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แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๗ 

หน่วย  สบร.รร.จปร.                                          วันท่ี   เดือน  มิ.ย. พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. 

คณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร  ขอส่งแผนการจัดการความรู้  ประจ าปี ๒๕๕๗ 

เรื่อง  การจัดเก็บขยะภายใน รร.จปร. 
จัดท าโดย (ยศ ช่ือ สกุล) ๑.พ.ท.สมหมาย เศรษฐวารี 
                                   ๒.ร.ต.เกียรติพงศ์ ยวดลาด 
                                   ๓.จ.ส.อ.ศักดา เจริญสุข 
เบอร์ติดต่อ  ภายใน ๖๒๔๑๐  มือถือ  ๐๘๗ – ๕๘๖๘๒๒๑ 
ล าดับ รายการ เอกสาร ไฟล์ PDF หมายเหตุ 

๑ รูปเล่ม 
- ปก 
- ปะหน้า 
- ค าน า 
- สารบัญ 
- เนื้อหา – บทท่ี ๑ /-บทท่ี
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-บทท่ี ๓..... 
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เอกสาร ๑ – 
๓ 
เย็บเล่ม 
ตามล าดับ 
จ านวน ๒ ชุด 

๒ แบบฟอร์มท่ี ๑ / /  
๓ แบบฟอร์มท่ี ๒ / /  

 
- ได้ด าเนินการน าไฟล์ PDF ขึ้นบน web site การจัดการความรู้ รร.จปร. แล้ว 

                   ท้ังนี้  คณะกรรมการจัดการความรู้  หน่วย  สบร.รร.จปร. 
                           ได้ตรวจสอบถูกต้อง  และเอกสารครบถ้วนแล้ว 
                                            จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 
                                                พ.อ. 
 
                                                           (วีระพล  ไตรสิงห์) 
                              ผอ.สบร.รร.จปร./ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สบร.รร.จปร. 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ชื่อผลงาน  การจัดเก็บขยะภายใน รร.จปร. 

เจ้าของผลงาน  บก.สบร.รร.จปร. 

ประเภทผลงาน  กลุ่มความรู้ด้านผลงานเชิงปฏิบัติการ 

ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บขยะภายใน รร.จปร.และแนวทางในการ
รณรงค์ให้ครอบครัวก าลังพลมีจิตส านึกในการแยกขยะตลอดจนวิธีคัดแยกขยะรีไซเคิลของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ 
ผขส.สบร.รร.จปร. 

ลักษณะของผลงาน  เป็นเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการจัดการขยะภายใน รร.จปร.แบบครบวงจร 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ๑.การรวบรวมประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญและความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

                             ๒.ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนความรู้ และแนวคิดการท างาน 

ความสัมฤทธิ์  ก าลังพลครอบครัว,นนร.หรือผู้สนใจสามารถน าความรู้การจัดการขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถ
ลดปริมาณขยะให้มีประสิทธิภาพช่วยให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชนได้ 

ความภาคภูมิใจ  ก าลังพลครอบครัว,นนร.หรือผู้สนใจสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ ต่อไปในภายภาคหน้าได้ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการช่วยให้สภาพส่ิงแวดล้อมดีขึ้น ลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึง่ 

 

 

                                                                           ตรวจถูกต้อง 

                                                                                   พ.ท. 

                                                                                        (สมหมาย  เศรษฐวารี) 

                                                                                            หน.สบร.รร.จปร. 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 
                                                                                                                            หน้า 
บทน า                                                                                                                      ๑ 
สารบัญ                                                                                                                    ๒ 
ตอนท่ี ๑  ปัญหาขยะ ภายใน รร.จปร.                                                                                ๓ 
ตอนท่ี ๒  วันเวลาและสถานท่ีในการจัดเก็บขยะ ภายใน รร.จปร.                                               ๓ 
ตอนท่ี ๓  ประเภทถังขยะ                                                                                               ๕                        
ตอนท่ี ๔  การด าเนินการกับขยะแต่ละชนิด                                                                          ๖ 
ตอนท่ี ๕  การรณรงค์ให้ครอบครัวก าลังพลมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ                                                ๘ 
ตอนท่ี ๖  การด าเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล ของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ  ผขส.สบร.รร.จปร.                              ๙ 
ตอนท่ี ๗  งบประมาณ                                                                                                             ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทน า 

