แผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management)
ประจําปี งบประมาณ 2550
ของ
กองการเจ้ าหน้ าทีวันที- 28 มีนาคม 2550

การจัดการความรู้ (KM) กองการเจ้ าหน้ าที-

ทําความเข้ าใจร่ วมกัน (เกีย- วกับความหมาย/บริบท)
ที-มาของการจัดการ KM

การพัฒนาองค์กร : องค์กรต้องมีความรู ้

ความหมาย KM
เป็ นเครื องมือหนึ งทีใช้จดั การกระบวนการเรี ยนรู้ทีเกิดขึ%นจากการปฏิบตั ิงาน
เพือให้ได้มาซึ งข้อมูลและนํามาประมวลผลเป็ นสารสนเทศทีเป็ นความรู ้ พัฒนาความรู ้ให้ทนั สมัย เป็ นแหล่งขุม
ปัญญา และนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ ความรู ้
เป้ าหมาย KM

เพือการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์ KM -

พัฒนาคน (เพิมศักยภาพ)
พัฒนางาน (สร้างสรรค์นวัตกรรม)
พัฒนาองค์ความรู ้ (มี/ใช้/รักษา)

กรอบแนวคิด
“ความรู้ ได้ จากการปฏิบัตงิ าน”

แนวทาง
จัดการความรู ้ทีมีอยู่แล้วและทีเกิดขึ%นในขณะปฏิบตั ิงานทั%งทีเป็ นความรู ้ทีสาํ คัญและเป็ นปั ญหา
ทีตอ้ งนํา KM มาช่วย และดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพือให้ได้มาซึ งองค์ความรู ้ (Knowledge Assets) มีการรักษา
พัฒนาให้ทนั สมัย สร้างแหล่งขุมปั ญญา และนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร ตลอดจนการ
เผยแพร่ ความรู ้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม

“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)”
1. ความพอประมาณ
-

ไม่หวังสูงเกินไป
สามารถบรรลุสาํ เร็ จได้
ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน
ตามการเอื%ออํานวยของสภาพแวดล้อม

-

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
มีความเป็ นมาตรฐาน
มีความยัง ยืน
พัฒนางาน/พัฒนาคน

-

พื%นฐานความถูกต้องเป็ นธรรม
การมีส่วนร่ วม
วัดผลได้

2. ความสมเหตุสมผล

3. มีภูมิคุม้ กัน

ทัศนคติ

ทัศนคติ
มีกฎ/ระเบียบ

เพิมงาน
KM
ไม่จาํ เป็ นต้อง

มีสถานที

รอโอกาส

ขันแข่ง

แบ่งชนชั%นวรรณะ
พึงพา/ช่วยเหลือ/เอื%อเฟื% อ
แบ่งปั น/แลกเปลียน/ถ่ายทอด
รวมพลัง/สามัคคี

KM

ต้อง

ไขว้คว้า/แสวงหา/เรี ยนรู ้
ลด EGO

สร้างสรรค์/จินตนาการ
ต่อเนือง/ทุกเวลา

วงจรการจัดการความรู้
คน (เพิ-มศักยภาพ)
(พัฒนา) งาน

ความรู้ (องค์ ความรู้ ใหม่ )

หลักการ
1.
2.
3.
4.

เชือมโยงยุทธศาสตร์
นําไปใช้ได้จริ งเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบตั ิงานประจํา (ความชัดเจนของ
วิธีการ/ขั%นตอน/กระบวนการ/ผลผลิต/วัดได้)
ตอบสนองเป้ าหมาย
ไม่จาํ กัดรู ปแบบ

การกําหนด KV (Knowledge Vision)

