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มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมี
วิธีการบริหารที่ดี  จึงได้น าการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่
สามารถก าหนดขึ้น  และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์กรได้จัดวางระบบการจัดการความรู้   
และแผนการด าเนินงานการจัดองค์ความรู้ ให้เป็นปัจจุบัน 
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บทที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  สภาพทั่วไป 

 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

 ต ำบลทับสวำยมีพ้ืนที่ต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทยทั้งหมดประมำณ  30  ตำรำงกิโลเมตร  
หรือประมำณ  17,500  ไร่  เป็นเขตปกครององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยโดยจ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่
ต ำบลทับสวำย  มีจ ำนวนเต็ม  7  หมู่บ้ำน  และหมู่ที่  8  มีพ้ืนที่บำงส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลต ำบล 
ห้วยแถลง 

 ที่ตั้ง 

  ต ำบลทับสวำยตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ  ไปทำงทิศเหนือเป็น
ระยะทำงประมำณ  3  กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทำงด้ำนทิศตะวันออกของจังหวัดนครรำชสีมำ  ตำมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข  226  (นครรำชสีมำ – บุรีรัมย์)  ซึ่งมีระยะทำงประมำณ  60  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่ำงจังหวัดนครรำชสีมำกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้ำนหนองตะไก้ และบ้ำนสระแก้ว   ต ำบลเมืองพลับพลำ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้ำนตะโก  และบ้ำนหนองโน  ต ำบลตะโก 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้ำนหลุมดิน  เขตเทศบำลต ำบลหินดำด 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้ำนหนองโสน  และบ้ำนห้วยแถลง  เขตเทศบำลต ำบลห้วยแถลง 
 พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
  ทิศเหนือติดต่อกับบ้ำนหนองตะไก้และบ้ำนสระแก้ว  ต ำบลเมืองพลับพลำ   เริ่มจำกพิกัด   
TB  424729  ไปทำงทิศตะวันออกตำมถนน  รพช.  ถึงพิกัด  TB 433630  ระยะทำงประมำณ  0 + 900  กม. 
ไปทำงทิศตะวันออกตำมถนน  รพช.  ไปบรรจบสำมแยกถนนลูกรังบ้ำนตะไก้  ถึงพิกัด  442627  ระยะทำง
ประมำณ  0+850  กม.  ไปตำมทำงเกวียนบรรจบถนน  รพช.  บ้ำนสระแก้ว  ที่พิกัด  TB 472650  ระยะทำง
ประมำณ  4+200  กม.  ไปทำงทิศตะวันออกตำมถนน  รพช.  ไปบรรจบทำงเกวียน  ที่พิกัด  TB 470653  
ระยะทำงประมำณ  2+100  กม.  ไปทำงทิศตะวันออกตำมถนนลูกรัง  ไปบรรจบถนน  รพช.  ที่พิกัด  
TB 499643  ระยะทำงประมำณ  1+100  กม. 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้ำนตะโก  และบ้ำนหนองโน  ต ำบลตะโก  เริ่มจำกพิกัด  TB 499643  ไป
ทำงทิศใต้ตำมถนน  รพช.  ถึงพิกัด  TB 498632  ระยะทำงประมำณ  1+100 กม.  ไปทำงทิศตะวันตกตำม
ถนน  รพช.  ถึงพิกัด  TB 494732  ระยะทำงประมำณ  0+400 กม.  ไปทำงทิศใต้ตำมถนน  รพช.  ถึงพิกัด  
TB 494721  ระยะทำงประมำณ  1+150  กม.  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ตำมถนน  รพช.  ถึงพิกัด   
TB 492619  ระยะทำงประมำณ  0+400  กม.  ไปทำงทิศตะวันตกตำมทำงเกวียน  ถึงพิกัด  TB 485619  
ระยะทำงประมำณ  0+650  กม.  ไปทำงทิศใต้  ตำมทำงเกวียนถึงพิกัด  TB 485614  ระยะทำงประมำณ  
0+500 กม.  ไปทำงทิศตะวันตกลงไปทำงทิศใต้ตำมทำงเกวียนบรรจบถนน  รพช.  ถึงบ้ำนตะโก  TB 487607  
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ระยะทำงประมำณ  2+100  กม.  ต่อไปตำมถนน  รพช.  ผ่ำนบ้ำนตะโก  พิกัด  TB 494706  ระยะทำง
ประมำณ  0+800  กม.  ไปทำงทิศใต้ตำมทำงเกวียน  ไปบรรจบทำงรถไฟ  ถึงพิกัด  TB 502593  ระยะทำง
ประมำณ  1+500  กม. 
  ทิศใต้  ติดต่อกับหนองโสน  บ้ำนห้วยแถลง  เขตเทศบำลต ำบลห้วยแถลง  เริ่มจำกพิกัด  TB 501592  
ไปทำงทิศตะวันตกตำมแนวรำงรถไฟผ่ำนบ้ำนสุขสันต์  ถึงพิกัด  TB 407596  ระยะทำงประมำณ 9+500 กม. 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้ำนหลุมดิน  เขตเทศบำลต ำบลหินดำด  บ้ำนโนนส ำรำญ  ต ำบลเมือง
พลับพลำ  เริ่มจำกทำงเกวียนที่บรรจบรำงรถไฟที่พิกัด  TB 502593  ไปทำงทิศตะวันตกตำมรำงรถไฟไปถึง
พิกัด  TB 40896  ระยะทำงประมำณ  9+300  กม.  ไปทำงทิศเหนือตำมทำงเกวียนบรรจบถนน  รพช.  ที่
พิกัด  TB 426599  ระยะทำงประมำณ  0+300 กม.  ไปทำงทิศตระวันออกเฉียงเหนือตำมถนนลูกรังถึงบ้ำน
สระทอง  ที่พิกัด  TB 427617  ระยะทำงประมำณ  3+000  กม.  จำกบ้ำนสระทองตำมถนนลูกรังไปทำงทิศ
เหนือบรรจบถนน  รพช.  บ้ำนโนนส ำรำญ  ที่พิกัด  TB 425629 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย ได้รับกำรยกฐำนะเป็น “องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย” เมื่อวันที่ 
23 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2540  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับกฤษฎีกำ เล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24  กุมภำพันธ์ 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1  แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

