสรางปรับปรุง ปตร.

CKO
- งาน ปตร. เปSนระยะกลาง สามารถจัดการไดเลย แต,ถาสรางไดเลยไม,มีผลกระทบ
ดานอื่น ไม,มีการจัดซื้อที่ดินเปSนระยะสั้น ไม,มีระยะด,วน มีระยะสั้นและระยะกลางเท,านั้น ระยะยาวไม,มีเพราะ
ไม,ไดสรางอ,างเก็บน้ํา
องค.ความรูที่ 2
ยส.ชป.3
- ขอนําเสนอ 13 ขั้นตอนว,าองค9ความรูที่ 2 ดําเนินการถึงขั้นตอนไหน สําหรับ 7
ขั้นตอนแรก เปSนเรื่องกระบวนการ KM การบ,งชี้ความรูใหหลักฐาน 3 ขอ คือ การประชุม กระบวนการปฏิบัติ
ราชการ และการประชุมทีมงานจัดการความรู ขั้นตอนที่ 2 การสรางความรู จากการประชุมทั้ง 3 ครั้ง ในขอ 1
นําไปสู,การแต,งตั้งคณะทํางานจัดการความรูองค9ความรูที่ 2 และมีการประชุมทีมงานขององค9ความรูในวันที่ 10
เมษายน 2558 ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปSนระบบ เนื่องจากองค9ความรูที่ 2 ตัวเล,มยังไม,เสร็จ หาก
ดําเนินการเสร็จแลวจะไดขั้นตอนที่ 3-7 คือ จะไดเล,มมาเปSนระบบกลั่นกรองความรู เมื่อเล,มเสร็จจะเผยแพร,
ความรูผ,านทาง Website และเอาตัวเล,มมาลง Website คลังความรู และแจกเอกสารตัวเล,มใหกับหน,วยงาน
ขั้น ตอนที่ 6 เรื่ องการแบ, งป‚ น จะแบ, งป‚ น โดยอ, า นเอกสารทาง Website ขั้ นตอนที่ 7 เรื่ องการนําไปใชส, ว น
ปรับปรุงคือผ,านทางเอกสสารที่แจกใหแต,ละส,วนแต,ละโครงการนําไปใช ขั้นตอนที่ 8-13 เรื่องการเตรียมการ
ปรับพฤติกรรม คือ ทางสํานักมีส,วนร,วมกับทีมงานจัดการความรูและกระจายความรูสู,บุคลากร เปSนเรื่องการ
แต,งตั้งหรือการประชุมต,าง ๆ กระบวนการเครื่องมือมีการจัดแผนการดําเนินงานการจัดการความรู link จาก
Website ของคลังความรูในเรื่องแผนที่นําเสนอไป
CKO

- แนวทางแกไขมีหรือไม,

ยส.ชป.3
- ของพิจารณาโครงการ เมื่อไดกระบวนงานมาแลวจะใหสรุปแต,ละกระบวนงานพอ
สังเขปว,า ลักษณะดําเนินงานแต,ละกระบวนงานมีเคล็ดลับป‚ญหาอุปสรรคอะไรบาง ตรงส,วนของเคล็ดลับกับ
ป‚ญหาอุปสรรคขาดประสบการณ9ของผูปฏิบัติงานในดานต,างๆ มาเพิ่มในส,วนของเคล็ดลับในการดําเนินงาน
หลายๆ ขั้น ตอน ป‚ ญหาอุ ปสรรค ขอพึ งระวั งที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น ในแต, ละขั้น ตอนมีอะไรบาง คื อใหผูปฏิบั ติงาน
ถ,ายทอดประสบการณ9และเขียนเรียบเรียงออกมา เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ เล,มก็จะเสร็จ ป‚จจุบันไดส,งใหแต,ละฝˆายใน
ทีมงาน ช,วยเขียน รอรวบรวมเรียบเรียง จากนั้นจะยกฉบับร,างเสนอที่ปรึกษาของทีมงานจัดการความรูตรวจสอบ
ลักษณะทีมงานดําเนินงาน และสํารวจแบบ มีทั้งการเตรียมความพรอมดานวิศวกรรมตั้งแต,พิจารณาโครงการ
สํารวจแบบ การตั้งงบประมาณ ของทาง ผผง.ชป.3 การก,อตั้งหรือการดําเนินการก,อตั้งมีกระบวนการอะไรบาง
เขาสู,กระบวนการก,อสรางมี 3 ส,วน
CKO

- บทสรุปและขอเสนอแนะคืออะไร

~๙~

ยส.ชป.3
- คื อ มี ป‚ จ จั ย หรื อ ทํ า อย, า งไรจะใหกระบวนงานแต, ล ะขั้ น ตอนทํ า ใหเร็ ว ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นป‚ญหาอุปสรรค มีแนวทางแกไขอย,างไร
CKO

- เปSนช,วงก,อนก,อสราง ช,วงระหว,างก,อสรางผิดพลาดจะแกไขอย,างไร
1. อบรมใหความรูเรื่องแบบวัสดุก,อสราง เครื่องจักรเครื่องมือ
2. คัดเลือกบุคคล มีการประเมินผล เรื่อง จริยธรรม เอาใจใส,กับงาน

