- สาเนาคู่ฉบับ -

- สำเนำคู่ฉบับ -

ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการศึกษา โทร.๐-๒๒๘๐-๒๖๐๐ ต่อ ๘๗๐๒๑)
ที่ กห ๐๔๐๑/ ๒๒๗๖
วันที่ ๑
ส.ค.๕๕
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๔๕๔ ลง ๑๗ พ.ย.๕๔
๒.
คาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๑๒/๕๕ ลง ๒๕ พ.ค.๕๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ .
๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ เพื่อให้ นขต.ทบ. ใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ภายในหน่วย ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้
ดังนี้.๑.๑ ระยะเวลาและเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนงาน: ระยะเวลา
ฯ
๑๐ ปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ กาหนดให้หน่วย นขต.ทบ. ได้เริ่มดาเนินการตามแผนงาน
การจัดการความรู้ของ ทบ. พร้อมกันในทันทีตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยได้กาหนดให้ความสาคัญ
เร่งด่วนในการสนับสนุนปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการการดาเนินการให้กับหน่วยตามปีงบประมาณ ดังนี้
๑.๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เน้นให้ความสาคัญเร่งด่วนกับ
กรม ฝสธ., กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ. ระดับ ทภ. และ รร.เหล่า/สาย
วิทยาการ และหน่วยงานการศึกษาของ ทบ.
๑.๑.๒
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เน้นให้ความสาคัญเร่งด่วนกับ
หน่วยระดับกองพล/เทียบเท่า
๑.๑.๓ ปีงบประมาณ ๒๕
๖๐ – ๒๕๖ ๔ ทุกหน่วยดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุง และต้องมีการจัดการความรู้ภายในหน่วยอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑.๒ วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าหมายด้านการจัดการความรู้ของ ทบ.
๑.๒.๑ วิสัยทัศน์
: “กองทัพบก จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการ
เตรียมกาลัง และการใช้กาลังทางบก ในปี ๒๕๖๔”
๑.๒.๒ พันธกิจด้านการจัดการความรู้ของ ทบ.
๑.๒.๒.๑ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๒.๒.๒ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งใน
และนอก ทบ.
๑.๒.๒.๓ ส่งเสริมให้กาลังพลมีจิตสานึก ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๑.๒.๒.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อจัดการ
ความรู้ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

-๒๑.๒.๓ เป้าหมายการจัดการความรู้ของ ทบ.
๑.๒.๓.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานของ ทบ. ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๑.๒.๓.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังพลของ ทบ. ให้สามารถ
ทางานอย่างผู้รู้จริง
๑.๒.๓.๓ เพื่อพัฒนากาลังพลของ ทบ. ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้
๑.๒.๓.๔ เพื่อพัฒนาให้ ทบ. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร
๑.๒.๓.๕ เพื่อพัฒนา ทบ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๓ แผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.
ประกอบด้วย
๓ แผนงาน (ประเด็นยุทธศาสตร์) ๑๒ แนวทางการดาเนินการ (กลยุทธ์) ได้แก่
๑.๓.๑ แผนงานที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสนับสนุน
การเรียนรู้ มี ๕ แนวทางดาเนินการ(กลยุทธ์) ดังนี้
๑.๓.๑.๑ กาหนดโครงสร้าง การจัดการองค์ความรู้ของ ทบ.
ประกอบด้วย ส่วนอานวยการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วน
พัฒนาและขยายผล ส่วนติดตามและประเมินผล
๑.๓.๑.๒ จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ. และหน่วยใน ทบ.
๑.๓.๑.๓ จัดทา
คลังความรู้ของหน่วย
๑.๓.๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้
ของ ทบ.
๑.๓.๑.๕ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้า
ในการดาเนินการจัดการความรู้ของ ทบ. เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจในความสาคัญ และ
การมีส่วนร่วม
๑.๓.๑.๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ทบ.
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑.๓.๒ แผนงานที่ ๒ การพัฒนากาลังพลให้พร้อมต่อการเรียนรู้
มี ๒ แนวทางดาเนินการ(กลยุทธ์) ดังนี้
๑.๓.๒.๑ พัฒนากาลังพลที่รับผิดชอบ การจัดการความรู้ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
๑.๓.๒.๒ การพัฒนาศักยภาพของกาลังพลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ทุกระดับเข้ารับการศึกษาอบรมในด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้นาความรู้จากการ
จัดการความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ของหน่วย
๑.๓.๓ แผนงานที่ ๓ การจัดการความรู้ มี ๕ แนวทางดาเนินการ
(กลยุทธ์) ดังนี้
๑.๓.๓.๑ แผนการจัดการความรู้ของ ทบ.

-๓๑.๓.๓.๒ การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของ ทบ.
๑.๓.๓.๓ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานกับส่วนราชการใน กห.
และนอก กห.
๑.๓.๓.๔ การให้ความรูผ่้ านสื่อต่าง ๆ
๑.๓.๓.๕ การพัฒนา/ขยายผล/ ติดตามประเมินผลการจัดการ
ความรู้ จะดาเนินการในห้วงก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณแต่ปี โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
หน่วย และคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ.
๑.๔ การจัดแบ่งประเภทของความรู้ในคลังความรู้ของ ทบ. แบ่งเป็น ๖ ประเภท
ได้แก่
๑.๔.๑ ความรู้ทางทหาร แยกตามสายงาน
๑.๔.๒ แนวทางในการปฏิบัติงาน
๑.๔.๓ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/การรบ
๑.๔.๔ ความรู้ด้านวิชาชีพ
๑.๔.๕ ภูมิปัญญา
๑.๔.๖ อื่น ๆ
๑.๕ การเผยแพร่ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. แล้ว
จะเผยแพร่ให้กาลังพลศึกษา เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ผ่านเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ. และ
นขต.ทบ.
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติแผนพัฒนากาลังพลของ ทบ.
ด้วยการศึกษา ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ๑๓ แผนงาน โดยการจัดการความรู้
เป็นแผนงานหนึ่ง ในกลยุทธ์พัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒.
๒ ตามอ้างถึง ๒ ทบ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ.
ประกอบด้วย จก.กพ.ทบ. เป็นประธานคณะกรรมการ/ CKO, รอง จก.กพ.ทบ . เป็นรองประธาน
คณะกรรมการ, ผู้แทน กรม ฝสธ., ผู้แทน นขต.ทบ. และผู้แทนเหล่า/สายวิทยาการ และหน่วย
จัดการศึกษาของ ทบ. เป็นกรรมการ, ผอ.กอง กพ.ทบ. เป็น กรรมการและเลขานุการ เพื่อทา
หน้าที่วางแผน อานวยการ ควบคุม กากับดูแลการดาเนินการจัดการความรู้ ของ ทบ. ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ และยุทธศาสตร์ของ ทบ. ตามแนวทางของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนาไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดการ
ความรู้แก่ นขต.ทบ.
๒.
๓ เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๓๐๐ กพ.ทบ. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ฯ
ตามข้อ ๒. ๒ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) เพื่อพิจารณาแนวทางดาเนินการและร่างแผนงาน
การจัดการความรู้ของ ทบ. โดยมี รอง จก.กพ.ทบ.(๓) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบร่าง
แผนงาน ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