            ขยะกับมนุษย์เป็นของคู่กันมาต้ังแต่ดึกด าบรรพ์ ต้ังแต่ต่ืนเช้าถึงเข้านอน เพราะขยะเกิดขึ้นได้เอง  ตาม
ธรรมชาติ และเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ ตลอดจนท้ังปัจจัย ๔ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค สุดท้ายแล้วจะมีขยะเกิดขึ้นตามมา 

            เมื่อเราหลีกเล่ียงกับขยะไม่ได้เราจ าเป็นจะต้องจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ และน าขยะไปท้ิงบริเวณ    ท่ี
ก าหนดไว้ เพื่อให้บริเวณท่ีเราอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็น ส านักงานหรือ บ้านพัก เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี      น่าอยู่น่า
อาศัย หากเรารู้จักวิธีกับการจัดการขยะเราก็จะสามารถหาประโยชน์จากขยะได้ 

           การจัดการความรู้ เรื่องการจัดเก็บขยะท่ีคณะจัดท าได้จัดท าเล่มรายงานเล่มนี้ เพื่อจะให้ประชาชน    ท่ีพัก
อาศัย ใน รร.จปร. และ นนร. รู้จักวิธีท้ิงขยะให้ถูกท่ี (ตามประเภทถังขยะ) และการปฏิบัติงาน          ของพนักงาน
เก็บขยะ ขอขอบคุณพนักงานเก็บขยะทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท า ตลอดท้ังการ   จัดเก็บขยะ ภายใน 
รร.จปร. น าไปท้ิงท่ีบ่อท้ิงขยะ นอก รร.จปร. ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งช่วยให้สภาพแวดล้อมภายใน รร.จปร. มี
สภาพแวดล้อมท่ีดีดังเช่นทุกวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

ตอนที่ ๑ 

ปัญหาขยะ ภายใน รร.จปร. 

            ปัญหาขยะใน รร.จปร. มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ           
ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก การก าจัดขยะนับวันจะมีความยุ่งยาก และต้องส้ินเปลืองพลังงานมากขึ้น รร.จปร. มีก าลัง
พล      และครอบครัวมีบ้านพักอาศัยหลายประเภท คือ บ้านพัก เอ, บ้านพัก บี (บ้านเด่ียว), บ้านพัก ซี (บ้านแฝด), 
บ้านพัก ดี         (ห้องแถว ๆ ละ ๑๐ ห้อง) แฟลต ได้แก่ แฟลต อี (อี ๑ ถึง อี ๘), แฟลต ก (ก ๑ ถึง ก ๑๒), แฟลต 
ข (ข ๑ ถึง ข ๒), แฟลต ค (ค ๑ ถึง ค ๘), แฟลต ง (ง ๑ ถึง ง ๒) และ พัน.ร.รร.จปร. มีบ้านพักประมาณ ๑๖๖ ยูนิต 
รวมท้ังหมด ๑,๔๘๓ ยูนิต           มีประชาชนประมาณ ๖,๐๐๐ คน ประกอบกับมี นนร., พลฯ, และนักท่องเท่ียว
มากมาย ส่งผลให้ประมาณขยะมากขึ้นตาม  ไปด้วย ในขณะท่ี ทบ. พิจารณาให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกขยะเป็น
ล าดับสุดท้าย นอกจากนี้พื้นท่ีรองรับขยะนับวัน      จะหายากเพราะกระทบกับชีวิตชุมชน ดังนั้น จ าเป็นท่ีต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างถูกวิธี โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วม            จึงจะสามารถควบคุมปริมาณขยะได้อย่างยั่งยืน 

ตอนที่ ๒ 
วันเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บขยะ ภายใน รร.จปร. 

             การจัดเก็บขยะ ภายใน รร.จปร. ขยะท้ังหมด ตามอาคาร, ส านักงาน, บ้านพัก และสถานท่ีต่าง ๆ ภายใน 
รร.จปร. ด าเนินการเก็บขยะโดนใช้รถเก็บขยะ จ านวน ๒ คัน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน ๒ ชุด ดังนี้.- 
              ชุดที่ ๑ รถหมายเลขทะเบียน ๘๗๐๖ มี จ.ส.อ. วิสัย  พัตตะเสน  เป็นพลขับ  มีพนักงานเก็บขยะ  จ านวน  ๓  
คน  คือนายสมชาย  ทรงสบาย,  นายสายชล  ช้างข า  และนายสราวุธ   หาดเจียว  รถเก็บขยะ ออกจาก 
ผขส.สบร.รร.จปร.     เวลา ๐๗๔๐ ทุกวัน เว้นวันเสาร์ (ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอาทิตย์) รับผิดชอบเก็บขยะ ดังนี้.- 

 
 

- บก.สบร.รร.จปร. 
- กยย.สบร.รร.จปร. 
- กสฝ.สบร.รร.จปร. 
- ผสพ.สบร.รร.จปร. 
- ผขส.สบร.รร.จปร. 
- โรงพิมพ์ สบร.รร.จปร. 
- บก. กรม นนร.รอ. 

