KM 1 Example

แบบฟอรมรายงาน
แผนการจัดการความรูของสํานัก, กอง และหนวยงานในสังกัด กปส. ประจําป 2552

แบบฟอรม แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสํานัก กอง
ประเด็นยุทธศาสตร

: สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด....

หนาที่ : 1/3

: 1. ขับเคลือ
่ นยุทธศาสตรดา
 นการประชาสัมพันธของชาติและ
นโยบายรัฐบาลอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

องคความรูที่จําเปน (K)

:

“เทคนิคการทํางานเปนทีม”

ชื่อองคความรูเทคนิคการทํางานเปนทีมที่สํานัก/กอง จัดทํา : “ทีมผลิตรายการที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดทํารายการประชาสัมพันธ”
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : บุคลากรในสํานัก/กอง จํานวน 30 คน ที่มีความรูในเรื่อง
การทํางานเปนทีมและสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดเพิ่มขึ้น
เปาหมายของตัวชี้วด
ั ตามคํารับรอง : รอยละ 80 ของบุคลากรในสํานัก/กอง จํานวน 24 คน
มีความรู ความสามารถในการทํางานเปนทีม
ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

1

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การบงชี้ความรู
หมายถึง เราตองมีความรู
เรื่องอะไร และเรามี
ความรูเรื่องนั้นหรือยัง
กิจกรรม
- แตงตัง้ คณะทํางาน KM

ม.ค.52

- คําสั่งแตงตั้ง - จํานวน

- บุคลากรใน

- ผูบริหาร

คณะทํางานฯ

สังกัด

สํานัก/กอง

1 คําสั่ง

และหนวยงาน
ตาง ๆ
- ประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดการความรูในองคกร
และมอบหมายผูร ับผิดชอบ
2

การสรางและแสวงหา
ความรู หมายถึง ความรู
อยูที่ใคร อยูใ นรูปแบบ
อะไร จะเอามาเก็บ
รวมกันไดอยางไร

ม.ค.-ก.พ. - รายงานการ
52

ประชุมฯ

-อยางนอย

- คณะทํางาน

1 ครั้ง

KM (สํานัก/
กอง)

หมายเหตุ

-2ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม
- จัดทําทะเบียนรายการ

ก.พ.52

-ทะเบียนรายการ - จํานวน

องคความรู และแหลง

องคความรู

3 รายการ

ความรู

-จํานวนที่มา

- จํานวน

- บุคลากร - คณะทํางานKM
ในสังกัด

(สํานัก/กอง)

ของแหลงความรู 2 แหลง
3

การจัดความรูใ หเปน
ระบบ หมายถึง จะแบง
ประเภทหัวขออยางไร
กิจกรรม
- จัดทําแผนการจัดการ

ก.พ.52

ความรูใ นองคกร

- แผนการ

- รอยละ 100

-บุคลากรใน - คณะทํางานKM

จัดการความรู

(เกณฑระดับ

สังกัด

ในองคกร

คะแนนที่ ก.พ.ร.

- ดําเนินการ

กําหนด

(สํานัก/กอง)

ตามแผนได
สําเร็จครบถวน
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
หมายถึง จะทําใหเขาใจ
งายและสมบูรณอยางไร
กิจกรรม
- จัดทํารายละเอียด
เนื้อหาสาระทีผ
่ า นการ

5

ก.พ.52

- จํานวนเรื่อง

- จํานวน

- บุคลากรใน - คณะทํางาน KM

ประมวลกลั่นกรองและ

ที่ผา นการ

2 เรื่อง

สังกัด

นําไปเผยแพร

ประมวลฯ

- จํานวนชอง

- จํานวน

- บุคลากรใน - คณะทํางาน KM

เผยแพรความรู (เชน

ทางการ

2 ชองทาง

สังกัด

เว็บไซต,วารสาร, แผนพับ,

เผยแพรฯ

(สํานัก/กอง)

การเขาถึงความรู
หมายถึง เรานําความรูม
 า
ใชงานไดงายหรือไม
กิจกรรม
- กําหนดชองทางการ

บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ)
6

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู หมายถึง มีการ
แบงปนความรูใหกันหรือไม