-๔๒.๓.๑ ควรกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการความรู้
นขต.ทบ. ให้มีหน้าที่กลั่นกรองความรู้ที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ. และ นขต.ทบ.
๒.
๓.๒ ควรพิจารณาจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้แก่ ผบ.นขต.ทบ. ให้มีความรูความเข้
้
าใจ และสามารถเป็นผู้นาหน่วย
ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร สู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
๒.
๓.๓ ควรกาหนดให้มีการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษทางทหาร
เพื่อให้กาลังพลศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ การจัดทาร่างแผนงานการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.
ตามข้อ ๑ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ นขต.ทบ. และหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดการความรู้
ของหน่วย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว เป็นไปตามอนุมัติ ในข้อ ๒.๑
และ ๒.๒ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้การจัดการความรู้ใน ทบ. สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
ของ ทบ. อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรอนุมัติ สาหรับการรายงานขออนุมัติแผนงาน ฯ ล่าช้า
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ ฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการ
ดาเนินการ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการขออนุมัติแผนงานดังกล่าว จะล่าช้าทาให้เหลือระยะเวลาใน
การดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ไม่มากนัก แต่เนื่องจากกิจกรรมบางอย่างได้ดาเนินการ
คู่ขนานไปบ้างแล้ว อาทิ การจัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ. และ นขต.ทบ., การจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้, การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ ทบ. ในการจัดการความรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามแผนงานจัดการความรู้
ของ ทบ. ตามข้อ ๑
๓.๒ สาหรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ฯ ตามข้อ ๒.
๓.๑ – ๒. ๓.๓ นั้น
นับเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ดังนั้น จึงเห็นควรให้
กพ.ทบ. พิจารณาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมสาหรับการจัดการความรู้ภาษาอังกฤษทางทหาร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ. เพื่อเป็นช่องทางให้กาลังพลใช้ในการศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองนั้น เห็นควรให้ ยศ.ทบ.(ศภษ.ยศ.ทบ.) ซึ่งเป็นหน่วยการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ด้านภาษาให้กับกาลังพลของ ทบ. รับผิดชอบดาเนินการ
๔.
ข้อเสนอ เห็นควรดาเนินการดังนี้.๔.๑ อนุมัติแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ –
๒๕๖๔ ได้ ตามรายละเอียดในข้อ ๑
๔.๒ ให้ กพ.ทบ. และ ยศ.ทบ. ดาเนินการตามการพิจารณาในข้อ ๓.๒

-๕๔.๓
ให้ สบ.ทบ. สาเนาเรื่องแจกจ่ายถึง หน่วยระดับกองพล เพื่อทราบ และ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอานาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ต.สุชาติ หนองบัว
( สุชาติ หนองบัว )
จก.กพ.ทบ.
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
( ประยุทธ์ จันทร์โอชา )
ผบ.ทบ.
๒๔ ส.ค.๕๕

(ลงชื่อ) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
( ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ )
รอง ผบ.ทบ.
๒๒ ส.ค.๕๕

(ลงชื่อ) พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
( ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน )
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๘ ส.ค.๕๕

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท.อาพน ชูประทุม
( อาพน ชูประทุม )
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
๖ ส.ค.๕๕

(ลงชื่อ) พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต
( จิระเดช โมกขะสมิต )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๖ ส.ค.๕๕
(ลงชื่อ) พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
( ศิริชัย ดิษฐกุล )
เสธ.ทบ.
๗ ส.ค.๕๕

๑

การจัดการความรู้กองทัพบก
๑. ความหมายของการจัดการความรู้
สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (๒๕๔๘; ๔) ได้ให้ความหมาย
ของการจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
โดยความรู้มี ๒ ประเภท คือ
๑
.๑ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน ( Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
๑.๒ ความรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

๒. ความสาคัญของการจัดการความรู้
๒.๑
๒.๒

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก

หรือเสียชีวิต
๒.๓ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
๒.๔ เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้
ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนาความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทาอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
๒.๕ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดาเนินงานให้รวดเร็ว
และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจ
๒.๖ ผู้บังคับบัญชาสามารถทางานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น
ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน
๒.๗ เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที

๓.

องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้

๓.๑ คน (People) : เป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดเนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่สาคัญ
ขององค์กร รวมทั้งเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๓.๒ เครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool and Technology) : เป็นเครื่องมือเพื่อให้คน
สามารถค้นหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

๒

๓.๓ กระบวนการความรู้ ( Knowledge Process) : เป็นการบริหารจัดการเพื่อนา
ความรู้จาก แหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานและเกิด
นวัตกรรม

๔.

กระบวนการจัดการความรู้

ยึดถือตามกระบวนการจัดการความรู้ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดดังนี้
๔.๑ การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับ
นโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององค์กร
๔.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม
และกรองความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม
๔.๓
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่ม
ประเด็นให้ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน
๔.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบ
มาตรฐาน ไม่ซ้าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๔.๕
การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
๔.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การนาความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มี
ฐานความรู้หรือฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
๔.๗
การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการ
เรียนรู้และพัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ

๕.