ขอบเขต “ความรู ้ดา้ นการบริ หารงานบุคคลและกฎหมายทีเกียวข้อง”
เป้ าหมาย (ปัจจัย)
1.
พัฒนาองค์ความรู ้ (Create/Leverage) : การพัฒนาความรู ้เชิ งการปฏิบตั ิงานการ
บริ หารงานบุคคล
2.
พัฒนาการปฏิบตั ิงานและคุณภาพผลงาน
3.
การถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้
การกําหนดตัวชีDวดั ตามเป้าหมาย (ปัจจัย)
ปัจจัยที- 1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage)
ตัวชีDวดั ระดับความสําเร็ จในการจัดทําองค์ความรู ้
(จํานวนองค์ความรู ้)
ระดับ 1 ไม่มีองค์ความรู้
ระดับ 2 องค์ความรู ้ทีได้ 1 - 2 เรื อง
ระดับ 3 องค์ความรู ้ทีได้ 3 - 4 เรื อง
ระดับ 4 องค์ความรู ้ทีได้ 5 - 6 เรื อง
ระดับ 5 องค์ความรู ้ทีได้ต%งั แต่ 7 เรื องขึ%นไป

ปัจจัยที- 2.

พัฒนาการปฏิบตั ิงานและคุณภาพงาน
ตัวชีDวดั ระดับความสําเร็ จของการจัดทําขั%นตอนและ
กําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และ/หรื อการจัดทํา
เครื องมือตรวจสอบคุณภาพงาน
(ขั%นตอน/ระยะเวลาและเครื องมือเครื องมือฯ ของกลุ่มงาน/ฝ่ าย)
ระดับ 1 ไม่มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
และ/หรื อเครื องมือตรวจสอบคุณภาพงาน
ระดับ 2 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
และ/หรื อมีเครื องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 ฝ่ าย
ระดับ 3 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
และ/หรื อมีเครื องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 ฝ่ าย
ระดับ 4 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
และ/หรื อมีเครื องมือตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 ฝ่ าย
ระดับ 5 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
และ/หรื อมีเครื องมือตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกฝ่ าย

ปัจจัยที- 3.
การถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้
ตัวชีDวดั ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้
(จํานวนช่องทางการเผยแพร่ )
ระดับ 1 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 1 ช่องทาง
ระดับ 2 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 2 ช่องทาง
ระดับ 3 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 3 ช่องทาง
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 4 ช่องทาง
ระดับ 5 มีการเผยแพร่ จาํ นวนตั%งแต่ 5 ช่องทางขึ%นไป
วิเคราะห์ กระบวนงาน ความรู ้ทีจาํ เป็ น
1.
เป็ นความรู ้ทีใช้ปฏิบตั ิงานประจําของแต่ละฝ่ าย (Actionable Knowledge)
2.
เป็ นความรู ้ทีมีอยูแ่ ล้วและทีเกิดขึ%นในขณะปฏิบตั ิงาน
3.
เป็ นความร่ วมมือระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับ
วิเคราะห์ ตนเอง
1.
บุคลากรมีความรู้เฉพาะตัวบุคคล (จุดแข็ง)
การแลกเปลียนความรู ้ซ ึ งกันและกัน

2.

มีเครื องมือและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ (จุดแข็ง)
ใช้เครื องมืออุปกรณ์ทีมีอยูแ่ ล้วให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ดําเนิ นงาน
3.
ขาดการรวบรวมความรู ้องค์รวมของกอง (จุดอ่อน)
พัฒนา/ยกระดับองค์ความรู้ของกอง (ทุกฝ่ าย)
4.
ประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื อสาร/การประสานงานระหว่างฝ่ ายและ
คณะทํางาน (จุดอ่อน)
จัดทําองค์ความรู ้เป็ นฝ่ าย
5.
การรวมตัว(ประชุม)ของคณะทํางานฯ (จุดอ่อน)
การอุทิศเวลาของคณะทํางานฯ
การให้ความสําคัญกับ KM ของผูบ้ งั คับบัญชา
6.
ภาระหน้าทีในการปฏิบตั ิงานประจํา (จุดอ่อน)
อุทิศเวลาตามสมควรแก่เหตุ
7.
แผนปฏิบตั ิการของ KM กรม (โอกาส)
กําหนดทิศทางและขับเคลือนให้การดําเนินกิจกรรมเป็ นไป
ตามระยะเวลาทีกาํ หนด
8. ขาดงบประมาณ (อุปสรรค)
ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน (กอง)
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
การสนับสนุนของ CKO
การอุทิศเวลาของคณะทํางานฯ(Facilitator) และเจ้าหน้าที
ทุกคน
ความร่ วมมือของเจ้าหน้าทีทุกคน
ความมีน% าํ ใจของเจ้าหน้าทีทุกคน
ความกระตือรื อร้นของคณะทํางานฯ และ
เจ้าหน้าทีทุกคน
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ

การจัดการ KS (Knowledge Sharing)
กิจกรรม/โครงการ
1.
การเรี ยนรู ้
2.

เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
เรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม
เรี ยนรู ้จากการอ่าน

การแลกเปลียนเรี ยนรู ้
กิจกรรมสร้างสิ งเร้ากระเซ้าจิตสํานึกระลึกถึง KM
(ประชาสัมพันธ์)
กิจกรรมสนทนาหน้างาน (ปัจจัย 1- 2)
กิจกรรมนําทางสร้างคุณภาพ(ปัจจัย 2 )
จัดโครงการเชิ งการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ (ค้นหาคนเด่นสรรหา, การ
จัดการให้เกิดความรู ้) (ปัจจัย 1)
กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา (ปัจจัย 1-2)
กิจกรรมการแปลงความรู ้สู่ ขมุ ความรู ้ (ปัจจัย 1)
กิจกรรมการปลดปล่อยความรู ้ (ปัจจัย 3)

3. สร้างแรงจูงใจแก่ผแู้ บ่งปันความรู ้
การให้รางวัลแก่ทีมหรื อตัวบุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/
โล่ห์เกียรติยศ/สิ งของต่างๆ แก่ผทู ้ ีสมควร ได้แก่
ผูถ้ ่ายทอดความรู ้
ผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรม
ผูด้ าํ เนินกิจกรรมเกียวกับความรู ้ (Facilitator)
4. การบันทึกข้อมูล
การเก็บข้อมูลทีได้จากกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
กําหนดผูบ้ นั ทึก
กําหนดวิธีการบันทึก/รู ปแบบ
ข้อมูลที จะบันทึก
5.

การวัดผลการดําเนิ นการ (After Action Review : AAR)

การจัดการ KA (Knowledge Asset)
การสร้ างขุมความรู้
1.
การสร้าง/ยกระดับความรู ้ (ประมวลผลเป็ นองค์ความรู ้)
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้นาํ มาสังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้
จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงานงาน ขั%นตอนการปฏิบตั ิงาน และแบบ
ตรวจสอบงาน
2.
การจัดทําฐานข้อมูลความรู ้ (Knowledge Base)
3.
การใช้ความรู ้ (Knowledge Acting)
4.
การเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge Access)
เอกสาร, คู่มือ
เวทีกลุ่มย่อย ระดับฝ่ าย/กอง
ตลาดนัดความรู ้
การใช้สือโดยช่องทางต่างๆ เช่น หนังสื อเวียน,
Web Site, Board

การดําเนินกิจกรรมตามแผน
1. การเรียนรู้ (Learning Management)
กลุ่มกิจกรรม
1. เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
(Leaning by Doing)

ลักษณะ
- การปรับเปลียนหน้าที
- การมอบหมายงาน

การวัดผล
- จํานวน..... ครั%งที
ได้รับการปรับ
เปลียนงาน

หมายเหตุ
รวบรวม
ข้อมูลจากแต่
ละฝ่ าย
ตลอดปี

2. เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ฝึ กอบรม (Leaning by
Training)

- การเข้ารับการอบรม

- จํานวน......คนที
ได้รับการอบรม

รวบรวม
ข้อมูลจากแต่
ละฝ่ าย
ตลอดปี

3. เรี ยนรู ้จากการอ่าน
(Leaning by Reading)

- ส่ งเสริ มการอ่าน

แหล่งความรู ้
- มีหอ้ งสมุด
- มีWEB ความรู ้
HTTP:// person.ddc.
moph.go.th
และ WEB ของแต่
ละฝ่ าย

รวบรวม
ข้อมูลจาก
- แบบสอบ
ถามการใช้
ห้องสมุด
,เปิ ดWEB
SITE
ตลอดปี

2. การแลกเปลีย- นเรียนรู้ (Knowledge Sharing)

