
1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 การจัดการองค์ความรู 

 (Knowledge Management - KM) 

 
    เรื่อง “การควบรวมสหกรณ์ผู้ใชน้้้าในจังหวัดร้อยเอ็ด” 

 
 
 
 

คณะท้างานจดัการองค์ความรู้ 
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ก 
 

 

ค้าน้า 
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ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด การจัดการองค์ความรู้เป็นการรวบรวมความรู้จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการแนะน า ส่งเสริมการควบรมสหกรณ์ผู้ใช้น้ า  

 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะท างานจัดการองค์ความรู้จึงได้เล็งเห็นว่าการจัดการองค์
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ไปใช้ประโยชน์ในการควบรวมสหกรณ์ผู้ใช้น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างด ี
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การจัดการองค์ความรู้ของส้านักงานสหกรณ์จังหวดัร้อยเอ็ด (KM) 

เร่ือง “การควบรวมสหกรณ์ผู้ใช้น้้า” 
1. ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกัน
ด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์จะต้องแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก การแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
สมาชิกซึ่งเป็นทั้ง “เจ้าของ และผู้ใช้บริการ” จะต้องมีความภักดีต่อสหกรณ์ ร่วมธุรกิจและกิจกรรมกับสหกรณ์
อย่างสม่ าเสมอ สหกรณ์หลาย ๆ แห่งไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้หรือด าเนินธุรกิจเพียงด้านเดียว  และตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5 มาตรา 90 สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์
อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้โดยมติที่ประชุมใหญ่แต่ละสหกรณ์และต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ให้ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ท่ีลงมติให้ควบเข้ากันไปด้วย  

 สหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามประเภทของสหกรณ์ได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ประมง ซึ่งสหกรณ์ผู้ใช้น้ าเป็นสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันพบว่าการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ผู้ใช้น้ ามีสหกรณ์หลายแห่งที่ไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอจัดตั้งสหกรณ์ เนื่องจากไม่สามารถให้บริการสูบน้ าให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ได้ ซึ่งการให้บริการสูบน้ าของสหกรณ์ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของการจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ า ทั้งนี้ ได้โอน
เครื่องสูบน้ าที่เดิมเป็นของสหกรณ์ไปอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ท าให้บริการแก่สมาชิกของ
ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ าเหลือเพียงกิจกรรมจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และจัดหาสินเชื่อเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์
เท่านั้น อีกท้ังสหกรณ์ผู้ใช้น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ดยังประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้บริการแก่สมาชิกไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก จึงเกิดแนวคิดการรวมตัวขึ้นเป็นสหกรณ์การเกษตรในระดับที่ใหญ่ขึ้น เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และสมาชิกเพ่ือให้เกิดแนวทางในการด าเนินการตามความประสงค์ของสหกรณ์ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพ่ิมโอกาสต่าง ๆ มากขึ้น และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามขั้นตอนที่สมบูรณ์ในการควบรวมสหกรณ์ผู้ใช้
น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป 

2. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ 
 1. ค้นหาเป้าหมายความรู้ เพ่ือก าหนดเป็นหัวข้อ/เรื่องที่ตรงกับขอบเขตของ KM โดยเป็นความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์และทักษะที่ใช้ได้ผลในการปฏิบัติงาน หรือความรู้ที่สามรถรวบรวมได้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้ 
 2. ก าหนด/แสวงหาแหล่งข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างชุดความรู้ 
 3. ก าหนดวิธีการสร้างชุดความรู้ร่วมกัน หรือวิธีการ/เทคนิคการท างานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ รวมถึง
กิจกรรมการด าเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 4. การจัดเก็บและรวบรวมชุดความรู้ให้เป็นระบบ สามารถน าออกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 5. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 6. ติดตามและประเมินผลการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ
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ภายในก าหนด 
3. ความหมายของการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรู้มีหลายแนวคิด แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการจัดการเพ่ือน าความรู้มาใช้พัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กร โดยมีกระบวนการสรรหาความรู้ เพ่ือถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมาย
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ รูปแบบของการพัฒนาความรู้ ได้แก่  

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง 
2. การเรียนรู้จากการทดลอง โดยเป็นการตั้งสมมติฐานและทดลองให้เพื่อให้ทราบผลตาม 

ต้องการ 
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เช่น การท า Benchmarking การจ้างคนเก่งๆ มา 

