
 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

ที ่183 /๒๕๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ (KM Team) 

------------------------------------------------------------------------------ 
 ด้วยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ  2554 ก าหนด

ตัวชี้วัดบังคับในมิติการพัฒนาองค์กร “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  IT7”  โดยก าหนดให้ส่วนราชการคัดเลือกองค์ความรู้ 
ที่จ าเป็นมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  เพ่ือพัฒนาคนในองค์กร เป็นการสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้องค์กรมีการจดัเกบ็ความรู้ทีเ่กิดจากการปฏิบัติงาน   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นทุนทางความรู้และปัญญา บุคลากรสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งผลถึงการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  

 เพ่ือให้การจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้  ดังนี้ 
                              ๑. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive Officer: CEO) 
นายประหยัด  อนุศิลป์         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  
             มีหน้าที่  
             1. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของทีมงานจัดการความรู้   
  2. พิจารณาอนุมัติการก าหนดขอบเขต เป้าหมายของการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ 
                 เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
             3. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
                              2.ทีมจัดการความรู้กลุ่มอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1. นายรังสรรค์   อินทพันธ์       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
    เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer:CKO)   
2. นางสาววรรณา  นาเจริญ      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                        หัวหน้าทีมจัดการความรู้  
3. บุคลากรในกลุ่มอ านวยการทุกคน                                                      คณะท างาน 
                              3.ทีมจัดการความรู้กลุ่มบริหารงานบุคคล   ประกอบด้วย 
1. นายเล็ก  ทาเพ็ชร               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒             
    เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer:CKO) 
2. นายทรงมา  แสงผา             ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                 หัวหน้าทีมจัดการความรู้  
3. บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกคน                                                คณะท างาน 
                                                                                                  /4. ทีมจัดการความรู้... 



                           4. ทีมจัดการความรู้กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. นายสุดใจ  มอญรัต             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
    เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer:CKO)      
2. นายประยุทธ  ละม้ายแข       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                หัวหน้าทีมจัดการความรู้ 
3. บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน                                               คณะท างาน 
                           5. ทีมจัดการความรู้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒   
    เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer:CKO)       
2. นายสมบูรณ์  อ้อยแดง          ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        หัวหน้าทีมจัดการความรู้ 
3. บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน                                       คณะท างาน 
                           6. ทีมจัดการความรู้กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 
1. นางบัวค า  ตั้งสุวรรณ์           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  
    เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer:CKO)     
2. นางบุญเกิด  สิงหพานิช         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน      หัวหน้าทีมจัดการความรู้ 
3. บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนทุกคน                                     คณะท างาน 
                             7. ทีมจัดการความรู้หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
1. นางกษมา  แสนอ่อน            ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                หัวหน้าทีมจัดการความรู้ 
2. นางณัฐฐานุช  ถึงทะเล          นักวิชาการตรวจสอบภายใน                         คณะท างาน 
                        8. ทีมจัดการความรู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายเจตน์  รถกล               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒    
    เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer:CKO)        
2. นายมนูญ  ปิยะคิม               หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   หัวหน้าทีมจัดการความรู้ 
3. บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกคน                   คณะท างาน 
          มีหน้าที่ 
          1. ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO):  เป็นผู้บริหารด้านการจัดการองค์ความรู้ในกลุ่มงาน 
              ให้ค าปรึกษา สนับสนุนส่งเสริม ดูแลและก ากับติดตามให้การบันทึกขุมความรู้ของบุคลากรในกลุ่ม             
              งานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม  
          2. หัวหน้าทีมจัดการเรียนรู้ มีหน้าที่ เป็นผู้น าการบันทึกขุมความรู้ในเว็บไซต์ KM ของส านักงาน 
              เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งดูแล ติดตามช่วยเหลือให้บุคลากรในกลุ่มงานบันทึกขุมความรู้ที่เกิดจาก  
              การปฏิบัติงานของตนเอง อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
                        9. คณะกรรมการจัดท าคลังความรู้และพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้   ประกอบด้วย 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญสุข       ศึกษานิเทศก์                                     หัวหน้า 
2. นางสาวกัญณัฏฐ์   ทับเกตุ       ศึกษานิเทศก์                                     คณะท างาน 
3. นางสาวสุพรรณี    อภัยพิมพ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ     คณะท างาน 
                                                                                                               /มีหน้าที่ดังนี้.. 



            มีหน้าที่ 
            1. พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   
                รวมทั้งการจัดหมวดหมู่คลังความรู้ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของบุคลากรและพัฒนาต่อเนื่อง 
                สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
            2. ดูแลให้ความช่วยเหลือบุคลากรในส านักงานให้สามารถบันทึกขุมความรู้และใช้งานเว็บไซต์ 
                การจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                            ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 

                                   สั่ง  ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
                    
        

    
                                  

                                                             
                    (นายประหยัด อนุศิลป์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 