1.2  สภาพทางสังคม 

 กำรประกอบอำชีพ 
  ส่วนใหญ่ประชำชนต ำบลทับสวำย  ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  โดยปลูกข้ำวจ้ำว  ข้ำวเหนียว  อ้อย  
ข้ำวโพด  เลี้ยงสัตว์  คิดเป็นร้อยละ  65 
  รองลงมำเป็นอำชีพรับจ้ำงทั่วไป   อำชีพค้ำขำย    ธุรกิจส่วนตัว  รำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
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1.3  สภาพทางเศรษฐกิจ 

  ด้ำนเศรษฐกิจ 

- รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  ประจ ำปี  2560 

 

- รำยจ่ำยเฉลี่ยครัวเรือน 
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2.  ข้อมูลประชากร 

จ ำนวนประชำกร 
ข้อมูลจ ำนวนประชำกร  ณ  เดือนตุลำคม  2560 
ประชำกรทั้งสิ้น  4,073  คน    แยกเป็นชำย  2,030 คน 
           แยกเป็นหญิง  2,043 คน 
           มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย   136 คน/ตร.กม. 
          มีจ ำนวนทั้งหมด 1,264 ครัวเรือน 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน ชื่อผู้น าชุมชน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้ำนทับสวำย  617 648 1,265 427 นำยฌำนปกรณ์  เอ่ียมรัมย์ 
2 บ้ำนทับสวำยพัฒนำ  518 557 1,075 307 นำยเจริญ    วันไธสง 
3 บ้ำนสะพำนสำม  92 105 197 70 นำยจักรกริช   แสงโลโพ 
4 บ้ำนเจริญผล 268 256 524 154 นำงกนกพัตร    นำคทองหลำง 
5 บ้ำนหนองหว้ำ 104 86 190 61 นำยวิเชียร    โยวรำช 
6 บ้ำนบุตะเภำ 156 129 285 100 นำยสมหมำย  ถิ่นดอนหวำย 
7 บ้ำนสระทอง 259 246 505 132 นำยด ำเนิน      นนทะกำร 
8 บ้ำนสุขสันต์ 16 16 32 13 นำยปพิษร      เงำะสนำม 

  รวม 2,030 2,043 4,073 1,264     
 

3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กำรโทรคมนำคม 
 -  มีโทรศัพท์พ้ืนฐำนประจ ำบ้ำนไม่ครบทุกครัวเรือน 
 -  มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครบทุกครัวเรือน 
 -  โทรศัพท์สำธำรณะ  มีจ ำนวน  6  ตู้  

