กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
(Knowledge Management : KM)
โดย...สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

คำนำ
คู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและให้แนวทาง
ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการดาเนินงานของ
กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ คุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ และแผลกลยุท ธ์ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 และเป็นกรอบทิศทางในการจัดการ
เกี่ยวกับกระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทางานให้มากยิ่งขึ้น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทาองค์ความรู้ในเรื่องการส่งเสริมงานสหกรณ์ใน
มิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสานักงาน เพื่อพัฒนาให้สถาบัน
เกษตรกรได้พั ฒ นา และสามารถให้ เ จ้ า หน้ า ที่ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ส ามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการปฏิบั ติ ง าน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการดาเนินงานต่อไป

สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
กันยายน 2562

สำรบัญ
แบบฟอร์มที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการทางาน
แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รายงานผลการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
- การส่งเสริมให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- การส่งเสริมสหกรณ์ในกรณีการทุจริตในสหกรณ์
- กระบวนการบูรณการงานด้านเอกสารประกอบ
การคาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนระหว่าง
สถาบันเกษตรกรและสานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน

แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)

แบบฟอร์มที่ 1 วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน
กระบวนกำรทำงำน กำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์
ในกำรส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
กระบวนกำรทำงำน
1. การเตรียมการขั้นต้น

รำยละเอียดกำรทำงำน
1. รวบรวมข้อมูลสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
2. กาหนดเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์
3. แนวทางการดาเนินการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4. เตรียมข้อมูลรายงานกิจการ ,เอกสารสรุป
มาตรฐาน 137 ข้อ
2. ประสานงานและ
1. จัดเตรียมเอกสาร กาหนดวัน เวลา สถานที่
ฝึกอบรม
2. แจ้งเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ที่รับผิดชอบ
3. อบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
3. ดาเนินการจัดการองค์ ลำดับขั้นตอนของกำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้
ความรู้
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
โดยวิธีการอบรมเชิง
1. นาผลสรุปการจัดมาตรฐานสหกรณ์แต่ละแห่ง
ปฏิบัติการ
ว่าผลการจัดมาตรฐานไม่ผ่านในข้อใด เพราะอะไร
แยกเป็นรายสหกรณ์
2. วิเคราะห์งบการเงิน หาสาเหตุที่สหกรณ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
3. กาหนดแนวทางการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามคู่มือของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 7 ข้อ
4. กาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปี
ทางบัญชีของสหกรณ์
5. เสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์
6. กาหนดแนวทางติดตามประเมินผลจากงบ
ทดลอง ผลการดาเนินงานเป็นรายเดือนและราย
ไตรมาส
7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตาม
ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค

องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
1. เทคนิคการเคราะห์ปัญหา
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียน
สหกรณ์

1. เทคนิคการประสานงาน
2. การทางานเป็นทีม (Team Work)
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542
2. ประมวลกฎหมายอาญา
3. ข้อบังคับของสหกรณ์
4. ระเบียบของสหกรณ์
5. หลักเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
137 ข้อ

กระบวนกำรทำงำน
รำยละเอียดกำรทำงำน
4. การเตรียมการรายงาน 1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รายงานและบันทึก
ผลมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์
2. พิมพ์แบบสรุปมาตรฐานสหกรณ์ทั้ง 137 ข้อ
เพื่อวางแผนการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ตามปีทาง
บัญชีของแต่ละสหกรณ์
3. สรุปผลและเริ่มกระบวนการตามข้อที่ 1 โดย
ใช้กระบวนการทางานตามวงจรดุลยภาพ PDCA

องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
การสรุปรายงานผลการจัดมาตรฐาน
ส่งให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2562