 
 
 
 



-๔- 
- กองการพละศึกษา 
- แฟลต ก, ข, ค และ ง 
- สโมสรนายทหาร 
- พัน.ร.รร.จปร. 

ในแต่ละวันหลังจากเก็บขยะเสร็จจะออกไปท้ิงท่ีบ่อขยะ อบต.พรหมณี จ.นครนายก ในเวลาประมาณ ๑๑๓๐ น. และจะ
กลับเข้าถึง ผขส.สบร.รร.จปร. เวลา ๑๓๓๐ 
            ชุดที่ ๒ รถหมายเลขทะเบียน  ๑๕๔๑๘  มี  จ.ส.อ.นิพัฒน์  ภารา  เป็นพลขับ  มีพนักงานเก็บขยะ  จ านวน  ๓ 
คน  คือ นายชุบ   เกตุรัตน์,  นายฉัตรชัย  แก่นส ารวจ  และนายเลอศักด์ิ  กิจโสภี  รถเก็บขยะ ออกจาก 
ผขส.สบร.รร.จปร. เวลา ๐๗๔๐    ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ (ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์) รับผิดชอบเก็บขยะ ดังนี้.- 
 
 

 
 
 

            วันจันทร์ แฟลต E ๑ – E ๘, C ๑ – C ๑๖๔, ตลาดสด รร.จปร., ซอยบ้านพัก ผบ.รร.จปร., รพ.รร.จปร., 
อาคารภูปฐพี, โรงเล้ียง นนร., หอประชุม, บก.รร.จปร., พระต าหนัก เอ ๑ และ สระว่ายน้ าเขาดินเหนียว 
            วันอังคาร ตลาดสด รร.จปร., ถนนสายบ้าน ผบ.รร.จปร., บ้านพัก B ๑ – B ๒๖ , D ๑ – D ๕๐, 
รพ.รร.จปร.,ศพก.รร.จปร., โรงเล้ียง สกศ.รร.จปร., สวท.รร.จปร., ห้องตัดผม, พระต าหนัก เอ ๑ และ ซอยบ้านพัก 
ผบ.รร.จปร. 
            วันพุธ แฟลต E ๑ – E ๘, C ๑ – C ๑๖๔, ตลาดสด รร.จปร., ซอยบ้านพัก ผบ.รร.จปร., รพ.รร.จปร., 
อาคารภูปฐพี, โรงเล้ียง นนร., หอประชุม, บก.รร.จปร., พระต าหนัก เอ ๑ และ สระว่ายน้ าเขาดินเหนียว 
            วันพฤหัสบดี ตลาดสด รร.จปร., ถนนสายบ้าน ผบ.รร.จปร., บ้านพัก B ๑ – B ๒๖ , D ๑ – D ๕๐, 
รพ.รร.จปร.,ศพก.รร.จปร., โรงเล้ียง สกศ.รร.จปร., สวท.รร.จปร., ห้องตัดผม, พระต าหนัก เอ ๑ และ ซอยบ้านพัก 
ผบ.รร.จปร. 
            วันศุกร์ แฟลต E ๑ – E ๘, C ๑ – C ๑๖๔, ตลาดสด รร.จปร., ซอยบ้านพัก ผบ.รร.จปร., รพ.รร.จปร., 
อาคารภูปฐพี, โรงเล้ียง นนร., หอประชุม, บก.รร.จปร., พระต าหนัก เอ ๑ และ สระว่ายน้ าเขาดินเหนียว 
 

 
 
 
 
 



-๕- 
   วันเสาร์ ตลาดสด รร.จปร., ถนนสายบ้าน ผบ.รร.จปร., บ้านพัก B ๑ – B ๒๖ , D ๑ – D ๕๐, รพ.รร.จปร.
,ศพก.รร.จปร., โรงเล้ียง สกศ.รร.จปร., สวท.รร.จปร., ห้องตัดผม, พระต าหนัก เอ ๑ และ ซอยบ้านพัก ผบ.รร.จปร. 
              ในแต่ละวันหลังจากเก็บขยะเสร็จจะออกไปท้ิงท่ีบ่อขยะ อบต.พรหมณี จ.นครนายก ในเวลาประมาณ ๑๑๓๐ 
น. และจะกลับเข้าถึง ผขส.สบร.รร.จปร. เวลา ๑๓๓๐ 