กำรไฟฟ้ำ 
-  ประชำกรในพ้ืนที่ต ำบลทับสวำยมีไฟฟ้ำใช้ทุกหมู่บ้ำน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน  ส่วนไฟฟ้ำสำธำรณะ
ยังมีไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ด้ำนสำธำรณสุข 
 -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนต ำบลทับสวำย  จ ำนวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่บ้ำนทับสวำย  หมู่ที่  1)   
โดยมี  นำยประสิทธิ์  กสิประกอบ  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
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4.  ด้านสิ่งแวดล้อมฯ 

จ ำนวนแหล่งน้ ำ 
แหล่งน้ ำภำยในต ำบลทับสวำย  มีทัง้สิ้น  16  แห่ง 
 หมู่ที ่ 1  บ้ำนทับสวำย 
  1)  สระหลุ่งไผ่ 
  2)  สระใหม่  
 หมู่ที่  2  บ้ำนทับสวำยพัฒนำ 
  3)  สระประมง(ฟู้ดแบ้งค์)            
  4)  สระบ้ำนทับสวำย        
  5)  สระฝำยใต้            
  6)  ห้วยคำลิ้น         
 หมู่ที่  3  บ้ำนสะพำนสำม 
  7)  สระน้ ำบ่อใน    
  8)  สระน้ ำบ่อนอก  (สระน้ ำต้นตำล)    
 หมู่ที่  4  บ้ำนเจริญผล 
  9)  สระผู้ใหญ่สอน        
  10)  สระแดง           
 หมู่ที่  5  บ้ำนหนองหว้ำ 
  11)  สระสำธำรณะประโยชน์(ประปำ)        
  12) คลองอีสำนเขียว     
 หมู่ที่  6  บ้ำนบุตะเภำ 
  13)  สระเก็บน้ ำขนำดเล็กเพ่ือกำรเกษตรผสมผสำน  (สระตะแบง)    
  14)  สระหนองหว้ำ       
 หมู่ที่  7  บ้ำนสระทอง 
  15)  อ่ำงเก็บน้ ำโคกหนองแดง    
  16)  สระน้ ำสำธำรณะบ้ำนสระทอง   
  17)  ล ำห้วยยะหยำน 
  18)  คลองอีสำนเขียว     
 หมู่ที่  8  บ้ำนสุขสันต์ 
  19)  ล ำห้วยตะโก 
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5.  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

