ตัวอยาง
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชือ่ หนวยงาน กองทัพภาคที่ ๒
หนาที่
เปาหมาย KM (Desired state) กองทัพภาคที่ ๒ สามารถจัดการความรูเ กีย่ วกับการถวายความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑/๔
หนวยทีว่ ดั ผลไดเปนรูปธรรม เจาหนาทีข่ องหนวยทีเ่ กีย่ วของของกองทัพภาคที่ ๒ ไดนาํ ความรูไ ปใชในการปฏิบตั ภิ ารกิจการถวายความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติไดอยางเขาใจและ
ถูกตองสมบูรณทส่ี ดุ
ลําดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ดั
เปาหมาย
กลุม เปาหมาย
เครื่องมือ/
ผูร บั ผิดชอบ
สถานะ
หมายเหตุ
(KM Process)
อุปกรณ
๑ การบงชีค้ วามรู
ธันวาคม จํานวนผูเ ขารวม
ไมนอ ยกวา ๑๐ คณะทํางาน KM ชุมชนนักปฏิบตั ิ - KM Team
ขั้นเริ่ม
- Tacit K.
ประชุมเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ ๒๕๕๕
ประชุม
คน
Team ทภ.๒
(cop)
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ - CMP ๑, ๒, ๓
เพือ่ ใหไดองคความรูท ก่ี าํ หนด
(๑๐ คน)
๒
เกีย่ วกับการถวายความ
ปลอดภัยและการถวายพระ
เกียรติสาํ หรับใหเจาหนาที่
ของ มทบ./จทบ.ใชเปน
แนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ดําเนินการถวายความ
ปลอดภัย

ลําดับ
๒

๓

กิจกรรม
(KM Process)
การสรางและแสวงหาความรู
- มอบหมายคณะทํางานคนควา
แสวงหาตนแบบ ความรูจ าก
Internet เอกสารคูม อื ระเบียบ คําสัง่
แนวทาง แนวความคิดเกีย่ วกับการ
ถวายความปลอดภัยและการถวาย
พระเกียรติ และหนวยหรือสวน
ราชการทีเ่ กีย่ วของไดแก
๒.๑ กรมราชองครักษ
๒.๒ หนวยทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค
๒.๓ หองสมุด
การจัดความรูใ หเปนระบบ
- รวบรวมความรูเ รือ่ งการถวายความ
ปลอดภัยทีไ่ ดจาก Internet เอกสาร
ทีเ่ กีย่ วของตลอดจนหนวยงานทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญเรือ่ งการถวายความ
ปลอดภัยและการถวายพระเกียรติ
ไดแก
กรม ทม, ทบ.
- วางโครงสรางความรู จัดทําสารบัญ
จัดกลุม จัดประเภทความรูใ หเปน
ระบบและหมวดหมูท ช่ี ดั เจน

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เปาหมาย

กลุม เปาหมาย

เครื่องมือ/
ผูร บั ผิดชอบ
สถานะ
อุปกรณ
- ระบบพี่เลี้ยง - KM Team
ขัน้ วางแผน
- เทคนิคการ - จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
เลาเรือ่ ง
๒
- ฐานความรู

ธันวาคม
๒๕๕๕

จํานวนแหลง
ความรู

๑๐ แหลง
ความรู

- กรม ทม.
- Internet
- หองสมุด

ธันวาคม
๒๕๕๕

จํานวน
ประเภท,
หมวดหมู

๓ เรื่อง

๑. แนวทางการถวาย ฐานความรู
ความปลอดภัยตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
๒. แนวทางการดูแล
ความปลอดภัย
สถานที/่ พระราช
พาหนะ
๓. แนวทางการ
ปองกันและการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา

- KM Team
ขัน้ วางแผน
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
๒

หมายเหตุ
- Explicit K
- CMP ๑, ๒, ๓

- Explicit K
- CMP ๑, ๓

ลําดับ
๔

๕

๖

กิจกรรม
(KM Process)
การประมวลและกลัน่ กรองความรู
- ประชุมผูท เ่ี กีย่ วของกับองคความรู
เพือ่ รวมพิจารณารางความรูเ กีย่ วกับ
การถวายความปลอดภัยและการ
ถวายพระเกียรติ โดยกลัน่ กรอง
เนือ้ หา ภาษา รูปแบบ ความถูกตอง
เพือ่ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันกอน
นําไปสูก ารปฏิบตั ิ
การเขาถึงความรู
- นํารางความรูส าํ หรับการถวาย
ความปลอดภัยลงใน website ศูนย
การเรียนรู ทภ.๒ และแจงเวียน
ความรูเ กีย่ วกับการถวายความ
ปลอดภัยเพือ่ ใหสว นราชการ
หนวยงานภายใน ทภ.๒และ
นขต.ทภ.๒ ไดรว มพิจารณาแสดง
ความคิดเห็นเพิม่ เติม
การแบงปนความรู
- จัดทําประชาวิจารณ/เวที
แลกเปลีย่ นความรู KM Team, สวน
ราชการ หนวยงานใน ทภ.๒ และ
นขต.ทภ.๒ เกีย่ วกับการถวายความา
ปลอดภัย

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

เปาหมาย

กลุม เปาหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ
ระบบพี่เลี้ยง

ผูร บั ผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

- KM Team
ขัน้
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
๒

- Tacit K
- CMP ๒, ๓

ธันวาคม - จํานวนผูที่
มกราคม เกีย่ วของกับ
๒๕๕๖
องคความรู

๑๒ คน

- ผูแทน กรม ทม
- ทบ.
- ผูแ ทน กยก.ทภ.๒
- ผูแ ทน มทบ./จทบ.

มกราคม – จํานวน
กุมภาพันธ ชองทาง
๒๕๕๖

๓ ชองทาง

๑. website
๒. หนังสือแจงเวียน
๓. การนําสาร

- website
- หนังสือแจง
เวียน
- การนําสาร

- KM Team
ขัน้
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
๒

CMP ๒, ๓, ๔

มกราคม – จํานวนครัง้
กุมภาพันธ ของการ
๒๕๕๖
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

๑ ครั้ง

- KM Team
- จนท.กยก.ทภ.๒
- มทบ./จทบ.

- cop
- เวที
แลกเปลี่ยน
ความรู

- KM Team
ขัน้
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
๒

- Tacit K
- CMP ๒, ๓, ๔

ลําดับ

กิจกรรม
(KM Process)

๗

การเรียนรู
๗.๑ จัดทําเอกสารความรูก ารถวาย
ความปลอดภัยมอบให มทบ./จทบ.
เปนแนวทางในการดําเนินการใหแก
เจาหนาทีห่ รือผูเ กีย่ วของ
๗.๒ ชีแ้ จงและมอบหมายให มทบ./
จทบ. ผูร บั ผิดชอบงานดานการถวาย
ความปลอดภัยนําความรูไ ปสราง
ความเขาใจในเรือ่ งการถวายความ
ปลอดภัย จนนําไปสูก ารปฏิบตั ไิ ด
อยางถูกตองสมบูรณ

ระยะเวลา

ตัวชีว้ ดั

มีนาคม
๒๕๕๖

จํานวน
เอกสาร

มีนาคม
๒๕๕๖

จํานวน
ผูร บั ผิดชอบ
ในการเรียนรู
และนําไป
ขยายผลตอ

เปาหมาย

กลุม เปาหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ
- การจัดเก็บ
อยางนอย ๒๐ - เอกสารการถวาย ความรูแ ละวิธี
ชุด
ความปลอดภัย
ปฏิบตั ทิ เ่ี ปนเลิศ
สําหรับ มทบ./
ในรูปแบบ
จทบ. ในทภ.๒
เอกสาร
รอยละ ๙๐ - นขต.ทภ.๒ (๑๖ - เวที
หนวย)
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

ผูร บั ผิดชอบ

สถานะ

- KM Team
ขัน้
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
๒
ขัน้
- KM Team
- จนท.กยก.ทภ. ดําเนินการ
๒

หมายเหตุ
- Explicit K
- CMP ๒, ๓, ๔,
๕

Tacit K

ตรวจถูกตอง
(ลงชือ่ ) พ.อ.ประสิทธิ์ สังขนอ ย
(ประสิทธิ์ สังขนอย)
นปก.ประจํา มทบ.๒๑ ชรก. กกพ.ทภ.๒/
คณะทํางานฯ e-learning ทภ.๒

