แผนดาเนินงานขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กิจกรรมการดาเนินงาน
ช่วงที่ ๑ ๑.๑ แต่งตั้ง คณอก.หรือคณะทางานการจัดการ
ความรู้ของ ยศ.ทอ.
๑.๒ จัดทาแผนการดาเนินงาน KM/LO ของ ยศ.ทอ.
ประจ าปี ๖๑ ที่สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน
KM/LO ของ ทอ.และครอบคลุมทั้งกิจกรรม และ
แผนการสร้างองค์ความรู้หลักตาม K-MAP นขต.ทอ.
๑.๓ ทบทวนการดาเนิ น งาน KM ของหน่ ว ย
รวมทั้งปรับปรุงคู่มือการจัดการความรู้ฯ
๑.๔ จัดประชุมคณะทางานฯ ทบทวน K-Map/CoP
และแผนงาน
๑.๕ จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติเพื่อสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดีของ นขต.ยศ.ทอ. (อย่างน้อยหน่วยละ ๑ กลุ่ม)
๑.๖ จัดประชุม คณอก.ฯ KM ของ ยศ.ทอ.เพื่อชี้แจง
การดาเนินงาน KM/LO และติดตามผลการทบทวน
K-Map และ Cop ของ ยศ.ทอ.
๑.๗ จั ดประชุ ม คณะท างานฯ เกี่ ยวกั บการใช้
ระบบ ICT ในการจดทะเบียน CoP
๑.๘ จดทะเบีย น CoP ที่จ ะส่ง ประกวดและ
ไม่ ส่งประกวดผ่านระบบการจัดการความรู้ของ
ทอ.(Template) ในระดับหน่วยและระดับ ทอ.
(กรณีส่งประกวดให้ส่งภายใน ๑๕ ม.ค.๖๑)*
ช่วงที่ ๒ ๒.๑ ติดตามการดาเนินงาน KM/LO ของ ยศ.ทอ.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามคู่มือ
การจัดการความรู้ของ ยศ.ทอ.และคู่มือการประเมิน
การขับเคลื่อนหน่วยงาน ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และสมาชิก CoP ดาเนินกิจ กรรม
ตามแผนที่วางไว้
๒.๒ รวบรวมผลงานตามค ารั บ รองฯ และ
ประเมิ น ตนเองตาม ๕ องค์ ป ระกอบพร้ อ ม
หลักฐาน วงรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑)

พ.ศ.๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๑
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

ประชุมกลุ่ม
๒๙ พ.ย.๖๐
๘ ธ.ค.๖๐

สัปดาห์ที่ ๓
ของ ธ.ค.๖๐

ส่ง กพ.ทอ.
ภายใน
๒๓ มี.ค.๖๑

แผนดาเนินงานขับเคลื่อน ยศ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กิจกรรมการดาเนินงาน
๒.๓ การประชุมเชิง ปฏิบัติก าร เรื่อ ง การจัด
กลุ่ม KM ของ ยศ.ทอ.เพื่อประกวดในกิจ กรรม
พัฒนาคุณภาพของ ทอ. และส่งผลให้ ทอ.
๒.๔ ปรับปรุง ผลงาน CoP ทั้ง ที่ไม่ส่งประกวด
และที่ไ ม่ ผ่ า นการคั ด เลือ กอย่ างต่อ เนื่ อง
และส่ง ข้าราชการเข้ าอบรมระบบ ICT ให้ กับ
Publisher & User ทุกหน่วย
๒.๕ จัดประชุม คณอก.ฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยม
กลุ่มกิจกรรมของ ยศ.ทอ.
๒.๖ รับการตรวจเยี่ยม กลุ่มกิจกรรมฯ ของ ยศ.ทอ.
เตรี ยมรั บการตรวจติ ดตามจาก คณอก.ฯ ตั ดสิ น
ผลงาน ฯ (รอบที่ ๑) และปรับปรุง แก้ไขส่ง ให้
เลขานุการตามที่ คณอก.ฯ กาหนด
ช่วงที่ ๓ ๓.๑ นาผลงานจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ ใช้เกิ ด
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ทอ./หน่วยงานภายนอก ทอ.
๓.๒ กลุ่ มกิ จกรรมฯ ที่ ผ่ านเกณฑ์ พิ จารณาของ
คณอก.ตั ดสิ นผลงาน ฯ น าเสนอผลงานในเวที
การน าเสนอผลงานสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ การ
การแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู้ การใช้ เครื่ องมื อการ
จัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรม การพัฒนา
คุณภาพ ทอ. (รอบที่ ๒)
๓.๓ จั ดข้ าราชการร่วมงานมหกรรมการจัดการ
ความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.
ครั้งที่ ๓๕
๓.๓ รวบรวมผลงานตามค ารั บ รองฯ และ
ประเมิ น ตนเองตาม ๕ องค์ ป ระกอบพร้ อ ม
หลักฐาน วงรอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๐ – ก.ย.๖๑)
ช่วงที่ ๔ ๔.๑ ร่างคาสั่งแต่งตั้ง คณอก.การจัดการความรู้
ของ ยศ.ทอ.ฯ

พ.ศ.๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๑
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ
ส่งผลงาน
ภายใน
๓๑ มี.ค.๖๑

ตรวจรอบแรก
ช่วง ปลาย
เม.ย. – พ.ค.
๖๑

สัปดาห์ที่ ๒
ของ ก.ค.

๒๒ ส.ค.๖๑

ส่ง กพ.ทอ.
ภายใน ๑๐
ก.ย.๖๑

