
 

กำธร บุญทอง 



แนวทางการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 การพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน ส่งเสริมการตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของ นขต.ทบ. เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ที่เป็นรูปธรรม และสามารถประเมินผลได้ โดยนำหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานมาจาก 
แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้  
 1. แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ปี 2564  
  กิจกรรมที่ ๑ การประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนการจัดการความรู ้ของ ทบ. โดยมี   
ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธาน รายไตรมาส เพ่ือวางแผน วิเคราะห์ และจัดทำร่างคู่มือการจัดการความรู้ 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ และร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ปี 2565 - 2569 
รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานจัดการความรู้ และเป็นผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. และ นขต.ทบ. อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยอย่างยั่งยืน 
  กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้
โดยมีเว็บไซต์การจัดการความรู้ของกองทัพบก https://km-army.rta.mi.th และส่งเสริมให้ นขต.ทบ.
จัดทำฐานข้อมูลคลังความรู ้ เพื ่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู ้ที ่เป็นประโยชน์ในหน่วย  
ที่ปฏิบัติงานใกล้เคียงกันนำไปปรับใช้ ต่อยอดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
วางแผนในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตต่อไป 
  กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในกลุ่มงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
โดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยนำร่อง ในส่วนงานที่มีลักษณะงานเดียวกัน ๗ ส่วนงาน ประกอบด้วย  
ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนฝึกศึกษาและ 
หลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดหน่วยต้นแบบได้ (ในปี 2564 ดำเนินการคัดเลือกหน่วย
โดย คณะทำงานฯ ปีต่อไป ให้ นขต.ทบ.พิจารณา คัดเลือก ขึ้นมาเอง) 
  กิจกรรมที ่ ๔ การประชุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู ้ของ ทบ.  
(ในปี 2564 จัดทำแนวทางการตรวจประเมินการจัดการความรู้ เพ่ือพิจารณาหน่วยงาน และผู้ประสานงาน
การจัดการความรู้ดีเด่น เพื่อรับรางวัลจากผู้บังคับบัญชา ในช่วงการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ 
ในห้วงเดือน ส.ค. ของทุกปี)  
 2. แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.  เพื่อให้เป็นไปตามแผน
แม่บทการจัดการความรู้ ปี 2560-2564 ดังนี้ 
                กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้ โดยการจัดทำแผนงานการ
พัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  
   - การพัฒนาทักษะกำลังพลใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ
ความรู้ ได้แก่ การสัมมนา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน   
   - การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นวิทยากร 
ในการให้ความรู้สนับสนุนกิจกรรมที่ ๑ และเป็นแกนหลักในการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของหน่วย 
(การเข้าร่วมอบรม สัมมนา) 
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  กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการกระบวนการการจัดความรู้เข้ากับงานประจำ ประกอบด้วย 
   - การจัดทำแผนงานการบูรณาการกระบวนการจัดการความรู ้เข ้ากับงานประจำ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภารกิจหลัก ภารกิจรองของหน่วย เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ 
ที่สำคัญ ภายใต้รากฐานของการควบคุมภายใน เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา และใช้วิธีการบริหารความเสี่ยง 
มาคิดพัฒนากระบวนการทำงาน อย่างน้อยหน่วยละ ๑ เรื่อง โดยคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็น  
   - การนำสมรรถนะของหน่วยมาจัดทำเป็นแผนผังความรู้ (KMAP) ตามโครงสร้าง การจัด 
ของหน่วยงาน โดยจัดทำรายละเอียดถึงภาระงานในแต่ละหน้าที่ของกำลังพลในหน่วยงาน และบทเรียน
เฉพาะภารกิจ (One Point Lesson : OPL) เพื ่อให ้สามารถจำแนกองค์ความรู้ ได ้อย ่างครบถ ้วน  
ประกอบด้วย ความรู้ที ่จำเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในหน่วย , ความรู้ 
ที่สำคัญต่อองค์กร, สามารถนำการจัดการความรู้มาช่วยในการจัดระบบขั้นตอนการปฏิบัติได้  และ
แนวทางอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วย
ได้อย่างชัดเจน  
   - การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ โดยแบ่งตามการจัดส่วนราชการที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน นขต.ทบ. ดำเนินการจัดกลุ่มงานในส่วนที่รับผิดชอบ แยกส่วนงานที่เกี ่ยวข้อง  แล้ว
พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที ่จะนำมาเป็นหัวข้อในการพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน  ให้เกิด 
เป็นมาตรฐานในแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ (โดยการจัดเป็นชุมชนการจัดการความรู้ ของงานด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนภูมิภาค,  
ส่วนฝึกศึกษาและหลักนิยม และส่วนพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างกระบวนการการจัดการความรู้ในกลุ่มงาน
เดียวกันในอนาคต)  
   - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนภาพแสดงขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ 
การจัดการความรู้ และรายงานผลการดำเนินการให้ ทบ. ตามสายการบังคับบัญชา (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ 
เมื ่อสิ ้นสุดปีงบประมาณ โดยสรุปรายการองค์ความรู ้ท ี ่ได้จ ัดทำตามแบบฟอร์มการรายงานผล 
การดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยองค์ความรู้ของหน่วยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน (CKO : Chief Knowledge Officer)        
  กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างแรงจูงใจ และดำรงความต่อเนื่องด้านการจัดการความรู้ การจัดมหกรรม
การจัดการความรู ้/ วันแห่งการจัดการความรู ้ (ห้วงเดือน ส.ค. ของทุกปี) โดยจัดให้มีเวที สำหรับ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่นำมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ และทำให้เกิด
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ที่ได้มาจากการนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาประกอบ แล้วเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน การพิจารณาคัดเลือกผลงานกิจกรรมติดดาวของหน่วยงาน เพ่ือส่งเข้าร่วม
การพิจารณาในโครงการ กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น ด้วยคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของหน่วยส่งให้คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกองทัพบก ตามสายการบังคับบัญชา 
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  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุน 
การจัดการความรู้ และรองรับ Thailand 4.0 โดยการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประกอบการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดการผิดพลาดในการทำงาน 
เพื ่อให้กำลังพลนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วย เป็นผู ้พิจารณา
กลั่นกรองก่อนนำออกเผยแพร่ เนื่องจาก ทบ. เป็นองค์กรด้านความมั่นคงซึ่งต้องระมัดระวังในส่วน  
องค์ความรู้ทางทหาร หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งหากนำเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงขององค์กร และความปลอดภัยของประเทศชาติ ดังนั้น ในส่วนขององค์ความรู้ทางทหาร 
หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่มีลักษณะดังกล่าว ได้กำหนดให้เผยแพร่เฉพาะชื่อองค์ความรู้นั ้น และ
ช่องทางในการติดต่อขอรับความรู้ หากมีกำลังพลสนใจเว็บไซต์การจัดการความรู้ของหน่วย และเชื่อมต่อ
เป็นเครือข่ายความรู้ของ ทบ. ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ทบ. https://km.rta.mi.th ซึ่งเป็น 
คลังรวบรวม และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ โดยกำหนดให้ นขต.ทบ. ได้จัดทำคลังความรู้   
โดยนำระบบสารสนเทศ หรือระบบดิจิทัล มาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ (ค้นหา, สร้าง, จัดเก็บ, 
เผยแพร่) เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้รูปแบบดิจิทัล เช่น การส่งเอกสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(ที ่ไม่มีชั ้นความลับ) การสร้างแอปพลิเคชันในการสร้างระบบงานของหน่วยเพื ่อลดขั้นตอน  และ  
ลดความผิดพลาด รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ ได้พิจารณานำแนวทางการตรวจนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน นขต.ทบ. เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน รายละเอียด
ดังนี้ 
 ๑. ขั้นเตรียมการ  
  ๑.๑ การเตรียมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลหน่วยรับการนิเทศ (อจย./ อฉก. และสมรรถนะ
หน่วยงาน) นำมาการจัดทำการจัดการความรู้ของหน่วยที่จะส่งรายงานให้คณะทำงานการจัดการความรู้
ของ ทบ. 
             ๑.๒ การเตรียมทีมผู้นิเทศ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          1.2.1 เป็นนายทหารหลัก/ ผ่านหลักสูตรจาก รร.สธ.ทบ.  และ/ หรือ นายทหาร
สัญญาบัตรผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
     1.2.2 มีประสบการณ์การทำงาน ที่หลากหลายด้านภาระงาน และวัฒนธรรมองค์กร 
           1.2.3 มีความสามารถในการติดต่อสื ่อสาร และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ  
(ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย) 
 ๒. ขัน้ดำเนนิการ 
     ๒.๑ คณะกรรมการนิเทศของหน่วย ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับ ผบ. หน่วยที่เข้าตรวจนิเทศ 
     ๒.๒ ตรวจนิเทศตามแผนการตรวจนเิทศ  
 
