สําเนาคูฉบับ

คําสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย
(เฉพาะ)
ที่ ๓๙๕ /๕๖
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดการความรูข อง บก.ทท.

เพือ่ ใหการบริหารจัดการความรูข อง บก.ทท. เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และแนวทางทีส่ าํ นักงาน ก.พ.ร. กําหนด ในเกณฑคณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุงเนนการประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบตั ริ าชการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสรางความมีสวนรวมของขาราชการทุกระดับ ใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เรียนรูการทํางานเปนทีมระหวางผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา อันจะนําไปสูลักษณะการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงใหดําเนินการ ดังนี้
๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูของ บก.ทท. ประกอบดวย
๑.๑ จก.กพ.ทหาร ประธานกรรมการ
๑.๒ ผช.ผบ.สปท.
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท. กรรมการ
๑.๔ รอง ลก.บก.ทท. กรรมการ
๑.๕ รอง จร.ทหาร
กรรมการ
๑.๖ รอง ผอ.สตน.ทหาร กรรมการ
๑.๗ รอง ผอ.สธน.ทหาร
กรรมการ
๑.๘ รอง ผอ.สสก.ทหาร กรรมการ
๑.๙ รอง ผอ.สยย.ทหาร
กรรมการ
๑.๑๐ รอง จก.กพ.ทหาร กรรมการ
๑.๑๑ รอง จก.ขว.ทหาร
กรรมการ
๑
.๑๒ รอง จก.ยก.ทหาร
กรรมการ
๑
.๑๓ รอง จก.กบ.ทหาร
กรรมการ
๑
.๑๔ รอง จก.กร.ทหาร
กรรมการ
๑
.๑๕ รอง จก.สส.ทหาร
กรรมการ
๑
.๑๖ รอง ปช.ทหาร
กรรมการ
๑
.๑๗ รอง จก.สบ.ทหาร
กรรมการ
/ ๑.๑๘ รอง จก.กง. ...

-๒๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

.๑๘ รอง จก.กง.ทหาร
กรรมการ
.๑๙ รอง จก.ผท.ทหาร
กรรมการ
.๒๐ รอง จก.ยบ.ทหาร
กรรมการ
.๒๑ รอง จก.ชด.ทหาร
กรรมการ
.๒๒ เสธ.นทพ.
กรรมการ
.๒๓ รอง ผบ.ศรภ.
กรรมการ
.๒๔ รอง ผบ.ศตก.
กรรมการ
๑.๒๕ ผอ.กพพ.กพ.ทหาร เลขานุการ
๑.๒๖ รอง ผอ.กพพ.กพ.ทหาร
ผช.เลขานุการ
๒. คณะที่ปรึกษาการจัดการความรูของ
บก.ทท. ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก
สวนราชการ กห. หรือสวนราชการพลเรือน หรือภาคเอกชน ซึง่ แตงตัง้ โดย จก.กพ.ทหาร ประธานกรรมการ
ตามความเหมาะสม
๓. คณะกรรมการจัดการความรูข องสวนราชการ บก.ทท.มีผบู งั คับบัญชาระดับ รอง ผบ.หนวย
หรือผูที่ ผบ. หนวย พิจารณามอบหมายตามความเหมาะสม เปน ประธานกรรมการและเปนผูบ ริหารสูงสุดดาน
การจัดการความรูข องหนวย กับใหมีผูแทน นขต. สวนราชการ บก.ทท. เปนคณะกรรมการ และสามารถแตงตัง้
ผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา ไดตามความเหมาะสม
๔. อํานาจหนาที่
๔.๑ คณะกรรมการจัดการความรูของ บก.ทท. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๔.๑.๑ วางแผน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการจัดการความรู
เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการของ บก.ทท. ใหสอดคลองกับภารกิจ และยุทธศาสตรของ
บก.ทท. ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๔.๑.๒ พิจารณาจัดทําแผนการจัดการความรูข อง บก.ทท. ใหสอดคลองกับภารกิจ
และยุทธศาสตรของบก.ทท.
๔.๑.๓ ประสานงานกับคณะทีป่ รึกษาการจัดการความรูข อง
บก.ทท. และ
คณะกรรมการจัดการความรูข อง สวนราชการ บก.ทท.
๔.๑.๔ รายงาน และติดตาม ผลการ ดําเนินการ ตามแผนการจัดการความรูข อง
บก.ทท. โดยนําเรียน ผบ.ทสส.หรือ ผูบ งั คับบัญชาทีไ่ ดรบั มอบอํานาจจาก ผบ.ทสส.
๔.๑.๕ พิจารณาตรวจสอบ และใหขอ เสนอ ขอคิดเห็น ในการจัดการความรู
แก สวนราชการ บก.ทท.
๔.๑.๖ ประสานขอรับการสนับสนุน และขอความรวมมือในการดําเนินการ
จัดการความรูจากหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
๔.๒ คณะที่ปรึกษาการจัดการความรูของ บก.ทท. มีอํานาจหนาที่ ใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นเกีย่ วกับการดําเนินการ การแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับ
คณะกรรมการจัดการความรูของ บก.ทท. และคณะกรรมการจัดการความรูข อง สวนราชการ บก.ทท.
/๔.๓ คณะกรรมการ...

-๓-

ของหนวย

๔.๓ คณะกรรมการจัดการความรูข อง สวนราชการ บก.ทท. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๔.๓.๑ วางแผน อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินการจัดการความรู

๔.๓.๒ จัดทําแผนการจัดการความรูของหนวยใหสอดคลองกับภารกิจ
และ
ยุทธศาสตรของบก.ทท. ที่เกี่ยวของ เสนอคณะกรรมการจัดการความรูของ
บก.ทท.
๔.๓.๓ รายงานและประเมินผลการดําเนินการจัดการความรูข องหนวย
ตามแผนการจัดการความรูใ หคณะกรรมการจัดการความรูข อง บก.ทท. ทราบ ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด เพือ่ นํา
เรียน ผบ.ทสส. หรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก ผบ.ทสส.
๔.๓.๔ พิจารณาดําเนินการจัดระบบการจัดการความรูข องหนวย เพือ่ นํามา
ประยุกตใชในการปฏิบตั ริ าชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลง เพือ่ ใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
๔.๓.๕
สามารถ แตงตัง้ คณะทํางานฯ และคณะที่ปรึกษา ในระดับรองลงมาได
รวมทั้งใหความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินงานตามที่ คณะกรรมการจัดการความรูของ บก.ทท. มีมติ
เห็นชอบและสัง่ การ
๕. สวนราชการ บก.ทท. ใหการสนับสนุนตามทีค่ ณะกรรมการจัดการความรูข อง บก.ทท. และ
คณะกรรมการจัดการความรูข อง สวนราชการ บก.ทท. จะประสานรองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สัง่

ณ

วันที่

๒๗
(ลงชื่อ) พล.อ.

พฤษภาคม

พ.ศ.๒๕๕๖

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
ผบ.ทสส.

ร.อ.หญิง .................................…รางพิมพ/ทาน ………..พ.ค.๕๖
น.อ. ……..………..................…............ร.น. ตรวจ ……....พ.ค.๕๖
พล.อ.ท. ……..………................….............. ตรวจ …….....พ.ค.๕๖
พล.อ.อ. ……..………..............…................. ตรวจ ……....พ.ค.๕๖
พล.อ. ……..………...................…............... ตรวจ ……....พ.ค.๕๖
พล.อ.อ. ……..………................…............... ตรวจ ……....พ.ค.๕๖

Pu/งาน KM/ป 56/คําสั่ง KM บก.ทท.(แก)