รว่มงาน การหาพันธมิตรเพ่ือพัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียบรู้ (Alliances) ฯลฯ  
4. การเรียนรู้จากการฝึกอบรมและพัฒนาต่าง ๆ 

การจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมและน ามาใช้อย่างแพร่หลาย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะในการท างาน  

ต้องอาศัยกระบวนการถ่ายทอดจึงจะได้องค์ความรู้ 
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ คู่มือ  

เอกสาร และรายงานต่าง ๆ เป็นความรู้ที่เข้าถึงได้อย่าง 
ความรู้ที่ 2 ประเภท จะมีวิธีการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน คือ การจัดการความรู้ที่ชัดแจ้ง จะเน้น 

ไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ เมื่อน าไปใช้เกิดความรู้ใหม่ ก็จะน ามาสรุปไว้เพ่ือใช้อ้างอิง ส่วนการจัดการความรู้ที่
อยู่ในแต่ละบุคคล จะเน้นการจัดเวทีเพ่ือให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างความรู้ใหม่ ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

4. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือจัดท าขั้นตอนการควบสหกรณ์ ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเป็นรูปแบบเดียวกันในการควบสหกรณ์ผู้ใช้
น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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5. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management-KM) ของส้านักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

เปาหมายของการจ ัดการความรู  : สหกรณผู้ใช้น้ าในจังหวัดร้อยเอ็ดเก ิดการพ ัฒนาใหความสนใจในการ 
                                              ควบรวมสหกรณเพื่อพ ัฒนาสหกรณใหเข้มแข็งและสามารถให้บริการ 
                                               สมาชิกได้อย่างทั่วถึงและสามารถควบรวมสหกรณตามข ั้นตอนได

ประชุมคณะท างาน 

แตงตั้งคณะท างานจัดการองค์ความรู 

ครั้งที่ 2 ถอดความรูจากประสบการณ
ของเจาหนาที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนการจัดสงผลงานการจัดการความรูของ 
เจาหนาที่และการจัดประชุมสรุปองคความรู 

จัดท ารูปเลม / ลงเว็บไซต 

ประชุมท าความเขาใจ / วิธีการถายทอดชุด 
ความรูแกบุคคลที่เกี่ยวของ 

น าความรูส ูกลมุเปาหมาย 

ติดตามประเมินผล / ปรับปรุงแกไข 

ครั้งที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับ KM 

http://www.kmutt.ac.th/gmi/upload/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20km.pdf


6. ขั้นตอนการควบสหกรณ์ มีขั้นตอนด้าเนินการ 13 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่จะควบเข้ากันประชุมเพ่ือมีมติเสนอที่ประชุมใหญ่ขอควบ
สหกรณ์เข้าด้วยกัน 

2. สหกรณ์ท่ีจะควบเข้ากันแต่ละแห่งจัดประชุมใหญ่เพ่ือขอมติควบสหกรณ์เข้าด้วยกัน โดยต้องมีมติ
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมดที่เข้าประชุม 

3. ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ พร้อมทั้งส่งเอกสาร ดังนี้ 
3.1 ส าเนารายงานการประชุมใหญ่คราวที่มีมติควบสหกรณ์เข้าด้วยกัน 
3.2 รายงานแสดงฐานะของสหกรณ์ท่ีประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการและเลขานุการ

ของสหกรณ์ลงลายมือชื่อรับรองท้ายรายการ 
4. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล รายงานความเห็นชอบควบสหกรณ์เข้าด้วยกัน 
5. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห์และพิจารณาความเหมาะสม

เพ่ือประกอบการพิจารณารายงานขอความเห็นชอบนายทะเบียนสหกรณ์ให้ควบสหกรณ์เข้าด้วยกัน 
6. นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบควบสหกรณ์ 
7. สหกรณ์แต่ละแห่งที่ขอควบสหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือเลือกตั้งผู้แทน

ของแต่ละสหกรณ์ สหกรณ์ละไม่เกิน 3 คน เพื่อด าเนินการขอจดทะเบียนควบสหกรณ์ 
8. สหกรณ์ท าหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือให้เจ้าหนี้พิจารณาการควบสหกรณ์ หาก

เจ้าหนี้ไม่ต้องการให้ควบสหกรณ์ เจ้าหนี้ต้องส่งค าคัดค้านไปยังสหกรณ์ภายใน 60 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

9. จัดการประชุมคณะผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเลือกตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
เลขานุการคณะผู้แทนสหกรณ์ รวมทั้งจัดท าเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนควบสหกรณ์เข้า
ด้วยกัน 