 
 



- ๔ - 
 

 ๓. ขัน้ตดิตามประเมินผล  
     ๓.๑ ติดตามการดำเนนิการของหนว่ยรายไตรมาส 
  ๓.๒ เป็นทีป่รึกษา เมื่อหน่วยร้องขอการสนับสนุน 
  ๓.๓ รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และสรปุปัญหาข้อขัดข้อง  
 ในปี ๒๕๖๔ การดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ กพ.ทบ.  กำหนดการ 
จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน พร้อมทั้งได้จัดการฝึกอบรม 
เพื่อให้ความรู้เรื ่องการจัดการความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจำแนกองค์ความรู้ และจัดทำ
แผนการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผล 
ภายในหน่วยได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนในการการจัดการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓ โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผู้ประสานงานการจัดการความรู้ เรื่อง “หลักการ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ และเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน” ห้วงเดอืน 
ก.พ. ๖๔ และการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการจัดการความรู้ 
ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การจัดงานนิทรรศการวันแห่งการจัดการ
ความรู้ และประกวดโครงการกิจกรรมติดดาว ห้วงเดือน ส.ค.ของทุกปี 
  
 

ตรวจถูกต้อง 

     พ.ท.หญิง จันทิรา นิลรัตน์ 

       (จันทิรา นิลรัตน์) 

          หน.กพ.ทบ. 

           ๑๗/ พ.ย./ ๖๓ 



ต.ค.63 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาศักยภาพก าลังพลด้านการจัดการความรู้

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนแม่บท 
2560-2564

ร้อยละ 
100

โครงการพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงานของก าลังพลด้าน
การจัดการความรู้

   1.1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานขับเคล่ือน
การจัดการความรู้ของ ทบ. เพ่ือวางแผน ปรับปรุง ทบทวนและ
สรุปผลการด าเนินงาน (รายไตรมาส)

กพ.ทบ.

   1.2  ทบทวนบทบาทหน้าท่ีผู้ประสานงานเดิม และ
เสริมสร้างผู้ประสานงานการจัดการความรู้ใหม่ 
เพ่ือสนับสนุน การจัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง

นขต.ทบ.

   1.3 จัดท าส่ือความรู้ / ร่างคู่มือผู้ประสานงานการจัดการ
ความรู้ เพ่ือสนับสนุนการใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้ 
ประกอบการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
แผ่นเดียว, การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
การสกัด/ จับความรู้เผยแพร่ให้ นขต.ทบ.

 กพ.ทบ.

หน่วย
รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

แผนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทบ. :  การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมรบของกองทัพเพ่ือป้องกันประเทศ

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ต.ค.63 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

   1.4 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย และ/ หรือ
ผู้ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้
ของหน่วยเก่ียวกับการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
โดยน าปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน มาพัฒนากระบวนการ
ท างานให้ดีย่ิงข้ึน

 กพ.ทบ.