 จ ำนวนหมู่บ้ำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย มีหมู่บ้ำนทั้งหมด จ ำนวน   8  หมู่บ้ำน 
หมู่ที่  1 บ้ำนทับสวำย 
หมู่ที่  2 บ้ำนทับสวำยพัฒนำ 
หมู่ที่  3 บ้ำนสะพำนสำม 
หมู่ที่  4  บ้ำนเจริญผล 
หมู่ที่  5 บ้ำนหนองหว้ำ 
หมู่ที่  6 บ้ำนบุตะเภำ 
หมู่ที่  7  บ้ำนสระทอง 
หมู่ที่  8  บ้ำนสุขสันต์ 
* จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตพ้ืนที่ต ำบลทับสวำย มีจ ำนวน  8  หมู่บ้ำน   หมู่ที่ 8 มีพ้ืนที่บำงส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบำลต ำบลห้วยแถลง  อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
6.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 บ้ำนทับสวำย  หมู่ที่ 1  ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลทับสวำย  -  กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี    -  ธนำคำรอำหำรเพื่อชุมชน 
-  กลุ่มแม่บ้ำนพัฒนำอำชีพ    -  กองทุนแม่ของแผ่นดิน         -  กองทุนบริหำรจัดกำรขยะ 
-  กลุ่มปลูกหม่อน      -  กลุ่มภูมิปัญญำชำวนำไทย     -  สถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
-  กลุ่มปลูกงำพันธุ์ดี  หมู่ 1 – 2   -  กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำไหม         -  ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน  
-  กลุ่มเยำวชน  หมู่ 1 – 2    -  กองทุนขยำยเมล็ดพันธุ์พืช    -  ฌำปนกิจสงเครำะห์ต ำบลทับสวำย 
-  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต    -  กลุ่มสำนตะกร้ำจำกเส้นพลำสติก   -  กองทุนยำ 
-  กลุ่มเผำถ่ำนจำกถัง  200 ลิตร   -  กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน         -  อปพร. ต ำบลทับสวำย  
-  ชมรมผู้สูงอำยุต ำบลทับสวำย   -  ธนำคำรข้ำว  หมู่  1 – 2      -  กข.คจ.  
-  ศูนย์สำธิตกำรตลำด      -  ศูนย์สงเครำะห์รำษฎร         -  กองทุนหมู่บ้ำน(เงินล้ำน) 
-  โรงสีชุมชน       -  กลุ่มดนตรีพื้นบ้ำน             -  กลุ่มฌำปนกิจสงเครำะห์ออมทรัพย์
ทับสวำย 
 บ้ำนทับสวำยพัฒนำ หมู่ที่  2  ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์      -  โรงสชีุมชน                       -  กลุ่มทอผ้ำไหม 
-  กลุ่มสำนตะกร้ำจำกเส้นพลำสติก   -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน            -  ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ชุมชน 
-  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันและพลำสติก       
 บ้ำนสะพำนสำม   หมู่ที่  3  ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลทับสวำย              -  กลุ่มธนำคำรข้ำว             -  กลุ่มปลูกแตงแคนตำลูป 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำสระผม  สบู่  น้ ำยำล้ำงจำน       -  โรงสชีุมชน        -  กลุ่มเลี้ยงปลำในบ่อซีเมนต์ 
-  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพันธุ์ไข่        -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม        -  กลุ่มจัดหำสุกรพันธุ์ดี 
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 บ้ำนเจริญผล  หมู่ที่  4   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มจักสำน     -  กลุ่มเกษตรกรท ำนำ                    -  กลุ่มขำยไก่ย่ำง  
-  กลุ่มธนำคำรข้ำว    -  กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน                 -  กลุ่มใบตองประดิษฐ์ 
-  กลุ่มออมทรัพย์       -  กลุ่มเย็บจักอุตสำหกรรม              -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
-  กลุ่มถักกระเป๋ำจำกไหมญี่ปุ่น     
 บ้ำนหนองหว้ำ  หมู่ที่  5   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มออมทรัพย์    -  โรงสีชุมชน                         -  กองทุนพัฒนำหมู่บ้ำน 
 บ้ำนบุตะเภำ  หมู่ที่  6   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่ ไก่พ้ืนเมือง  เป็ดพันธุ์ไข่    -  กลุ่มออมทรัพย์     -  กลุ่มธนำคำรข้ำว 
-  กลุ่มเลี้ยงปลำในบ่อซีเมนต์       -  โรงสชีุมชน                            -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 
-  ศูนย์สำธิตกำรตลำด    -  กลุ่มจัดหำสุกรพันธุ์ดี   
 บ้ำนสระทอง  หมู่ที่  7   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มออมทรัพย์      - กลุ่มเลี้ยงปลำในหนองน้ ำสำธำรณะ    - กลุ่มธนำคำรข้ำว 
-  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำสระผม  สบู่  น้ ำยำล้ำงจำน      -  กลุ่มปลูกไผ่หลงฤดูปลูกมะนำว  และผักหวำน 
 บ้ำนสุขสันต์  หมู่ที่  8   ประกอบด้วยกลุ่มต่ำงๆ  ดังนี้ 
-  กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ    - เลี้ยงปลำในบ่อนำข้ำว                  -  กลุ่มปลูกข้ำวพันธุ์ดี 
 
7.  แผนผังการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
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8.  แผนผังการบริหารงานของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
  รูปแบบการจัดการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
1.  กำรจัดกำรศึกษำในระบบ  ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้ำนทับสวำย 
2.  กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  ได้แก่  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย 
3.  กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  ได้แก่  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้วยแถลง  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบลทับสวำย  
และแหล่งเรียนรู้ในต ำบลทับสวำย 
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บทที่  2 
หลักการจัดการเรียนรูข้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

หลักการการจัดการความรู้ 
   1.  เชื่อมโยงยุทธศำสตร์  
   2.  น ำไปใช้ได้จริงเหมำะสมกับงำนและได้จำกกำรปฏิบัติงำนประจ ำ (ควำมชัดเจนของวิธีกำรข้ันตอน/มี   
        กระบวนกำร/ก่อเกิดผลผลิต/สำมำรถวัดค่ำได้)  
   3.  ตอบสนองเป้ำหมำย  
   4.  ไม่จ ำกัดรูปแบบกิจกรรม 

การจัดการศึกษาภายในกองการศึกษาฯ 
 กำรจัดกำรศึกษำภำยในกองกำรศึกษำฯ  เป็นกำรสร้ำงช่องทำงให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ซึ่งกันและกัน
ภำยในระหว่ำงบุคลำกร  ควบคู่ไปกับกำรรับควำมรู้จำกภำยนอก  เป้ำประสงค์ส ำคัญ  คือ  เอ้ือให้เกิดโอกำส
ในกำรหำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  (Best Practices)  เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำและสร้ำงเป็นฐำนควำมรู้ที่เข้มแข็ง  
(Core competence)  ของกองกำรศึกษำฯ  เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลำ 