ตอนที่ ๓ 
ประเภทถังขยะ 

           จ าแนกประเภทถังขยะเพื่อบ่งบอกประเภทของถังขยะเจ้าหน้าท่ีจะพ่นตัวหนังสือติดไว้ท่ีถังขยะเพื่อบ่งบอก
ประเภทถังขยะส าหรับท้ิงขยะดังนี้.- 

 
 

           ถังขยะเศษวัชพืช ตัวหนังสือ สีเขียว ส าหรับใช้ท้ิงขยะเศษใบไม้ ใบไม้สด ใบไม้แห้ง เศษหญ้า กิ่งไม้ขนาด
เล็ก    เปลือกทุเรียน เป็นต้น 
           ถังขยะรีไซเคิล ตัวหนังสือ สีเหลือง ส าหรับใช้ท้ิงขยะรีไซเคิลท่ีน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก สามารถน าไป
ขาย        ท่ีธนาคารขยะ หรือ ร้านรับซื้อของเก่า ได้แก่ อุปกรณ์พลาสติกทุกชนิด ขวด ถุง ถุงก๊อบแก๊บ กระป๋อง
อลูมิเนียมบรรจุน้ า นม เบียร์ น้ าผลไม้ น้ าอัดลม ฝาขวดท าจากอลูมิเนียม เหล็กและโลหะต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ี
ช ารุด กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษต่าง ๆ และกล่องกระดาษ เป็นต้น 
          ถังขยะมีพิษ ตัวหนังสือ สีแดง ส าหรับใช้ท้ิงขยะมีพิษ หรือ ท่ีเป็นอันตราย ได้แก่ แบตเตอรี่ ท่ีใช้แล้ว 
ถ่านไฟฉาย ขวดน้ ายาทาเล็บ ล้างเล็บ น้ ายาท่ีมีสารปรอท หลอดไฟช ารุดหรือใช้แล้ว กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ กระป๋อง
ยาฆ่าแมลงชนิดสเปรย์   ถังบรรจุยาฆ่าแมลง แก้วแตก กระจกแตก ขวดแตก (ห่อป้องกันก่อนท้ิงด้วยผ้าหรือ
กระดาษ) เศษวัสดุก่อสร้าง ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มเอ็กซเรย์ ผ้าอนามัยใช้แล้ว แพรมเพิรส์เด็ก เศษผ้าใช้แล้ว เป็นต้น 
         ถังขยะทั่วไป ตัวหนังสือ สีฟ้า ส าหรับใช้ท้ิงขยะท่ีเหลือจากการทิ้งลงถังขยะท้ัง ๓ ชนิด (ถังขยะเศษวัชพืช, ถัง
ขยะ      รีไซเคิล และ ถังขยะมีพิษ) ได้แก่ เศษผ้า ถุงเท้า รองเท้าเก่า ถ้าเป็นเศษอาหารให้ใส่ถุงพลาสติกก่ อนท้ิง 
เป็นต้น 
         จ านวนถังขยะ 
         ถังขยะตามบ้านพัก A, B, C, D และแฟลต E รวมท้ังแฟลต ก, ข, ค, และ ง จ านวน ๕๒๐ ใบ 
         ถังขยะตามอาคารส านักงาน/ส่วนราชการ  มีจ านวน  ๑๒๐  ใบ 
         พัน.ร.รร.จปร.  มีจ านวน  ๙๐  ใบ 

 
 
 
 
 



-๖- 
 

ตอนที่ ๔ 
การด าเนินการกับขยะแต่ละชนิด 

 
ขยะทั่วไป และขยะมีพิษ   น าไปท้ิงนอก  รร.จปร.  ปัจจุบันท้ังท่ี บ่อขยะ อบต.พรหมณี 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
-๗- 

 
ขยะวัชพืช และก่ิงไม้  พัน.ร.รร.จปร.  เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

                            
 

                       
 
        ขยะรีไซเคิล  พนักงานเก็บขยะเก็บรวบรวม  ให้กับกลุ่มแม่บ้านขยะรีไซเคิลคัดแยกน าไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริม
ของครอบครัว  ปัจจุบันมีภรรยา  ผอ.สบร.รร.จปร.  เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
 