กลยุทธ์2 : บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ากับงาน
ประจ า

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด

ร้อยละ 80

โครงการพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจหลัก
หน่วยงานด้วยแนวทางการปฏิบัติท่ีดี, แนวทาง
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

   2.1 พิจารณาคัดเลือกหน่วยน าร่องท่ีมีลักษณะงานเดียวกัน 7
 ส่วน ส่วนบัญชาการ, ส่วนก าลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ, 
ส่วนส่งก าลังบ ารุง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนฝึกศึกษาและหลักนิยม 
และส่วนพัฒนาประเทศ เพ่ือเป็นหน่วยต้นแบบด้านการจัดการ
ความรู้ ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ 
ปี 2565 - 2569 และจัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างานตามภารกิจ อย่างน้อย 1 โครงการ/หน่วย

 

กพ.ทบ.,
 นขต.ทบ.



ต.ค.63 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

    2.2 พิจารณาเลือกหัวข้อความรู้ เพ่ือน ามาถอดความรู้/
เทคนิคในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ กระบวนการท างาน
หลักของ ทบ. จากผู้เช่ียวชาญ เพ่ือบันทึกเป็น
องค์ความรู้ของหน่วย หลังจากได้รับการอบรมตามข้อ 1.4
(ส าหรับ นขต.ทบ.ท่ีไม่ได้เป็นหน่วยน าร่อง อย่างน้อย 
1 เร่ือง/หน่วย)

นขต.ทบ.

   2.3 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจ เพ่ือ
สร้างแนวทางการปฏิบัติท่ีดี, แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ โดย
น าความรู้ท่ีได้จากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
ทักษะคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย และ/ หรือผู้
ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ของ
หน่วย

นขต.ทบ.

    2.4 การน าเคร่ืองมือการจัดการความรู้ (ทดลองใช้ร่างคู่มือ
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้) ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์กร, แผนท่ีความรู้, การเผยแพร่ความรู้ด้วยกระดาษ
แผ่นเดียว, การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง, 
การสกัดจับความรู้ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน

กพ.ทบ., 
นขต.ทบ.



ต.ค.63 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

   2.5 การประเมินผลการด าเนินโครงการ ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างานตามภารกิจของ นขต.ทบ. และคัดเลือก
โครงการท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เสนอเข้ารับรางวัลจาก ทบ. 
"กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น" (เป็นไปตาม
วงรอบการตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผลท่ีก าหนด
ไตรมาส 3)

กพ.ทบ. 
คณะกรรมกำร

ทบ.

   2.6 รายงานผลการด าเนินงาน ตามกลยุทธ์ท่ี 1 และ 2 ให้ 
ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบภายใน มิ.ย. 64 ตามแบบฟอร์ม
ท่ีก าหนด

นขต.ทบ.

   2.7 เผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้ในเว็บไซต์คลังความรู้
ของ ทบ. (ส่งไฟล์ท่ีต้องการอัพโหลดข้ึนเว็บไซต์ผ่าน กพ.ทบ)

นขต.ทบ.

กลยุทธ์3 : สร้างแรงจูงใจและด ารงความต่อเน่ืองด้านการ
จัดการความรู้

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด

ร้อยละ 
100

โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ให้เกิด
การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้

   3.1 การจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ ทบ.

        3.1.1 ประชุมคณะท างานย่อยเพ่ือจัดเตรียมงาน 
"วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทบ." (1 คร้ัง/ปี)

กพ.ทบ.



ต.ค.63 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.64 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
รับผิดชอบ
ด ำเนินกำร

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

        3.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ทบ. พิจารณาผลงาน

โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานตามภารกิจของ 

นขต.ทบ. "กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น"
กพ.ทบ.

        3.1.3 การจัดงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของ ทบ." กพ.ทบ., 
นขต.ทบ.

        3.1.4 การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเรียนรู้ 
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (โดยเสนอช่ือหน่วยงานดีเด่น, 
ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ดีเด่น เพ่ือเข้ารับเกียติบัตร 
หรือรางวัลจาก ผบ.ชา รวมถึงการให้รางวัลกับผู้ประสานงาน
การจัดการความรู้เพ่ือดูงานด้าน KM ในต่างประเทศ 

กพ.ทบ., 
นขต.ทบ.

กลยุทธ์4 : ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการจัดการความรู้และรองรับ 
Thailand 4.0

ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด

ร้อยละ 
100

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ทบ.

