แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิ บตั ิ ราชการสําหรับตัวชี้วดั ที่เป็ นขัน้ ตอนดําเนิ นงาน
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ชื่ อตัวชี้วดั : ตัวชี้วดั ที่ 12 ระดับความสํ าเร็จของการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วดั : นางสาวเภารําไพ จรรยา

ผู้จัดเก็บข้ อมูล : นางณัฐาศิริ สุ ทธโส 083-709-4859
น.ส.วลัยพร ผ่ อนผัน 081-296-1249

โทรศัพท์ : 081-867-3857 , 0-2243-0020-6 ต่ อ 3413

โทรศัพท์ : 0-2243-0020-6 ต่ อ 3406

คําอธิบาย : รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 และสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
ข้ อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับ
คะแนน
1

2

3

การดําเนินงานในแต่ ละขั้นตอน ปี งบประมาณ พ.ศ.2550
จําแนกองค์ความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อการผลักดันความสําเร็ จของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยระบุอย่างน้อย 3 องค์ความรู ้ต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู ้ท้งั หมดที่ระบุตอ้ งเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินการจัดทํา (ร่ าง) แผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 อย่างน้อย 2 องค์ความรู ้
โดยเลือกองค์ความรู ้จากประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ต่างกัน และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู ้ที่เลือกดังกล่าว
ต้องเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
จัดทําแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30
เมษายน พ.ศ. 2550 จํานวน 2 แผน ได้แก่ แผนที่1 การจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน โดย
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ , แผนที่ 2 การจัดทําแผนและ
ฝึ กซ้อมแผนป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนระดับจังหวัด โดยสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความ
มัน่ คงและส่ งเสริ มธรรมาภิบาล
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รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ดงั กล่าว และสามารถดําเนิ นการครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ระบุไว้
ผลการดําเนิ นงานของทุกตัวชี้วดั ตามคํารับรอง ฯ ที่เลือกมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ้
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ต้องมีคะแนนของแต่ละตัวชี้วดั ตั้งแต่ 4.0000 ขึ้นไป

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
กําหนดเป็ นระดับขั้น โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิจารณาจากรายละเอียดของการดําเนิ นการ
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับขั้นของความสํ าเร็จ (Milestone)
ระดับคะแนน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

1


2



3




4





5
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ข้ อมูล
ค่ า
นํา้ หนัก
ค่ าคะแนน
ผลการดําเนินงาน
พืน้ ฐาน
คะแนน
ถ่ วงนํา้ หนัก
(ร้ อยละ)
ประกอบตัวชี้วดั
ทีไ่ ด้
1) ระยะเวลา
3
- จําแนกองค์ความรู ้ท่ีจาํ เป็ นต่อการผลักดันความสําเร็ จของ
5
0.15
ของการส่ งมอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
แผนการจัดการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งระบุอย่างน้อย 3 องค์ความรู ้
ความรู ้ประจําปี
ต่อ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และอย่างน้อย 1 ในองค์ความรู ้
งบประมาณ พ.ศ.
ทั้งหมดที่ระบุตอ้ งเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
2550 (ภายใน 30
เม.ย. 50)
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2) ระดับคุณภาพ
ของแผนการ
จัดการความรู ้
ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2550