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ของกองทัพบก

๕.๑ กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ของกองทัพบก ใช้ แผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa
diagram) หรือโมเดลปลาทู ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ การแบ่งปันความรู้ และการสนับสนุน
ต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ นอกจากนี้ ยังได้ใช้แนวทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระดับกองทัพบก และสูงกว่าขึ้นไป ได้กาหนด
แผนเชิงกลยุทธ์ ในระดับกองทัพบกไว้แล้ว โดยในทุกระดับได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ต่าง ๆ ดังนั้น จึงได้หลีกเลี่ยงคาว่าประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ของแผนการจัดการความรู้
กองทัพบก เพื่อไม่ให้หน่วยรองต่างๆ ของกองทัพบกสับสน โดยแผนการจัดการความรู้นี้จะใช้คาว่า
"แผนงาน" แทน "ประเด็นยุทธศาสตร์" และใช้ "แนวทางดาเนินการ" แทน "กลยุทธ์" ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนงาน แนวทางดาเนินการ ฯลฯ ของแผนจัดการความรู้กองทัพบกนี้ เป็นไปตามผลการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยสายงานกาลังพล และหน่วยงานด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๒ มี.ค.๕๕ เรื่อง การจัดการความรู้ กับ การพัฒนากองทัพบก
๕.๒ จากกรอบแนวคิดตามข้อ ๕.๑ รวมทั้งองค์ประกอบในการจัดการความรู้
ตามข้อ ๓ ที่ประกอบด้วย คน กระบวนการ และเครื่องมือและเทคโนโลยี เมื่อใช้แนวคิดของ
Peter M. Senge แห่ง Massachusetts Institute of Technology ซึ่งกล่าวถึงลักษณะขององค์กร
ที่เรียนรู้ว่า องค์กรที่เรียนรู้ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ๕ประการ คือ System Thinking, Mental Model,

๓

Personal Mastery, Shared Vision และ Team Learning รวมทั้ง แนวคิดของ Marquardt แห่ง
George Washington University ซึ่งกาหนดปัจจัยสาคัญ ๕ ประการในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
คือ การปรับเปลี่ยนองค์กร (Organization Transformation), มีการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge
Management), มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Application), การเพิ่มพลังอานาจให้แก่
บุคคลในองค์กร (People Empowerment) และพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) จึงได้กาหนด
แผนการจัดการความรู้กองทัพบก โดยมุ่งที่ คน กระบวนการ และการจัดการความรู้ ตามรายละเอียด
ในข้อ ๓
๕.๓ ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทัพบก
จากวิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๖๐ ที่กาหนดว่า " กองทัพบกเป็นกลไกด้านความ
มั่นคงของรัฐที่สาคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราช และความมั่นคงของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน
และเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
เสมอ" ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ยังไม่ได้ระบุถึงการจัดการความรู้อย่างชัดเจน จึงต้องมีการกาหนด
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กองทัพบก เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินการจัดการความรู้กองทัพบกต่อไป
โดยการจัดการความรู้ของกองทัพบก เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของวิสัยทัศน์กองทัพบก
๒๕๖๐ "การบริหารจัดการกองทัพบก" กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งด้วยการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกองทัพให้มีประสิทธิภาพ ข้อ ๔.๒ "ปรับปรุงวิธีการทางาน เพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลให้มีความทันสมัย นาระบบบริหารราชการแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในกองทัพบกให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติราชการ" โดยมุ่งที่พันธกิจ ๒ ประการ
ของกองทัพบก คือ การเตรียมกาลัง และการใช้กาลัง รวมทั้งการมุ่งสู่ค่านิยมกองทัพบกที่กาหนดว่า
“เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สง่างาม น่าเกรงขาม และเป็นที่ยอมรับศรัทธาและพึ่งพาของ
ประชาชนได้เสมอ” จึงต้องมุ่งพัฒนาที่กาลังพลของกองทัพบก ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของกองทัพบก
และประเทศชาติ โดยเป็นผู้รักการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะช่วยให้กองทัพบกเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป
๖. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย จากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยสายงาน
กาลังพล และหน่วยงานด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. – ๒ มี.ค.๕๕เรื่อง
การจัดการ ความรู้ กับ การพัฒนากองทัพบกและการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถกาหนด
ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
๖.๑ วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้กองทัพบก
“กองทัพบกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการเตรียมกาลัง และการใช้กาลังทางบก
ในปี ๒๕๖๔”
๖.๒ พันธกิจด้านการจัดการความรู้ของกองทัพบก
๖.๒.๑ ส่งเสริมให้กาลังพลมีจิตสานึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๖.๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๖.๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกกองทัพบก

๔

๖.๒.๔

พัฒนาระบบสารสนเทศและคลังข้อมูลเพื่อจัดการความรู้ที่ทันสมัย

สะดวก รวดเร็ว
๖.๓ เป้าหมายการจัดการความรู้ของกองทัพบก
๖.๓. ๑ กาลังพลกองทัพบกเป็นผู้รักการเรียนรู้ มีศักยภาพ
๖.๓.๒ กาลังพลกองทัพบกมีความรู้ ความชานาญการ และสมรรถนะสูง
๖.๓ .๓ ระบบงาน กองทัพบกมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๓ .๔ จัดการความรู้โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๖.๓.๕ กองทัพบกเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
๖.๔ ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินการจัดการความรู้ของกองทัพบก
๖.๔.๑ มีการกาหนดพันธกิจ ขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เอื้อต่อ
การจัดการความรู้ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ
๖.๔.๒
กองทัพบกได้กาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษาและแผนพัฒนากาลังพล
ด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการจัดการความรู้ให้เป็นรูปธรรมเป็นปัจจัย
ผลักดันให้มีการดาเนินการเรื่องการจัดการความรู้อย่างจริงจังเพื่อพัฒนากองทัพบกสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๖.๔.๓ มีทรัพยากรในด้านกาลังพลเพียงพอ
๖.๔.๔
มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย
๖.๔.๕ มีวัฒนธรรมของความมีระเบียบวินัยเชื่อผู้นา และปฏิบัติตามคาสั่ง
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๖.๔.๖ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะความเชี่ยวชาญที่นอกเหนือ
จากภารกิจทหารอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าๆง นอกเหนือวิทยาการทางทหาร
อย่างต่อเนื่อง
๖.๔.๗ มีระบบการสับเปลี่ยนหน้าที่ระหว่างงานต่างๆทาให้กาลังพลมีองค์ความรู้
หลากหลายในการปฏิบัติงาน
๖.๔.๘
กฎระเบียบชัดเจนและควบคุมง่าย
๖.๔.๙ ปฏิบัติงานในรูปภาคีเครือข่าย/พันธมิตรกับประชาชน และทุกภาคส่วน
๗. กรอบระยะเวลาและแผนงานการจัดการความรู้กองทัพบก
๗.๑ กรอบระยะเวลาดาเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้ ทบ .
๗.๑.๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ เน้นให้ความสาคัญเร่งด่วนกับ กรม
ฝสธ., กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ. ระดับทภ. และ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และ
หน่วยงานการศึกษาของ ทบ.
๗.๑.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
– ๒๕๕๙ เน้นให้ความสาคัญเร่งด่วนกับหน่วย
ระดับกองพล/เทียบเท่า
๗.๑.๓
ปีงบประมาณ ๒๕ ๖๐ – ๒๕๖๔ ทุกหน่วยดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง
และต้องมีการจัดการความรู้ภายในหน่วยอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๕