   4.1 ประชุมทบทวนการด าเนินงานสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้

   4.2 จัดท าโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู้ เพ่ือน าเข้าสู่แผนการขอใช้งบประมาณปี 2565

กพ.ทบ., 

คณะท ำงำนกำร

จัดกำรควำมรู้

ของ ทบ.

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.หญิง จันทิรา นิลรัตน์

(จันทิรา นิลรัตน์)
หน.กพ.ทบ.

17/ พ.ย./ 63



ตารางการปฏิบัติการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ห้วงการปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ หน่วยปฏิบัติ 

๑ นขต.ทบ. ดำเนนิกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วย ตามแผนแม่บทการจัดการ
ความรูข้อง ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔ กพ.ทบ. นขต.ทบ. 

๒ นขต.ทบ. ดำเนนิการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการความรู้ภายในหน่วย
ตามแนวทางการนิเทศงาน 

ก.พ. - พ.ค. ๖๔ กพ.ทบ. นขต.ทบ. 

๓ กิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ 
  - นขต.ทบ. เสนอโครงการหรือผลงานเพื่อรับการประเมินและขอรับรางวัลจาก ทบ. 
  - การพิจารณากลัน่กรองผลงานฯ รอบแรก 
  - การพิจารณาตัดสินผลงานของ คณะกรรมการ ทบ. 
  - ประกาศผลการตัดสนิผลงานการจัดการความรู้คุณภาพ 

 
ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ 
๑ - ๑๐ เม.ย. ๖๔ 

๓๐ เม.ย. ๖๔ 
ภายใน ๓๑ พ.ค. ๖๔ 

 
กพ.ทบ. 

 
นขต.ทบ. 
กพ.ทบ. 

คณะกรรมการ ทบ. 
กพ.ทบ. 

๔ กิจกรรมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ ทภ. และหน่วยในพื้นที่ส่วนกลาง ก.ค. - ส.ค. ๖๔ กพ.ทบ. พบ., ทภ.๑, ทภ.๒, ทภ.๓, 
ทภ.๔ และ นขต.ทภ. 

๕ การรายงานผลการจัดการความรู้ภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส.ค. ๖๔ กพ.ทบ. นขต.ทบ. 

 

ตรวจถูกต้อง 

     พ.ท.หญิง จันทิรา นิลรัตน์ 

       (จันทิรา นิลรัตน์) 

          หน.กพ.ทบ. 

           ๑๗/ พ.ย./ ๖๓ 



Flow Chart  ระบบการจัดการความรู้ของ ทบ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกพัฒนากำลังพล กองการศึกษา  
สำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก 

โทร.87025 

1.การวางแผนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ 
- คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ทบทวน
และวางแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
- นขต.ทบ.กำหนดแผนการจัดการความรู้ประจำปี
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้  
ปี 2560-2564 
2.การประชาสัมพันธ์ (ผ่าน เว็บไซต์ หนังสือเวียน 
ติดประกาศ ฯลฯ)  

2.การจัดอบรมให้ความรู้ 
- กำลังพลใหม่ที่ต้องเรียนรู้ (New Generation 
KM) 
- ผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย 
(KM Facilitators)  
  
 
 
 
 
 
 
 

3. การดำเน ินงานด้านการจัดการความรู ้ของ นขต.ทบ.  
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการความรู ้ ปี 2560-2564  
ให้สอดคล้องทั้ง ๔ กลยุทธ์ และริเริ่มโครงการหน่วยนำร่อง เพื่อ
เลือกองค์ความรู้มาจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละ
กลุ่มงาน โดยใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้มาประกอบการ
ดำเนินงาน ดำเนินการจัดกลุ ่มงานในส่วนงานที ่ดำเนินงาน
เกี่ยวเนื่องกัน โดยคัดเลือกหัวข้อที่พบปัญหาโดยใช้หลักการของ 
การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) เพื ่อให้เกิดพัฒนา  
การทำงานประจำเกิดกระบวนการและข้ันตอนที่ชัดเจนขึ้น 
  