ก.พ.52

(สํานัก/กอง)

สถานะ หมายเหตุ

-3-

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ หมายเหตุ

กิจกรรม
- กําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

มี.ค.- ก.ย. - จํานวนบุคลากร -ไมนอยกวารอยละ - บุคลากร
52

ที่เขารวม

80 ของบุคลากร

(เชน CoP, Coaching,

กิจกรรม

ในสํานัก/กอง

Mentoring)

(ก.พร.กําหนด (ใหระบุจํานวน
เปนตัวชี้วด
ั

บุคลากรที่เขารวม

บังคับ)

กิจกรรม/ครั้ง และ

ในสังกัด

- คณะทํางาน KM
(สํานัก/กอง)

จํานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม)
7

การเรียนรู หมายถึง
ความรูน
 ั้นทําใหเกิด
ประโยชนกับองคกร และ
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม
กิจกรรม
- บันทึกความรูใ หม และ

- มีการบันทึก - รอยละ 100

- บุคลากรใน - คณะทํางาน KM

เผยแพรบนเว็บไซตของ

ความรูใ หม

(เกณฑระดับ

สังกัด

หนวยงาน

และเผยแพร

คะแนนที่ ก.พ.ร.

- บุคลากร

บนเว็บไซต

กําหนด)(บันทึกให กปส.

ก.ย.52

(สํานัก/กอง)

ครบถวนทุกเรื่องที่
สํานัก/กอง จัดทํา

ผูทบทวน : ……………………………………………
(.................................)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูอนุมัติ : ……………………………………………
(.................................)
ผูบริหารสูงสุดของสํานัก/กอง (CEO)

หมายเหตุ
1.ใหทุกหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน แผนการจัดการความรู รายงานการประชุม หลักฐานสรุปยอดคาใชจาย
ในแตละไตรมาส ภาพถายในการจัดกิจกรรม เพื่อใชประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาว
2. ในการบันทึกความรูใ หม ตามขั้นตอนที่ 7 ใหเขียนในลักษณะบรรยายหรือเลาความรูใหมทเี่ กิดขึ้นจากการ
จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรูห รือการนําองคความรูใหมที่ไดไปใชป ระโยชนในการปฏิบัติงานโดยมีความยาวไมตา่ํ กวา
ครึ่งหนากระดาษ A4
3. ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด จะตองแสดงใหเห็น
ถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําองคความรูตามที่กําหนดไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ เชน ในกระบวนการผลิตขาว
จํานวน 1 ชิ้นงาน ใหประสบผลสําเร็จ ไดมีการนําองคความรูในเรื่องของการทํางานเปนทีมมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

KM 2 Example

แบบฟอรมรายงาน
แผนการจัดการความรูของสํานัก, กอง และหนวยงานในสังกัด กปส. ประจําป 2552

แบบฟอรม แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสํานัก กอง

: สํานัก...........................................

หนาที่ : 1/3

ประเด็นยุทธศาสตร

: 2. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธและ
การสื่อสารมวลชน

องคความรูที่จําเปน (K)

:

“กลยุทธการสื่อสารและประชาสัมพันธในองคกร”

ชื่อองคความรู “กลยุทธการสื่อสารและประชาสัมพันธในองคกร” ที่สํานัก/กอง จัดทํา : “การ
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมลดภาวะโลกรอนอยางมีสวนรวม”
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : บุคลากรในสํานัก/กอง จํานวน 25 คน ที่มีความรู และนํา
กลยุทธการสื่อสารและประชาสัมพันธ ไปใชในการปฏิบัติงาน
เปาหมายของตัวชี้วด
ั ตามคํารับรอง : รอยละ 80 ของบุคลากรในสํานัก/กอง จํานวน 20 คน
มีความรู และนํากลยุทธการสื่อสารและประชาสัมพันธ ไปใชในการปฏิบัติงาน
ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

1

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การบงชี้ความรู
หมายถึง เราตองมีความรู
เรื่องอะไร และเรามี
ความรูเรื่องนั้นหรือยัง
กิจกรรม
- แตงตัง้ คณะทํางาน KM