10. คณะผู้แทนสหกรณ์จัดส่งเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนควบสหกรณ์ที่สมบูรณ์ครั้งล่าสุด 
11. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล รายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณ์

เข้าด้วยกัน 
12. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์ พิจารณาความเหมาะสมเพ่ือประกอบการพิจารณา

รายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณ์เข้ากัน 
13. นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณารับจดทะเบียนควบสหกรณ์และลงนามในใบส าคัญการรับจดทะเบียน

สหกรณ์ 
 

4 



 

 

ตัวอยางแบบฟอรมแผนการปฏิบัติการควบสหกรณในอ้าเภอ………………………………………………..จ ังหวัด……………………………. 
 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ป 63 ป 64 

มค กพ มีค เมย พค ม ิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค ม ิย กค สค กย ตค พย ธค 
 

1 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณที่จะควบเขากัน
ประชุมเพื่อมีมติเสนอที่ประชุมใหญขอควบ 
สหกรณเขาดวยก ัน 

                        

 
2 

สหกรณที่จะควบเขากันแตละแหงจัดการ
ประชุมใหญเพื่อขอมติควบสหกรณเขาดวยกัน 
โดยตองมีมติอยางนอย 2 ใน 3 ของสมาชิก 
ทั้งหมดที่มาประชุม 

                        

3 
ยื่นหนังสือขอความเห็นชอบการควบสหกรณตอ 
นายทะเบียนสหกรณพรอมทั้งจัดสงเอกสาร 

                        

 - ส าเนารายงานการประชุมใหญ ครั้งที่มีมติ 
ควบสหกรณเขาดวยกัน 

                        

 - รายงานแสดงฐานะของสหกรณที่ประธาน 
หรือรองประธานและเลขานุการสหกรณลง 
ลายมือชื่อรับรองทายรายการ 

                        

 
4 

กลมุสงเสริมสหกรณตรวจเอกสารวิเคราะห 
ขอมูลรายงานขอความเห็นชอบควบสหกรณเขา 
กัน 

                        



 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ป 63 ป 2564 

มค กพ มีค เมย พค ม ิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค ม ิย กค สค กย ตค พย ธค 

 
5 

กลมุจัดตั้งและสงเสริมสหกรณตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานวิเคราะหและพิจารณาความ 
เหมาะสมเพื่อประกอบการพิจารณารายงานขอ 
ความเห็นชอบใหควบสหกรณเขาก ัน 

                        

6 นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการ 
ควบสหกรณ 

                        

 

7 

สหกรณแตละแหงจัดการประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณเพ่ือเลือกตั้งผูแทนของแตละ 
สหกรณสหกรณละไมเกิน 3 คน เพ่ือด าเนินการ 
ขอจดทะเบียนควบสหกรณ 

                        

 
 

8 

สหกรณท าหนังสือแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของ 
สหกรณเพื่อใหเจาหนี้พิจารณาการควบสหกรณ 
หากเจาหนี้ไมตองการใหควบสหกรณเจาหนี้ ต
องสงค าคัดคานไปยังสหกรณภายใน 60 วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจง 

                        

 
 

9 

จัดการประชุมคณะผูแทนสหกรณเพื่อเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการรองประธานกรรมการ 
เหรัญญิกเลขานุการคณะผูแทนสหกรณรวมทั้ง 
จัดท าเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนควบ 
สหกรณเขาดวยก ัน 

                        



 

 

 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 

ป 2559 ป 2560 

มค กพ มีค เมย พค ม ิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค ม ิย กค สค กย ตค พย ธค 

10 
คณะผูแทนสหกรณจัดสงเอกสารประกอบการ 
ขอจดทะเบียนควบสหกรณที่สมบูรณครั้งลาสุด 

                        

11 
กลมุสงเสริมสหกรณตรวจสอบเอกสารวิเคราะห 
ขอมูลรายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขากัน 

                        

 
12 

กลมุจัดตั้งและสงเสริมสหกรณวิเคราะห 
พิจารณาความเหมาะสมเพ่ือประกอบการ 
พิจารณารายงานขอจดทะเบียนควบสหกรณเขา 
กัน 

                        

 
13 

นายทะเบียนสหกรณพิจารณารับจดทะเบียน 
ควบสหกรณและลงนามในใบส าคัญการรับจด 
ทะเบียนสหกรณ 
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