๗.๒ การจัดทาประเภทของความรู้ ในคลังความรู้ของกองทัพบกแบ่งเป็น ๖
ประเภท ได้แก่
๗.๒.๑ ความรู้ทางทหาร
๗.๒.๒ แนวทางในการปฏิบัติงาน
๗.๒.๓ บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/การรบ
๗.๒.๔ ความรู้ด้านวิชาชีพ
๗.๒.๕ ภูมิปัญญา
๗.๒.๖ อื่น ๆ

๗.๓ เป้าหมายการดาเนินงานตาม แผนงานการจัดการความรู้กองทัพบก
(ผนวก ก)
๗.๔
ความรู้กองทัพบก)

แผนงานการจัดการความรู้กองทัพบก (ผนวก ข. แผนที่ยุทธศาสตร์การจัดการ

จากกรอบแนวคิด การจัดการความรู้กองทัพบก สามารถ กาหนดเป็นแผนงาน
การจัดการความรู้กองทัพบก (ประเด็นยุทธศาสตร์) และเป็นแนวทางดาเนินการของหน่วยในกองทัพบก
(กลยุทธ์) ได้ดังนี้
๗.๔.๑ แผนงานที่ ๑ การพัฒนา การบริหารจัดการและการสนับสนุนการ
เรียนรู้ มี ๕ แนวทางดาเนินการ (กลยุทธ์) ดังนี้
๗.๔.๑.๑ กาหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
กองทัพบก ประกอบด้วย ส่วนอานวยการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน
ส่วนพัฒนาและ ขยายผล ส่วนติดตามและประเมินผล
๗.๔.๑.๒ จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ทบ. และหน่วยใน ทบ. โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่างชัดเจน
๗.๔.๑.๓ กาหนดให้ทุกส่วนราชการมีคลังความรู้ของหน่วย แยกตาม
ประเภทองค์ความรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูล
๗.๔.๑.๔ พัฒนา
ระบบสารเทคโนโลยีสนเทศในการจัดการความรู้ของ
กองทัพบก
๗.๔.๑.๕ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าใน
การดาเนินการจัดการความรู้ของกองทัพบก เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจในความสาคัญ และการ
มีส่วนร่วม
๗.๔.๑.๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากองทัพบก
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๗.
๔.๒ แผนงานที่ ๒ การพัฒนากาลังพลให้พร้อมต่อการเรียนรูมี้ ๒ แนวทาง
ดาเนินการ (กลยุทธ์) ดังนี้
๗.๔.๒.๑ พัฒนากาลังพลให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การจัดการความรู้

๖

๗.๔.๒.๒
การพัฒนาศักยภาพของกาลังพล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ทุกระดับ สามารถเป็นวิทยากรต้นแบบการจัดการความรู้ขององค์กร
๗.๔.๓ แผนงานที่ ๓ การจัดการความรู้ มี ๕ แนวทางดาเนินการ(กลยุทธ์) ดังนี้
๗.๔.๓.๑ แผนการจัดการความรู้ของกองทัพบก
๗.๔.๓.๒ การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ของ
กองทัพบก
๗.๔.๓.๓
สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานกับหน่วยใน กห. และนอก กห.
๗.๔.๓.๔ การให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
๗.๔.๓.๕ การพัฒนา/ขยายผล/ติดตามประเมินผลการจัดการความรู้
๗.๕ การนาแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. สู่การปฏิบัติ
(ผนวก ค.)
๗.๖ แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ ทบ.
(ผนวก ง.)

๗

ผนวก ก. เป้าหมายการดาเนินงานตามแผนงานการจัดการความรู้กองทัพบก
รายละเอียด
- หน่วยเป้าหมาย
๑. กรม ฝสธ., กรมฝ่ายกิจการ
พิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ,
นขต.ทบ. ระดับ ทภ.
๒. รร.เหล่า/สายวิทยาการ
และหน่วยงานการศึกษาของ
ทบ.
๓. หน่วยระดับกองพล
- การดาเนินการ
๑. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การ
เรียนรู้ของหน่วย เพื่อรองรับ
การจัดการความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต
๑.๑ กรม ฝสธ., กรมฝ่าย
กิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ. ระดับ ทภ.
๑.๒ รร.เหล่า/สายวิทยาการ
และหน่วยงานการศึกษาของ
ทบ.
๑.๓ หน่วยระดับกองพล
๒. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของหน่วย
๒.๑ กรม ฝสธ., กรมฝ่าย
กิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ. ระดับ ทภ.
๒.๒ รร.เหล่า/สายวิทยาการ
และหน่วยงานการศึกษาของ
ทบ.
๒.๓ หน่วยระดับกองพล

ปีงบประมาณ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ....... ๒๕๖๔



















































๘

รายละเอียด
๓. การจัดการความรู้ เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์การ
เรียนรู้ของหน่วยแยกตาม
ประเภทความรู้
๓.๑ กรม ฝสธ., กรมฝ่าย
กิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ. ระดับ ทภ.
๓.๑.๑ ความรู้ทาง
ทหารอย่างน้อย.......เรื่อง/ปี
๓.๑.๒ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย เรื่อง/ปี
๓.๑.๓ บทเรียนจาก
การปฏิบัติงาน/การรบ
๓.๑.๔ ความรู้ด้าน
วิชาชีพ หรือภูมิปัญญา หรือ
อื่น ๆ อย่างน้อย......เรื่อง/ปี
๓.๒ รร.เหล่า/สายวิทยาการ
และหน่วยงานการศึกษาของ
ทบ. ความรู้วิชาพื้นฐานของ
เหล่า/สาย แยกตามระดับ
กาลังพลอย่างน้อย...... เรื่อง/ปี
๓.๓ หน่วยระดับกองพล
๓.๓.๑ ความรู้ทาง
ทหาร อย่างน้อย.......เรื่อง/ปี
๓.๓.๒ แนวทาง
ปฏิบัติงานอย่างน้อย....เรื่อง/ปี
๓.๓.๓ บทเรียนจาก
การปฏิบัติงาน/การรบ หรือ
ความรู้ด้านวิชาชีพ หรือภูมิ
ปัญญา หรืออื่น ๆ อย่างน้อย
.... เรื่อง/ปี