รูปแบบการจัดการอบรม 
- เชิญวิทยากรให้ความรู้ (ภายใน/ ภายนอก) 
- จัดทำกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (ในองค์ความรู้ที ่ทำ
ร่วมกันได้)  
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  

6. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดการความรู้ 
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้  
ในรอบปีงบประมาณ ตามสายการบังคับบัญชา  
จนถึง กพ.ทบ. พร้อมไฟล์เอกสารประกอบ 

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเพื่อ
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- นำเสนอผลงาน และ เสวนาเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ ในมหกรรมการจัดการความรู้ ที่จัดขึ้นโดย 
นขต.ทบ. (จัดภายในเดือน ก.ค. - ส.ค.) 

4. การติดตามประเมินผล 
- ตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย นขต.ทบ. ตามแนวทาง
การตรวจนิเทศฯ 
- คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ติดตามการตรวจนิเทศฯ 
ของ นขต.ทบ. ตามหลักเกณฑท์ี่กำหนด 

- สรุปผลการดำเนินการตรวจนิเทศฯ ให้กับ นขต.ทบ. ทราบ  
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 

คณะทำงานฯ /นขต.ทบ. คณะทำงานฯ /นขต.ทบ. 
นขต.ทบ. 

นขต.ทบ. คณะทำงานฯ /นขต.ทบ. คณะทำงานฯ /นขต.ทบ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนและประชาสัมพันธ์โครงการ หน่วยนำร่อง โดยพิจารณาแบ่งตามสายงานต่าง ๆ ดังนี้  
- ทบ. ผลักดันนโยบายการพัฒนาคุณภาพองค์กรโดยกำหนด (KM) เป็นจุดเน้นองค์กร สู่งานประจำ 
- คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ทบทวนและวางแผนพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
- นขต.ทบ.กำหนดแผนการจัดการความรู้ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2560 - 2564 
- การประชาสัมพันธ์ (ผ่าน web site หนังสือเวียน ติดประกาศ)  

2. การจัดอบรมให้ความรู้ ในส่วนของการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้  
 
 
 
 
 
 
ระดับของผู้ท่ีให้การอบรม ประกอบด้วย  
- New Generation KM เนื้อหาประกอบด้วย (นโยบายการจัดการความรู้ของ ทบ./ หลักการและความสำคัญของ KM/ 
การจัดทำ K-mapping/ แผนภูมิก้างปลา/ การเขียนโครงการ/ CQI/ KPI OKR/ Unit Profile) 

- KM Facilitator (ผู ้ประสานงาน KM จากตัวแทนหน่วยงาน 1-3 คน) คือ ผู้รับผิดชอบในการจัดรูปแบบและวิธีการ
ทำงาน เพ่ือให้กลุ่ม/ ทีม ได้ร่วมมือกันทำงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้านจัดการความรู้ 

หน้าที่ของ KM Facilitator (KM FA) 
 1. เชื่อมโยงผู้คนในสายงาน/ องค์กร 
 2. สร้างบรรยากาศเชิงบวก/ นำกลุ่ม 
 3. สร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มข้น ทั่วถึง 
 4. ดูแลกระบวนการ/ ทิศทางการทำงานกลุ่ม 
 5. บันทึกและประเมินสาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
 6. กระตุ้น โน้มน้าวให้มาร่วมในครั้งต่อไป 
บทบาทของ KM Facilitator 
 1. เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิธี 
 2. เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
 3. เป็นผู้สร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม 
 4. เป็นผู้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก 
 5. เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหา 

 

รูปแบบงาน 
- วิทยากรให้ความรู้ (ภายใน/ ภายนอก) 
- จัดทำกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (ในองค์ความรู้ที่ทำร่วมกันได้) 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
 

บรรยากาศการเรียนรู้กับบทบาท KM FA 
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

1. บรรยากาศด้านกายภาพ 
2. บรรยากาศด้านจิตภาพ ประกอบด้วย 

  - บรรยากาศความน่าสนใจมาจาก สิ่งที่ตรงความสนใจ,  
สิ่งที่ชวนติดตาม, สิ่งท้าทาย, เรื่องเล่า กรณีตัวอย่าง ฯลฯ 
 - บรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลิน มาจากการพูดคุย 
หยอกล้อ, อารมณ์ขัน, กิจกรรมที่ชื่นชอบ, เกมต่าง ๆ ฯลฯ 

