
ช่ือหน่วย : กองเรือยุทธการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทร. : พัฒนาองค์ความรู้ท่ีสอดรับแผนยุทธศาสตร์ของ ทร. และกระบวนงานหลักของหน่วย
ผู้จัดท าแผน/โครงการ :  คณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร.
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองก าลังพล กองเรือยุทธการ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑. ทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาก าลังพลให้เกิดความเช่ียวชาญ
ตัวช้ีวัดส าคัญ : ๑. แผนการจัดการความรู้ และจ านวนผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหน่วย                   
                     ๒. จ านวนหัวข้อองค์ความรู้  และรายช่ือผู้เช่ียวชาญของ นขต.

๑.๒ ประชุมคณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร . คร้ังท่ี ๑ พ.ย. .- .- .- คณะท างานฯ
 - ทบทวนนโยบายของ ทร./ ผบ.ชา  วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - ออกแบบ และก าหนดเป็นหัวข้อของกระบวนการหลัก  และกระบวนการสนับสนุน 
 - พิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ของ กร. 

นขต.กร.

๑.๔ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของ กร. คร้ังท่ี ๑ ธ.ค. .- .- .- ฝ่ายเลขาฯ
 - รายงานผลการจัดการความรู้ประจ าปี งป .๖๓
 - พิจารณาแผนการจัดการความรู้ของ กร. ประจ าปี งป.๖๓
 - ช้ีแจงแนวทางการด าเนินการ ก าหนดกิจกรรมและค่าเป้าหมายให้ นขต.กร.

๒. การพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ กร.
ตัวช้ีวัดส าคัญ : ๑. จ านวนหัวข้อองค์ความรู้ท่ี นขต.กร.ได้น ามาพัฒนา                                
                     ๒. ร้อยละผลการประเมินการจัดท าแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของ นขต.

๒.๑ นขต.กร.ด าเนินการน าองค์ความรู้ มาพัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือสร้าง Best Practice ของหน่วย และเผยแพร่ ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. นขต.กร.
๒.๒ การน าองค์ความรู้ไปใช้ในป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน/พัฒนาปรับปรุง และสร้างเป็นระบบปฏิบัติงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. นขต.กร.

               ๒. นขต.จัดท า Best Practice ๑ กระบวนการ /หน่วย มีผลประเมินมากกว่าร้อยละ ๗๕

๑.๑ ต.ค. .-

หน่วยรับผิดชอบ

นขต.กร. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย และสร้าง KM Team ในระดับของ นขต.กร.

ทบทวน ปรับปรุงการบริหารด้านการจัดการความรู้ และก าหนดทีมงาน KM ของ กร.
           ๒. นขต.กร.ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้  และรายช่ือผู้เช่ียวชาญได้จ านวนหน่วยละ ๑๐ องค์ความรู้

เป้าหมาย : ๑. แผนการจัดการความรู้ นขต. และสร้าง KM Fa กร. ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน

ต.ค.-พ.ย. .- .-

.- .-

.-

ฝ่ายเลขาฯ

เป้าหมาย : ๑. นขต.กร.พัฒนาองค์ความรู้ ตามกระบวนงานหลักของหน่วยอย่างน้อย ๓ หัวข้อ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ล าดับ
ห้วงระยะเวลาด าเนินการ

กิจกรรมการจัดการความรู้

๑.๖

๑.๓

๑.๕
จัดการอบรมบรรยายพิเศษ เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้ส่งเสริมจัดการความรู้ของหน่วย โดยเชิญ ผบ.หน่วย .- ม.ค. .- .-

ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับกระบวนงานหลัก และบ่งช้ีจัดการความรู้ให้เป็นระบบ หมวดหมู่ และ
ก าหนดรายช่ือผู้เช่ียวชาญ

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ฝ่ายเลขาฯ
นขต.กร.



ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
หน่วยรับผิดชอบล าดับ

ห้วงระยะเวลาด าเนินการ
กิจกรรมการจัดการความรู้

๒.๓ ประชุมคณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร . คร้ังท่ี ๒ .- มี.ค. .- .- คณะท างานฯ
 - ติดตามการจัดการความรู้ของ นขต.กร. และพิจารณาตรวจสอบกล่ันกรององค์ความรู้ 
 - ก าหนดเคร่ืองมือการจัดการความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย และประเภทขององค์ความรู้ 
 - หารือ เตรียมการจัดท าแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

๒.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ กร. คร้ังท่ี ๒ .- .- เม.ย. .- ฝ่ายเลขาฯ
 - ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ กร. และผลงานการจัดการความรู้ของ นขต .กร.
 - ก าหนดปรับปรุงกระบวนการงานส าคัญ  จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
 - ติดตามและประเมินผลงานการจัดการความรู้ของ นขต .กร.

๒.๕ จัดนิทรรศการ KM กร. แสดงผลงานการจัดการความรู้ของ นขต .และจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยและให้รางวัล .- .- มิ.ย. .- ฝ่ายเลขาฯ/นขต.กร.

๒.๖  น าเสนอผลงาน KM กร. ร่วมในงานวันรางวัลคุณภาพของ ทร.(NQA Day) .- .- .- .ก.ค. ฝ่ายเลขาฯ

๓.
ตัวช้ีวัดส าคัญ : ๑. ร้อยละการด าเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน KM                        
                     ๒. ร้อยละของผลการตรวจประเมิน KM ตามเกณฑ์ท่ี ทร.ก าหนด

๓.๑ ประชุมคณะท างานประสานการจัดการความรู้ของ กร . คร้ังท่ี ๓ - - พ.ค. .- คณะท างานฯ
 - ก าหนดแนวทางน าองค์ความรู้เข้าระบบสารสนเทศเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 - หารือและเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ KM กร. และงาน NQA ทร.

๓.๒ นขต.กร. รวบรวมและจัดเก็บหัวข้อความรู้ย่อย ตามหัวข้อคลังความรู้ของ กร. ในระบบสารสนเทศ - - เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. นขต.กร.
๓.๓ ก าหนดแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศการด้านจัดการความรู้ ให้เข้าถึงได้ง่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. คณะท างานฯ
๓.๔ รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ให้ทราบ ตามวงรอบท่ีก าหนด -  มี.ค.  มิ.ย. ก.ย. นขต.กร.

เป้าหมาย : ๑. การด าเนินการตามแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน KM มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๐
              ๒. ผลการตรวจประเมิน KM ตามเกณฑ์ท่ี ทร.ก าหนด ได้มากกว่าร้อบละ ๘๐

การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน


