
แผนการจัดการความรูโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจําป ๒๕๕๕ 

ขอมูลท่ัวไป 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสถาบันท่ีสรางนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก มีหนาท่ี

ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย 0ให 0เปนผูนําท่ีมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติ ราช

บัลลังก สามารถนําทหารปฏิบัติการรบได ในระดับหมวด มีความรูพื้นฐานระดับปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม 0 

โดย0มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบในใหการศึกษาสําหรับนักเรียน

นายรอย ใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐาน รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของ

กองทัพบก สถานการณ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปไดดังนี้ 

- เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผูมีลักษณะผูนํา มีวินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศ

ตนเพื่อชาติและประชาชน 

- มีความรู ความสามารถ ข้ันพื้นฐานในการนําทหาร ระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยาง               

มีประสิทธิภาพ และมีพื้นฐานความรูเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 

- มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 

- มีความเขมแข็ง ท้ังทางรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา และดํารง

ความเขมแข็ง ของสมรรถภาพ รางกาย ท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยของตน 

- มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับเสริมสรางคุณลักษณะขางตน และเปนผู

ท่ีทันโลกทันเหตุการณ 

- มีความสามารถในการฝกสอนอบรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 

หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการจัดการความรู 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ กําหนดให “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ

เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชใน การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและ

พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ...” ดังนั้นจึงตองมีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความรูของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนไปตามแนวทาง

ดังกลาวและไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู รร.จปร. เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ไดพิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) เปาหมาย

และกระบวนการ รวมท้ังจัดทําแผนใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสู

สัมฤทธิผล ในการดําเนินงานของคณะใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู 

นโยบายการจัดการความรู 

เพื่อใหการจัดการความรูบรรลุเปาหมายท่ีวางไว รร.จปร. จึงวางแนวนโยบายไว ดังนี้ 



     ๑. สงเสริมและพัฒนาความรูในหนวยงานเพื่อใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู 

     ๒. สนับสนุนใหมีการประมวลความรูในหนวยงานในดานตางๆเพื่อนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานเพื่อความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 

     ๓. สงเสริมใหขาราชการมีสวนรวมผลักดันการจัดการความรูในหนวยงานและเกิดการเรียนรูรวมกัน 

     ๔. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติและสอดคลอง

กับแผนการจัดการความรูของ รร.จปร 

     ๕. ใชเทคโนโลยีเพื่อการสรางและเช่ือมโยงความรู การจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานขอมูลความรู เพื่อให

สามารถมีระบบสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

     ๖. จัดระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) 

กําหนดขอบเขต การจัดการความรูท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมดประกอบดวย 

     ๑. ความรูเกี่ยวกับดานการเรียนการสอน การใหความรูดานวิชาการแก นนร. 

     ๒. ความรูเกี่ยวกับการใหความรูดานวิชาทหารแก นนร. 

     ๓. ความรูเกี่ยวกับการปกครองและการปลูกฝงภาวะผูนําแก นนร. 

     ๔. ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสายงานตางๆ ของ รร.จปร. 

     ๕. ความรูเกี่ยวกับดานการสนับสนุนและการบริการ 

     ๖. ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับในดานตางๆ 

     ๗. ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาหมาย 

๑. รวบรวมความรู ประสบการณท่ีเปน Tacit Knowledge ในตัวบุคลากร และความรูท่ีเปน Explicit 

Knowledge ท่ีมีอยูท้ังจากแหลงความรูภายในและภายนอกหนวยงาน 

๒. จัดเวที กิจกรรม กระบวนการถายทอดความรูในระหวางบุคลากรทุกสายงาน 

๓. ใชเทคโนโลยีในเพื่อสรางระบบการจัดเก็บและใหมีการเขาถึงขอมูลโดยสะดวก 

๔. สรางกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการความรู 

ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดการความรูและผลักดันกระบวนการสูภาคปฏิบัติใหชัดเจน 

๒. การมีสวนรวมของทุกฝาย 

๓. กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและการพัฒนาตอยอดท่ีตอเนื่อง 

๔. มีการนําเทคโนโลยีมาใช 

๕. มีกระบวนการวัดผล 

 



แนวคิดการจัดการความรู 

รร.จปร. มุงดําเนินการจัดการความรูเพื่อใหสามารถสนองตอบการปฏิบัติงานใหภารกิจหลักของ 

รร.จปร. บรรลุเปาหมาย คือกระบวนการและเทคนิคการทํางานในการผลิต นนร. ใหสําเร็จเปนนายทหารของ

กองทัพบก ซึ่งมีผูเกี่ยวของคือ นักเรียนนายรอย ผูบังคับบัญชา อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ดังนั้นความรู