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมสร้างสิ งเร้ากระเซ้า
จิตสํานึ กระลึก ถึง KM

2. กิจกรรมสนทนางาน

ลักษณะการดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ KM กอง จ.
- ทดสอบความรู ้โดยรวม
ด้านต่างๆ ในงานการเจ้าที
(กิจกรรมนําความรู ้สู่งานเลี%ยง)
- ให้ความรู ้เพิมเติมจากการ
ตอบคําถาม
- ป้ ายเอกสารแนะนํา KM

ระยะเวลา
ม.ค.- มี.ค. 50
5 ม.ค. 50
(คณะทํางาน)

1. การแบ่งปันความรู ้ซ ึ งกันและกัน
ก.พ. – ส.ค.50
- ถ่ายทอดความรู้แต่ละคน/ทีม
(ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ าย)
- การแนะนํา/สอนงาน/วิเคราะห์งาน/
แก้ไขข้อผิดพลาด/เสนอความเห็น
2. การรวบรวมความรู ้ (บันทึก)
- จัดทําแบบบันทึกข้อมูลทีเกิดขึ%นจากการ
ปฏิบตั ิงาน
- เก็บความรู ้ทีได้รับจากการถ่ายทอด
3. นําข้อมูลความรู ้ไปใช้ปฏิบตั ิงาน

AAR

2. การแลกเปลีย- นความรู้ (Knowledge Sharing) ต่อ
กิจกรรม/โครงการ
3. โครงการค้นหาคนเด่น
สรรหา

ลักษณะ
- การส่ งเสริ มเจ้าหน้าทีให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรม
เหมาะสม/มีสมรรถนะสู ง/มีความคิด
สร้างสรรค์/ช่วยเหลือเอื%อเฟื% อ/แบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน
- การบันทึกข้อมูลความรู ้ทีเกิดขึ%นในขณะ
ปฏิบตั ิงาน

ระยะเวลา
ม.ค. 50- ส.ค. 50
(ฝ่ ายสรรหาฯ)

4. กิจกรรมนําทางสร้าง
คุณภาพ

- กําหนดขั%นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน
- จัดทํา Flow chart
- จัดทําแบบตรวจสอบงานเพือเป็ นกรอบ
สําหรับการปฏิบตั ิและตรวจสอบผ่านงาน

พ.ย. 49- ส.ค. 50
(ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ าย)

- ถามตอบ หารื อประเด็นทีเป็ นปัญหา
- เสนอแนวทาง/ข้อเสนอแนะเกียวกับการ
ดําเนินงาน
- พิจารณาสังการในการแก้ปัญหาและ
พิจารณาแนวทางการดําเนิ นการจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเพือใช้เป็ นความรู ้ทีถูกต้อง
- จัดทําแบบการสอบถาม
3. การสร้ างขุมความรู้ (Knowledge Asset)

ม.ค. 50- ส.ค. 50
(สรรหาฯ)

5. กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา
?

กิจกรรม/โครงการ
1. กิจกรรมการแปลงความรู ้สู่
ขุมความรู ้

ลักษณะ
1. การเรี ยบเรี ยง(ประมวลผล)ข้อมูล
ความรู ้ทีได้มาจัดทําเป็ นองค์ความรู ้
(ขุมปัญญา)
2. การจัดเก็บองค์ความรู้

ระยะเวลา
มิ.ย.50 - ก.ค.50

ก.ค.50 – ส.ค.50

AAR

AAR

2. กิจกรรมปลดปล่อยความรู ้

1. วิธีการเผยแพร่
- คู่มือ
- (HOW TO/KNOW HOW)
2. ช่องทางการเผยแพร่ ความรู ้
- website
- แจ้งเวียน
- ป้ ายประชาสัมพันธ์
- ประชุม/สัมมนา
- ตลาดนัดความรู้
- นิเทศงาน

ตลอดเวลาทีมีขอ้ มูล
ความรู้
”