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุม่ จัดตั้งสหกรณ์และส่งเสริม สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน้ำ : 1/2
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงำนบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนกำรทำงำนกำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ในกำรส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
1 การบ่งชี้ความรู้
1. ทาการตรวจสอบองค์ความรู้ใน
กค. 62 จานวนรายการความรู้ที่มีตาม KM Team
องค์กรที่มีอยู่แล้ว รู้เรื่องใด และ
กระบวนการทางาน
โดย กลุ่ม กจส.
ใครรู้
2. จัดทาทะเบียนรายการความรู้ที่
ต้องใช้ตามกระบวนการทางาน
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 1. จัดประชุมชี้แจงกาหนดวิธีการ
ก.ค. 62 จานวนองค์ความรู้หลักของ
KM Team
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กจส.
ระดับหน่วยงาน
โดยสานักงานสหกรณ์
และ จสส.
จังหวัดเชียงใหม่
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
1. จัดองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐาน
ส.ค. 62 จานวนสหกรณ์ และกลุ่ม
KM Team
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 80 โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
2. สารวจข้อมูลพื้นที่จานวนสหกรณ์
ที่ตกมาตรฐาน ได้รับการ
และกลุ่มเกษตรกรที่ตกมาตรฐาน
ผลักดันให้ได้มาตรฐาน
เพื่อนาไปวิเคราะห์ และ
เตรียมการผลักดัน

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุม่ จัดตั้งสหกรณ์และส่งเสริม สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน้ำ : 2/3
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงำนบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนกำรทำงำนกำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ในกำรส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
4 การประมวลและกลั่นกรอง 1. ถอดบทเรียนจากการผลักดันให้
ส.ค. 62
ระดับกรมฯ
ความรู้
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
ดาเนินการ
มาตรฐาน
2. สรุปปัญหาที่พบ
5 การเข้าถึงความรู้
บุคลากรของทุกหน่วยงานเข้าเรียนรู้
ก.ย. 62 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีการ บุคลากรของทุก
ผ่านระบบ Website การจัดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
หน่วยงาน
ความรู้ KM (http://km.cpd.go.th)
สามารถเข้าใช้ระบบ Website
บนเว็บ ประชาสัมพันธ์ของ
การจัดการความรู้ได้
สานักงาน
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทากิจกรรม COP After Action
ก.ย. 62 มีกิจกรรม COP เรื่อง การ
KM Team
Review
ส่งเสริมสหกรณ์กรณีการทุจริต
ในสหกรณ์
1. มีเอกสารองค์ความรู้
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุม่ จัดตั้งสหกรณ์และส่งเสริม สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
หน้ำ : 3/3
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงำนบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนกำรทำงำนกำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ในกำรส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
7 การเรียนรู้
ทบทวน ปรับปรุงงาน การวิเคราะห์
สิงหาคม จัดประชุมติดตามผลการ
คณะทางาน
สภาพปัญหา และอุปสรรคของสหกรณ์ 2562
ประเมินมาตรฐานสหกรณ์ที่ไม่
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และจัดทา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 1
แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ครั้ง
กับสภาพแวดล้อมของสหกรณ์แต่ละ
แห่ง เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่
นาไปสู่การแก้ไขปัญหาสหกรณ์ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
ดาเนินงานให้ผ่านมาตรฐานได้
ผู้รำยงำน :
ผู้อนุมัติ :
…………………………………………………….
นางเบญจมาศ ตากัน
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์และส่งเสริม

.......................................................................
นางชมนาถ บุญคมรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ รักษาการแทน
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มที่ 1 วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน
กระบวนกำรทำงำน กำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์กรณีกำรทุจริตในสหกรณ์
กระบวนกำรทำงำน
1. การเตรียมการขั้นต้น

รำยละเอียดกำรทำงำน
1. รวบรวมปัญหาที่มักจะเกิดการทุจริตในสหกรณ์
2. กาหนดเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
จานวน 100 ราย
3. แนวทางการดาเนินการปัญหาทุจริตในสหกรณ์

องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
1. เทคนิคการเคราะห์ปัญหา
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียนสหกรณ์
2. ประสานงานและฝึกอบรม 1. จัดเตรียมเอกสาร กาหนดวัน เวลา สถานที่
1. เทคนิคการประสานงาน
2. แจ้งเจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการอบรมตาม 2. การทางานเป็นทีม
วันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
3. ดาเนินการจัดการองค์
ลำดับขั้นตอนของกำรดำเนินกำรกรณีกำรทุจริตใน 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์
ความรู้
สหกรณ์ 1.เมื่อเกิดการทุจริตขึ้นในสหกรณ์ ดังนี้
พ.ศ.2542
โดยวิธีการอบรม
1.1 กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน 2. ประมวลกฎหมายอาญา
กระทาการทุจริต ในสหกรณ์
3. ข้อบังคับของสหกรณ์
1.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กระทาการทุจริต 4. ระเบียบของสหกรณ์
ในสหกรณ์
2. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จะต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง เพื่อให้ทราบถึง
การกระทาทุจริตนั้น
3. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปรายงาน
ผลการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์
4. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จัดประชุม
เพื่อพิจารณาผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง เพื่ อมี มติ ใ นการดาเนิ นการ
กฎหมายต่ อ ไป และคณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์ จะต้องมอบหมายให้ กรรมการคนใดคน
หนึ่ ง หรื อ หลายคน เพื่ อ ด าเนิ น การร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
พนักงานสอบสวน ณ สถานีตารวจในเขตพื้นที่ ที่
ความผิดเกิดขึ้น โดยต้องระบุชื่อผู้กระทาความผิ ด
ภูมิเนาลาเนาของผู้กระทาความผิดมูลฐานความผิด
มูลค่าความเสียหาย และสถานที่ที่ความผิดเกิดขึ้น

กระบวนกำรทำงำน

4. การเตรียมการรายงาน

รำยละเอียดกำรทำงำน
5. ดาเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ
สถานีตารวจที่มูลฐานความผิดเกิดขึ้น
6. เจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์ติดตามการแก้ไขปัญหา
การทุจริตในสหกรณ์ โดยติดตามความคืบหน้าใน
การประชุมในคราวที่ประชุม จนกว่าจะดาเนินการ
ตามกฎหมายถึงที่สุด

องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รายงานผลการแก้ไข การรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง
ปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ จากการประชุมร่วมกับ สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้นายทะเบียน
สหกรณ์รับทราบ
1.1 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ปฏิบัติ
ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
1.2 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ไม่ปฏิบัติ
หรือ
งดเว้น หรือละเว้นการกระทา
2. กรณีตามข้อ 1.2 นายทะเบียนสหกรณ์ได้มี
คาสั่งทางปกครอง ให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ ต้องดาเนินการ ดังนี้

2.1 ให้เจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้นายทะเบียน
สหกรณ์รับทราบ ตามวิธีการ และระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด
2.2 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตาม
ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ รายงาน
ผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้นายทะเบียน
สหกรณ์รับทราบ ตามวิธีการ และระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุม่ ตรวจกำรณ์สหกรณ์ สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงำนบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนกำรทำงำนกำรแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์กรณีกำรทุจริตในสหกรณ์
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
1 การบ่งชี้ความรู้
1. ทาการตรวจสอบองค์ความรู้ใน
กค. 62 จานวนรายการความรู้ที่มีตาม KM Team
องค์กรที่มีอยู่แล้ว รู้เรื่องใด และ
กระบวนการทางาน
โดย กลุ่มตรวจการณ์
ใครรู้
สหกรณ์
2. จัดทาทะเบียนรายการความรู้ที่
ต้องใช้ตามกระบวนการทางาน
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 1. จัดประชุมชี้แจงกาหนดวิธีการ
ก.ค. 62 จานวนองค์ความรู้หลักของ
KM Team
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กตส.
ระดับหน่วยงาน
โดยสานักงานสหกรณ์
และ จสส.
จังหวัดเชียงใหม่
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
1. จัดองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่
ส.ค. 62 จานวนองค์ความรู้หลักของ
KM Team
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ
ระดับหน่วยงาน
โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
สหกรณ์
2. จัดทา case study
3. จัดทาสรุปการจัดการความรู้ที่ได้
จากการเตรียมข้อมูล ขั้นตอนต่าง
ๆ ในกระบวนการทางาน การ
แนะนาส่งเสริมสหกรณ์ กรณี
สหกรณ์มีการทุจริต
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แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงานบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนการทางานการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กรณีการทุจริตในสหกรณ์
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
4 การประมวลและกลั่นกรอง 1. ถอดบทเรียนจากคดีทุจริตใน
ส.ค. 62
ความรู้
สหกรณ์
2. สรุปปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ
ดาเนินการเมื่อพบการทุจริต
5 การเข้าถึงความรู้
บุคลากรของทุกหน่วยงานเข้าเรียนรู้
ก.ย. 62 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีการ บุคลากรของทุก
ผ่านระบบ Website การจัดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
หน่วยงาน
ความรู้ KM (http://km.cpd.go.th)
สามารถเข้าใช้ระบบ Website
บนเว็บ ประชาสัมพันธ์ของ
การจัดการความรู้ได้
สานักงาน
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทากิจกรรม COP After Action
ก.ย. 62 มีกิจกรรม COP เรื่อง การ
KM Team
Review
ส่งเสริมสหกรณ์กรณีการทุจริต
ในสหกรณ์
1. มีเอกสารองค์ความรู้
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระดับกรมฯ
ดาเนินการ

