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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๖                             วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ รร.ขว.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท. มนตรี สุริยบุตร อจ.รร.ขว.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู ้ ทบ.  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (สำเนา)   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๕                             วันที่     ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ยก.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. อิทธิพล กอร่ม รอง ผอ.กอง ยก.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (สำเนา)   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๔                             วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ รร.กบ.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน  
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท.หญิง สุทิศา ปานอุทัย อจ.รร.กบ.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)  

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๓                               วันที่         ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ กร.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท. นันทวัฒน์ ปานทโชติ หน.กร.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)  

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๒                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ สปช.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท. ปรีชา โพธิ์อ้น หน.สปช.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู ้ ทบ.  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๓๖                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ทภ.๑ 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จ ึงขอเช ิญ พ.อ. ธ ิษณ เก ิดประเสร ิฐ นายทหารปฏิบ ัต ิการประจำ มทบ.๑๑ และ  
พ.ท. สมชาติ สอดส่องกิจ ผช.นสห.ทภ.๑ และ พ.ต. กิตติภพ เลี่ยวไพโรจน์ ผช.ฝกพ.ทภ.๑  ซึ่งเป็น
คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็น
ต ่อร ่างค ู ่ม ือการจัดการความรู ้  ทบ. ซ ึ ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม  QR Code ด้านล่าง ทั ้งนี้   
ผลการพิจารณาเป็นประการใด กร ุณาแจ้งให ้ กพ.ทบ. ทราบ ภายใน วันพุธที่  ๑๐ มี.ค. ๖๔  
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๐                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ทภ.๒ 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน  
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. เดชา ไชยมงคล ประจำ มทบ.๒๑ ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๙                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ทภ.๓ 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ.หญิง มลฤดี โภคศิริ ประจำ มทบ.๓๙ และ พ.อ.หญิง วรรณทิมา เหรียญราชา 
หก.กพย.รพ.ค่ายจิรประวัติ  ซึ ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื ่อนการจัดการความรู ้ของ ทบ. ตามอ้างถึง  
ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ 
ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ ภายใน 
วันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๘                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ทภ.๔ 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท.หญิง พรสวรรค์ ทองสุก ผช.ฝกพ.ทภ.๔ ซึ่งเป็นคณะทำงานขบัเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๗                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ศสพ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. วิทูรพร เดชมงคลวัฒนา หก.ศสพ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๖                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ยศ.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. สราญ มังคละโยธา ผอ.กอง ยศ.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๕                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ รร.จปร. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. วีระพงค์ ตั้นเจริญ อจ.สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๔                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ กช. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน  
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท. อัครเดช พันธุ์ฤทธิ์ หน.กช. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู ้ ทบ.  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๓                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ สส. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. มงคล อุปสาร รอง ผอ.กอง สส. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู ้ ทบ.  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)  

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๒                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ พบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพ่ือให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.ทบ. 
จึงขอเชิญ พ.อ.หญิง เสาวลักษณ์ แสงสง่า อจ.หน.รร.สร.พบ. และ พ.อ.หญิง บุศย์รินทร์ อารยะธนติกุล 
รอง ผอ.กอง วพบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณา
กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code 
ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ 
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๕๑                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ยย.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ.หญิง พิณนภา ขุมนาค ประจำ ยย.ทบ. และ พ.ท.หญิง สาธิดา สุทธิกุลเวทย์ 
วิศวกร ยย.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณา
กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code 
ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔  
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๑                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ รร.สบ.สบ.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท.หญิง รัชดาวัลย์ นิสสัยเจริญ อจ.รร.สบ.สบ.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อน
การจัดการความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการ
ความรู้ ทบ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด 
กรุณาแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๔๐                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ สวพ.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท. ณัฐพล เรือนเจริญสิน หน.สวพ.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๓๙                               วันที่      ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ ศซบ.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน  
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. วัลลภ จันที หน.ศซบ.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 
ของ ทบ. ตามอ้างถึง ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู ้ ทบ.  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)   

- สำเนาคูฉ่บบั -   

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๓๘                               วันที่       ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ คณะทำงานด้านกำลังพล 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน 
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.อ. กริช อินทราทิพย์ นายทหารปฏิบัติการประจำ กบ.ทบ. ช่วยราชการ 
คณะทำงานด้านกำลังพล ซึ ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื ่อนการจัดการความรู ้ของ ทบ. ตามอ้างถึง  
ร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ซึ่งสามารถดาวน์โหลด 
ได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ กพ.ทบ. ทราบ ภายใน 
วันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สำเนา)  

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 



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

ที ่     กห ๐๔๐๑/๕๓๗                               วันที่        ๒๕ ก.พ. ๖๔                                                               

เรื่อง ขอให้พิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ.        

เสนอ พธ.ทบ. 

อ้างถงึ คำสั่ง คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที ่๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑. ด้วย กพ.ทบ. มีกำหนดจัดทำคู ่มือการจัดการความรู ้ ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดการความรู ้ รวมถึงกำหนดแนวทางเกี ่ยวกับขั ้นตอน  
และกระบวนการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. เพื่อให้การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
กพ.ทบ. จึงขอเชิญ พ.ท. อาธร สุวรรณญาณร์ หน.พธ.ทบ. ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ของ ทบ. ตามอ้างถึงร่วมพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างคู่มือการจัดการความรู้ ทบ. 
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ด้านล่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ 
กพ.ทบ. ทราบ ภายในวันพุธที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  
 

                                                 (ลงชื่อ)  พล.ต. กำธร  บญุทอง 
                                                                   (กำธร  บญุทอง) 
                                                           ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ทำการแทน 
                                                                      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 

(สำเนา) 

   สำเนาถูกต้อง   
   (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง จันทิรา  นิลรัตน์ 
              (จันทิรา  นิลรัตน์) 
                  หน.กพ.ทบ. 
                  ๑ มี.ค. ๖๔ 