ที่มาของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 
 กำรพัฒนำกองกำรศึกษำฯ  บุคลำกรของกองกำรศึกษำฯ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือกำร
ขับเคลื่อนกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล  รวมทั้งลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวก  
รวดเร็ว  และข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้งำนนั้นประสบผลส ำเร็จ 

ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 
 กำรจัดกำรควำมรู้  คือ  กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในกองกำรศึกษำฯ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล  
หรือเอกสำร  มำพัฒนำให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุกคนในกองกำรศึกษำฯ สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้  และพัฒนำ
ตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  อันจะส่งผลให้กองกำรศึกษำฯมีควำมสำมำรถใน
กำรบรรลุประสิทธิผลของกองกำรศึกษำฯ  โดยที่ควำมรู้มี  2  ประเภท  คือ 
  1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์  พรสวรรค์
หรือสัญชำติญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ  เป็นควำมรู้ที่ไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำ
เป็นค ำพูดหรือลำยลักษณ์อักษรได้โดยง่ำย  เช่น  ทักษะในกำรท ำงำน  งำนฝีมือ  หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์  
บำงครั้งจึงเรียกว่ำ  ควำมรู้แบบนำมธรรม 
  2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นควำมรู้ที่สำมำรถรวบรวม  ถ่ำยทอดได้  โดยผ่ำน
วิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น  กำรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร  ทฤษฎี  คู่มือต่ำง ๆ  และบำงครั้งเรียกว่ำเป็นควำมรู้แบบ
รูปธรรม 

เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
 เพ่ือให้กองกำรศึกษำฯมีกำรเรียนรู้กำรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร  กำรสร้ำงและใช้ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน  มีกำรเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้  ส่วนในแง่ของบุคคลในหน่วยงำน  เช่น  ถ้ำเป็น
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หน่วยงำนรัฐก็จะเป็นบุคลำกรในองค์กรเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  และสำมำรถเรียนรู้จำกผู้อ่ืน  ซึ่งอำจจะเป็น
เพ่ือนร่วมงำนหรือผู้ใช้บริกำร 

 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
-  พัฒนำคน  Human  Development  (เพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร) 
-  พัฒนำงำน  Work  Development  (สร้ำงสรรค์นวัตกรรมในกำรท ำงำนให้มีคุณภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์) 
-  พัฒนำองค์ควำมรู้  Knowledge  Development  (เพ่ิมพูน/ใช้ประโยชน์/รักษำ) 
-  พัฒนำองค์กร  Organization  Development  น ำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

แผนผังแนวคิด 

 

 
 

 กำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำนทั้งท่ีเป็นควำมรู้ที่ส ำคัญและเป็นปัญหำที่ต้อง
น ำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้มำช่วย  และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้  (Knowledge 
Assets)  มีกำรรักษำ  พัฒนำให้ทันสมัย  สร้ำงแหล่งขุมปัญญำ  และน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร  ตลอดจนกำรเผยแพร่ควำมรู้ ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 
 “ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 
1.ความพอประมาณ 

ไม่หวังสูงเกินไป 
สำมำรถบรรลุส ำเร็จได้ 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 

ท ำควำมเข้ำใจในควำมรู้
ที่มีในกองกำรศึกษำฯ

วิเครำะห์กระบวนกำร
สร้ำงสรรค์ควำมรู้ใหม่

ประเมินฐำนควำมรู้ของ
กองกำรศึกษำฯ

เสนอระบบใหม่เพ่ือจับ
ยึดและใช้ควำมรู้

ก ำหนดระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่มีประสิทธิภำพ

พัฒนำจูงใจเพ่ือกำร
แลกเปลี่ยนและใช้ควำมรู้

จัดท ำควำมรู้ใหม่ให้ง่ำย
ต่อกำรน ำไปใช้ ท ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควำมรู้ได้จำกกำร

ปฏิบัติงำน
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ตำมกำรเอ้ืออ ำนวยของสภำพแวดล้อม 
2. ความสมเหตุสมผล 

สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
มีควำมเป็นมำตรฐำน 
มีควำมยั่งยืน 
พัฒนำงำน/พัฒนำคน 

3. มีภูมิคุ้มกัน 
พ้ืนฐำนควำมถูกต้องเป็นธรรม 
กำรมีส่วนร่วมของทุกคน 
สำมำรถวัดผลได้ 
 