- ระดับของการมีส่วนร่วมของผู ้เรียน : มีส่วนร่วม 
รับฟัง, มีส่วนร่วมคิด, มีส่วนร่วมแสดงความเห็น, มีส่วนร่วม 
ในการทำ, มีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

- Climate Booster Technique คือเทคนิคการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก ที่มุ่งให้ผู้ร่วมประชุมมีความรู้สึกดี มีความสุข
สนุกไปกับการประชุมกลุ ่ม รวมถึงความรู ้สึกมีส่วนร่วมแบบ 
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอย่างแนบแน่น ไม่ง่วง ไม่โดดเดี่ยว มีพลัง
กำลังใจที่ดีร่วมกัน 

ห้วงการจัดอบรม ประมาณ ก.พ. 64 
เนื่องจากต้องรอการพิจารณางบประมาณ ในรูปแบบของแผนสำรองประจำปีของ สปช.ทบ. ที่ปรับใหม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ ปี 2560 - 2564 
ให้สอดคล้องท้ัง ๔ กลยุทธ์ และริเริ่มโครงการหน่วยนำร่อง เพื่อเลือกองค์ความรู้มาจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในแต่ละกลุ่มงาน โดยพิจารณาเลือกหน่วยงานนำร่องที่จะนำมาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน 
 - นขต.ทบ. ทั่วไป ให้ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปี 2564  
 - หน่วยนำร่อง ในห้วงเดือน พ.ย. พิจารณาหน่วยนำร่อง โดย คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ปี 2564  
โดยใช้หลักการวิเคราะห์ภาระงาน (Unit Profiles) การบริหารจัดการความเสี ่ยง (Risk Management) และการประชุม 
ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที ่ดี (Good Practices) เพื่อให้ “งานไม่ยึดติดกับคน” โดยมีแนวทาง 
ในการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : COP)/ การประชุมในกลุ ่มงานที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อให้เกิด 
แนวทางการปฏิบัต ิท ี ่ดี (Good Practice) โดยคัดเล ือกหน่วยนำร่อง ที ่ม ีความพร้อม ในการทดลองดำเนินการ  
ให้ดำเนินการจัดกลุ่มงานในส่วนงานที่ดำเนินงานเกี่ยวเนื ่องกัน โดยคัดเลือกหัวข้อที่พบปัญหา โดยใช้หลักการของ  
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) สู ่กระบวนการพัฒนาด้วยการทำ P-D-C-A หรือโครงการพัฒนา
คุณภาพ (Continuous Quality Improvement : CQI) เพื่อให้เกิดพัฒนาการทำงานประจำเกิดกระบวนการและขั้นตอน
ที่ชัดเจนขึ้น 
* หมายเหตุ รายละเอียดประกอบ ข้อ ๓  
ด้านการบริหารจัดการ 
 1. แต่งตั้งผู้ประสานงานการจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน 
  2. หน่วยงาน เลือกหัวข้องานที่พบการดำเนินงานที่เป็นปัญหา หรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ อย่างน้อย  
3 หัวข้อ เพื่อจัดลงในรายการที ่ต้องพัฒนากระบวนการทำงาน (ได้ทั้งที่มีคู ่มือการปฏิบัติงานแล้ว และยังไม่มีคู ่มือ  
อาจจะเป็นเพียงขั้นตอนการทำงาน แบบยังไม่มีรายละเอียด หรือ Flow การดำเนินงานก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดใส่ลงใน
แบบฟอร์มที่ทาง ทบ. กำหนด จนกว่าหน่วยงานพิจารณาแล้วว่าพร้อมให้ใช้เป็นมาตรฐาน จึงจัดใส่แบบฟอร์ม) 
ด้านกำลังพล 
 1. กำลงัพลเก่าสอนงานกำลังพลใหม่ 
 2. กำลังพลใหม่ใช้คู่มือที่มีอยู่เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน 
 3. หน.แผนก ประเมินการปฏิบัติงานของกำลังพลใหม่ ประกอบคู่มือ เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาคู่มือให้ทันยุคทันสมัย
อยู่เสมอ 
ด้านการจัดทำเอกสารประกอบ  
 คณะทำงานฯ จะเป็นผู้ออกแบบและตรวจนิเทศในแต่ละส่วน และแจ้งตารางการนิเทศต่อไป (ให้หน่วยนำร่อง