ม.ค.52

- คําสั่งแตงตั้ง - จํานวน

- บุคลากรใน

- ผูบริหาร

คณะทํางานฯ

สังกัด

สํานัก/กอง

1 คําสั่ง

และหนวยงาน
ตาง ๆ
- ประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดการความรูในองคกร
และมอบหมายผูร ับผิดชอบ
2

การสรางและแสวงหา
ความรู หมายถึง ความรู
อยูที่ใคร อยูใ นรูปแบบ
อะไร จะเอามาเก็บ
รวมกันไดอยางไร

ม.ค.-ก.พ. - รายงานการ
52

ประชุมฯ

-อยางนอย

- คณะทํางาน

1 ครั้ง

KM (สํานัก/
กอง)

หมายเหตุ

-2ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

กิจกรรม
- จัดทําทะเบียนรายการ ก.พ.52

-ทะเบียนรายการ - จํานวน

องคความรู และแหลง

องคความรู

3 รายการ

ความรู

-จํานวนที่มา

- จํานวน

- บุคลากรใน - คณะทํางาน
สังกัด

KM (สํานัก/
กอง)

ของแหลงความรู 2 แหลง
3

การจัดความรูใ หเปน
ระบบ หมายถึง จะแบง
ประเภทหัวขออยางไร
กิจกรรม
- จัดทําแผนการจัดการ

ก.พ.52

ความรูใ นองคกร

- แผนการ

- รอยละ

-บุคลากรใน

- คณะทํางาน

จัดการความรู

100

สังกัด

KM (สํานัก/

ในองคกร

(เกณฑ

- ดําเนินการ

ระดับ

ตามแผนได

คะแนนที่

กอง)

สําเร็จครบถวน ก.พ.ร.กําหนด
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
หมายถึง จะทําให
เขาใจงายและสมบูรณ
อยางไร
กิจกรรม
- จัดทํารายละเอียด

ก.พ.52

- จํานวนเรื่อง

- จํานวน

- บุคลากรใน

- คณะทํางาน

เนื้อหาสาระทีผ
่ า นการ

ที่ผา นการ

2 เรื่อง

สังกัด

KM (สํานัก/

ประมวลกลั่นกรองและ

ประมวลฯ

กอง)

นําไปเผยแพร
5

การเขาถึงความรู
หมายถึง เรานําความรูม
 า
ใชงานไดงายหรือไม
กิจกรรม
- กําหนดชองทางการ

- จํานวนชอง

- จํานวน

- บุคลากรใน

- คณะทํางาน

เผยแพรความรู (เชน

ทางการ

2 ชองทาง

สังกัด

KM (สํานัก/

เว็บไซต,วารสาร, แผน

เผยแพรฯ

พับ,บอรดประชาสัมพันธ
ฯลฯ)
6

ก.พ.52

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู หมายถึง มีการ
แบงปนความรูใหกันหรือไม

กอง)

หมายเหตุ

-3-

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ หมายเหตุ

กิจกรรม
- กําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

มี.ค.- ก.ย. - จํานวนบุคลากร -จํานวนบุคลากรที่ - บุคลากร
52

ที่เขารวม

20 คน เขารวม

(เชน CoP, Coaching,

กิจกรรม

กิจกรรม/ 1 ครัง้

Mentoring)

(ก.พร.กําหนด และจํานวน 2 ครั้ง
เปนตัวชี้วด
ั

ในสังกัด

- คณะทํางาน KM
(สํานัก/กอง)

ในการจัดกิจกรรม

บังคับ)
7

การเรียนรู หมายถึง
ความรูน
 ั้นทําใหเกิด
ประโยชนกับองคกร และ
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม
กิจกรรม
- บันทึกความรูใ หม และ

ก.ย.52

- มีการบันทึก จํานวน 2 เรื่อง(ให - บุคลากรใน - คณะทํางาน KM

เผยแพรบนเว็บไซตของ

ความรูใ หม

บันทึกใหครบถวน สังกัด

หนวยงาน

และเผยแพร

ทุกเรื่องทีส
่ ํานัก/

- บุคลากร

บนเว็บไซต

กอง จัดทํา)

กปส.