ตัวชีDวดั ตามเป้าหมาย
เป้ าหมายที 1. พัฒนาองค์ความรู ้ (Create/Leverage) : กิจกรรมลําดับที 6
ตัวชีDวดั ระดับความสําเร็ จในการจัดทําองค์ความรู ้ (จํานวนองค์ความรู้)
ระดับ 1 ไม่มีการจัดทําองค์ความรู้
ระดับ 2 องค์ความรู ้ทีได้ 1 - 2 เรื อง
ระดับ 3 องค์ความรู ้ทีได้ 3 - 4 เรื อง
ระดับ 4 องค์ความรู ้ทีได้ 5 - 6 เรื อง
ระดับ 5 องค์ความรู ้ทีได้ต% งั แต่ 7 เรื องขึ%นไป
เป้ าหมายที 2. พัฒนาการปฏิบตั ิงานและคุณภาพงาน : กิจกรรมลําดับที 4
ตัวชีDวดั ระดับความสําเร็ จของการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและ/หรื อการจัดทํา
เครื องมือตรวจสอบคุณภาพงาน (ขั%นตอน/ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและเครื องมือตรวจสอบฯ ของกลุ่มงาน/ฝ่ าย)
ระดับ 1 ไม่มีการจัดขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและ/หรื อเครื องมือ
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ระดับ 2 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและ/หรื อมีเครื องมือ
ตรวจสอบคุณภาพงาน 1 - 2 ฝ่ าย
ระดับ 3 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและ/หรื อมีเครื องมือ
ตรวจสอบคุณภาพงาน 3 - 4 ฝ่ าย
ระดับ 4 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและ/หรื อมีเครื องมือ

ตรวจสอบคุณภาพงาน 5 - 6 ฝ่ าย
ระดับ 5 มีการจัดทําขั%นตอนและกําหนดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและ/หรื อมีเครื องมือ
ตรวจสอบคุณภาพงานครบทุกฝ่ าย
เป้ าหมายที 3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้ : กิจกรรมลําดับที 7
ตัวชีDวดั ระดับความสําเร็ จของการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้ (จํานวนช่องทางการเผยแพร่ )
ระดับ 1 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 1 ช่องทาง
ระดับ 2 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 2 ช่องทาง
ระดับ 3 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 3 ช่องทาง
ระดับ 4 มีการเผยแพร่ จาํ นวน 4 ช่องทาง
ระดับ 5 มีการเผยแพร่ จาํ นวนตั%งแต่ 5 ช่องทางขึ%น

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรอง ปี งบประมาณ 2550
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรอง ฯ (รายตัวชี%วดั )

(../..) รอบ 6 เดือน
(.....) รอบ 12 เดือน

ชือตัวชี%วดั : ระดับความสําเร็ จการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที
ผูก้ าํ กับดูแลตัวชี%วดั ... นางปาจารี ย ์ อัศวเสนา
ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล... ชาตรี เทียนทอง
โทรศัพท์..0 2590 3879
โทรศัพท์..0 2590 3048

ข้อมูลผลการดําเนินงาน
คําอธิ บาย
1. จัดตั%งคณะทํางานจัดการความรู ้ของกองการเจ้าหน้าที
1.1 คําสังกองการเจ้าหน้าที ที 20/2549 สัง ณ วันที 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
1.2 คําสังกองการเจ้าหน้าที ที 4/2550 สัง ณ วันที 9 มีนาคม พ.ศ. 2550
2. จัดทําแผนการจัดการความรู้
2.1 ประชุมคณะทํางานฯ พิจารณาการจัดทําแผน
2.1.1 ทําความเข้าใจร่ วมกันเกียวกับ KM ของคณะทํางานฯ
2.1.2 กําหนดกรอบความคิด/แนวทาง/หลักการ ของการดําเนินการ
2.1.3 ตามกรอบแนวคิดลักษณะทีกาํ หนดรู ปแบบขึ%นเองและผสมผสาน
รู ปแบบของ ก.พ.ร. /สคส.
2.1.4 กําหนดขอบเขต/เป้ าหมาย/ตัวชี% วดั /วิเคราะห์กระบวนงาน/วิเคราะห์ตนเอง
/ปัจจัยแห่ งความสําเร็ จ (KV)
2.1.5 กําหนดกิจกรรมการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (KS)
2.1.6 การสร้างขุมความรู้ (KA)
2.2 เสนอแผนการจัดการความรู ้ต่อ CKO พิจารณา
2.3 ชี%แจงการดําเนินกิจกรรมต่อเจ้าหน้าทีกองการเจ้าหน้าที
3. การดําเนิ นกิจกรรมตามแผน
3.1 กําหนดหน้าที ความรับผิดชอบในการดําเนิ นกิจกรรม
3.2 ประชาสัมพันธ์ KM กอง จ.
3.3 จัดกิจกรรมตามทีกาํ หนดไว้
3.4 ประเมินผลการดําเนิ นกิจกรรมทีได้ดาํ เนินการแล้ว
3.5 วิเคราะห์สรุ ป AAR โครงการ/กิจกรรมทีได้ดาํ เนิ นการแล้ว