3) การรายงาน
ผลตามแผน
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- จัดทํา (ร่ าง) แผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2550 อย่างน้อย 2 องค์ความรู ้ โดยเลือกองค์ความรู ้จาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ต่างกัน และอย่างน้อย 1
ในองค์ความรู ้ที่เลือกดังกล่าวต้องเป็ นองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
- จัดทําแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2550 จํานวน 2 แผน และจัดส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. ภายใน
30 เมษายน พ.ศ. 2550
- แผนที่ 1 การจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน
ได้ดาํ เนิ นการตามแผนฯ เสร็ จครบถ้วนแล้ว ดังนี้
1) จัดทําทะเบียนหมวดความรู ้และรายชื่อเอกสารวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับ CBDRM
2) จัดทําทําเนียบ/รายชื่ อวิทยากรด้านการจัดการความเสี่ ยง
จาก ภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน (CBDRM) ตาม
โครงการความร่ วมมือทางวิชาการ กรม ปภ. – GTZ
3) จัดทําโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรด้านการจัดการภัยพิบตั ิ : การฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการวิทยากรด้านการจัดการความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
โดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน (CBDRM Intensive Course for
Trainers)
4) จัดทําเอกสารและคู่มือทางวิชาการ เรื่ องการจัดการภัย
พิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน
5) การประเมินผลการฝึ กซ้อมแผนการจัดการความเสี่ ยง
จากภัยพิบตั ิภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือด้านที่ปรึ กษา
จาก GTZ ให้แก่กรม ปภ.
6) จัดทําสื่ อวิดิทศั น์การส่ งเสริ มการป้ องกันสาธารณภัย
ด้านการจัดการความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชน
เป็ นฐาน
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7) การให้ความรู ้ดา้ น CBDRM ผ่านระบบกระจายเสี ยง
(Public Address) ของกรม ปภ.
8) การนําความรู ้ดา้ น CBDRM ลงใน Website ของกรม ปภ.
9) รายงานผลการฝึ กอบรมโครงการเสริ มสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แผนที่ 2 การจัดทําแผนและฝึ กซ้อมแผนป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อนระดับจังหวัด
ได้ดาํ เนิ นการตามแผนฯ เสร็ จครบถ้วนแล้ว ดังนี้
1) ทะเบียนข้อมูลระบุรายชื่อเอกสาร/คู่มือด้านการจัดทํา
แผนและฝึ กซ้อมแผนฯ
2) เอกสาร/คู่มือประกอบการจัดทําแผนและฝึ กซ้อมแผนฯ
3) สร้าง Web Page เพื่อบรรจุขอ้ มูลและความรู ้ดา้ นการ
จัดทําแผนและฝึ กซ้อมแผนฯ
4) จัดทําหนังสื อสั่งการไปยังจังหวัด โดยระบุแนวทาง
การจัดทําแผนและฝึ กซ้อมแผนฯ ให้จงั หวัดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิ
5) การนําเอกสาร/คู่มือด้านการจัดทําแผนและฝึ กซ้อมแผน
ฯ ลง Website ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) การเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับฝึ กซ้อมแผนฯ ของจังหวัด
ผ่านระบบกระจายเสี ยง (Public Address) ของกรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
7) จัดทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึ กซ้อมแผนฯ
8) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําตัวอย่างแผนป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนระดับจังหวัด
9) การประชุมการฝึ กซ้อมแผนป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
ระดับจังหวัด
10) การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง (on the job training)
ในการฝึ กซ้อมแผนฯ ของจังหวัด
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11) การสื่ อสารและเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการฝึ กซ้อมแผนฯ
โดยการจัดทํา VCD ประกอบการฝึ กซ้อมแผนฯ
12) มีหนังสื อยกย่องชมเชยจังหวัดที่มีการเตรี ยมพร้อมรับ
สาธารณภัยในรู ปแบบของการฝึ กซ้อมแผนฯ โดยพิจารณา
จากจังหวัดที่มีการฝึ กซ้อมแผนฯ เป็ นจํานวนครั้งที่มากที่สุด
13) การรายงานผลการฝึ กซ้อมแผนฯ ของจังหวัด
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ ด้ ดําเนินการ
- แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู ้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Knowledge Management Team)
- ดําเนิ นการจัดทําแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 และจัดส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. ภายใน 30
เมษายน พ.ศ. 2550
- ดําเนิ นกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดําเนินงาน : ความร่ วมมือ/การประสานงานระหว่าง :

- ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบางพูนและทุกวิทยาเขต
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 - 12
- สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ ผูน้ าํ องค์กร มูลนิธิ เครื อข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อุปสรรคต่ อการดําเนินงาน : หลักฐานอ้ างอิง :
1. คําสั่งกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 137/2550 เรื่ อง แต่งตั้งคณะทํางานการจัดการความรู ้กรมป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (Knowledge Management Team)
2. แผนการจัดการความรู ้ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
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