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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 

 
การแต่งต้ังคณะท างาน 

  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า มีค าส่ังท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงิน
และร้านค้า โดยมีผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานท่ีปรึกษา นายส าราญ เช้ือสุจริต 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ เป็นประธานคณะท างาน และมีข้าราชการ พนักงานราชการจากกลุ่มพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ กลุ่มวิจัย
และพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เป็นคณะท างาน และข้าราชการฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นเลขานุการคณะท างาน มี
อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   1) จัดท าแผนการจัดการความรู้ ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
   2) อ านวยการ และ/หรือด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
   3) ทบทวน กล่ันกรองความรู้ท่ีมีอยู่เดิมเพื่อน าไปจัดหมวดหมู่องค์ความรู้  
   4) สรุป และรายงานผลให้ผู้อ านวยการกองฯ ทราบ  
   5) งานอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า มอบหมาย  
 

การคัดเลือกขอบเขต KM 
 ในการประชุมคณะท างานเพื่อการจัดการความรู้ของกองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ครั้งท่ี 

1/2559 วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมใหก้ลุ่ม/ฝ่ายเสนอเรื่องท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาจัดการความรู้อย่างน้อย 3 
องค์ความรู้ โดยน าองค์ความรู้เดิมท่ีมีมาจัดท า KM  

           ในส่วนของกองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า องค์ความรู้เดิมมี 1 เรื่อง คือเรื่องแนวทางการ
ส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง ส่วนอีก 2 เรื่อง ท่ีประชุมมีมติเลือกจัดการความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรมค านวณคะแนน
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่
ประชาคมอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า   
 

การจัดท าแผน KM 
       ในการประชุมคณะท างานเพื่อการจัดการความรู้ของกองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ครั้งท่ี 

1/2558 วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

แบบฟอร์ม  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  

ชื่อส่วนราชการ  : กองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า หน้าที่ : …./…… 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้

เข้มแข็งในระบบสหกรณ ์

 

องค์ความรู้ที่จ าเป็น/หมวดองค์ความรู้ : .......(องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมท่ีจัดเก็บองค์ความรู้น าเข้า Digital file การจัดการความรู้ KM ของหน่วยงาน) 
1……แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง….............................................................................................................……………………….……. 
2…...การใช้โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ................................................................................ 
3......โครงการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า................................................................ 
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การด าเนินการตามแผน 
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 คณะท างานได้แจ้งบุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เรื่องการจัดการความรู้ KM 

ด้วยหนังสือเวียน และป้ายปิดประกาศเพื่อสร้างความต่ืนตัวเรื่องการจัดการความรู้ หัวข้อเรื่องการจัดการความรู้ 
ก าหนดการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 

 การจับความรู้และระบุแหล่งความรู้ 
 คณะท างานจับความรู้ 3 องค์ความรู้ ได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง 2) การใช้

โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 3) โครงการการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า เป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ท่ีปรากฎอยู่ในรูปเอกสาร ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงาน และ
ความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่งได้รวบรวมจาก เจ้าหน้าท่ี ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง 

          วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ 
 คณะท างานได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ท่ีปรากฎอยู่ในรูปเอกสาร 

ต ารา และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) และจัดสรรเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 1) แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง 
 ความเป็นมาของสหกรณ์บ้านมั่นคง 
 รูปแบบการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง 
 การเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนจัดต้ังสหกรณ์บ้านมั่นคง 
 ขั้นตอนในการจัดต้ังสหกรณ์บ้านมั่นคง  

 

 

ล าดั
บ 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ผลผลิต) สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 แต่งตั้งคณะท างาน 13 มิ.ย.59  1 คณะ กพง. ฝบท.  

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน 
แผนการจัดการความรู้ คัดเลือกองค์ความรู้ 

1 ส.ค.59  
 

1 คร้ัง ห้องประชุม 
ชั้น 4 กพง. 

คณะท างาน  

3 ประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนความรู้ส าหรับน ามา
ถ่ายทอด 

9 ส.ค.59  1 คร้ัง ห้องประชุม 
ชั้น 4 กพง. 

คณะท างาน  

4 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน 

23 ส.ค.59 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 (43 คน) ห้องประชุม 
ชั้น 4 กพง. 