ปัจจัยในการจัดการความรู้ (Knowledge Management)   
 1.  พ่ึงพำ  ช่วยเหลือ  เอ้ือเฟ้ือ 
 2.  แบ่งปัน  แลกเปลี่ยน  ถ่ำยทอด 
 3.  รวมพลัง  มีควำมสำมัคคี 
 4.  สร้ำงสรรค์  จินตนำกำร 
 5.  ไขว้คว้ำ  แสวงหำ  เรียนรู้ 
 6.  ต่อเนื่อง  ทุกเวลำ 
 7.  ลด  Ego 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คน 
(เพ่ิมศักยภาพคน)

ความรู้ 
(องค์คามรู้ใหม่)

งาน
(พัฒนา)
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บทที่  3 
แนวทางการจัดการความรู ้

การก าหนด Knowledge Vision: KV 
   ขอบเขต  “ควำมรู้ด้ำนกำรปฏิบัติงำนและข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน” 
   เป้าหมาย (ปัจจัย) 
 1. พัฒนำองค์ควำมรู้ (Create/Leverage) : กำรพัฒนำควำมรู้เชิงกำรปฏิบัติงำน 
 2. พัฒนำกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพผลงำน 
 3. กำรถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ 
 การก าหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ปัจจัย) 
  ปัจจัยท่ี 1. พัฒนาองค์ความรู้ (Create/Leverage) 

   ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ภำยในกองกำรศึกษำฯ 

              (จ านวนองค์ความรู้) 
ระดับ 1              ไม่มีองค์ควำมรู้ 
ระดับ 2              องค์ควำมรู้ที่ได้ 1 - 2 เรื่อง 
ระดับ 3              องค์ควำมรู้ที่ได้ 3 - 4 เรื่อง 
ระดับ 4              องค์ควำมรู้ที่ได้ 5 - 6 เรื่อง 
ระดับ 5              องค์ควำมรู้ที่ได้ตั้งแต่ 7 เรื่องขึ้นไป 
  ปัจจัยท่ี 2. พัฒนาการปฏิบัติงานและคุณภาพงาน 
   ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนและ/หรือ
กำรจัดท ำเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน  
         (ขั้นตอน/ระยะเวลาและเครื่องมือฯ ของกลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ) 
ระดับ 1        ไม่มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
         และ/หรือเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 
ระดับ 2         มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
         และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 1 - 2 กลุ่มภำรกิจ 
ระดับ 3         มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
         และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 3 - 4 กลุ่มภำรกิจ 
ระดับ 4         มีกำรจัดท ำขั้นตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
         และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำน 5 - 6 กลุ่มภำรกิจ 
 
ระดับ 5         มีกำรจัดท ำขัน้ตอนและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
         และ/หรือมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภำพงำนครบทุกกลุ่มภำรกิจ 
  ปัจจัยท่ี 3. การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 
   ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ 
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           (จ านวนช่องทางการเผยแพร่) 
ระดับ 1           มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 1 ช่องทำง 
ระดับ 2           มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 2 ช่องทำง 
ระดับ 3           มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 3 ช่องทำง 
ระดับ 4           มีกำรเผยแพร่จ ำนวน 4 ช่องทำง 
ระดับ 5           มีกำรเผยแพร่จ ำนวนตั้งแต่ 5 ช่องทำงขึ้นไป 

การวิเคราะห์กระบวนงาน ความรู้ที่จ าเป็น 
 1.  เป็นควำมรู้ที่ใช้ปฏิบัติงำนประจ ำของกองกำรศึกษำฯ (Actionable Knowledge) 
 2.  เป็นควำมรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำน 
 3.  เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
การวิเคราะห์ตนเอง 
 จุดแข็ง 

1.  บุคลำกรมีขีดสมรรถนะ  ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์  รวมทั้งทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่ำงดี  สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันได้ 
2.  มีเครื่องมือและเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอ  ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำน 
3.  มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง  เป็นไปตำมแผนงำน 

 จุดอ่อน 
1.  ขำดกำรรวบรวมควำมรู้แบบองค์รวมขององค์กร  (ทุกกลุ่มภำรกิจงำน) 
2.  ประสิทธิภำพในกำรติดต่อสื่อสำร/กำรประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มภำรกิจและคณะท ำงำน 
3.  กำรรวมตัว(ประชุม)ของคณะท ำงำนฯ  และกำรให้ควำมส ำคัญกับ  Knowledge Management : 
KM  ของบุคลำกร 
4.  ภำระหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำของบุคลำกร  จึงท ำให้ไม่สำมำรถศึกษำเกี่ยวกับ  
Knowledge Management : KM 