ผชช.ชป.3
- อยากใหมีการปรับหลักสูตรเพิ่ม การเรียนรูจากการที่โดนตรวจสอบ (บทลงโทษ)
จากประสบการณ9ที่เจอขณะโดนตรวจสอบใหคนที่อยู,ในที่ประชุมไดรับรูดวย ป‚ญหาและอุปสรรคตัวที่ทําไปแลว
พลาดโดนตรวจสอบเจอ ปIหนาควรเพิ่มเขาไปดวย
CKO
- ไม, ใ ช, ง านก, อสรางอย, า งเดี ย ว สามารถมองถึ ง งานปรั บ ปรุ ง งานซ, อมแซมดวย
บทสรุปขอเสนอแนะ มี 2 อย,าง เรื่องความรูทํางานโดยเอาความรูใส,โดยการอบรมสัมมนา เรื่องคนผูบังคับบัญชา
มีการคัดเลือกอย,างไร
ผผง.ชป.3

- นอกจากเรื่องคนแลวสิ่งที่ขาดคือกระบวนการติดตาม

CKO
- ตองติดตามและประเมินผลเดือนละ1ครั้งหรือ 2 อาทิตย9/ครั้ง ในช,วงระหว,าง
ก,อสรางตรวจสอบคุณภาพ
ผชช.ชป.3
- ใหโครงการส,งน้ําฯ ยมน,าน ช,วยทํา Flowchart การจัดการในฤดูฝนและฤดูแลง
กระบวนงานจะไดเห็นชัด
ปย.ชป.3
- ขอเพิ่ มกระบวนการจั ด การความรู ทั้ ง 2 แผนในขอ 2 และขอ 3 ขอ2 ของ
ผง.ชป.3 ใชการถ,ายทอดความรูจากผูมีประสบการณ9ตามฝˆายต,างๆ ขอใหเพิ่มวิธีที่ไดความรูมา ของโครงการ
ส,งน้ําฯ ยมน,านใชการประชุม เพิ่มเกณฑ9การแสวงหา ขอ 3.ของ ผผง.ชป.3 มีกระบวนงานมีหลักฐานมีที่ผ,านมา
จะไม,ค,อยเห็น ขอ2 กับขอ 3 ถามีขอ2 กับ ขอ3 ขออื่นๆ ก็ง,าย
CKO
- หากเสร็จแลว กรณีของ ผผง.ชป.3 จะสอดคลองกับจัดสัมมนา เมื่อวันจันทร9ที่
17 สิงหาคม 2558 และจะนําไปเพิ่มในหมวดเรื่องการจัดอบรมสัมมนาของ ผผง.ชป.3 กระบวนการงานก,อน
ก,อสรางถูกตองแลวแต,ระหว,างก,อสรางอาจจะเพิ่มเรื่องความรู แนะนําเปSนเอกสารประกอบการเรียนรู จัดสัมมนา
พิจารณาตัวบุ คลากรและผู บังคั บบัญ ชาตรวจสอบ ตรวจงานมีการติด ตามประเมิน ผลอย,างต,อเนื่องแต,จ ริงๆ
ตองการใหหาสาระความรูเพิ่มเขาไปก,อน คุณธรรม จริยธรรมขึ้นอยู,กับผูบังคับบัญชากับตัวบุคคลเอง ผวศ.ชป.3
ความรูที่คัดเลือกไดกี่เรื่องแลว
ผวศ.ชป.3
- มี 4 เรื่อง ตองมีเรื่องเชิญประชุมคณะทํางานกลั่นกรอง ว,ามีขั้นตอนตรวจสอบ
องค9ความรูย,อยๆอย,างไร ดังนี้
1. เขื่อนธัญบุรี
2. อุโมงค9ลอดแม,น้ําเจาพระยา
3. หลักการจัดทําประมาณการและรหัสต,างๆ
4. การแกไขและบรรเทาอุทกภัยเขตเมืองสุโขทัยเปSนของวิศวกรรม

~ ๑๐ ~

ปย.ชป.๓
เพื่อไวจัดงาน

๓.๓ การจัด KM DAY และ KM BUDDY สชป.3-4
- KM DAY การจัดสถานที่ อุปกรณ9 จะปLดโรงรถ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2558
กิจกรรมที่1 ประธานจัดความรูกล,าวเปLดงาน
กิจกรรมที่2 เรื่องเล,าจาก CKO ประธานจัดการความรู ผคบ.ยมน,าน
กิจกรรมที่3 CKO เยี่ยมชมซุมกิจกรรมแต,ละโครงการ ซึ่งมีผูบรรยายตามหัวขอของ