ปีงบประมาณ
ระยะสั้น
ระยะกลาง
ระยะยาว
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ....... ๒๕๖๔
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๓
๓
๓
เรื่อง เรื่อง เรื่อง

๑
เรื่อง

๑
เรื่อง
๑
เรื่อง
๑
เรื่อง

๒
เรื่อง
๒
เรื่อง
๒
เรื่อง

๒
๒
๒
เรื่อง เรื่อง เรื่อง
๒
๒
๒
เรื่อง เรือ่ ง เรือ่ ง
๒
๒
๒
เรื่อง เรือ่ ง เรือ่ ง

-

-

๙

๑

ผนวก ค. การนาแผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. สู่การปฏิบัติ
แนวทางดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
(กลยุทธ์)
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสนับสนุนการเรียนรู้
๑. กาหนดโครงสร้างการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ.
จัดการความรู้ของ ทบ.
(ส่วนอานวยการขับเคลื่อนการจัดการความรู้) และ
คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ (ส่วนปฏิบัติการ ส่วน
สนับสนุน ส่วนพัฒนาและขยายผลส่วนติดตาม
และประเมินผล)
๒. กาหนดหน่วยเป้าหมายในการดาเนินการ
จัดการความรู้ในแต่ละปีที่ชัดเจน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย
ใน ทบ.

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

๑. ร้อยละของความสาเร็จ ร้อยละ ๑๐๐
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของ ทบ.

- CKO
- กพ.ทบ.

๒. ร้อยละของความสาเร็จ ร้อยละ ๑๐๐
ในการกาหนดหน่วย
เป้าหมายในการดาเนินการ
จัดการความรู้
๓. ร้อยละของความสาเร็จ ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของหน่วย

- กพ.ทบ.

๑๐๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๒

เป้าหมาย
แนวทางดาเนินการ
หน่วย
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
(กลยุทธ์)
นับ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....
๒. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การ ๑. ทบ. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ทบ. พร้อม ๑. ร้อยละของความสาเร็จ ร้อยละ ๑๐๐
เรียนรู้ ทบ. และหน่วยใน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเว็บไซต์
ในการจัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์
ทบ. โดยมีผู้รับผิดชอบการ
การเรียนรู้ของ ทบ.
ดาเนินการอย่างชัดเจน
๒. หน่วยใน ทบ. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ๒. จานวนหน่วยใน ทบ. ที่ หน่วย
หน่วยพร้อมแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบบริหารจัดการและ จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เรียนรูข้ องหน่วย และ
ผู้รับผิดชอบ บริหารจัดการ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
๓. จัดทาคลังความรู้รวม - จัดทาคลังความรู้ (KM Tank) แยกตามประเภท
ของ ทบ. แยกตามประเภท องค์ความรู้ที่กาหนด
องค์ความรู้ เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล

๓. จานวนหน่วยใน ทบ. ที่ หน่วย
จัดทา คลังความรู้ แยกตาม
ประเภทองค์ความรู้ที่
กาหนด

๖๔

ผู้รับผิดชอบ
- CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๓

แนวทางดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
(กลยุทธ์)
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ๑. กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและเอื้ อต่อ
สารสนเทศ สภาพแวดล้อม การจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยใช้แนวทาง
และสถานที่ให้เอื้อต่อ การ แผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ.
สร้างกระบวนการเรียนรู้

เป้าหมาย
หน่วย
นับ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ..... ๖๔
๑. จานวนหน่วยใน ทบ. ที่มี หน่วย ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐
๑๑๐
การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
รูปแบบต่าง ๆ(ระเบียบ, คาสั่ง,
คู่มือ และสื่อการเรียนรู้)
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
- CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๒. สนับสนุนทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. จานวนหน่วยใน ทบ.
หน่วย
และสิ่งอานวยความสะดวกตามความจาเป็น/
ที่มรี ะบบเทคโนโลยี และ
เหมาะสม
สิ่งอานวยความสะดวกที่ถูก
จัดสรรขึ้น สนับสนุนการ
ดาเนินงานอย่างน้อย
๑ ระบบ

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๓. จานวนหน่วยใน ทบ. ที่มี หน่วย
การจัดสถานที่สาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๔

แนวทางดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
(กลยุทธ์)
๕. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ๑. กาหนดแนวทาง/ช่องทาง/ในการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลข่าวสาร ค วาม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการความรู้
ก้าวหน้าในการดาเนินการ
จัดการความรู้ของ ทบ.
เพื่อสร้างความตระหนัก
ความเข้าใจในความสาคัญ
และการมีส่วนร่วม
๖. เสริมสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทบ. ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

เป้าหมาย
หน่วย
ผู้รับผิดชอบ
นับ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ..... ๖๔
๑. จานวนหน่วยใน ทบ. ที่ จานวน ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐
๑๑๐ - CKO ของ
มีแนวทาง/ช่องทางในการ
หน่วยใน ทบ.
สื่อสารข้อมูลข่าวสารเรื่อง
- หน่วยใน
การจัดการความรู้อย่าง
ทบ.
น้อย ๑ ช่องทาง
ตัวชี้วัด

๑. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บังคับหน่วยทุก
ร้อยละบุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐
ระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ ทีไ่ ด้รับอบรม/ ชี้แจงสร้าง
ความรู้ (KM)
ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของกาลังพล

๑๐๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๒. ส่งเสริม พฤติกรรมกาลังพลให้รักการเรียนรู้อยู่ - ระดับ หน.แผนก ถึง
ตลอดเวลา
ระดับ ผอ.กอง

ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐

๑๐๐

ร้อยละ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐

๑๐๐

- ระดับปฏิบัติการ

๕

แนวทางดาเนินการ
กิจกรรมหลัก
(กลยุทธ์)
แผนงานที่ ๒ การพัฒนากาลังพลให้พร้อมต่อการเรียนรู้
๑. พั ฒนากาลังพลให้มี ๑. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใน
ความรู้ ความเข้าใจ และมี รูปแบบต่าง ๆ
ทัศนคติที่ดี การจัดการ
ความรู้

๒. การพัฒนาศักยภาพ
ของกาลังพล ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้ ทุก
ระดับ ในด้านการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้สามารถเป็น
วิทยากรต้นแบบ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

เป้าหมาย
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

ผู้รับผิดชอบ
๖๔

๑. จานวนหน่วยใน ทบ.
หน่วย
ที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านการ
จัดการความรูอ้ ย่างน้อย ๑
กิจกรรม : หน่วยใน ทบ.ต่อปี

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๒. การ จัด ส่งกาลังพลเข้ารับการฝึกอบรม/ดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒. จานวน หน่วยใน ทบ. หน่วย
ที่มีการส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรม/ดูงาน
และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผน
จัดการความรู้

๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐

๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
-หน่วยใน
ทบ.

การจัดทาแผนการศึกษาด้านการจัดการความรู้
เพื่อส่งกาลังพลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ ตามความจาเป็นเพื่อสร้างวิทยากร
KM ต้นแบบ

จานวนกาลังพลของ ทบ.
เข้ารับการศึกษาอบรมด้าน
การจัดการความรู้เพื่อเป็น
วิทยากร KM ต้นแบบ

คน

-

๓๐ ๖๐ ๙๐

๑๘๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๖

แนวทางดาเนินการ
(กลยุทธ์)

กิจกรรมหลัก

แผนงานที่ ๓ การจัดการความรู้
๑. แผนการจัดการความรู้ การจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ของหน่วยใน ทบ.
๒. การจัดการความรู้

การรวบรวม องค์ความรู้แยกตามประเภทความรู้
ดังนี้
- ความรู้ทางทหารแยกแต่ละสายงาน (ทัง้ ยามปกติ
และไม่ปกติ)
- ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
- บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/การรบ
- ความรู้ทางด้านวิชาชีพ
- ภูมิปัญญา
- อื่น ๆ

ตัวชี้วัด
จานวนหน่วยที่จัดทาแผน
จัดการความรู้อย่างน้อย
ปีละ ๑ แผน

หน่วย
นับ
หน่วย

๑. จานวนคู่มือการ
เรื่อง/
ปฏิบัติงานเอกสารตารา
หน่วย
ความรูท้ ี่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
๑.๑ กรม ฝสธ., กรมฝ่าย
กิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ. ระดับ ทภ.
อย่างน้อย
๑.๒ รร.เหล่า/สาย
วิทยาการของ ทบ. อย่างน้อย
๑.๓ หน่วยระดับ
กองพล อย่างน้อย

เป้าหมาย
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

-

๑๐ ๒๐ ๓๐

๑

๑

๑

๑

๑

๙๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.
- CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๗

แนวทางดาเนินการ
(กลยุทธ์)

กิจกรรมหลัก

หน่วย
นับ
๒. มีการจัดทาเอกสาร
เรื่อง/
บทเรียนจากการปฏิบัติงาน/ หน่วย
การรบ, ความรูท้ างด้าน
วิชาชีพ, ภูมิปัญญา, อื่น ๆ
อย่างน้อย
๒.๑ กรม ฝสธ., กรม
ฝ่ายกิจการพิเศษ, กรมฝ่าย
ยุทธบริการ, นขต.ทบ.
ระดับ ทภ. อย่างน้อย

เป้าหมาย
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

๖๔

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๒.๒ รร.เหล่า/สาย
วิทยาการของ ทบ. อย่างน้อย

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

ตัวชี้วัด

๒.๓ หน่วยระดับ
กองพล อย่างน้อย

ผู้รับผิดชอบ

๘

เป้าหมาย
แนวทางดาเนินการ
หน่วย
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
(กลยุทธ์)
นับ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ..... ๖๔
๓. สร้างเครือข่ายการ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือการ จานวน หน่วยใน ทบ. ที่มี หน่วย ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐
๑๑๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
ปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ปฏิบัตงิ านร่วมกันกับหน่วยใน ทบ. , ใน กห. และ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
- หน่วยใน
ใน กห. และ นอก กห.
นอก กห.
เรียนรู้กับหน่วยใน ทบ. ,
ทบ.
ใน กห. และ นอก กห.
๔. การเผยแพร่องค์ความรู้ ๑. การ เผยแพร่ความรู้ ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ของ
ทบ. และหน่วยใน ทบ.

๑. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง
ผ่านศูนย์การเรียนรู้ และ
ต่อปี
หน่วยใน ทบ.

๒. การจัดนิทรรศการ/ตลาดนัด การจัดการความรู้ ๒. มีการจัดนิทรรศการ / จานวน
หรืออื่น ๆ
ตลาดนัด การจัดการความรู้ ครัง้ ต่อ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของ ปี
ทบ. อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

- CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๙

แนวทางดาเนินการ
(กลยุทธ์)
๕. การพัฒนา/ขยายผล/
ติดตามประเมินผลการ
จัดการความรู้

กิจกรรมหลัก
การปรับปรุง พัฒนา ขยายผลและติดตาม
ประเมินผลการจัดการความรู้

เป้าหมาย
หน่วย
นับ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....
๑. จานวนหน่วยใน ทบ. ที่มี หน่วย - ๑๐ ๒๐ ๓๐
การปรับปรุงพัฒนาหรือ
ขยายผลการจัดการความรู้
ในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างน้อย
๑ เรื่อง
ตัวชี้วัด

๒. ร้อยละเว็บไซต์ศูนย์การ ร้อยละ
เรียนรู้ที่ได้รับการตรวจเยี่ยม
ติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการ KM ทบ.

-

๒๐ ๓๐ ๔๐

ตรวจถูกต้อง
พ.อ. นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์
( นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ )
ผอ.กอง กพ.ทบ.

ผู้รับผิดชอบ
๖๔
๙๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๑๐๐ - CKO ของ
หน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน
ทบ.

