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                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.  (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, ๘๗๐๒๕)   

ที ่     กห ๐๔๐๑/                      วันที่            พ.ย. ๖๔                                                               

เรื่อง  รายงานผลการดำเนนิงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   

เรียน ผบ.ทบ. (ผ่าน ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถึง ๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๙๘๗/๕๔ ลง ๕ ส.ค. ๕๔  
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๕๔ ลง ๖ ม.ค. ๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด 

   ๑. กพ.ทบ. ขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทการจัดการความรู้ ของ ทบ.             
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 
    ๑.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/แนวทาง/กิจกรรมที่ ทบ. กำหนด          
ตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ฯ จาก นขต.ทบ. ระดับกองพลขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งหมด ๔๒ หน่วย
แบง่เปน็ ๔ ระดับ ตามช่วงคะแนน สรุปได้ดังนี้ 

ระดับ 
ช่วงคะแนน 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน นขต.ทบ. ที่ได้รับการประเมิน 
จำนวน 
หน่วย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๑ ๗๖ - ๑๐๐ การดำเนินงานฯ ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามแผนงาน/
แนวทาง/กิจกรรมที่ ทบ.
กำหนด 

กพ.ทบ., กบ.ทบ., สปช.ทบ., 
สบ.ทบ., สก.ทบ., นรด., จบ., 
กช., สส., พบ., ยย.ทบ., กส.ทบ., 
ยศ.ทบ., ศป., รร.จปร., รร.นส.ทบ., 
ทภ.2, ทภ.3, ทภ.4, พล.ป. และ 
ศซบ.ทบ. 

๒๑ 
 

๔๙ 

๒ ๕๑ - ๗๕ การดำเนินงานครบถ้วนตาม
แผนงาน/แนวทาง/กิจกรรม
ที่ ทบ. กำหนด แตส่่งหลักฐาน
เชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วน 
ในบางรายการ 

ยก.ทบ., พธ.ทบ., วศ.ทบ., ศร., 
ทภ.๑, นสศ. และ สธน.ทบ. 

๗ ๑๖ 

๓ ๒๖ - ๕๐ การดำเนินงานไม่ครบถ้วน
ตามแผนงาน/แนวทาง/
กิจกรรมที่ ทบ. กำหนด       
ในด้านเนื้อหา และไม่ได้ส่ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ขว.ทบ., สห.ทบ., สตน.ทบ.,  
ดย.ทบ. และ ขส.ทบ. 

๕ ๑๒ 

๔ ๐ - ๒๕ การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนงาน/แนวทาง/กิจกรรม
ที ่ทบ. กำหนด 

สลก.ทบ., กร.ทบ., กง.ทบ.,  
สพ.ทบ., ศม., นปอ., ขกท., 
สวพ.ทบ. และ สง.ปรมน.ทบ. 

๙ ๒๑ 

- สำเนาคูฉ่บบั -  



- ๒ - 

    ๑.๒ การดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ภายใต้แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้  
   ๑.๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
      ๑.๒.๑.๑ การบรรยายแนะนำแนวทางการจัดการความรู้ ของ ทบ.  
ให้กับหน่วยต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจาก ทบ. จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ สปช.ทบ., ยศ.ทบ. และ ทภ.๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐          
      ๑.๒.๑.๒ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประสานงาน
การจัดการความรู้ เรื่อง “หลักการขั้นตอนของการจัดการความรู้และเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน” ปรับรูปแบบเป็นการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. 
และกำลังพลที่สนใจเข้าศึกษาด้วยตนเอง และทำแบบทดสอบประเมินผลระบบ E - learning ของ กพ.ทบ. 
จำนวน ๒๑๑ นาย มีผู้ผ่านการทดสอบฯ ครบทั้งก่อนและหลังเข้ารับการศึกษาฯ จำนวน ๑๗๕ นาย  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์การทดสอบฯ 
       ๑.๒.๑.๓ คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ได้ร่วมกันริเริ่มจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้กองทัพบก” ได้นำเรียนขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวไดใ้นเว็บไซต์ของ กพ.ทบ. 
     ๑.๒.๒ กลยุทธ์บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานประจำ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานฯ ประกอบด้วย   
      ๑.๒.๒.๑ การกำหนดให้ นขต.ทบ. ดำเนินการวิเคราะห์ภาระงาน 
จากสมรรถนะงานของหน่วย โดยนำเครื่องมือ “แผนที่ความรู้” (Knowledge Mapping) มาใช้เพื่อให้ 
ทราบถึงภารกิจระดับกอง แผนก ไปจนถึงระดับบุคคล นขต.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ความรู้   
พร้อมส่งผลงานบนเว็บไซต์การจัดการความรู้ ของ ทบ. จำนวน ๒๒ หน่วย จากทั้งหมด ๔๒ หน่วย  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑ 
      ๑.๒.๒.๒ การจัดทำฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. เพ่ือให้
การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง นขต.ทบ. 
จัดส่งไฟล์คู่มือการปฏิบัติงานและรายการฐานข้อมูลการจัดการความรู้บนเว็บไซต์ฯ เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีกำหนด จำนวน ๒๓ หน่วย จากทั้งหมด ๔๒ หนว่ย คิดเป็นร้อยละ ๕๓ 
        ๑.๒.๒.๓ การเขียนบทเรียนหนึ่งประเด็นหรือบทเรียนหนึ่งการปฏิบัติ 
(OPL : One Point Lesson) นขต.ทบ. สามารถดำเนินการเขียนบทเรียนหนึ่งประเด็นได้ จำนวน  
๒๔ หน่วย จากทั้งหมด ๔๒ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ 
 
 



- ๓ - 

           ๑.๒.๒.๔ การคัดเลือกหน่วยต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
โดยพิจารณาจากความพร้อมของหน่วย ประกอบด้วย หน่วยส่วนกลาง ได้แก่ สปช.ทบ. เป็นหน่วยต้นแบบ 
ในด้านการปรับกระบวนการในการดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วย และ ยศ.ทบ. เป็นหน่วยต้นแบบ
ในด้านการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของคลังความรู้และการดำเนินกระบวนการการจัดการความรู้                
หน่วยส่วนภูมิภาค ได้แก่ ทภ.๓ ซึ่งดำเนินงานด้านการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประสานงาน 
และคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทภ.๓ เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน  
        ๑.๒.๓ กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและดำรงความต่อเนื่องด้านการจัดการความรู้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงได้งด 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ และทดแทนด้วยการจัดให้มีการทดสอบประเมินผล 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ผ่านสื่อออนไลน์  ด้านพ้ืนฐานการจัดการความรู้ โดยได้รับรองผล 
การทดสอบในรูปแบบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.  
         ๑.๒.๔ กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความรู้  โดยได้มีการจัดทำเว็บไซต์การจัดการความรู้และดำเนินการพัฒนารูปแบบการส่งเอกสาร              
การรายงานผลฯ รวมถึงเอกสารประกอบการดำเนินงานหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการดำเนินการ
จัดการความรู้ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์  

    ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้  
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม 
ต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจน 
สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือนำมา
พัฒนาการปฏิบัติราชการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 
     ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาแต่งตั้งให้ จก.กพ.ทบ. เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้                  
(Chief Knowledge Officer : CKO) ของ ทบ. มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการมีการ
เข้าถึงความรู ้การถ่ายทอดความรู้ มีวัฒนธรรมของการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ การแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนผลักดันการจัดการความรู้ใน ทบ. ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม           
และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ 
และเสนอแนะแนวทางในการจัดการความรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
 

 



พ.อ.หญิง                 ร่าง/ตรวจ        พ.ย. ๖๔ 
ส.อ.หญงิ ปารีนารถฯ   พิมพ์/ทาน        พ.ย. ๖๔ 
พ.อ.                    ตรวจ       พ.ย. ๖๔ 
พ.อ.          ตรวจ        พ.ย. ๖๔ 
พ.อ.          ตรวจ         พ.ย. ๖๔ 
พล.ต.                             ตรวจ        พ.ย. ๖๔ 
 
 

- ๔ - 

     ๒.๓ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุมัติแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพ 
กำลังพลด้านการจัดการความรู้, กลยุทธ์บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ากับการปฏิ บัติงาน
ประจำเพ่ือพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง, กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจและดำรงความต่อเนื่อง
ด้านการจัดการความรู้และกลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้
และให้ นขต.ทบ. ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการความรู้ รายละเอียดตามอ้างถึง ๓ 
    ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ หน่วยส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญในการดำเนินการตามแผนงาน 
ท่ีกำหนด ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๓ อย่างไรก็ตามยังคงมีบางหน่วยที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามแผนฯ 
สำหรับหน่วยที่ยังไม่ได้รายงานผลการจัดการความรู้ตามแผนงาน/แนวทาง/กิจกรรมที่ ทบ. กำหนดนั้น 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ในภาพรวมของ ทบ. และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) จึงเห็นควรให้หน่วยดังกล่าวเร่งรัดรายงานผลการจัดการความรู้ฯ ให้ ทบ.               
(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบภายใน ๓๐ พ.ย. ๖๔ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วย 
ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีของ ทบ. อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณารับทราบ ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ตามข้อ ๑.๑ ท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ๔ เร่งรัดการรายงานผล
การดำเนินงานการจัดการความรู้ฯ ให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบภายใน ๓๐ พ.ย. ๖๔ เพ่ือดำเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) อนุมัติตาม คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓  
ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ และ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗๔/๖๔ ลง ๒๗ ก.ย. ๖๔ 

 

 
                 (ลงชื่อ) พล.ต. นกุูล  โล่หป์ระเสรฐิ 
             (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 

      รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                 จก.กพ.ทบ.  
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