               

 

 

 
 



-๘- 
ตอนที่ ๕ 

การรณรงค์ให้ครอบครัวก าลังพลมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะ 

            การรณรงค์ ให้ครอบครัวก าลังมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะต้ังแต่ระดับครัวเรือน เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บ
ขยะ   ของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ โดย ภริยาของ ผอ.สบร.รร.จปร. จัดให้มีการประชุม พบปะกลุ่มแม่บ้านของก าลังพล 
เพื่อแนะน า      ให้แม่บ้านมีการคัดแยกขยะก่อนน าไปท้ิง หรือจัดเก็บขยะประเภทรี ไซเคิล เพื่อรวบรวมขายเป็น
รายได้เสริมให้กับครอบครัว   ซึ่งภริยาของ ผอ.สบร.รร.จปร. ได้ปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้ว 

      

 

       

 

        

 
 



-๙- 

         

ตอนที่ ๖ 
การด าเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล ของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ  ผขส.สบร.รร.จปร. 

 
        - เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะจะคัดแยกขยะรีไซเคิล หากมีขยะรีไซเคิลชนิดต่างๆ  ท่ีพอจะเก็บขายได้ก็จะเก็บรวบรวมใส่
ถุงพลาสติก   สีด า   

          
 
       - เมื่อเก็บขยะรีไซเคิลเต็มถุงพลาสติกสีด า  เจ้าหน้าท่ีจะน าไปเก็บไว้บนหลังคารถเก็บขยะแล้วน าไปเก็บรวมกันท่ีจัด
รวบรวมขยะ บริเวณด้านทิศตะวันออก แฟลต ค.๕ 

 

 

 



 
-๑๐- 

 
 - เมื่อได้ปริมาณขยะท่ีเพียงพอก็ติดต่อกับแม่บ้านท่ีมีจิตอาสาร่วมกันท าความสะอาดและคัดแยกเป้นกระดาษ, แก้ว, ขวด, 
โลหะ ฯลฯ มัดรวมกัน ช่ังน้ าหนักและจดบันทึกข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น บทเรียนท่ีได้รับจากการคัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทางจะท าให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการขั้นต่อไป 

ตอนที่ ๗ 
งบประมาณ 

           
ค่าตอบแทนพนักงานเก็บขยะ  (พิเศษเพิ่มจากเงินค่าจ้างรายเดือน) 
          ค่าตอบแทนพลขับ  จ านวน ๒ นาย ๆ ละ ๑,๐๐๐.- บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน   ๒,๐๐๐.- บาท 
          ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ี  จ านวน ๖  นาย ๆ ละ  ๘๐๐. -  บาท/เดือน รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐.- บาท 
         ค่าธรรมเนียมท้ิงขยะท่ีบ่อขยะ อบต.พรมหณี อ.เมือง จ.นครนายก เดือนละ ๑๐,๔๐๐.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 



           การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด ( KM action plan ) 

            ช่ือส่วนราชการ : สบร.รร.จปร. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ( objective ) ตัวชี้วัด ( kpi ) ตามค ารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

   - การจัดเก็บขยะภายใน รร.จปร. 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดความรู้ คือ 

แผนการจัดการความรู้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรฐั 

( มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของ ทบ. : การพัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล ) 

 

แผนท่ี ๑ องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น : การจัดเก็บขยะ ภายใน รร.จปร.     

 เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้    -   ก าลังพล  และ นนร. ภายใน รร.จปร.  มีความรู้ และเข้าใจเรื่องจัดเก็บขยะ ภายใน รร.จปร. 

  

 ตัวชี้วัดค ารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใช้วัดการท าKM  

                         

 



                  แผนการจัดความรู้ ( KM action plan )ช่ือส่วนราชการ  สบร.รร.จปร. 

              ประเด็นยุทธศาสตร์  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
              องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น  การจัดเก็บขยะ ภายใน รร.จปร.     

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑. 

 

 

 

 

 

 

 

การบ่งช้ีความรู้ 

 - สมาชิกกลุ่มได้ ร่วมกันระดมสมอง  

   เพื่อค้นหาความรู้ท่ีพึงประสงค์  

 - ปัญหาขยะ ภายใน รร.จปร. 