 โอกาส 
1.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของ  Knowledge Management : KM  ช่วยก ำหนดทิศทำงและ
ขับเคลื่อนให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
2.  เทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้/ประชำสัมพันธ์ของกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(e-mail,  Facebook,  web page  ของ  อบต. ทับสวำย  เป็นต้น) 
3.  หน่วยงำนให้กำรสนับสนุนในกำรจัดโครงกำรองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกร 
4.  นโยบำยของหน่วยงำนเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรให้มีคุณภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
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 อุปสรรค 
1.  นโยบำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำน  
สร้ำงควำมสับสน  ให้กับบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
2.  กำรประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำนยังมีไม่มำกพอท ำให้ไม่เป็นที่รู้จักของผู้ที่สนใจศึกษำ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
-  กำรสนับสนุนของผู้บริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  chief knowledge officer : CKO 
-  กำรอุทิศเวลำของคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้  (Facilitator)  และผู้รับผิดชอบทุกคน 
-  ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกคน  ควำมกระตือรือร้นของคณะท ำงำนฯ  และภำวะผู้น ำของ
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ 
 

การจัดการ Knowledge Sharing: KS 

กิจกรรม/โครงกำร 
 1. กำรเรียนรู้ 
  - เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน 
  - เรียนรู้จำกกำรฝึกอบรม 
  - เรียนรู้จำกกำรอ่ำน 
 2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - กิจกรรมกำรสร้ำงสิ่งเร้ำกระตุ้นจิตส ำนึกถึง Knowledge Management: KM 
  - กิจกรรมกำรสนทนำในงำนสำนควำมรู้ (ปัจจัย 1 - 2) 
  - กิจกรรมองค์ควำมรู้น ำทำงสร้ำงคุณภำพ (ปัจจัย 2 ) 
  - กิจกรรมปุจฉำ-วิสัชนำ (ปัจจัย 1 - 2) 
  - กิจกรรมกำรแปลงควำมรู้สู่ขุมทรัพย์ควำมรู้ (ปัจจัย 1) 
  - กิจกรรมกำรปลดปล่อยควำมรู้ (ปัจจัย 3) 
 3. สร้ำงแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันควำมรู้ 
  - กำรให้รำงวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกำศเกียรติคุณ/สิ่งของต่ำงๆแก่ผู้ที่สมควร ได้แก่ 
  - ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ 
  - ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำน/นวัตกรรมควำมรู้ 
  - ผู้ด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับควำมรู้ (Facilitator) 
 4. กำรบันทึกข้อมูล 
  - กำรเก็บข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - ก ำหนดผู้บันทึก 
  - ก ำหนดวิธีกำรบันทึก/รูปแบบ 
  - ข้อมูลที่จะบันทึก 
 5. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร (After Action Review : AAR) 
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การจัดการ Knowledge Asset: KA 

การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ 
-  กำรสร้ำง/ยกระดับควำมรู้ (ประมวลผลเป็นองค์ควำมรู้ในกองกำรศึกษำฯ) 
-  วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้น ำมำสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้ในกองกำรศึกษำฯ 
-  จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนงำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และแบบตรวจสอบงำน 
-  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลควำมรู้ (Knowledge Base) 
-  กำรใช้ควำมรู้ (Knowledge Acting) 
-  กำรเผยแพร่ควำมรู้ (Knowledge Access) ได้แก่ 
  -  เอกสำร, คู่มือ 
  -  เวทีกลุ่มย่อย ระดับกลุ่มภำรกิจ 
-  กำรใช้สื่อโดยช่องทำงต่ำงๆ  เช่น  หนังสือเวียน,  Web Site,  บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
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บทที่  4 
 การด าเนินกิจกรรมตามแผน  
 

 1.  การเรียนรู้ (Learning Management) 

กิจกรรม ลักษณะ การวัดผล หมายเหตุ 

1. เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำนในกอง
กำรศึกษำฯ (Learning by doing) 

- กำรสับเปลี่ยนสำยงำน (Job 
Rotation) และกำรยืมตัวบุคลำกรมำ
ช่วยงำน 
 

- จ ำนวนครั้งที่ได้รับมอบหมำยงำน รวมรวบข้อมูลจำกแต่ละกลุ่มภำรกิจ
ตลอดปี 

2. เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติฝึกอบรม 
(Learning by Training) 

- กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม - จ ำนวนคนที่ได้รับกำรฝึกอบรม รวมรวบข้อมูลจำกภำรกิจตลอดปี 
 