๑

ผนวก ง. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๕๙
ระยะเวลา
การสนับสนุน/
กิจกรรม
วิธีการปฏิบัติ
ทรัพยากร
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสนับสนุนการเรียนรู้
แนวทางดาเนินการที่ ๑ กาหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ ทบ.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๑. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาลังพลของ ทบ.
และคณะอนุกรรมการจัดการ จัดการความรู้ของ ทบ. (
ส่ว น
ความรู้ของ ทบ.
อานวยการขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ ) และคณะอนุกรรมการด้าน
ต่าง ๆ (ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน
ส่วนพัฒนาและขยายผล และ ส่วน
ติดตามและประเมินผล)
๒. กาหนดหน่วยเป้าหมาย ๒. ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ในการดาเนินการจัดการความรู้ ความรู้ของ ทบ. เพื่อพิจารณากาหนด
ในแต่ละปีที่ชัดเจน
หน่วยเป้าหมาย ในการดาเนินการ
จัดการความรู้
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
จัดการความรู้ของหน่วยใน ทบ. ของหน่วยใน ทบ.
๓.๑ กรม ฝสธ., กรมฝ่ายกิจการพิเศษ, กรมฝ่ายยุทธบริการ, นขต.ทบ.
ระดับ ทภ.
๓.๒ หน่วยระดับกองพล

ผู้รับผิดชอบ
๖๔

กพ.ทบ.
กพ.ทบ.

- หน่วยใน ทบ.

๒

ระยะเวลา
การสนับสนุน/
ทรัพยากร
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....
แนวทางดาเนินการที่ ๒ จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ. และหน่วยใน ทบ.
๑. ทบ. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์ ๑.สส.(ศทท.) ดาเนินการจัดตั้งเว็บไซต์ งบประมาณ ที่ เสนอ
การเรียนรู้ของ ทบ. พร้อม
ขอตามแผนงาน/
ศูนย์การเรียนรู้ของ ทบ.
กาหนดผู้รับผิดชอบบริหาร
โครงการประจาปี
จัดการ
หรือเพิ่มเติมระหว่า ง
ปีงบประมาณ
๒. หน่วยใน ทบ. จัดตั้ง
๒. หน่วยใน ทบ. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย การเรียนรู้ของหน่วย และ แต่งตั้ ง
พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารจัดการ และเจ้าหน้าที่
บริหารจัดการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการจัดการความรู้ อาจ
ปฏิบัติการ
พิจารณาให้นายทหารปฏิบัติการประจา
หน่วย หรือนายทหารประจาหน่วยเป็น
ผู้ดาเนินการ
แนวทางดาเนินการที่ ๓ จัดทาคลังความรู้ของหน่วย
- จัดทาคลังความรู้ ( KM - จัดทาคลังความรู้ ( KM Tank) แยก ๑. งบประมาณที่เสนอ
Tank) แยกตามประเภทองค์ ตามประเภทองค์ความรู้
ขอตามแผนงาน/
ความรู้
โครงการประจาปี
หรือเพิ่มเติมระหว่า ง
ปีงบประมาณ
๒. กาลังพลของ ทบ.
กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
๖๔
- กพ.ทบ., สส.(ศทท.)

- สส.(ศทท.)

๓

ระยะเวลา
การสนับสนุน/
ผู้รับผิดชอบ
ทรัพยากร
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ... ๖๔
แนวทางดาเนินการที่ ๔ พัฒนาระบบสารเทคโนโลยีสนเทศ สภาพแวดล้อมและสถานที่อย่างเหมาะสมให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้
๑. การ กาหนดแนวทางปฏิบัติ ๑. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ ๑. งบประมาณที่
พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย. พ.ย พ.ย. - CKO ของหน่วยใน ทบ.
เพื่อส่งเสริมและเอื้ อต่อการจัดการ ของคณะกรรมการจัดการความรู้และ เสนอขอตามแผนงาน/
.
- หน่วยใน ทบ.
ความรู้ในหน่วย โดยใช้แนวทาง ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการหรือเพิ่มเติม
แผนงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ๒. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ/โครงการ ระหว่างปีงบประมาณ
๒. สนับสนุนทรัพยากรระบบ ที่จะดาเนินการเพื่อกาหนดทรัพยากร ๒. กาลังพลของหน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอานวย ที่จาเป็น
๓. วัสดุ/ครุภัณฑ์
ความสะดวกตามความจาเป็น/
๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ที่มีอยู่ และจัดหา
เหมาะสม
ขอรับการจัดสรรทรัพยากร เช่น การ เพิ่มเติม
จัดซื้ อ/จัดหาคอมพิวเตอร์ การจัดทา
ซอฟแวร์ต่าง ๆ ในการจัดทาคลัง
ความรู้ ระบบเครือข่าย ฯลฯ
กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

๔

ระยะเวลา
การสนับสนุน/
ทรัพยากร
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ...
แนวทางดาเนินการที่ ๕ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าในการดาเนินการ
จัดการความรู้ของ ทบ.
๑. กาหนดแนวทาง/ช่องทาง ๑. พิจารณากาหนดแนวทางขัน้ ตอน ๑. กาลังพลที่เกี่ยวข้อง
ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และวิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
๒. ทรัพยากรที่
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการ ข้อมูลข่าวสารเรื่องการจัดการความรู้ เกี่ยวข้องตาม ความ
จาเป็นเหมาะสม
ความรู้
โดยการประชุมร่วมกันและแต่งตัง้
๒. การรายงานผลการ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ดาเนินงานในการเผยแพร่และ ๒. จัดทาสรุปรายงานผลการ
สื่อสารข้อมูล
ดาเนินงาน
กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

แนวทางดาเนินการที่ ๖ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ทบ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ ๑. จัดอบรม/สัมมนา หรือจัดทากิจกรรม ๑. งบประมาณตาม
ผู้บังคับหน่วยทุกระดับชัน้ ให้มี พัฒนาสัมพันธ์เพื่อให้กระบวนการคิด แผนงานโครงการ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ แรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพงาน
ประจาปี หรือเพิ่มเติม
จัดการความรู้ (KM)
อย่างเป็นระบบ
ระหว่างปีงบประมาณ
๒. กาลังพลของหน่วย

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

- CKO ของหน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน ทบ.

- CKO ของหน่วยใน ทบ.
- หน่วยใน ทบ.

๕

กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

การสนับสนุน/
ทรัพยากร

ระยะเวลา
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘

.....

