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1
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
การแต่งตั้งคณะทางาน
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า มีคาสั่งที่ 6/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า โดยมีผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานที่ปรึกษา นายสาราญ เชื้อสุจริต
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ เป็นประธานคณะทางาน และมีข้าราชการ พนักงานราชการจากกลุ่มพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กลุ่มวิจัย
และพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เป็นคณะทางาน และข้าราชการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นเลขานุการคณะทางาน มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทาแผนการจัดการความรู้ ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2) อานวยการ และ/หรือดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3) ทบทวน กลั่นกรองความรู้ที่มีอยู่เดิมเพื่อนาไปจัดหมวดหมู่องค์ความรู้
4) สรุป และรายงานผลให้ผู้อานวยการกองฯ ทราบ
5) งานอื่นๆ ตามที่ผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า มอบหมาย
การคัดเลือกขอบเขต KM
ในการประชุมคณะทางานเพื่อการจัดการความรู้ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ครั้งที่
1/2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมให้กลุ่ม/ฝ่ายเสนอเรื่องที่เหมาะสมที่จะนามาจัดการความรู้อย่างน้อย 3
องค์ความรู้ โดยนาองค์ความรู้เดิมที่มีมาจัดทา KM
ในส่วนของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า องค์ความรู้เดิมมี 1 เรื่อง คือเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง ส่วนอีก 2 เรื่อง ที่ประชุมมีมติเลือกจัดการความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรมคานวณคะแนน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์สู่
ประชาคมอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า
การจัดทาแผน KM
ในการประชุมคณะทางานเพื่อการจัดการความรู้ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ครั้งที่
1/2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์ม แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างจิตสานึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้
เข้มแข็งในระบบสหกรณ์
องค์ความรู้ที่จาเป็น/หมวดองค์ความรู้ : .......(องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมที่จัดเก็บองค์ความรู้ นาเข้า Digital file การจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน)
1……แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง….............................................................................................................……………………….…….
2…...การใช้โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ................................................................................
3......โครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า................................................................

หน้าที่ : …./……
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ลาดั
กิจกรรมการจัดการความรู้
บ
1 แต่งตั้งคณะทางาน
2

เป้าหมาย (ผลผลิต)

สถานที่

13 มิ.ย.59

1 คณะ

กพง.

ฝบท.

ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดกรอบการดาเนินงาน
แผนการจัดการความรู้ คัดเลือกองค์ความรู้

1 ส.ค.59

1 ครั้ง

ห้องประชุม
ชั้น 4 กพง.

คณะทางาน

3

ประชุมคณะทางานเพื่อทบทวนความรู้สาหรับนามา
ถ่ายทอด

9 ส.ค.59

1 ครั้ง

ห้องประชุม
ชั้น 4 กพง.

คณะทางาน

4

ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

23 ส.ค.59

ร้อยละ 80 (43 คน)

ห้องประชุม
ชั้น 4 กพง.

คณะทางาน

5

จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้นาเข้า Digital file

25 ส.ค.59

3 องค์ความรู้ (ฐานข้อมูลกลาง
เว็ปไซน์กองฯ)

กพง.

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะทางานฯ

6

รายงานผลดาเนินกิจกรรม และองค์ความรู้ที่ได้ ให้
สทส.

30 ส.ค.59

1 รายงาน (รายงานผลดาเนิน
กิจกรรม และ องค์ความรู้จานวน
3 เรื่อง พร้อมไฟล์ข้อมูล)

กพง.

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะทางานฯ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………….
นายสาราญ เชื้อสุจริต
(ประธานคณะทางานเพื่อการจัดการความรู้ฯ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า)
หมายเหตุ : ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผู้อนุมัติ : ...............................................................................
นางอารี ฉายโช้น
(ผู้อานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า)

การดาเนินการตามแผน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
คณะทางานได้แจ้งบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เรื่องการจัดการความรู้ KM
ด้วยหนังสือเวียน และป้ายปิดประกาศเพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่องการจัดการความรู้
กาหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
การจับความรู้และระบุแหล่งความรู้
คณะทางานจับความรู้ 3 องค์ความรู้ ได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง 2) การใช้
โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 3) โครงการการเพิ่มศักยภาพการ
ดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) ที่ปรากฎอยู่ในรูปเอกสาร ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน และ
ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่งได้รวบรวมจาก เจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
คณะทางานได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่ปรากฎอยู่ในรูปเอกสาร
ตารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) และจัดสรรเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
1) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง
 ความเป็นมาของสหกรณ์บ้านมั่นคง
 รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง
 การเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคง
 ขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคง
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2) โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 ประเภทการคัดเลือก
 เกณฑ์การให้คะแนน
 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 ระยะเวลาการคัดเลือก
 วิธีการให้คะแนน
 โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ
 ประโยชน์ของโปรแกรม
 ผู้ใช้โปรแกรม
3) การเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า
 วิวัฒนาการสหกรณ์ร้านค้า
 สถานการณ์สหกรณ์ร้านค้าปัจจุบัน
 การพัฒนาการดาเนินงานสหกรณ์ร้านค้า
 รูปแบบการบริหารสหกรณ์ร้านค้า
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ด้วยการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่องการใช้โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม 52 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของ
บุคลากรในกองทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ในภารกิจงานโดยตรงมาให้ความรู้ ในโอกาสนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากร
ในกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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5

การนาเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
คณะทางานจัดการความรู้ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่อง
การใช้โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ทาง Website การจัดการความรู้ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2559 และได้ทาหนังสือเวียนและปิดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในกอง
พัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าให้ทราบโดยทั่วกัน

6
ผลการดาเนินการตามแผน
การจัดการความรู้ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ผลการดาเนินการ ดังนี้
 มีการแยกแยะ สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่องการใช้
โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่อง
โครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภท
สหกรณ์ร้านค้า เป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันผ่านกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้สะดวกในการจัดเก็บ สืบค้น และนาไปใช้
 การจัดการความรู้ยังสามารถปลูกฝังพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรักษาความรู้ที่มี
ประโยชน์ทั้งในรูปแบบของ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge มิให้สูญหายไป
 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ บุคลากรจานวน
มากความรู้ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่องการใช้
โปรแกรมคานวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่อง
โครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภท
สหกรณ์ร้านค้า การจัดการความรู้ทาให้บุคลากรในกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
ได้ทบทวนและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้น สามารถนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ลาดับ
1

กิจกรรมการจัดการความรู้
 แต่งตั้งคณะทางาน

ระยะเวลา
13 มิ.ย.59

 จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
2

การดาเนินการ
ดาเนินการแล้ว คาสั่งที่
6/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management : KM) กอง
พัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า
ดาเนินการแล้ว

1 ส.ค.59

ดาเนินการแล้ว

3

ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดกรอบการดาเนินงาน แผนการจัดการ
ความรู้ คัดเลือกองค์ความรู้
ประชุมคณะทางานเพื่อทบทวนความรู้สาหรับนามาถ่ายทอด

9 ส.ค.59

ดาเนินการแล้ว

4

ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

23 ส.ค.59

5

จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้นาเข้า Digital file

25 ส.ค.59

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 52
คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของ
บุคลากรหน่วยงานทั้งหมด
ดาเนินการแล้ว

6

รายงานผลดาเนินกิจกรรม และองค์ความรู้ที่ได้ ให้ สทส.

30 ส.ค.59

ดาเนินการแล้ว

ภาคผนวก