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อ)
คําอธิ บาย
3. การดําเนิ นกิจกรรมตามแผน (ต่อ)
3.6 จัดทํากิจกรรมตามแผนทีอยู่ระหว่างดําเนินการ
3.7 เตรี ยมการประเมินผลการดําเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ทีอยู่ระหว่างดําเนินการและ
ทีจะดําเนิ นการตามแผนต่อไป
3.8 รวบรวมข้อมูลความรู ้ทีได้จากการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ
3.9 จัดทําองค์ความรู ้ตามเป้ าหมาย
3.10 กําหนดช่องทางการเผยแพร่ /การเข้าถึงข้อมูล
4. การรายงานผลการดําเนิ นงาน
5. สรุ ปการดําเนิ นงาน KM กองการเจ้าหน้าที
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี%วดั /ข้อมูลพื%นฐาน
นํ%าหนัก
ประกอบตัวชี% วดั
(ร้อยละ)

ระดับ 3

ผลการดําเนินงาน

ระดับ 4

ค่าคะแนน
ทีได้

ระดับ 5

ค่าคะแนนถ่วง
นํ%าหนัก

คําชี%แจงการปฏิบตั ิงาน/มาตรการทีได้ดาํ เนินการ
ให้ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ าย มีส่วนร่ วมในการจัดการความรู ้ดา้ นการบริ หารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที
รวมทั%งการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้ าหมายทีกาํ หนด เพือให้ได้ความรู ้ทีเป็ นองค์รวม มีการใช้ความรู ้
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และการเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่เจ้าหน้าทีในกรมควบคุมโรค

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน
1. การร่ วมมือ/เสี ยสละคณะทํางานฯและเจ้าหน้าทีของกองการเจ้าหน้าทีในการดําเนินงาน
2. การแบ่งปันความรู ้ซ ึ งกันและกัน
3. ได้รับการสนับสนุนจาก CKO
4. ความคาดหวังของผลสําเร็ จทีมีต่อองค์กรในการดําเนินการจัดการความรู ้ (แรงกระตุน้ )

อุปสรรคต่อการดําเนิ นงาน
1. ต้องใช้ระยะเวลาสําหรับการเรี ยนรู ้และทําความเข้าใจเกียวกับ KM เนื องจากเป็ นทีมทํางานใหม่ไม่มี
ประสบการณ์
2. ภารกิจการปฏิบตั ิงานประจําของคณะทํางานฯ (โดยเฉพาะกรณี ทีตอ้ งมีการประชุมคณะทํางานฯ)
3. ไม่มีงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
4. ความไม่ชดั เจนเกียวกับแนวทางทีจะใช้ในการจัดทําและการดําเนินงาน (รอ Template ของสํานัก
จัดการความรู ้)
5. การให้ความสําคัญของผูบ้ ริ หารในหน่วยงาน
หลักฐานอ้างอิง
1 เอกสารแนบท้ายแผน
2 ป้ ายประชาสัมพันธ์ของกองการเจ้าหน้าที
3 Web Site

