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คานา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็น
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์
การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการ
บริหารกลุ่ม การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งและประสบผลสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ
คณะทางานการจัดการความรู้ (KM Team) สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน จะสามารถสร้าง
ประโยชน์แก่บุคลากรของสานักงานสหกรณจังหวัดสระแก้วในการใช้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และสมาชิก
ต่อไป

คณะทางานจัดการความรู้ (KM) จังหวัดสระแก้ว
สิงหาคม 2562
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การดาเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาชุมชน
ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของ
การพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ในประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า กระจายการจัดบริการภาครัฐให้ มีความครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและพร้อมรับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่ง เสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ
ชุมชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด 3
มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง ต้องส่ง เสริม และพัฒนา
ความรู้ค วามสามารถ สร้ างวิ สัยทั ศน์ และปรับ เปลี่ ยนทั ศนคติของข้า ราชการในสั ง กัด ให้เ ป็นบุ คลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและเรียนรู้ร่วมกัน...” เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการบริหารที่ดีจึง
ได้นาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นระบบการจัดการ ที่สามารถกาหนดขึ้น และ
นาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทีมจัดการความรู้ (KM) จังหวัดสระแก้ว เห็นว่ากิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์
การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ส่ง เสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสืบไป
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานรวมทั้งหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ของสานักงานสหกรณ์ จังหวัด
สระแก้ว เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ชุมชน
1.2 เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มงานรวมทั้งหน่วยส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว สามารถจัดทาแผน/กลยุทธ์ โดยดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้ในการ
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน
2. ความหมายและนิยาม
ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็น
ความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จากัดช่วงเวลา (Hideo
Yamazaki)
ประเภทของความรู้ หมายถึง ในมุมมองของการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
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หรือ สัญชาตญาณ ของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นคาพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือความคิดเชิง วิเคราะห์
บางครั้งจึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม (Abstract)
- ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
(Concrete)
การจั ด การความรู้ (Knowledge Management) หมายถึ ง การน าความรู้ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนคุ้มครองและพัฒนาระบบ
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยง
ธุรกิจสหกรร์สู่ระดับสากล เพื่อสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ และสัง คม (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์)
สถาบันเกษตรกร หมายถึง รูปแบบของหน่วยธุรกิจที่ร่วมกันทากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยได้รับความสนใจ
ในการจัดตั้งเป็นหน่วยงานซึ่งอาจได้รับการผลักดันจากรัฐบาลหรือรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มสมาชิกและดาเนินการให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในด้าน
การผลิต การตลาด การแปรรูป และกิจกรรมอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร)
กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมกับประโยชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา มิได้หมายถึงการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมการพัฒนาของรัฐตามที่รัฐกาหนด แต่ หมายถึง การให้
ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกาหนดทิศทางการพัฒนาการดารงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผน
ของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน
การรวมกลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้ง แต่สองคนขึ้นไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือ
ปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้ จะช่วยให้
สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี (วินิจ เกตุขา และคมเพชร ฉัตรศุภกุล)
3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้
1. บุคลากรของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สามารถนาวิธีการที่ไ ด้จากการจัดการความรู้ไ ปปรับใช้
เพื่อให้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานตามเป้าหมาย ได้ผลผลิต
หรือบริการที่มีคุณภาพ
2. บุคลากรของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สามารถจัดทากลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม
สหกรณ์ในพื้นที่ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และสมาชิก
3. สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับการส่งเสริมและมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
และสมาชิก
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4. ข้อมูลทั่วไปเบื้องต้น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มีสหกรณ์ในความรับผิดชอบทั้งหมด 67 แห่ง แบ่งความรับผิดให้กับพื้นที่
ส่งเสริมสหกรณ์ 1 , พื้นที่ส่งเสริมสหกรณ์ 2 , นิคมสหกรณ์วังน้าเย็น , นิคมสหกรณ์สระแก้ว และพื้นที่ราบเชิง
เขา ทั้งนี้ ในจานวนทั้งสิ้น มีสหกรณ์ประเภทการเกษตรในความรับผิดชองของจังหวัด ซึ่งแยกเป็นรายอาเภอได้
ดังนี้
สหกรณ์
ประเภท
อาเภอ
สหกรณ์ผู้ใช้น้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง
สหกรณ์การเกษตร
เขาฉกรรจ์
สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ
สหกรณ์การเกษตร
เขาฉกรรจ์
สหกรณ์การยางไทรทองเขาฉกรรจ์
สหกรณ์การเกษตร
เขาฉกรรจ์
สหกรณ์การยางไทรงามเขาฉกรรจ์
สหกรณ์การเกษตร
เขาฉกรรจ์
สหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05
สหกรณ์การเกษตรคลองหาด
สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด
สหกรณ์ปาล์มน้ามันสระแก้ว
สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน

ประเภท
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร

อาเภอ
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด
คลองหาด

สหกรณ์
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.)
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำโคกสูง

ประเภท
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร

อำเภอ
โคกสูง
โคกสูง

สหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03
สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย
สหกรณ์การเกษตรตาพระยา

ประเภท
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร

อาเภอ
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

สหกรณ์
สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.สระแก้ว
สหกรณ์สตรีและเยำวชนจังหวัดสระแก้ว
สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย ตำบลสระขวัญ
สหกรณ์ชำวไร่อ้อยสระแก้ว
สหกรณ์กำรเกษตรเมืองสระแก้ว
สหกรณ์กำรเกษตรคลองนำเขียว

ประเภท
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร

อำเภอ
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
เมืองสระแก้ว
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สหกรณ์
สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์
สหกรณ์การเกษตรวังน้าเย็น
สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ 1 2 3
สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอาเภอวังน้าเย็น (คทช.)