ดำเนินการให้ครบถ้วนในเบื้องต้นก่อน) เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร โดยนำสมรรถนะหน่วยงานเป็นองค์ความรู้ตั้งต้น 
ประกอบในการดำเนินงานตามแผนแม่บทใน กลยุทธ์ที่ 1 และ 2 ให้ชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
ด้านการจัดการความรู้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน : ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรจากสมรรถนะหน่วยงาน/  ส่วนที่ 2 
แผนการดำเนินงานในแต่ละปี/ รายการปรับปรุงองค์ความรู้ คู่มือปฏิบัติงานของ นขต.ทบ. ส่วนที่ 3 การประเมินและ
ติดตามผล ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงาน/ การนิเทศโดย คณะกรรมการขับเคลื ่อน KM และการนิเทศ 
ภายในหน่วย/ ภาคผนวก คู่มือการปฏิบัติงาน/ OPL/ AAR/ สรุปประชุมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับคณะกรรมการภายใน 
ที่หน่วยแต่งตั้งข้ึน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การติดตามประเมินผล 
- ตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย นขต.ทบ.ตามแนวทางการตรวจนิเทศฯ โดยมีรายละเอียดในการ
ดำเนินการ ดังนี ้
 ๑. ขั้นเตรียมการ  
      ๑.๑ การเตรียมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลหน่วยรับการนิเทศ (อจย./ อฉก. และสมรรถนะหน่วยงาน) นำมาการ
จัดทำการจัดการความรู้ของหน่วยที่จะส่งรายงานให้คณะทำงานการจัดการความรู้ของ ทบ. 
      ๑.๒ การเตรียมทีมผู้นิเทศ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
           1.2.1 เป็นนายทหารหลัก/ ผ่านหลักสูตรจาก รร.สธ.ทบ. และ/ หรือ นายทหารสัญญาบัตรผู้ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
   1.2.2 มีประสบการณ์การทำงาน ที่หลากหลายด้านภาระงาน และวัฒนธรรมองค์กร 
            1.2.3 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ (ผู้ประสานงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วย) 
 ๒. ขั้นดำเนินการ 
     ๒.๑ คณะกรรมการนิเทศของหน่วย ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับ ผบ.หน่วย ที่เข้าตรวจนิเทศ 
      ๒.๒ ตรวจนิเทศตามแผนการตรวจนิเทศ  
 ๓. ขั้นติดตามประเมินผล  
     ๓.๑ ติดตามการดำเนินการของหน่วยรายไตรมาส 
     ๓.๒ เป็นที่ปรึกษา เมื่อหน่วยร้องขอการสนับสนุน 
     ๓.๓ รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาข้อขัดข้อง 
- คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ติดตามการตรวจนิเทศฯ ของ นขต.ทบ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
- สรุปผลการดำเนินการตรวจนิเทศฯ ให้กับ นขต.ทบ. ทราบ พร้อมใหข้้อเสนอแนะ 

5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- นำเสนอผลงาน (Good Practice, Best Practice ในงานนิทรรศการการจัดการความรู้  หรือมหกรรมการจัดการ
ความรู้ที่จัดขึ้นโดย นขต.ทบ. หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ (กำหนดให้จัดภายในเดือน ก.ค. - ส.ค.)  
 
6. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ ๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปี 2564 
 ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานในหน่วยนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะทำงานฯ 
 ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ขั้นพ้ืนฐาน ใน นขต.ทบ. อ่ืน ๆ 
- สรุปผลโครงการ และรายงานให้ กพ.ทบ. พร้อมไฟล์เอกสารประกอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในแต่ละส่วน 
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