แต,ละโครงการ ดังนี้.1. พิษณุโลก: โครงการรักษ9น้ําเพื่อพระแม,ของแผ,นดินลุ,มน้ําภาค
2. ส,วนวิศวกรรม : การพัฒนาฐานขอมูลอาคารชลประทานขนาดเล็กในเขต สชป.3
3. เขื่อนนเรศวร: รายงานการปลูกพืชรายสัปดาห9ดวยระบบ GIS
4. ก,อสราง: งานก,อสรางชป.เล็กในเขตสชป.3 ปI2558
5. ยมน,าน: การบริหารจัดการน้ําใหสอดคลองกับพื้นที่ลุ,มต่ํา
6. ส,วนเครื่องจักรกล: เทคนิดการทําท,อสูบน้ําเคลื่อนที่
7. ดงเศรษฐี: การบริหารจัดการน้ําปI 2558
8. ฝˆายบริหาร: การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร สชป.3
9. ท,าบัว: การแกไขป‚ญหาการชี้ระวังแนวเขต
10. แควนอยบํารุงแดน : ศูนย9การเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพสินคาทางการเกษตร
11. พลายชุมพล: สภาพไรความสามารถในการเรียนรูขององค9กร
12. พิจิตร: การบริหารจัดการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ„าในภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ําลุ,มน้ํา
เจาพระยา
13. อุตรดิตถ9: การแกไขและช,วยเหลือป‚ญหาดินโคลนถล,มในเขตอุตรดิตถ9
14. ส,วนจัดสรรน้ํา: การปลูกขาวโดยไม,ใชน้ําเตรียมดิน
15. ส,วนแผนงาน : ระบบผลิตเปIยกสลับแหงแกลงขาว
ในรายละเอี ย ดของนิ ทรรศการ อาจจะมี ชิ้ นงานจริงๆ จั ดบอร9 ดไวนิล แผ, นพั บ ลงทะเบี ยนเยี่ย มชมเพื่ อเปS น
หลักฐานไวเพิ่มขอมูลในหมวดต,างๆ การบรรยาย ตอบขอซักถามประเด็นมีขอสงสัยรวมถึงหน,วยงานที่นําเสนอ
คือ อีก 2 องค9ความรูตามแผนขององค9ความรูตองจัดแสดง จะสัมฤทธิ์ผลตองจัดกิจกรรม KM DAY เพื่อเพิ่ม
บรรยากาศในการจัดจะมีซุมขายสินคา ราคาถูกหากโครงการใดมีสินคาก็สามารถนํามาขายได
ผชช.ชป.3
เพิ่มพื้นที่บูธองค9ความรู

- เรื่ององค9ความรู 2 องค9ความรู ทางโครงการส,งน้ําฯยมน,านหัวเรื่องใกลเคียงกันให

ปย.ชป.3
- วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางโครงการสามารถเริ่มจัดบูธได อุปกรณ9 บอร9ด ไวนิว
ทางโครงการจัดหามาเอง
ผชช.ชป.3
2558เปSนตนไป

- ใหแจงทางไลน9 กั บแต, ละโครงการว, าเริ่ มการแต, งบู ธไดตั้ งแต, วั นที่ 19 สิ งหาคม

ปย.ชป.3
- ส,วนของผังแสดง อยู,ทางลงตึกหลังเก,าและตรงกลางระหว,างโรงจอดรถจึงเปSนพื้นที่
โล,งในที่จอดรถจะจัดได 2 นิทรรศการ เต็นท9มอบงานอาคารสถานที่จะตองจัดหามาในพื้นที่ในช,วงเชาเปSน KM DAY
ช,วงบ,ายเปSน KM BUDDY ตองตกลงกับ สชป.4 เรื่องกําหนดคนและหัวขอ

~ ๑๑ ~

ผชช.ชป.3

- จัดสรรน้ําเปSนตัวแทนของ สชป.4 ทางสชป.3 ใช ผคบ.ยมน,าน

ปย.ชป.3
- ช,วงบ,ายเปSนเรื่อง KM BUDDY เปSนการแลกเปลี่ยนความรู สชป.3 กับ สชป.4
จะใหดู Timeline ที่ ไปดู งานของ สชป.4 เริ่ มตั้ งแต, ปI พ.ศ. 2557 เรื่ องการหาความรู และแนวทางพั ฒ นา
ปI2 558 ต, อยอดจากปI 2557 เพื่ อเพิ่ มเงื่ อนไขง, ายต, อการวิ เ คราะห9ขอมู ล ปI 2 559 การวางแนวเชิงรุ กใช
สิ่ งก, อสรางเสริ ม วางแนวใชมาตรการ 2B2R ปI 2 560 สรุ ป บทเรี ย นจากของเดิ มเพื่ อปรั บ ปรุ งควบคู, ไปกั บ
มาตรการ 2B2R ปI 2561 หลังจากทําโมเดลเสร็จเรียบรอยแลว อาจจะตองปรับใชกับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเปSนพื้นที่
รอยต,อเปSนพื้นที่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก หรือพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
CKO

- กล,าวขอบคุณผูร,วมประชุมทุกท,าน และปLดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 1๖.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวภิ ช ญา แกลวกลา
นั กจั ด การงานทั่ ว ไป
ผู จดรายงานการประชุ ม
(ลงชื่อ) นายนุกูล พูลทองคํา
ปย.ชป.3
เลขานุการทีมงานจัดการความรู
ผูตรวจรายงานการประชุม
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