
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กพ.ทบ.     (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, ๘๗๐๒๗)  
ที ่       กห ๐๔๐๑/๓๑๔๖                          วันที่       ๔ พ.ย. ๖๔                                                                                           

เรื่อง   ขออนุมตัิแผนแม่บทการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐      

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 
  

  - เห็นควรอนมุัตติามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 
 
 
 
 
 
 
- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 รับคำสัง่ ผบ.ทบ. 
 
 
 
 
 
  

- สำเนาคูฉ่บบั- (สำเนา)  
 

(ลงชื่อ) พล.ท. สุรศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยุธยา 
         (สรุศักดิ์  ฉตัรกุล ณ อยุธยา) 
       รอง เสธ.ทบ.(๑) 
          ๕ พ.ย. ๖๔ 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. เจริญชัย  หินเธาว ์
        (เจรญิชัย  หนิเธาว์) 
           ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
    ๖ พ.ย. ๖๔ 
 

สำเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง จันทริา  นาคบญุนำ 
            (จนัทิรา  นาคบุญนำ) 
               ประจำ กพ.ทบ. 
        ๙ พ.ย. ๖๔ 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กพ.ทบ.     (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๗)  
ที ่       กห ๐๔๐๑/                                    วันที ่            พ.ย. ๖๔                                                                                           

เรื่อง   ขออนุมตัิแผนแม่บทการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐      

เรียน ผบ.ทบ. (ผา่น ผช.ผบ.ทบ.(๑)) 

อ้างถงึ ๑. คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๙๘๗/๕๔ ลง ๕ ส.ค. ๕๔  
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นมาก ท่ี กห ๐๔๐๑/๕๔ ลง ๖ ม.ค. ๖๐ 
 ๓. คำสัง่ คณะกรรมการจดัการความรู้ของ ทบ. ที่ ๒/๒๕๖๓ ลง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ๑. แผนแม่บทการจดัการความรู้ของ ทบ. ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 
 ๒. เปรียบเทียบ แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

และ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 

๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติใช้แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
  ๑.๑ วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้  “กองทัพบกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”  
(RTA Learning Organization) 
  ๑.๒ ยุทธศาสตรด์้านการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๓ ประเดน็ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก ่ 
   ๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรา้งวฒันธรรมแห่งการเรียนรู ้ 
   ๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพกำลงัพลด้านการจัดการความรู้  
   ๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับกระบวนการจัดการความรู้ขององคก์ร 
 ๑.๓ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ไดแ้ก ่
   ๑.๓.๑ มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแหง่การเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๑.๓.๒ กำลงัพลมีความรูแ้ละทักษะด้านการจดัการความรู้ 
   ๑.๓.๓ มแีนวทางการปฏิบตัทิี่เปน็เลิศ (Best Practice) และนวตักรรม (Innovation) 
 ๑.๔ กลยุทธ์ในการดำเนินการจดัการความรู้ ประกอบด้วย 
   ๑.๔.๑ สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และธำรงความต่อเนื่องด้านการ
จัดการความรู้ 
   ๑.๔.๒ เสรมิสร้างทักษะด้านการจดัการความรู้  
   ๑.๔.๓ พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพ และสร้างนวตักรรม  
   ๑.๔.๔ นำเทคโนโลยมีาสนบัสนุนกระบวนการจัดการความรู ้

 

- สำเนาคูฉ่บบั- - สำเนาคูฉ่บบั -   
 



 

- ๒ - 
 
    ๑.๕ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่มุ่งหวังจากการจัดการความรู้ 
     ๑.๕.๑ กำลังพล ทบ. สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๕.๒ มีกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน 
     ๑.๕.๓ มีการถ่ายทอดงาน โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องของงาน  
     ๑.๕.๔ ทบ. มีคลังความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
ทบ. ในด้านต่าง ๆ 
     ๑.๕.๕ เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ทบ. อย่างยั่งยืน 
    ๑.๖ หน่วยเป้าหมายในการดำเนินการตามแผนฯ : หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป 
    ๑.๗ แผนแม่บทการจัดการความรูฯ้ ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๖ เป็นการดำเนินกิจกรรมท่ีต่อเนื่อง
จากแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยเพิ่มเติมกิจกรรมการทดสอบประเมิน
ความรู้คณะทำงานการจัดการความรู้ และผู้ประสานงานการจัดการความรู้ของหน่วย รวมถึงกิจกรรม
ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้องค์ความรู้ดำรงอยู่ต่อไป 

  ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาแต่งตั้งให้ จก.กพ.ทบ. เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
(Chief Knowledge Officer : CKO) ของ ทบ. โดยให้มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  
เข้าถึงความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ มีวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันการจัดการความรู้ของ ทบ. ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น
รูปธรรมและพัฒนาไปสู่การเปน็องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ให้คำปรึกษา แนะนำ 
และเสนอแนะแนวทางในการจัดการความรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ 
   ๒.๒ ผบ.ทบ. (ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับคำสั่งฯ) ได้อนุมัติแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือให้ นขต.ทบ. ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วย         
โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานฯ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) พัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการจัดการ
ความรู้ ๒) บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้เข้ ากับการปฏิบัติงานประจำเพ่ือพัฒนาคุณภาพ       
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓) สร้างแรงจูงใจและดำรงความต่อเนื่องด้านการจัดการความรู้ ๔) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
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   ๒.๓ กพ.ทบ. และ คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามอ้างถึง ๓ ได้พิจารณาเห็นว่า แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตามข้อ ๒.๒ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้ นขต.ทบ. ได้มีแนวทางในการจัดการ
ความรู้ที่ชัดเจน นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น คณะทำงานฯ จึงได้ร่วมกันทบทวนและ
จัดทำร่างแผนแม่บทการจัดการความรู้ฯ ตามข้อ ๑ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะทำงานฯ 
และผู้แทน นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
  ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ตามข้อ ๑         
เป็นกรอบแนวทางให้ นขต.ทบ. ยึดถือปฏิบัติในการจัดการความรู้ให้เกิดความตอ่เนื่อง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือให้การดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะทำให้กำลังพลสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาหน่วย และ ทบ. ในภาพรวมต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควร
อนุมัติให้ใชแ้ผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ.ฯ เพ่ือให้หน่วยยึดถือเป็นแนวทางการปฏบิัติต่อไป 
  ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ ให้ใช้แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ 
ตามข้อ ๑ 
   ๔.๒ สำเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ
จัดการความรู้ของหน่วยต่อไป 

  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 คำสัง่ ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗๔/๖๔ ลง ๒๗ ก.ย. ๖๔ 
 
 
                                                 (ลงชื่อ) พล.ต. นกุูล  โล่หป์ระเสรฐิ 
        (นกุูล  โล่หป์ระเสรฐิ) 
   รอง จก.กพ.ทบ. ทำการแทน 
      จก.กพ.ทบ. 
 
 
 

พ.อ.หญิง                  ร่าง/พิมพ์/ทาน           พ.ย. ๖๔ 

พ.อ.หญิง                             ตรวจ           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 
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