
KM 7 Process 

แนวทางการเสนอขอรับสิทธใิห้กับก าลงัพล
ทีเ่สียชีวิตจากการปฏิบัติราชการใน จชต.

กองสิทธิก าลังพล ส านักปกครองและบริการก าลังพล กรมก าลังพลทหารบก

พ.ต. นวเทพ  ศิริวัฒนกุล / ร.อ. นิติลักษณ์  ชัยปัน



1) สิทธกิ าลังพล และครอบครัวของก าลังพล
ทีบ่าดเจ็บ เสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพจาก
การปฏิบัติหน้าทีร่าชการ

2) ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ประสานงาน 
เพ่ือให้ข้าราชการทหารนอกประจ าการ 
และก าลังพลอืน่ของกองทัพบกได้รับสิทธิ
อันพึงมีพึงได้

กองสิทธิก าลังพล การจัดหน่วย
ส านักปกครองและบริการก าลังพล

กรมก าลังพลทหารบก

พ.อ. กฤษฎา  ธรรมนารถ

ผอ.กอง กพ.ทบ.
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ภารกิจ



• ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือก าลังพล ทบ. ทีสู่ญเสียจากการปฏิบัติราชการในระดับกองพล 
และ ทภ. (19 ศูนย์)

ทีม่าของโครงการ

• การสับเปลีย่น หมุนเวียนเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน การส่งมอบงานทีร่ับผิดชอบ และ

เจ้าหน้าทีไ่ม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (ศูนย์ประสานงานฯ)

• การขอรับสิทธิฯ ทีค่วรได้รับไม่ครบถ้วน และล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานาน

• การเตรียมความพร้อมส าหรับก าลังพลเกษียณอายุราชการ

ปัญหา







1. ก าหนด / บ่งชี้ ความรู้ทีม่ภีายในหนว่ย

• สิทธิก าลังพลของ
มูลนิธิสายใจไทย

1. แนวทางการเสนอขอรับสิทธิให้กับก าลังพลที่เสียชีวิตจาก
การปฏิบัติราชการใน จชต.

ความรูท้ีย่งัไมม่ี

3. ความรู้เกีย่วกับสิทธิก าลังพลอืน่ ๆ

2. ความรู้ เรือ่ง การบริหารจัดการข้อมูล

• สิทธิก าลังพล
ภายใน ทบ.

• สิทธิก าลังพล
ของ กห.

• สิทธิก าลังพล
ของ สปน.

• สิทธิก าลังพล
ของ อผศ.



4. จัดท า KM-Mapping 
งานในความรับผิดชอบ / 
แนวทางการเสนอขอรับสิทธิ

การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

1. วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ 
เปา้หมายของ
องค์กร
ก าหนดความรู้
ทีเ่กีย่วข้องกับ
การด าเนินการ

2. ส ารวจและ
รวบรวม
ความรู้ทีมี่
ภายในหน่วย 
จัดประเภท/
หมวดหมูข่อง
ความรู้ต่าง ๆ

3. รวบรวม
ปัญหาจาก
การปฏิบัติงาน





2. สร้าง/แสวงหาความรูท้ีม่ี : มีการรวบรวมและเผยแพร่

ลงในเว็บไซต์ กองสิทธิก าลังพลฯ

https://dop.rta.mi.th/0401.4.3/

แต่ ... มิได้น ามาเผยแพร่

ให้ศึกษาเรียนรู้ทัง้หมด 

และไม่มีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันและ

จัดหมวดหมู่ของความรู้ 



1. ก าหนดองคค์วามรูท้ีจ่ าเป็น 2. การแลกเปลีย่นความรู้ภายใน

3. เข้าร่วมแลกเปลีย่นความรู้กับ
หน่วยงานภายนอก

4. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ

การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

นอก ทบ. 
ใน ทบ.

สัมมนา “สิทธิประโยชน์ตามระเบียบ บ.ท.ช.”



การจัดเกบ็ขอ้มลู

• ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

• เว็บไซต์ กองฯ

• แอพพลิเคชัน่ Line 
กลุ่ม “ศูนย์ประสานงานฯ”

3. จัดเก็บให้เป็นระบบ

(กห.) (สปน.) (อผศ.) 

การจัดระบบองค์ความรู้

สิทธิก าลังพล
นอก ทบ. 

(มูลนิธิสายใจไทย) (ปภ.)

ฯลฯ

สิทธิก าลังพล
ภายใน ทบ.



การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

1. จัดท า
infographic

2. จัดท าหัวข้อ / 
ประเภทของความรู้

3. เผยแพรค่วามรู้
Website : กองสิทธิก าลังพล



4. กลัน่กรองความรู้

KM FA กลัน่กรอง 
ตรวจสอบ ปรับแก้ 
ยกเลิก สร้างชุดความรู้
ด้านสิทธิก าลังพลให้มี
ความทันสมัย

ก าหนดผู้เชีย่วชาญ 
เพ่ือกลัน่กรอง และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของความรู้

การน าความรู้ทีส่ าคัญมาจัดการความรู้



การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

1. ประชุมหารือกับ
ผู้ปฏิบัติงานภายใน
หน่วย และศูนย์
ประสานงานฯ 

2. ให้ ผู้เชีย่วชาญ
ตรวจสอบ 

3. ขอรับการสนับสนุน
องคค์วามรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก ทบ. ผอ.กอง / รอง ผอ.กอง / หน.แผนก

ผู้แทนศูนย์ประสานงาน

ทภ.4 พล.ร.5

ทภ.2

อผศ.



5. เข้าถึง

• จัดประชุมชีแ้จง/อบรม 
ให้กับเจ้าหน้าทีข่องศูนย์
ประสานงานฯ 

• การจัดเก็บไฟล์
PDF / JPEG

• เผยแพร่ความรู้แนวทาง 
การเสนอขอรับสิทธิฯ ใน
ช่องทางต่าง ๆ ทีก่ าหนด 

การเผยแพร่ความรู้ฯ 
ในช่องทางต่างๆ

• เว็บไซต์ กองสิทธิก าลังพล
https://dop.rta.mi.th/0401.4.3/

• จัดประชุมชีแ้จง / อบรม 
ให้กับเจ้าหน้าทีข่องศูนย์
ประสานงานฯ ผ่านช่องทาง 
Google Meet 
ในทุก ๆ วันจันทร์ 
เวลา 1000 - 1030

• แอพพลิเคชัน่ Line กลุ่ม 
“ศูนย์ประสานงานฯ”

• ความรู้ด้านสิทธิก าลังพล ผ่าน

ช่องทาง Youtube

https://dop.rta.mi.th/0401.4.3/


การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

• เว็บไซต์ กองสิทธิก าลังพล
https://dop.rta.mi.th/0401.4.3/

• แอพพลิเคชัน่ Line กลุ่ม 
“ศูนย์ประสานงานฯ”

• จัดประชุมชีแ้จง / อบรม ให้กับเจ้าหน้าทีข่อง
ศูนย์ประสานงานฯ ผ่านช่องทาง Google 
Meet ในทุก ๆ วันจันทร์ เวลา 1000 - 1030

• ความรู้ด้านสิทธิก าลังพล ผ่านช่องทาง 

Youtube

https://dop.rta.mi.th/0401.4.3/


6. แลกเปลีย่นความรู้

• จัดประชุมชีแ้จง จนท. ศูนย์ประสานงานฯ 
ผ่าน Google Meet

• เผยแพรส่ือ่ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง 
เว็บไซต์ของกรมก าลังพลทหารบก และ 
ศูนย์ประสานงานฯ

• ให้ผู้เข้าร่วมอบรมบันทึกองค์ความรู้
OnePage

• การเข้าร่วม KM Day ของ ทบ. และ
หน่วยงานภายนอก



การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

• บันทึกองคค์วามรู้ OnePage• จัดประชุมชีแ้จง 
ผ่านช่องทาง 
Google Meet

• การเข้าร่วม KM Day 
ของ ทบ. และ
หน่วยงานภายนอก



7. เรียนรู้
• ถอดบทเรียนความรู้ในการปฏิบัติงาน

• ถ่ายทอดความรูด้้านสิทธิก าลังพล  
ไปยังหน่วยรอง และ KM FA 
สังเกตการณ์

• กิจกรรม CoP โดย KM FA ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงานฯ 

• KM FA เป็นพ่ีเลีย้งให้กับเจ้าหน้าที่
ของศูนย์ประสานงานฯ ในการ
ช่วยเหลือใหค้ าแนะน า



การจดัการ

ความรู้
ของหน่วย

• ถอดบทเรียนความรู้ในการปฏิบัติงาน • ถ่ายทอดความรู้ไปยงัหน่วยรอง

• กิจกรรม CoP โดย KM FA ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีศู่นย์ประสานงานฯ • KM FA เป็นพ่ีเลีย้งให้กับเจ้าหน้าทีข่องศูนย์

ประสานงานฯ ในการช่วยเหลือให้ค าแนะน า

ทภ.2 พล.ร.6 พล.ร.5



ปัจจัยของความส าเรจ็ในการท า KM 7 Process



แผนงานทีจ่ะด าเนนิการต่อไป

การจัดท าแนวทาง
การเสนอขอรับ
สิทธิอืน่ ๆ 





KM 7 Process 

แนวทางการเสนอขอรับสิทธใิห้กับก าลงัพล
ทีเ่สียชีวิตจากการปฏิบัติราชการใน จชต.

กองสิทธิก าลังพล ส านักปกครองและบริการก าลังพล กรมก าลังพลทหารบก

ร.อ. นวเทพ  ศิริวัฒนกุล / ร.อ. นิติลักษณ์  ชัยปัน