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

๒. ส่งเสริมพฤติกรรมกาลังพล ๒. จัดอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของกาลังพลให้มีความ
กระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาความสามารถเห็นคุณค่า
ของตนเอง
แผนงานที่ ๒ การพัฒนากาลังพลให้พร้อมต่อการเรียนรู้
แนวทางดาเนินการที่ ๑ พัฒนากาลังพลให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีการจัดการ
ความรู้
๑. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ๑. การจัดทาแผนงานโครงการในการ ๑. กาลังพลของ ทบ.
องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
จัดส่งกาลังพลเข้ารับการอบรม สัมมนา ๒. งบประมาณ
๒. จัดส่งกาลังพลเข้ารับการ ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับส่วน
ฝึกอบรม/ดูงาน และแลกเปลี่ยน ราชการหรือภาคเอกชน
เรียนรู้

- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย
ใน ทบ.

๖

การสนับสนุน/
ทรัพยากร
แนวทางการดาเนินการที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของกาลังพลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ทุก
ระดับ
- การจัดทาแผนการศึกษาด้าน ๑. ตรวจสอบข้อมูลการฝึกอบรมด้าน ๑. กาลังพลของ ทบ.
การจัดการความรู้ เพื่อส่งกาลังพล การจัดการความรู้จากส่วนราชการทัง้ ๒.งบประมาณตาม
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร หลักสูตรระยะสันและระยะยาว
้
สถาบัน แผนงานโครงการ
ระดับต่าง ๆ ตามความจาเป็น การศึกษาหรือภาคเอกชนต่าง ๆ
ประจาปี หรือเพิ่มเติม
เพื่อสร้างวิทยากร KM ต้นแบบ ๒. จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรม ๓. วัสดุ ครุภัณฑ์
๓. คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสม เข้า
รับการฝึกอบรม
๔. ดาเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้
กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

ระยะเวลา
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย
ใน ทบ.

๗

กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

การสนับสนุน/
ทรัพยากร

ระยะเวลา
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

๖๔

ผู้รับผิดชอบ

แผนงานที่ ๓ การจัดการความรู้
แนวทางดาเนินการที่ ๑ แผนการจัดการความรู้ของ ทบ.
- การจัดทาแผนการจัดการ - ศึกษาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ความรู้( KM Action Plan) ทบ. ทรัพยากรบุคคลของ ทบ., แผนพัฒนา
และ หน่วยใน ทบ.
ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๕๙, แผนปฏิบัติ
ราชการของทบ.เพื่อจัดทาแผนการ
จัดการความรู้และจัดการองค์ความรู้
ให้สอดคล้อง

๑. กาลังพล ทบ.
๒. งบประมาณตาม
แผนงานโครงการ
ประจาปี หรือเพิ่มเติม

แนวทางดาเนินการที่ ๒ การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ของ ทบ.
- การรวบรวมขั้นตอนวิธีการ ๑. ศึกษาข้อมูลภารกิจของหน่วยและ ๑. กาลังพลของ ทบ.
ปฏิบัติงานและองค์ความรู้แต่ละ รายละเอียดของงานแต่ละสายงาน
๒. งบประมาณตาม
สายงาน (ทั้งยามปกติและไม่
(ทั้งยามปกติและไม่ปกติ)และองค์
แผนงานโครงการ
ปกติ)
ความรู้อื่นที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์ ประจาปี หรือเพิ่มเติม
ต่อการปฏิบัติงาน
๒. กาหนดขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบัติ
๓. แต่งตัง้ คณะทางาน
๔. จัดทาหนังสือคู่มือ (รปจ.) หรืออื่น ๆ

- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย
ใน ทบ.

- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย
ใน ทบ.

๘

ระยะเวลา
การสนับสนุน/
ทรัพยากร
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....
แนวทางการดาเนินการที่ ๓ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานกับส่วนราชการใน และนอก กห.
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ๑. จัดทาความร่วมมือระหว่างกัน
๑. กาลังพลของ ทบ.
เรียนรู้ร่วมกันหรือการปฏิบัติงาน ๒. จัดประชุมหารือการปฏิบัติ งานในสาย ๒. งบประมาณตาม
ร่วมกันกับส่วนราชการ ทบ.
งานเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ แผนงาน
ภายใน และนอก กห.
ความรู้
โครงการประจาปี หรือ
เพิ่มเติม
๓. วัสดุ ครุภัณฑ์
กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

๖๔

ผู้รับผิดชอบ
- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย

แนวทางการดาเนินการที่ ๔ การให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
๑. การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ของ ทบ. และส่วน
ราชการของ ทบ.
๒. การจัดประชาสัมพันธ์
ผ่าน Internet ของ ทบ. และ
ส่วนราชการของ ทบ.
๓. การจัดนิทรรศการ/
ตลาดนัด KM หรืออื่น ๆ

๑. วางแผนการประชาสัมพันธ์
๒. ประสานกับหน่วยรับผิดชอบ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
๓. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
๔. ดาเนินการตามแผน
๕. สรุป/ติดตามผลการปฏิบัติ

๑. กาลังพลของ ทบ.
๒. งบประมาณตาม
แผนงานโครงการ
ประจาปี หรือเพิ่มเติม
๓. วัสดุ ครุภัณฑ์

- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย
ใน ทบ.

๙

การสนับสนุน/
ทรัพยากร
แนวทางดาเนินการที่ ๕ การพัฒนา/ขยายผล/ติดตามประเมินผลการจัดการความรู้
- การปรับปรุง พัฒนา ขยายผล๑. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
๑. กาลังพลของ ทบ.
และติดตามประเมินผลการ
จัดการความรู้
๒. งบประมาณตาม
จัดการความรู้
๒. ขยายผลการจัดการความรู้
แผนงานโครงการ
ในหน่วยงานของ ทบ.
ประจาปี หรือเพิ่มเติม
๓. ติดตามประเมินผลการจัดการ
๓. วัสดุ ครุภัณฑ์
ความรู้
กิจกรรม

วิธีการปฏิบัติ

ระยะเวลา
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ .....

๖๔

ผู้รับผิดชอบ
- CKO ของหน่วยใน ทบ.

- KM Team ของหน่วย
ใน ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.อ. นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์
( นิวัติ พงศ์สิทธิศักดิ์ )
ผอ.กอง กพ.ทบ.