หลักๆ ท่ีเกี่ยวของจึงมีอยางนอย ๓ หมวด คือ 

๑. ความรูเพื่อการสนับสนุนภารกิจโดยตรง ไดแก 

๑.๑ ความรูเกี่ยวกับข้ันตอนในการทํางาน เชน ข้ันตอนการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

การฝกศึกษา การสงกําลังบํารุง การกิจการพลเรือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบงานสารบรรณ การจัดทํา

แผนงาน การบริการการศึกษา การสงเสริมงานวิจัย และการทองเท่ียว เปนตน 

๑.๒ ความรูเกี่ยวกับเทคนิคในการทํางาน เชน เทคนิคการสอน การเขียนแผนการสอนการจัด

เอกสารประกอบการสอน การเขียนตํารา การจัดทําหลักสูตร การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย 

แหลงทุนวิจัย เปนตน 

๒. ความรูท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาองคกร เชน ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คอมพิวเตอร เปนตน 

๓. ความรูเพื่อการแกปญหาในการทํางาน เชน ความรูเกี่ยวกับระบบ GFMIS ระบบบัญชี ๓ มิติ เปนตน 

การดําเนินงาน 

รร.จปร.ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูโดยใช หลักการของกระบวนการจัดการความรู 

(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management 

Process) ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู (KM Process) มีกิจกรรมหลัก ไดแก (รายละเอียดตามผนวก ก) 

     ๑. กิจกรรมการบงช้ีความรู 

• จัดทําทะเบียนรายการความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูท่ีฝงอยูในคน 

(Tacit Knowledge : TK) 

• จัดทําคูมือการใชความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge : EK) และความรูท่ีฝงอยูในคน 

(Tacit Knowledge : TK) ท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน 

     ๒. กิจกรรมการสรางและแสวงหาความรู 

     ๓. กิจกรรมการจัดความรูใหเปนระบบ 

     ๔. กิจกรรมการประมวลและกล่ันกรองความรู 

     ๕. กิจกรรมเขาถึงความรู 

     ๖. กิจกรรมการแบงปนแลกเปล่ียนความรู 

     ๗. กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 



 

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ไดแกการศึกษา เรียนรู 

และทําความเขาใจกับเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

ไดแก (รายละเอียดตามผนวก ข) 

     ๑. การเตรียมการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

     ๒. การส่ือสาร 

     ๓. กระบวนการและเครื่องมือ 

     ๔. การเรียนรู 

     ๕. การวัดผล 

     ๖. การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

การติดตามและประเมินผล 

รร.จปร. จะติดตามประเมินผลการจัดการความรูโดยมุงเนนวัดผลสําเร็จ ๓ ประเด็น คือ 

     ๑. ดานระบบและกระบวนการจัดการความรู 

     ๒. ดานผลลัพธ ( Out put) 

     ๓. ดานผลกระทบท่ีเปนประโยชน ( Out come) 

ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 

     ๑. จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดการความรู 

     ๒. จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 

     ๓. จํานวนขอมูล ความรูท่ีไดรับการถายถอดและรวบรวมข้ึน 

     ๔. จํานวนชองทางในการเขาถึงองคความรู 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผล 

     ๑. การจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

     ๒. แบบสํารวจ / แบบประเมินโครงการ 



ผนวก ก 

กระบวนการจัดการความรูของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู หวงเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ การบงช้ีความรู 

- ประชุมกําหนดหัวขอการจัดการความรู 

- คัดเลือกหัวขอและจัดลําดับความเรงดวน

ในการจัดทําการจัดการความรู 

- การสงหัวขอจัดการความรูให รร.จปร. 

 

- ธ.ค.๕๔ 

- ธ.ค.๕๔ 

 

- ม.ค.๕๕ 

 

จํานวนหัวขอการจัดการ

ความรู 

 

หนวยงานยอยไมนอย

กวาหนวยงานละ ๓ 

หัวขอ 

 

หนวยงานยอย 

รร.จปร. รายชื่อ   

ตาม ผนวก ค 

 

คณะกรรมการ KM 

ของหนวย 

 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 

- การจัดต้ังคณะทํางาน หรือกลุม CoP แต

ละหัวขอการจัดการความรู 

- การรวบรวมองคความรูจากเอกสาร หรือ

จาก website 

- คณะทํางานประชุม ถายทอดความรู แสดง

ความคิดเห็น 

- บันทึกขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือรอการ

กลั่นกรอง 

 

- ม.ค.๕๕ 

 

- ม.ค. – ส.ค. ๕๕ 

 

- ม.ค. – ส.ค. ๕๕ 

 

- ม.ค. – ส.ค. ๕๕ 

 

- คณะทํางานหัวขอการ

จัดการความรู 

- การรวบรวมองค

ความรู 

- จํานวนหัวขอการ

จัดการความรู 

 

มีคณะทํางานครบทุก

หัวขอการจัดการ

ความรู 

 

 

หนวยงานยอย 

รร.จปร.  