คณะท างาน  

5 จัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้น าเข้า Digital file  25 ส.ค.59  3 องค์ความรู้ (ฐานข้อมูลกลาง 
เว็ปไซน์กองฯ) 

กพง. ฝ่าย
เลขานุการ

คณะท างานฯ 

 

6 รายงานผลด าเนินกิจกรรม และองค์ความรู้ท่ีได้ ให้ 
สทส. 

30 ส.ค.59  1 รายงาน (รายงานผลด าเนิน
กิจกรรม และ องค์ความรู้จ านวน 

3 เร่ือง พร้อมไฟล์ข้อมูล) 

กพง. ฝ่าย
เลขานุการ

คณะท างานฯ 

 

 
ผู้รายงาน   :  ………………………………………………………………. 
                              นายส าราญ  เช้ือสุจริต 
 (ประธานคณะท างานเพ่ือการจัดการความรู้ฯ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า) 

 
ผู้อนุมัติ   :  ............................................................................... 
                                นางอารี  ฉายโช้น 
           (ผู้อ านวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า) 

หมายเหตุ :  ให้หน่วยงานย่อยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม 
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          2) โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 ประเภทการคัดเลือก 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 ระยะเวลาการคัดเลือก 
 วิธีการให้คะแนน 
 โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 
 ประโยชน์ของโปรแกรม 
 ผู้ใช้โปรแกรม  

          3) การเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า 
 วิวัฒนาการสหกรณ์ร้านค้า 
 สถานการณ์สหกรณ์ร้านค้าปัจจุบัน 
 การพัฒนาการด าเนินงานสหกรณ์ร้านค้า 
 รูปแบบการบริหารสหกรณ์ร้านค้า 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ด้วยการจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่องการใช้โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม 52 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของ
บุคลากรในกองท้ังหมด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ในภารกิจงานโดยตรงมาให้ความรู้ ในโอกาสนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากร
ในกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์  
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          การน าเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 คณะท างานจัดการความรู้ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่อง
การใช้โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ทาง Website การจัดการความรู้ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ต้ังแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 2559 และได้ท าหนังสือเวียนและปิดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในกอง
พัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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 ผลการด าเนินการตามแผน 
 การจัดการความรู้ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ได้ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

 มีการแยกแยะ สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่องการใช้
โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่อง
โครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภท
สหกรณ์ร้านค้า เป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกันผ่านกิจกรรมประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้สะดวกในการจัดเก็บ สืบค้น และน าไปใช้ 

 การจัดการความรู้ยังสามารถปลูกฝังพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และรักษาความรู้ท่ีมี
ประโยชน์ท้ังในรูปแบบของ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge มิให้สูญหายไป 

 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ บุคลากรจ านวน
มากความรู้ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์บ้านมั่นคง เรื่องการใช้
โปรแกรมค านวณคะแนนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ และเรื่อง
โครงการเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภท
สหกรณ์ร้านค้า การจัดการความรู้ท าให้บุคลากรในกองพฒันาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า 
ได้ทบทวนและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวเพิ่มข้ึน สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

       ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 

 
 
 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา การด าเนินการ 
1  แต่งต้ังคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 

 
 จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 

13 มิ.ย.59 ด าเนินการแล้ว ค าสั่งที่ 
6/2559 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะท างานเพ่ือการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management : KM) กอง
พัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า 
 

ด าเนินการแล้ว  

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน แผนการจัดการ
ความรู้ คัดเลือกองคค์วามรู ้

1 ส.ค.59 ด าเนินการแล้ว 
 

3 ประชุมคณะท างานเพ่ือทบทวนความรู้ส าหรับน ามาถ่ายทอด 9 ส.ค.59 ด าเนินการแล้ว 

4 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 23 ส.ค.59 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของ
บุคลากรหน่วยงานทั้งหมด 

5 จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้น าเข้า Digital file  25 ส.ค.59 ด าเนินการแล้ว 

6 รายงานผลด าเนินกิจกรรม และองค์ความรู้ที่ได้ ให้ สทส. 30 ส.ค.59 ด าเนินการแล้ว 
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ภาคผนวก 