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงานบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนการทางานการแนะนาส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์กรณีการทุจริตในสหกรณ์
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
7 การเรียนรู้
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดความรู้ ก.ย. 62 จัดประชุมติดตามประเมินผล 1 คณะทางาน
ใหม่
ครั้ง
ผู้รำยงำน :
ผู้อนุมัติ :
…………………………………………………….
นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์
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.......................................................................
นางชมนาถ บุญคมรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ รักษาการแทน
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มที่ 1 วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน
กระบวนกำรบูรณกำรงำนด้ำนเอกสำรประกอบกำรคำขอรับกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนระหว่ำงสถำบัน
เกษตรกรและสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
กระบวนกำรทำงำน
1. การยืนยันความต้องการ
- แบบของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัด
- แบบของสถาบันเกษตรกร

รำยละเอียดกำรทำงำน
องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
1. แบบยืนยันของสำนักงำนสหกรณ์
1. การทางานเป็นทีม
จังหวัด
2. เทคนิคการประสานงานและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ จากกลุ่มจัดตั้งและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มตรวจการสหกรณ์
/ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียดดังนี้
- การจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกร
- การปิดบัญชี
- ข้อบกพร่องของสถาบันเกษตรกร
- การดาเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
- กรณี มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ต้องมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน
และไม่มีภาระผูกพันการค้าประกัน หรือ
ถ้ามีต้องเป็นการติดจานองกับกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. เท่านั้น
- ทาเลที่ต้อง มีระบบสาธารณูปโภคที่
เหมาะสม
2. แบบยืนยันของสถำบันเกษตรกร
- ตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านเป็นไป
ตามที่โครงการกาหนด
- ตรวจสอบรายการอุปกรณ์/เครื่องมือ
และคุณลักษณะที่กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับโครงการ
- รายการอุปกรณ์ที่สถาบันเกษตรกร
ต้องการ
- การยืนยันสมทบเงินลงทุนตามเงื่อนไข
ของโครงการ
- แผนปริมาณการรวบรวมผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ

กระบวนกำรทำงำน
2. การเขียนโครงการ
- องค์ประกอบของรูปแบบ
โครงการ
- แผนการดาเนินธุรกิจ

3. แบบรายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ

รำยละเอียดกำรทำงำน
1. การเขียนโครงการให้ครอบคลุม
ชัดเจน ครบถ้วนทุกประเด็นตามรูปแบบ
ของโครงการ
2. จัดทาแผนการดาเนินธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกรที่สอดคล้องกับการ
ขอรับงบประมาณในการสนับสนุน
3. เมื่อจัดทาโครงการแล้วเสร็จ ให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
- ส่งรายงานงบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี
บัญชี ให้กับนักการเงินของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัด
- จัดทารายงานการคานวณกระแสเงิน
สด ตามมูลค่าเงินทั้งหมดที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในแต่ละรายการ
อุปกรณ์ แล้วจัดส่งให้ให้กับนักการเงิน
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ดาเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ ดังนี้
- ข้อ 1 – 6 สถาบันเกษตรกร ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ได้
ร่วมกันดาเนินการและพิจารณา แล้วลง
นามรับรองผลการวิเคราะห์
- ข้อ 7 นักการเงินของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
นักการเงินของกรมส่งเสริมสหกรณ์
วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
การเงินของสหกรณ์ และลงนามรับรอง
ผลการวิเคราะห์
- ข้อ 8 ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์สรุปผลการวิเคราะห์
และลงนามรับรองผลการวิเคราะห์
- ข้อ 9 สหกรณ์จังหวัดแสดงความเห็น
และลงนามรับรอง

องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
1. การทางานเป็นทีม
2. การวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการ /ความเป็นไปได้
3. การวางแผนธุรกิจ

1. เทคนิคการประสานงานและ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
การเงิน
3. เทคนิคการวิเคราะห์และ
สรุปผล

กระบวนกำรทำงำน
4. สรุปเอกสารประกอบการ
ขอรับการสนับสนุน จานวน
12 รายการ

รำยละเอียดกำรทำงำน
1. สถาบันเกษตรกรตรวจสอบเอกสาร
และสรุปรายการเอกสารประกอบการ
ขอรับการสนับสนุนว่ามีความครบถ้วน
หรือไม่ หากไม่มีให้ระบุเหตุผล และลง
นามรับรองเอกสาร
2. สหกรณ์จังหวัดลงนามรับรองเอกสาร

องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
1. เทคนิคการสรุปงาน

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงานบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนการบูรณาการงานด้านเอกสารประกอบการคาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนระหว่างสถาบันเกษตรกรและสานักงานสหกรณ์
จังหวัด
ลาดั
ตัวชี้วัด
กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
บ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
1 การบ่งชี้ความรู้
1. ทาการตรวจสอบองค์ความรู้ใน
มิ.ย. 62 จานวนรายการความรู้ที่มีตาม KM Team
องค์กรที่มีอยู่แล้ว รู้เรื่องใด และใครรู้
กระบวนการทางาน
โดยนางยุพิน อินทะ
2. จัดทาทะเบียนรายการความรู้ที่
ญาติ กลุ่มส่งเสริมและ
ต้องใช้ตามกระบวนการทางาน
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ รวมกันถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยน
ก.ค. – จานวนองค์ความรู้หลักของ
KM Team
ความรู้ โดยใช้หลักการ SECI Model
ส.ค.62 ระดับหน่วยงาน
โดยสานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
จัดองค์ความรู้เป็นหมวดหมู่และนาเข้า ส.ค. 62 จานวนองค์ความรู้หลักของ
KM Team
ระบบการจัดการองค์ความรู้ KM ของ
ระดับหน่วยงาน
โดยฝ่ายบริหารทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
(http://km.cpd.go.th)
4 การประมวลและกลั่นกรอง
ส.ค. 62
ระดับกรมฯ
ความรู้
ดาเนินการ
5 การเข้าถึงความรู้
บุคลากรของทุกหน่วยงานเข้าเรียนรู้
ส.ค. 62 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีการ บุคลากรของทุก
ผ่านระบบ Website การจัดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
หน่วยงาน
ความรู้ KM (http://km.cpd.go.th)
สามารถเข้าใช้ระบบ Website
บนเวบประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
การจัดการความรู้ได้

แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนรำชกำร : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ : แผนงานบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กระบวนการบูรณาการงานด้านเอกสารประกอบการคาขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนระหว่างสถาบันเกษตรกร
และสานักงานสหกรณ์จังหวัด
ตัวชี้วัด
ลาดับ กิจกรรมการจัดการความรู้
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (ผลสาเร็จ)
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 1. จัดทาเอกสารองค์ความรู้
ส.ค. 62 1. มีเอกสารองค์ความรู้
KM Team
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7 การเรียนรู้
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดความรู้ ส.ค. 62 จัดประชุมติดตามประเมินผล 1 คณะทางาน
ใหม่
ครั้ง
ผู้รำยงำน :
ผู้อนุมัติ :
…………………………………………………….
นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
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หมายเหตุ

.......................................................................
นางชมนาถ บุญคมรัตน์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ รักษาการแทน
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