 

คณะกรรมการ KM 

ของหนวย 

 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 

- จัดแยกหมวดหมูเอกสารความรู 

- นําความคิดเห็นของบุคลากรมาจัดแยก

หมวดหมู 

 

- ม.ค. – ส.ค. ๕๕ 

- ม.ค. – ส.ค. ๕๕ 

 

จํานวนหัวขอการจัดการ

ความรู 

 

หนวยงานยอยไมนอย

กวาหนวยงานละ ๓ 

หัวขอ 

 

หนวยงานยอย 

รร.จปร.  

 

คณะกรรมการ KM 

ของหนวย 

 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 

- ประชุมเพ่ือกลั่นกรองความรู 

- รวมรวมความรูจัดทําเปนรูปเลมตาม

รูปแบบท่ีกําหนด 

 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

 

จํานวนหัวขอการจัดการ

ความรู 

 

หนวยงานยอยไมนอย

กวาหนวยงานละ ๓ 

หัวขอ 

 

หนวยงานยอย 

รร.จปร.  

 

คณะกรรมการ KM 

ของหนวย 

 



ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู หวงเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๕ การเขาถึงความรู 

- การพัฒนา website 

- แปลงขอมูลเปนไฟล pdf และสราง 

keyword  

- ระบบสืบคนขอมูล 

- การใหขาราชการ รร.จปร. เขาถึงแหลง

ความรู 

 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

 

 

- จํานวนหัวขอการ

จัดการความรู 

- ระบบการสืบคนขอมูล 

- จํานวนครั้งการเขาถึง

ความรู 

 

- หนวยงานยอยไม

นอยกวาหนวยงานละ 

๓ หัวขอ 

- ระบบการสืบคน

ขอมูลมีมาตรฐาน 

- ๓๐% ของผูที

ปฏิบัติงานในหัว

ขอความรูน้ันๆ 

 

- หนวยงานยอย 

รร.จปร.  

- ขาราชการ รร.จปร. 

 

- กทท.ฯ 

- คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เชนการ

สัมมนา หรือการจัดนิทรรศการ 

 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

 

 

จํานวนการจัดกิจกรรม 

 

จํานวน ๑ ครั้ง 

 

ขาราชการ รร.จปร. 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 

๗ การเรียนรู 

- การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหผูท่ี

เกี่ยวของนําไปใชงานจริง 

- การปรับปรงุขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 

 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

 

- ม.ค. – ก.ย. ๕๕ 

 

จํานวนหัวขอการจัดการ

ความรูท่ีไดรับการ

ประเมิน 

 

หนวยงานยอยไมนอย

กวาหนวยงานละ ๑ 

หัวขอ 

 

ขาราชการ รร.จปร. 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ข 

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู หวงเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ การเตรียมการและการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 

- การประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ 

ความตระหนักรูในความสําคัญ ประโยชน

และการมีสวนรวม 

- การอบรม และบรรยาย 

 

 

พ.ย.๕๔–ก.ย.๕๕ 

 

 

 

ชองทางสื่อสารและ

จํานวนครั้งการสงเสริม

ความรู 

 

 

ไมนอยกวา ๓ ครั้ง 

 

 

ขาราชการ รร.จปร. 

 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. และ

ของหนวย 

 

๒ การสื่อสาร 

- ประชุมชี้แจง ในการประชุม นขต.รร.จปร. 

- ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู 

รร.จปร. 

- ประชาสัมพันธ และชี้แจงการดําเนินการ

ดานการจัดการความรู 

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ 

 

พ.ย.๕๔–ก.ย.๕๕ 

 

 

 

- จํานวนครั้งการประชุม 

- จํานวนการรายงาน

ความกาวหนาและ

สําเนาแจกจาย 

 

มีคณะทํางานครบทุก

หัวขอการจัดการ

ความรู 

 

 

ขาราชการ รร.จปร. 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. และ

ของหนวย 

 

๓ กระบวนการและเคร่ืองมือ 

- จัดทํา web site ดานการจัดการความรู 

- พัฒนาเครื่องมือระบบการจัดเก็บ สืบคน 

และเขาถึงขอมูลความรู 

- จัดเก็บคลังความรูดานตางๆ รวมถึงขอมูล

พ้ืนฐาน รร.จปร. 