แบบฟอร์ มที- 1 : กําหนดองค์ ความรู้ที-จาํ เป็ นในการปฏิบัตงิ าน

แบบฟอร์ มที- 1 : กําหนดองค์ ความรู้ ที-จาํ เป็ นในการปฏิบัตงิ าน
หน่ วยงาน.........กองการเจ้าหน้าที
ชื-อกลุ่มภารกิจ
พัฒนาองค์กร

เป้ าประสงค์

ตัวชีDวดั (KPI) ตามคํารับรอง
ของหน่ วยงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี ระดับความสําเร็ จการจัดการ
สมรรถนะทีเหมาะสมกับการ ความรู้ของกองการเจ้าหน้าที
ทํางานตามบทบาทภารกิจอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

เป้ าหมายของตัวชีDวัด
องค์ ความรู้ ที-จําเป็ นในการ
(Target)
ปฏิบัตงิ าน
ระดับความสําเร็ จการจัดการ ความรู ้ดา้ นการบริ หารงาน
ความรู ้ ปี 2550
บุคคลและกฎหมายทีเกียวข้อง
ครบ 5 ประเด็น

องค์ความรู้ทีคดั เลือกมาทํา KM คือ
ความรู้เชิ งการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานบุคคล
เหตุผล
1.
เพือให้มีองค์ความรู ้ในองค์รวมเกียวกับการปฏิบตั ิงานด้านบริ หารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที
2.
เพือให้เจ้าหน้าทีของกองการเจ้าหน้าทีได้รับความรู ้ทีเป็ นองค์รวมเกียวกับงานบริ หารงานบุคคลอย่างครอบคลุม
3.
เพือสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ภายในกองการเจ้าหน้าที
4.
เพือให้เจ้าหน้าทีของกรมควบคุมโรคได้ทราบถึงแนวทางการดําเนิ นงานของกองการเจ้าหน้าที สิ ทธิ ประโยชน์ ช่องทางการติดต่อ
ประสานงานในเรื องต่างๆ และมีความรู ้ดา้ นการบริ หารงานบุคคลอย่างทัว ถึง
ผูอ้ นุมตั ิ..........................................(CKO)
(นายสุ รพล สงวนโภคัย)
รักษาราชการแทน ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที

แบบฟอร์ มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
หน่ วยงาน.........กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มภารกิจ (ที-คัดเลือกทํา KM) …….พัฒนาองค์กร
องค์ ความรู้ ที-จําเป็ น……ความรู ้เกียวกับการให้บริ การกับนักศึกษา
ตัวชีDวดั ตามคํารับรองฯ (KPI)…….
เป้าหมายตัวชีDวดั ตามคํารับรอง.........
ลําดับทีกิจกรรม
ระยะเวลา ตัวชีDวดั (KPI)
(ทีจะบรรลุ
กิจกรรม)
1
การบ่งชี%ความรู้
มิ.ย-ต.ค.54 การจัดการ
จัดประชุมคณะกรรมการ
ความรู ้ดา้ นการ
KM สํานักงานเพือกําหนด
ให้บริ การกับ
ประเด็นทีตอ้ งการได้แก่การ
นักศึกษา
จัดการความรู ้บุคลากรด้าน
การให้บริ การกับนักศึกษา

เป้ าหมาย
(ตามตัวชี% วดั )

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
เกียวกับการ
จัดการความรู ้
ของหน่วยงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ
และบริ การ
นักศึกษา
กองพัฒนา
นักศึกษา

สถานะ

หมายเหตุ

ลําดับที-

กิจกรรม

2

สร้ างและแสวง/การบ่ งชีD
ความรู้
ดําเนิ นงานรวบรวมเอกสาร
ข้อมูล และขั%นตอนของงาน
สวัสดิการและบริ การ
นักศึกษา

แบบฟอร์ มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่ อ
ระยะเวลา ตัวชีDวดั (KPI)
เป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ทีจะบรรลุ
(ตามตัวชี% วดั )
กิจกรรม)
กองพัฒนา
พ.ย.-ธ.ค.54 ความรู ้ดา้ นการ
1 ประเด็น คณะกรรมการ
นักศึกษา
ให้บริ การ
รับผิดชอบ
เกียวกับการ
นักศึกษา
จัดการความรู ้
ของหน่วยงาน

สถานะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์ มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่ อ
ลําดับที-

3

4

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชีDวดั (KPI)
(ทีจะบรรลุ
กิจกรรม)
การจัดการความรู ้
ม.ค.-ก.พ.55 - เอกสาร
3.1 จัดเตรี ยมเอกสารและศึกษา
เกียวกับการ
ข้อมูลในการให้บริ การกับ
บริ การ
นักศึกษา
- เอกสารแสดง
3.2 จัดทําขั%นตอนการให้บริ การ
ขั%นตอนการ
กับนักศึกษาในด้านต่างๆ
ให้บริ การ
3.3 เผยแพร่ ข% นั ตอนการ
- เวบไซต์กอง
ให้บริ การลงในเวปไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา
พัฒนานักศึกษาและข่าว
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ประมวลผลและกลัน กรอง
ก.พ.55 เอกสารขั%นตอน
ความรู้
การให้บริ การ
ประชุมพิจารณาเอกสารขั%นตอน
ในการให้บริ การ

เป้ าหมาย
(ตามตัวชี% วดั )
10 ชุด

10 ชุด

10 ชุด

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสาย
สนับสนุนใน
กองพัฒนา
นักศึกษา

บุคลากรสาย
สนับสนุนใน
กองพัฒนา
นักศึกษา

งบประมาณ

5,000

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

สถานะ

หมายเหตุ

ลําดับที-

กิจกรรม

5

ดําเนิ นการเข้าถึงความรู ้โดย
5.1 จัดทําเอกสารแนะนําการ
ให้ความรู ้กบั บุคลากรภายใน
หน่วยงานแต่ละหน่วยในกอง
พัฒนานักศึกษา
5.2 เผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการ
ให้บริ การนักศึกษา ผ่าน
เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา
และเวบไซต์มหาวิทยาลัย
รวมทั%งจดหมายข่าว
แบ่งปั นแลกเปลียนเรี ยนรู ้
6.1 ดําเนิ นการแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ระหว่างคณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง/และหน่วยงาน
ทีรับผิดชอบด้านการ
ให้บริ การนักศึกษา

6

แบบฟอร์ มที- 2 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ต่ อ
ระยะเวลา ตัวชีDวดั (KPI)
เป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
(ทีจะบรรลุ
(ตามตัวชี% วดั )
กิจกรรม)
5,000
กองพัฒนา
มี.ค.55 - เอกสารการให้
15 ชุด
บุคลากรสาย
สนับสนุนใน
นักศึกษา
ความรู ้ดา้ นการ
กองพัฒนา
ให้บริ การ
นักศึกษา
1 เว็บไซต์

เม.ย.55

- จํานวน
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมการ
จัดการความรู ้
ด้านการ
ให้บริ การ
นักศึกษา

15 คน

บุคลากรสาย
สนับสนุนใน
กองพัฒนา
นักศึกษา

10,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

สถานะ

หมายเหตุ

ลําดับที-

กิจกรรม

ระยะเวลา

7

นําเสนอการเรี ยนรู้
7.1 เสนอผลการปฏิบตั ิงาน
การให้บริ การนักศึกษา จาก
การประเมินผลการให้บริ การ
จาก สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
การให้บริ การนักศึกษา

พ.ค.55

ผูท้ บทวน.........................................................
ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดด้านการจัดการความรู ้(CKO)

ตัวชีDวดั (KPI)
เป้ าหมาย
(ทีจะบรรลุ
(ตามตัวชี% วดั )
กิจกรรม)
นําเสนอผลการ การให้รางวัลยก
เรี ยนรู ้โดยการ ย่องชมเชย
ประเมินผลการ
ให้บริ การของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานโดย
มีนกั ศึกษาเป็ นผู ้
ประเมิน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสาย
สนับสนุนใน
กองพัฒนา
นักศึกษา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

กองพัฒนา
นักศึกษา

ผูข้ ออนุมตั ิ......................................................
ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของส่ วนราชการ(CEO)

หมายเหตุ