ผูทบทวน : ……………………………………………
(.................................)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

(สํานัก/กอง)

ผูอนุมัติ : ……………………………………………
(.................................)
ผูบริหารสูงสุดของสํานัก/กอง (CEO)

หมายเหตุ
1.ใหทุกหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน แผนการจัดการความรู รายงานการประชุม หลักฐานสรุปยอดคาใชจาย
ในแตละไตรมาส ภาพถายในการจัดกิจกรรม เพื่อใชประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาว
2. ในการบันทึกความรูใ หม ตามขั้นตอนที่ 7 ใหเขียนในลักษณะบรรยายหรือเลาความรูใหมทเี่ กิดขึ้นจากการ
จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรูห รือการนําองคความรูใหมที่ไดไปใชป ระโยชนในการปฏิบัติงานโดยมีความยาวไมตา่ํ กวา
ครึ่งหนากระดาษ A4
3. ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด จะตองแสดงใหเห็น
ถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําองคความรูตามที่กําหนดไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ เชน ในกระบวนการผลิตขาว
จํานวน 1 ชิ้นงาน ใหประสบผลสําเร็จ ไดมีการนําองคความรูในเรื่องของการทํางานเปนทีมมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

KM 3 Example

แบบฟอรมรายงาน
แผนการจัดการความรูของสํานัก/ กอง และหนวยงานในสังกัด กปส. ประจําป 2552

แบบฟอรม แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสํานัก/กอง

: สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ภาค .....จํานวน ...จังหวัด

หนาที่ : 1/3

ประเด็นยุทธศาสตร : 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาบุคลกรใหมีความรู
ความสามารถเปนทีย
่ อมรับอยางมืออาชีพและมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน
องคความรูที่จําเปน (K)

:

“การบริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย”

ชื่อองคความรู “การบริหารจัดการองคกรที่ทน
ั สมัย”ที่สํานัก/กอง จัดทํา : สมรรถนะหลักเพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหเปนองคกรทีท
่ ันสมัย (เปนสวนหนึ่งของ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551)
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : บุคลากรในสํานัก/กอง จํานวน 57คน ทีน
่ ําสมรรถนะหลัก
มาใชในการปฏิบัติงาน
เปาหมายของตัวชี้วด
ั ตามคํารับรอง : รอยละ 80 ของบุคลากรในสํานัก/กอง จํานวน 46 คน
ที่นําสมรรถนะหลักมาใชในการปฏิบัติงาน
ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

1

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

การบงชี้ความรู
หมายถึง เราตองมีความรู
เรื่องอะไร และเรามี
ความรูเรื่องนั้นหรือยัง
กิจกรรม
- แตงตัง้ คณะทํางาน KM

ม.ค.52

- คําสั่งแตงตั้ง - จํานวน

- บุคลากรใน

- ผูบริหาร

คณะทํางานฯ

สังกัด

สํานัก/กอง

1 คําสั่ง

และหนวยงาน
ตาง ๆ
- ประชุมคณะทํางาน
เพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดการความรูในองคกร
และมอบหมายผูร ับผิดชอบ
2

การสรางและแสวงหา
ความรู หมายถึง ความรู
อยูที่ใคร อยูใ นรูปแบบ
อะไร จะเอามาเก็บ
รวมกันไดอยางไร

ม.ค.-ก.พ. - รายงานการ
52

ประชุมฯ

-อยางนอย

- คณะทํางาน

1 ครั้ง

KM (สํานัก/
กอง)

หมายเหตุ

-2ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ สถานะ

กิจกรรม
- จัดทําทะเบียนรายการ ก.พ.52

-ทะเบียนรายการ - จํานวน

องคความรู และแหลง

องคความรู

3 รายการ

ความรู

-จํานวนที่มา

- จํานวน

- บุคลากรใน - คณะทํางาน
สังกัด

KM (สํานัก/
กอง)

ของแหลงความรู 2 แหลง
3

การจัดความรูใ หเปน
ระบบ หมายถึง จะแบง
ประเภทหัวขออยางไร
กิจกรรม
- จัดทําแผนการจัดการ