 

พ.ย.๕๔–ก.ย.๕๕ 

 

 

- จํานวนหัวขอการ

จัดการความรู 

- ระบบการสืบคนขอมูล 

- จํานวนครั้งการเขาถึง

ความรู 

 

- หนวยงานยอยไม

นอยกวาหนวยงานละ 

๓ หัวขอ 

- ระบบการสืบคน

ขอมูลมีมาตรฐาน 

 

- หนวยงานยอย 

รร.จปร.  

- ขาราชการ รร.จปร. 

 

- กทท.ฯ 

- คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 



- จัดหารวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณในการ

สนับสนุนกิจกรรมจัดการความรู 

- ๓๐% ของผูที

ปฏิบัติงานในหัว

ขอความรูน้ันๆ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู หวงเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๔ การเรียนรู 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู เชนการจัด

ประชุมสัมมนา 

- การศึกษาดูงาน 

 

พ.ย.๕๔–ก.ย.๕๕ 

 

 

จํานวนการจัดกิจกรรม 

 

จํานวน ๑ ครั้ง 

 

ขาราชการ รร.จปร. 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 

๕ การวัดผล 

- การวัดผลผลงานการจัดการความรูของ

หนวยงาน 

 

ก.ย.๕๕ 

 

 

จํานวนหัวขอการจัดการ

ความรูท่ีไดรับการ

ประเมิน 

 

หนวยงานยอยไมนอย

กวาหนวยงานละ ๑ 

หัวขอ 

 

หนวยงานยอย 

รร.จปร. 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 

๖ การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 

- การจัดงาน “การจัดการความรู รร.จปร.” 

 

ก.ย.๕๕ 

 

 

จํานวนการจัด

นิทรรศการ 

 

ยังไมจัดในปน้ี 

 

ขาราชการ รร.จปร. 

 

คณะกรรมการ KM 

ของ รร.จปร. 

 

 

 

 



ผนวก ค รายช่ือหนวยงาน รร.จปร. 

 

หนวยงานหลัก หนวยงานรอง ผูรับผิดชอบ (ประสานงาน) หมายเหตุ 

บก.รร.จปร. สง.ผบ.รร.จปร. พ.ท.ชยานันทฯ  

 สง.รอง ผบ.รร.จปร.(๑) ,,  

 สง.รอง ผบ.รร.จปร.(๒) ,,  

 สง.เสธ.รร.จปร. ,,  

 สง.รอง เสธ.รร.จปร.(๑) ,,  

 สง.รอง เสธ.รร.จปร.(๒) ,,  

 กกพ.ฯ ,,  

 กยข.ฯ ,,  

 กกบ.ฯ ,,  

 กกร.ฯ ,,  

 กสว.ฯ ,,  

 ผคง.ฯ ,,  

 แผนกธุรการ ,,  

 กง.ฯ ,,  

 หอสมุดและพิพิธภัณฑ พ.อ.วัลลภฯ  

 กทท.ฯ ,,  

 ทองเท่ียว ,,  

พัน ร.รร.จปร.  พ.ท.ชยานันทฯ  

สกศ.รร.จปร. บก.สกศ.ฯ พ.อ.อโณทัยฯ  

 กอศ.ฯ ,,  

 กมส.ฯ ,,  

 เคมี ,,  

 กวล.ฯ ,,  

 กฟส.ฯ ,,  

 กคศ.ฯ ,,  

 กวค.ฯ ,,  

 กวส.ฯ ,,  

 กวฟ.ฯ ,,  

 กวย.ฯ ,,  

 กปศ.ฯ ,,  
  



หนวยงานหลัก หนวยงานรอง ผูรับผิดชอบ (ประสานงาน) หมายเหตุ 

สวท.รร.จปร. บก.สวท.ฯ พ.อ.สนธิเดชฯ  

 กตก.ฯ ,,  

 กกลร.ฯ ,,  

 กสสก.ฯ ,,  

 กสสช.ฯ ,,  

 กสพศ.ฯ ,,  

 กฝอ./ทป.ฯ ,,  

 กปศ.ฯ ,,  

กรม นนร.รอ. บก.กรม นนร.รอ. พ.ต.ตรียุทธฯ  

 กจตน.ฯ ,,  

 กพศ.ฯ ,,  

สบร.รร.จปร. บก.สบร.ฯ ร.อ.ตุลวัตรฯ  

 กพธ.ฯ ,,  

 กยย.ฯ ,,  

 กสฝ.ฯ ,,  

 ผสก.ฯ ,,  

 ผสพ.ฯ ,,  

 ผขส.ฯ ,,  

 ผสส.ฯ ,,  

 โรงพิมพ ,,  

รพ.รร.จปร.  พ.ท.หญิง จิรัชยาฯ  
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