 

3. เรียนรู้จำกกำรอ่ำน (Learning by 
Reading) 

- ส่งเสริมกำรอ่ำน แหล่งควำมรู้ 
มี Web page ควำมรู้  ได้แก่ 
  -  http://www.dla.go.th   
  -  http://www.koratdla.go.th   
  -  http://www.tapsawai.go.th 
 

รวบรวมข้อมูลจำก  
- แบบสอบถำม กำรเข้ำเข้ำใช้

บริกำร 
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  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา 
การทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

(After Action Review: AAR) 

1. กิจกรรมกำรสร้ำงสิ่งเร้ำกระตุ้นจิตส ำนึก
ถึง Knowledge Management : KM  

ประชำสัมพันธ์ KM กองกำรศึกษำฯ ประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมหัวข้อ/ประเด็นในแต่
ละครั้ง 

- ให้ควำมรู้เพิ่มเติมจำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- เอกสำรแนะน ำ KM 

กันยำยน 2561 – ตุลำคม 2562 - เอกสำรประกอบกิจกรรม 
- สื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 

2. กิจกรรมสนทนำในงำนสำนควำมรู้ของ
กองกำรศึกษำฯ 

- กำรแบ่งปันควำมรู้ซึ่งกันและกันภำยในกอง
กำรศึกษำฯ 
- กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบุคคล/ทีม 
- กำรแนะน ำ/กำรสอนงำน/กำรวิเครำะห์งำน 
/แก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน/
เสนอควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
- กำรรวบรวมควำมรู้(บันทึก) ทั้งจำกกำร
ปฏิบัติงำน และที่ได้รับจำกกำรถ่ำยทอดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 

ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 - เอกสำรประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจำกโครงกำร 
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กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา 
การทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

(After Action Review: AAR) 

3. กิจกรรมองค์ควำมรู้น ำทำงสร้ำงคุณภำพ - ก ำหนดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 
- จัดท ำ  Flow Chart 
- จัดท ำแบบตรวจสอบงำนเพ่ือเป็นกรอบ
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

 

ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 - เอกสำรประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจำกโครงกำร 

4. กิจกรรมปุจฉำ – วิสัชนำ - กำรถำม – ตอบ หำรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน 
- เสนอแนวทำงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำน 
- พิจำรณำสั่งกำรในกำรแก้ปัญหำและ
พิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินกำรจำก
ผู้บังคับบัญชำเพื่อใช้เป็นควำมรู้ที่ถูกต้อง 
- จัดท ำแบบประเมิน (แบบส ำรวจควำม
ต้องกำรเรียนรู้, แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ในกำรจัดโครงกำร, แบบประเมินควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหัวข้อ/ประเด็น) 
 

ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 - เอกสำรประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจำกโครงกำร 
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  3.  การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ (Knowledge Asset) 

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะ ระยะเวลา 
การทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

(After Action Review: AAR) 

1. กิจกรรมกำรแปลงควำมรู้สู่ขุมทรัพย์
ควำมรู้ 

1. กำรเรียบเรียง (ประมวลผล) ข้อมูลควำมรู้
ที่ได้มำจัดท ำเป็นองค์ควำมรู้ (ขุมทรัพย์
ปัญญำ) 
2. กำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ไว้เป็นฐำนข้อมูลใน
กำรจัดโครงกำรครั้งต่อไปรวมทั้งกำรทบทวน
ควำมรู้อยู่เสมอ 
3. กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำรมำ
เผยแพร่ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร 
 

ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 - เอกสำรประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจำกโครงกำร 

2. กิจกรรมปลดปล่อยควำมรู้ 1. วิธีกำรเผยแพร่ 
   - คู่มือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้ 
   - Web Site 
   - แจ้งเวียนภำยในองค์กร 
   - Board ประชำสัมพันธ์ 
   - ประชุม/สัมมนำ 
 

ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 - เอกสำรประกอบกิจกรรม 
- บันทึกข้อมูลที่ได้รับจำกโครงกำร 
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การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดการความรู้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ให้มีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ทับสวำยประกอบด้วย 
 1.  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ                       เป็นประธำนกรรมกำร 
 2.  ครูผู้ดูแลเด็ก                เป็นกรรมกำร 
 3.  ผู้ช่วยนักวชิำกำรศึกษำ                                               เป็นกรรมกำร 
 4.  นักวิชำกำรศึกษำ                                        เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ให้คณะกรรมกำร ฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย และรำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 


