แบบรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารจัดการความรู้ สานักกฎหมายและทีด่ นิ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐)
ลาดับ

กิจกรรม

1

ทบทวน และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดกำรควำมรู้ สำนัก /
กอง

2

สื่อสำรแนวทำงนโยบำยจำกผู้บริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (CKO)
สำนัก / กอง
2.1 จัดทำสำสน์ / นโยบำยของผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้ (CKO) สำนัก
/ กอง
2.2 ผู้บริหำรจัดกำรควำมรู้ สำนัก / กอง สื่อสำรแนวทำงนโยบำย
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง

สถานะ*

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ**

ดำเนินกำร จำนวนคำสั่งทีม่ ีกำรแต่งตั้ง
แล้วเสร็จ คณะทำงำนจัดกำรควำมรู้ของสำนัก/
กอง ตำมแนวทำงกำหนด
(จำนวน)

1 ฉบับ

สำนักกฎหมำยและทีด่ ินได้มีคำสั่งที่
๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มีนำคม
๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงำนจัดกำร
ควำมรู้

ดำเนินกำร จำนวนสำสน์จำก CKO ทีจ่ ัดทำและ
แล้วเสร็จ ประชำสัมพันธ์เผยแพร่
(จำนวน)
อยู่ระหว่ำง จำนวนกิจกรรมทีม่ ีกำรสื่อสำร
ดำเนินกำร แนวทำงนโยบำยจำกผู้บริหำรจัดกำร
ควำมรู้ของสำนักกอง
(จำนวน)

1 ฉบับ

มีกำรจัดทำโปสเตอร์สำร CKO และ
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่

เดือนละ 1 ครั้ง

CKO ร่วมประชุมคณะทำงำน
จัดกำรควำมรู้ และสื่อสำร
แนวนโยบำยก่อนกำรประชุมตำม
วำระ

3

ศึกษำวิเครำะห์กระบวนงำนทัง้ หมดของ สำนัก / กอง เพือ่ เป็นข้อมูล
ในกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน (Work manual)

ดำเนินกำร ร้อยละของกระบวนงำนทีม่ ีกำร
แล้วเสร็จ วิเครำะห์เพือ่ จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของ สำนัก / กองตำมแบบฟอร์มที่
กำหนด
(ร้อยละ)

ร้อยละ 100

คณะทำงำนจัดกำรควำมรู้ได้แจ้ง
เวียนส่วน/ฝ่ำยเพือ่ วิเครำะห์
กระบวนงำน และประชุมเพือ่
ดำเนินกำรสรุปข้อมูลเพือ่ เสนอกรม

4

จัดทำแผนงำนเพือ่ จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work manual)
ของสำนัก / กอง ให้ครบทุกกระบวนงำน ภำยใน 3 ปี (2560 2562)

ดำเนินกำร จำนวนแผนทีม่ ีกำรจัดทำคู่มือกำร
แล้วเสร็จ ปฏิบัติงำนครบทุกกระบวนงำนภำยใน
3 ปี
(จำนวน)

1 แผนงำน

คณะทำงำนจัดกำรควำมรู้ได้ประชุม
เพือ่ พิจำรณำและเห็นชอบให้เสนอ
แผนกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน

ลาดับ
5

กิจกรรม
จัดทำคู่มือในกำรปฎิบัติงำน (Work manual) ในปีงบประมำณ
พ.ศ 2560 โดยมีคู่มือดังนี้

สถานะ*

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ**

อยู่ระหว่ำง ร้อยละของกำรจัดทำคู่มือกำร
ดำเนินกำร ปฎิบัติงำนแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน
(ร้อยละ)

ร้อยละ 100

สำนักกฎหมำยและทีด่ ินได้มีคำสั่งที่
๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน
๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำ/
ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำน ทัง้ ๗
คณะ มีกำหนดจัดทำให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐

ยังไม่ได้ ร้อยละของคู่มือกำรปฏิบัติงำนทีม่ ีกำร
ดำเนินกำร ตรวจสอบกลั่นกรอง
(ร้อยละ)
ยังไม่ได้ ร้อยละของคู่มือทีไ่ ด้รับกำรเผยแพร่ใน
ดำเนินกำร คลังควำมรู้ของ สำนัก / กอง
(ร้อยละ)
ยังไม่ได้ ร้อยละของผู้ปฎิบัติงำนทีไ่ ด้รับกำร
ดำเนินกำร ฝึกอบรมคู่มือกำรปฎิบัติงำน
(ร้อยละ)
ยังไม่ได้ ร้อยละของคู่มือกำรปฎิบัติงำนที่
ดำเนินกำร สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฎิบัติงำน
ได้จริง
(ร้อยละ)

ร้อยละ 100

๑. คู่มือกำรออกคำสั่งทำงปกครอง และกำรพิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งทำง
ปกครอง เรียกให้เจ้ำหน้ำที่ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน

6

๒. คู่มือกำรจัดทำแผนงำนและงบประมำณทีด่ ิน
๓. คู่มือกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรได้มำซึ่งทีด่ ินเพือ่ กำร
ชลประทำน
๔. คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรส่งคืนทีด่ ินรำชพัสดุ
๕. คู่มือกำรจัดหำทีด่ ิน กรณีกำรเจรจำตกลงซื้อขำย
๖. คู่มือกำรจัดหำทีด่ ิน กรณีกำรเวนคืน
๗. คู่มือกำรจัดหำทีด่ ิน กรณีดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีฯ
ตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือกำรปฎิบัติงำน

๗

เผยแพร่คู่มือกำรปฎิบัติงำนในคลังควำมรู้ของ สำนัก / กอง

๘

อบรมเรื่องเกี่ยวกับกำรใช้คู่มือกำรปฎิบัติงำนให้แก่ผู้ปฎิบัติงำน
ภำยใน
สำนัก / กอง
นำคู่มือกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรปฎิบัติงำนจริง

9

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ลาดับ

กิจกรรม

สถานะ*

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

10 พิจำรณำกระบวนงำนทีน่ ำคู่มือไปใช้แล้วมีกำรปรับปรุง และ
ส่งผลให้ลดระยะเวลำ ขั้นตอน ค่ำใช้จ่ำย ส่งประกวดกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกระบวนกำรทำงำน (precess excellence
Award)

ยังไม่ได้ จำนวนกระบวนงำนทีม่ ีกำรปรับปรุง
ดำเนินกำร และส่งผลให้ลดระยะเวลำ ขั้นตอน
ค่ำใช้จ่ำย ทีม่ ีกำรส่งเข้ำประกวดกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรทำงำน (precess
excellence Award)
(จำนวน)

อย่ำงน้อย
1 กระบวนงำน

11 สรุปปัญหำและอุปสรรคจำกกำรนำคู่มือไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
ของปีทผี่ ่ำนมำเพือ่ ทบทวนและปรับปรุง

ยังไม่ได้ จำนวนครั้งทีม่ ีกำรสรุปปัญหำและ
ดำเนินกำร อุปสรรคจำกกำรนำคู่มือไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริงในปีทผี่ ่ำนมำ
(จำนวน)

อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี

12 สรุปบทเรียนและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน จัดกำรควำมรู้และ
จัดทำแนวทำง/แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ในปีงบประมำณ 2561

ยังไม่ได้ - ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผน
ดำเนินกำร จัดกำรควำมรู้
(ระดับ)

ระดับ 5

ผลการดาเนินการ**

* "สถำนะ" หมำยถึง กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำรกิจกรรมตำมรำยกำรทีร่ ะบุ โดยให้ระบุในช่องสถำนะตำมระดับควำมก้ำวหน้ำ ได้แก่ "ยังไม่ได้ดำเนินกำร"
"อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร" "ดำเนินกำรแล้วเสร็จ"
** "ผลกำรดำเนินกำร" หมำยถึง กำรรำยงำนควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรกิจกรรมตำมทีร่ ะบุ โดยให้ระบุผลกำรดำเนินกำรว่ำได้ดำเนินกำรกิจกรรมนั้นอย่ำงไร และมี
ควำมสำเร็จตำมตัวชี้วัด/เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงไร พร้อมทัง้ ต้องแนบไฟล์หลักฐำนกำรดำเนินกำรรำยกิจกรรมตำมลำดับให้ครบถ้วนด้วย