- การด าเนินการกับถังขยะ 

- การรณรงค์ให้ครอบครัวก าลังพลมี
จิตส านึกในการคัดแยกขยะ 

- การด าเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ของเจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ ผขส.สบร.ฯ  
-งบประมาณ 

-พ.ย. ๕๖ 

(ส่งหัวข้อการบ่งช้ีความรู้
ใหค้ณะกรรมการจัดการ
ความรู้ รร.จปร. เมื่อ ๒๙ 
พ.ย. ๕๖) 

จ านวนสมาชิก 

ของ km team  

     ๓  คน km team - เอกสาร
ความรู้ (EK) 

-ความรู้ฝังอยู่
ในคน(TK) 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓ 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้- 
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร 

- รวบรวมจากผู้มีประสบการณ์ 

ธ.ค.๕๖- ม.ค.๕๗ จ านวน
แหล่งข้อมูลท่ี
สอบถามได้ 

ไม่น้อยกว่า 
๒ 
แหล่งข้อมูล  

ร้อยละ ๑๐๐ - ฐานความรู้ 

- ระบบพี่เล้ียง 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓. 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  

ความรู้เกี่ยวกับ 

- ปัญหาขยะ ภายใน รร.จปร.      
- วัน เวลาและสถานท่ีในเก็บขยะ   
- การด าเนินการเก็บขยะการ
รณรงค์ให้ครอบครัวก าลังพลมี
จิตส านึกในการคัดแยกขยะการ
ด าเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลของ
เจ้าหน้าท่ีขยะ ผขส.ฯ  
งบประมาณ 

  ก.พ. ๕๗ ความชัดเจนและ
ความเข้าใจใน
การข้อมูล 

 ร้อยละ 
๑๐๐ 

ความรู้เกี่ยวกับ             
-ปัญหาขยะ ปัญหา
ภายใน รร.จปร.            
-วัน เวลา และสถานท่ีใน
การเก็บขยะ                
-การด าเนินการเก็บขยะ  
-การรถรงค์ให้ครอบครัว 
ก าลังพลมีจิตส านึกในการ
คัดแยกขยะ                
-การด าเนินการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลของเจ้าหน้าท่ี
เก็บขยะ ผขส.ฯ -
งบประมาณ 

ฐานความรู้ - รร.จปร. ๑,๒,๓,๔ 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

- น าร่างคู่มือท่ีจัดท าขึ้นให้คณะ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ และ
คณะกรรมการจัดการความรู้ 
สบร.รร.จปร. ตรวจสอบเพื่อจัดท า
รูปแบบและภาษาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

เม.ย.๕๗ จ านวน
ผู้เช่ียวชาญท่ี
ตรวจสอบ 

ไม่น้อย
กว่า  

๒ คณะ 

 คณะท างานด้านการ
จัดเก็บขยะ และ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ สบร.รร.จปร. 

- ระบบพี่เล้ียง - รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๕. 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าถึงความรู้                     
- น าร่างคู่มือท่ีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ                         
แล้ว ให้ก าลังพลของแต่ละหน่วย  
ลองศึกษา และปฏิบัติ 

เม.ย. ๕๗ จ านวนช่องทาง ไม่น้อย
กว่า ๒ 
ช่องทาง 

คณะท างานด้านการ
จัดเก็บขยะ และ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ สบร.รร.จปร. 

 

- อินเตอร์เน็ต 

- ท าคู่มือ
แจกจ่าย 

 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

 -  ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่าง 
เจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

- น าร่างคู่มือจัดท าเป็นคู่มือ 

 

เม.ย.๕๗ จ านวนการจัด
แสดงความ
คิดเห็น/จ านวน
ของเจ้าหน้าท่ี
ร่วมแสดง
ความเห็น 

๑ ครั้ง/ 
๑๕ คน 

ผู้ช านาญ และมี
ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 

- จัดการ
ประชุม 

-เวที
แลกเปล่ียน
ความรู้ 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 



ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๗. 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๑  การเรียนรู้ 

  -  จัดอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

 -   เผยแพร่ในส่ือต่างๆ 

-  จัดท าคู่มือแจกจ่าย 

เม.ย. ๕๗ จ านวนผู้ศึกษา
หาความรู้ 
และจ านวนผู้
เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง/๓๐ 

ก าลังพล 
ครอบครัว 
และ นนร. 

- ระบบพี่เล้ียง 

- เทคนิคการ
เล่าเรื่อง 

-ประสบการณ์ 

 

 

- รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,๕ 

 

 

 