ก.พ.52

ความรูใ นองคกร

- แผนการ

- รอยละ

-บุคลากรใน

- คณะทํางาน

จัดการความรู

100

สังกัด

KM (สํานัก/

ในองคกร

(เกณฑ

- ดําเนินการ

ระดับ

ตามแผนได

คะแนนที่

กอง)

สําเร็จครบถวน ก.พ.ร.กําหนด
4

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู
หมายถึง จะทําให
เขาใจงายและสมบูรณ
อยางไร
กิจกรรม
- จัดทํารายละเอียด

ก.พ.52

- จํานวนเรื่อง

- จํานวน

- บุคลากรใน

- คณะทํางาน

เนื้อหาสาระทีผ
่ า นการ

ที่ผา นการ

2 เรื่อง

สังกัด

KM (สํานัก/

ประมวลกลั่นกรองและ

ประมวลฯ

กอง)

นําไปเผยแพร
5

การเขาถึงความรู
หมายถึง เรานําความรูม
 า
ใชงานไดงายหรือไม
กิจกรรม
- กําหนดชองทางการ

- จํานวนชอง

- จํานวน

- บุคลากรใน

- คณะทํางาน

เผยแพรความรู (เชน

ทางการ

2 ชองทาง

สังกัด

KM (สํานัก/

เว็บไซต,วารสาร, แผน

เผยแพรฯ

พับ,บอรดประชาสัมพันธ
ฯลฯ)
6

ก.พ.52

การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู หมายถึง มีการ
แบงปนความรูใหกันหรือไม

กอง)

หมายเหตุ

-3-

ลํา

กิจกรรมการจัดการ

ดับ

ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วด
ั

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ หมายเหตุ

กิจกรรม
- กําหนดใหมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

มี.ค.- ก.ย. - จํานวนบุคลากร -ไมนอยกวารอยละ - บุคลากร
52

ที่เขารวม

80 ของบุคลากร

(เชน CoP, Coaching,

กิจกรรม

ในสํานัก/กอง

Mentoring)

(ก.พร.กําหนด (ใหระบุจํานวน
เปนตัวชี้วด
ั

บุคลากรที่เขารวม

บังคับ)

กิจกรรม/ครั้ง และ

ในสังกัด

- คณะทํางาน KM
(สํานัก/กอง)

จํานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม)
7

การเรียนรู หมายถึง
ความรูน
 ั้นทําใหเกิด
ประโยชนกับองคกร และ
ทําใหองคกรดีขึ้นหรือไม
กิจกรรม
- บันทึกความรูใ หม และ

ก.ย.52

- มีการบันทึก - จํานวน 1 เรื่อง

- บุคลากรใน - คณะทํางาน KM

เผยแพรบนเว็บไซตของ

ความรูใ หม

(บันทึกใหครบถวน สังกัด

หนวยงาน

และเผยแพร

ทุกเรื่องทีส
่ ํานัก/

- บุคลากร

บนเว็บไซต

กอง จัดทํา)

กปส.

(สํานัก/กอง)

จํานวน 1 เรื่อง

ผูทบทวน : ……………………………………………
(.................................)
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)

ผูอนุมัติ : ……………………………………………
(.................................)
ผูบริหารสูงสุดของสํานัก/กอง (CEO)

หมายเหตุ
1.ใหทุกหนวยงานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนฯ รวมทั้งคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ เชน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน แผนการจัดการความรู รายงานการประชุม หลักฐานสรุปยอดคาใชจาย
ในแตละไตรมาส ภาพถายในการจัดกิจกรรม เพื่อใชประกอบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาว
2. ในการบันทึกความรูใ หม ตามขั้นตอนที่ 7 ใหเขียนในลักษณะบรรยายหรือเลาความรูใหมทเี่ กิดขึ้นจากการ
จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรูห รือการนําองคความรูใหมที่ไดไปใชป ระโยชนในการปฏิบัติงานโดยมีความยาวไมตา่ํ กวา
ครึ่งหนากระดาษ A4
3. ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด จะตองแสดงใหเห็น
ถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําองคความรูตามที่กําหนดไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ เชน ในกระบวนการผลิตขาว
จํานวน 1 ชิ้นงาน ใหประสบผลสําเร็จ ไดมีการนําองคความรูในเรื่องของการทํางานเปนทีมมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

