(สำเนา)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สพบ.กพ.ทบ. (กองการศึกษาฯ โทร.ทบ. ๘๗๐๒๕)
ที่ กห ๐๔๐๑.๓/๓๒๐
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓
เรื่อง ขออนุมัตแิ ต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ นการจัดการความรูข้ อง ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน จก.กพ.ทบ./ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ.
อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๑๒/๕๕ ลง ๒๕ พ.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ.
๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๔ ลง ๖ ม.ค. ๖๐
๓. คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ. ที่ ๑/๒๕๖๓ ลง ๔ มี.ค. ๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๓๙๖ ลง ๓ พ.ย. ๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. สพบ.กพ.ทบ. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็น ประธานคณะทำงานฯ, รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.(๑)
เป็ น รองประธานคณะทำงานฯ, ผู ้ แ ทน นขต.ทบ. เป็ น คณะทำงาน และ ผอ.กกศ.สพบ.กพ.ทบ.
เป็น คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการนำแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ของ ทบ. สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และแนะนำให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาในการจัดการ
ความรู ้แ ก่ นขต.ทบ. รวมทั ้ งกำหนดหลั ก เกณฑ์ แนวทางการประเมิ นผล และดำเนิ นการติด ตาม
ประเมินผลการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ทบ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ. ประกอบด้วย จก.กพ.ทบ.
เป็น ประธานกรรมการ, รอง จก.กพ.ทบ. เป็น รองประธานกรรมการ, ผู้แทน กรม ฝสธ., ผู้แทน นขต.ทบ.,
ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. เป็น กรรมการ, ผอ.กอง กพ.ทบ.
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการ
จัดการความรู้ของ ทบ. ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ ทบ. ตามแนวทางของสำนักงาน
ก.พ.ร. เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการความรู้แก่ นขต.ทบ. โดยให้ จก.กพ.ทบ./ประธานกรรมการ มีอำนาจแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา
และคณะทำงานการจัดการความรู้เพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดตามอ้างถึง ๑

/๒.๒ ผบ.ทบ….

-๒๒.๒ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้อนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้
ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จำนวน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพ
กำลั ง พลด้ านการจั ด การความรู้ , กลยุ ท ธ์ บ ู รณาการกระบวนการจั ด การความรู้ เ ข้ ากั บการปฏิบัติ
งานประจำเพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการดำเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง, กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งแรงจู ง ใจและดำรง
ความต่อเนื่องด้านการจัดการความรู้ และกลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุ น
การจัดการความรู้ เพื่อให้ นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทางดำเนินการให้การจัดการความรู้ของ ทบ. เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามอ้างถึง ๒
๒.๓ จก.กพ.ทบ./ประธานกรรมการจั ด การความรู ้ ข อง ทบ. ได้ อ นุ ม ั ต ิ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง
ในการนำแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
รวมถึ งกำหนดรู ปแบบ หลั ก เกณฑ์ และแนวทางในการติ ด ตามประเมิ นผลการจั ด การความรู้ของ
นขต.ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กพ.ทบ. มีหนังสือขอรับการสนับสนุน
รายชื่อกำลังพลของหน่วยที่ทำหน้าที่ เป็นประธานกรรมการจัดการความรู้ หรือ เป็นผู้ประสานงาน
การจัด การความรู้ของหน่วย ร่ว มเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามอ้างถึง ๔
๓. สพบ.กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
การจัด การความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ จะส่งผลดีต ่อการขับเคลื่อ น
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของ ทบ. ทั้งนี้ หน่วยต้นสังกัดของกำลังพลที่มีรายชื่อตามร่างคำสั่งฯ ได้เห็นชอบแล้ว ดังนั้น
จึงเห็นควรอนุมัติ
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัต ิแ ต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่ อนการจัด การความรู้ของ ทบ. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑
๔.๒ ให้ นขต.ทบ. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ตามที่ได้รับการประสาน
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
และลงนามในร่างคำสั่งฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ จก.กพ.ทบ./ประธานกรรมการจัดการ
ความรู้ของ ทบ.
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
- ลงนามแล้ว
(ลงชื่อ) พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์
(มานัสชัย ศรีประจันทร์)
จก.กพ.ทบ./ประธานคณะกรรมการฯ
๒๙ ธ.ค. ๖๓

(ลงชื่อ) พล.ต. วีระกาญจน์ โล่สถาพรพิพิธ
(วีระกาญจน์ โล่สถาพรพิพิธ)
(ลงชื่อ) พล.ต. กำธร บุญทอง
รอง จก.กพ.ทบ./รอง ประธานฯ
(กำธร บุญทอง)
๒๘ ธ.ค. ๖๓
ผอ.สพบ.กพ.ทบ

(สำเนา)

คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของกองทัพบก
ที่
๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อให้การจัดการความรู้ ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและเป็นไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ. ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๑๒/๕๕ ลง ๒๕ พ.ค. ๕๕
จึงให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ผอ.สพบ.กพ.ทบ.
ประธานคณะทำงาน
๑.๒ รอง ผอ.สพบ.กพ.ทบ.(๑)
รองประธานคณะทำงาน
๑.๓ พ.ท. มนตรี สุริยบุตร หน.ขว.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๔ พ.อ. อิทธิพล กอร่ม รอง ผอ.กอง ยก.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๕ พ.ท.หญิง สุทิศา ปานอุทัย อจ.รร.กบ.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๖ พ.ท. นันทวัฒน์ ปานทโชติ หน.กร.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๗ พ.ท. ปรีชา โพธิอ์ ้น หน.สปช.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๘ พ.ท. สมชาติ สอดส่องกิจ ผช.นสห.ทภ.๑
คณะทำงาน
๑.๙ พ.ต. กิตติภพ เลี่ยวไพโรจน์ ผช.ฝกพ.ทภ.๑
คณะทำงาน
๑.๑๐ พ.อ. เดชา ไชยมงคล ประจำ มทบ.๒๑
คณะทำงาน
๑.๑๑ พ.อ.หญิง มลฤดี โภคสิริ ประจำ มทบ.๓๙
คณะทำงาน
๑.๑๒ พ.อ.หญิง วรรณทิมา เหรียญราชา หก.กพย.รพ.ค่ายจิรประวัติ
คณะทำงาน
๑.๑๓ พ.ท.หญิง พรสวรรค์ ทองสุก ผช.ฝกพ.ทภ.๔
คณะทำงาน
๑.๑๔ พ.อ. วิทูรพร เดชมงคลวัฒนา หก.ศสพ.
คณะทำงาน
๑.๑๕ พ.อ. ธิษณ เกิดประเสริฐ นายทหารปฏิบัติการประจำ มทบ.๑๑
คณะทำงาน
๑.๑๖ พ.อ. สราญ มังคละโยธา ผอ.กอง ยศ.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๑๗ พ.อ. วีระพงศ์ ตั้นเจริญ อจ.สกศ.รร.จปร.
คณะทำงาน

-๒๑.๑๘ พ.ท. อัครเดช พันธุ์ฤทธิ์ หน.กช.
คณะทำงาน
๑.๑๙ พ.อ. มงคล อุปสาร รอง ผอ.กอง สส.
คณะทำงาน
๑.๒๐ พ.ท. อาธร สุวรรณญาณร์ หน.พธ.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๒๑ พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แสงสง่า อจ.หน.รร.สร.พบ. คณะทำงาน
๑.๒๒ พ.อ.หญิง บุศย์รนิ ทร์ อารยะธนิตกุล หน.ภาค วพบ. คณะทำงาน
๑.๒๓ พ.ท. เกษตรพงศ์ สุทธคุณ หน.พบ.
คณะทำงาน
๑.๒๔ พ.อ.หญิง พิณนภา ขุมนาค ประจำ ยย.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๒๕ พ.ท.หญิง สาธิดา สุทธิกุลเวทย์ หน.ยย.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๒๖ พ.ท.หญิง รัชดาวัลย์ นิสสัยเจริญ อจ.รร.สบ.สบ.ทบ. คณะทำงาน
๑.๒๗ พ.ท. ณัฐพล เรือนเจริญสิน หน.สวพ.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๒๘ พ.อ. วัลลภ จันที หน.ศซบ.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๒๙ พ.อ. กริช อินทราทิพย์ นายทหารปฏิบัติการประจำ กบ.ทบ.
คณะทำงาน
๑.๓๐ ผอ.กกศ.สพบ.กพ.ทบ.
คณะทำงานและ
เลขานุการ
๑.๓๑ พ.ท.หญิง จันทิรา นิลรัตน์ หน.กพ.ทบ.
คณะทำงานและ
ผช.เลขานุการ
๑.๓๒ ร.อ.หญิง ณัฐธิดา ยืนยง ประจำ กพ.ทบ.
คณะทำงานและ
ผช.เลขานุการ
๒. อำนาจหน้าที่
๒.๑ กำหนดแนวทางในการนำแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. สู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๒.๒ กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้
ของ นขต.ทบ.
๒.๓ แนะนำให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาแก่ นขต.ทบ. เพื่อให้การจัดการความรู้ของ
นขต.ทบ. เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๔ กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.
และรายงานผลการจัด การความรู้ของ นขต.ทบ. ให้คณะกรรมการจัด การความรู้ของ ทบ. ทราบ
ตามระยะเวลาที่กำหนด
๒.๕ ประสานและเชื่อมโยงการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ของ ทบ.
๒.๖ กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดเก็บ และการเผยแพร่องค์ความรู้
ของ ทบ.
๒.๗ เรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการจัดการความรู้ของ ทบ. มอบหมาย

-๓๓. ให้ ประธานคณะทำงานฯ มีอำนาจในการดำเนินการและกำหนดการประชุมพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการจัดการความรู้ของ ทบ.
๔. ให้ นขต.ทบ. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อน
การจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอ
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๙

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) พล.ท. มานัสชัย ศรีประจันทร์
(มานัสชัย ศรีประจันทร์)
จก.กพ.ทบ./ประธานกรรมการจัดการความรูข้ อง ทบ.
กกศ.สพบ.กพ.ทบ.
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