ประเภท
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร

อาเภอ
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น
วังน้าเย็น

สหกรณ์
สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร
สหกรณ์สวนยำงพำรำสระแก้ว
สหกรณ์กำรเกษตร บ้ำนคลองทรำย สหพืชผล
สหกรณ์กำรเกษตรชุมชนวิถีธรรมชำติวังสมบูรณ์
สหกรณ์โคนมวังนำเย็น

ประเภท
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร

อำเภอ
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์
วังสมบูรณ์

สหกรณ์
สหกรณ์กำรเกษตรท่ำช้ำง
สหกรณ์กำรเกษตรเขื่อนพระปรง
สหกรณ์กำรเกษตรเขำพรมสุวรรณ์
สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนห้วยชัน
สหกรณ์กำรเกษตรคลองทรำย
สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว
สหกรณ์กำรเกษตรวัฒนำนคร
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนำนคร (คทช.)
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำวัฒนำนคร

ประเภท
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร

อำเภอ
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร
วัฒนำนคร

สหกรณ์
สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯ คลองนำใส
สหกรณ์ศุภนิมิตอรัญประเทศร่วมใจพัฒนำ
สหกรณ์กำรเกษตรอรัญประเทศ
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช.)
สหกรณ์ปศุสัตว์โคบำลบูรพำอรัญประเทศ

ประเภท
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตร

อำเภอ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
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5. กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้
หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
ความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุง รูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบ
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน
การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7. การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง
องค์ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

การบ่งชี ้ความรู้

การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ

การเข้ าถึงความรู้

การสร้ างและแสวงหา
ความรู้

การประมวลและกลัน่ กรองความรู้

การแบ่งปันแลกเปลีย่ น
ความรู้

การเรี ยนรู้

แผนภาพประกอบ กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
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6. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.1 ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการกลุ่มเป็นวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคน
เพื่อนาความรู้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซึ่งจะนาไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์
และการพัฒนาการทางานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ

เกิดจากการถูก
ชักชวนหรือชักจูงไป
เกิดจากการต้องการ
พิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ตนเอง เป็นการรวมกลุ่ม
เพื่อทากิจกรรมงาน
บางอย่าง ด้วยกัน

เกิดจากความชอบพอกัน
เป็นส่วนตัวระหว่างสมา
ชิดด้วยกันเอง
สาเหตุที่ทาให้เกิด
การรวมกลุ่ม

เกิดจากความต้องการที่
จะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อื่น เป็นการสนองตอบ
ความต้องการทางจิตใจ
หรือทางจิตวิทยา

เกิดจากการได้รับ
คัดเลือกหรือแต่งตั้งจาก
ผู้มีอานาจ เพื่อให้
ปฏิบัติงานร่วมกัน
โดยเฉพาะ

เกิดจากความพอใจใน
เป้าหมายกิจกรรมของกลุ่ม
หรือกลุ่มมีจุดหมายตรงกับ
อุดมการณ์ของบุคคลที่จะ
เข้าไปเป็นสมาชิก

ขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่ม
การพัฒนาของกลุ่มตามแนวคิดเรื่อง Cog’s Ladder ซึ่ง เป็นรูปแบบการพัฒนากลุ่มที่จาแนกเป็น 5
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทาความรู้จักกันด้วยความสุภาพ (Polite) เปิดเผยตนเองเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และแต่ละคน แล้ว รวมกลุ่มตามความพอใจ ความสนใจ
ขั้ น ที่ 2 หาความหมายให้ กั บ กลุ่ ม ว่ า ท าไมต้ อ งมาอยู่ ร่ ว มกั น (Why we’re here) หลั ง จากรู้ จั ก กั น
สมาชิกกลุ่มต้องการรู้ว่า เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มคืออะไร หาความหมายร่วมกัน และ
ยอมรับเป้าหมายที่จะทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จ ถ้าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นมาจากนอกกลุ่ม ในขั้น
นี้สมาชิกจะถกเถียงกัน เพื่อให้เข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ขั้นที่ 3 เสนอความคิดและหาแนวร่วม (Bid for power)
ขั้นตอนแยกจากขั้นที่ 1 โดยสังเกตจากการแข่งขันของสมาชิกกลุ่ม โดยแต่ละคนจะหาเหตุผลให้กับงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พยายามเสนอความคิดเห็นให้กลุ่มทาตามสิ่งที่เขาเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น
9

ความขัดแย้งในกลุ่มจะสูงกว่าระยะอื่นๆ ความพยายามที่จะใช้บทบาทความเป็นผู้นาเกิดขึ้นในลักษณะการเข้า
ไปมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหา และการหาแนวร่วมจากนอกกลุ่ม ขั้นตอนนี้ พยายามรักษา บทบาทหน้าที่ตาม
โครงสร้างของกลุ่มจะพบว่ากลุ่มมีสมาชิกที่ประนีประนอม (Compromise) ให้กลุ่มเข้ากันได้ (Harmonize)
และผู้อนุรักษ์กฎของกลุ่มพยายามคงสภาพสมดุลที่ยอมรับได้ในกลุ่ม สมาชิกบางคนจะไม่ผ่านขั้นตอนนี้ คือ
ไม่สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของกลุ่มอย่างเหนียวแน่น แต่เขาสามารถทางานหรือร่วมกลุ่มต่อไปได้
ขั้นที่ 4 ร่วมเป็นโครงสร้างของทีม (Constructive)
ทัศนคติของสมาชิกกลุ่มเปลี่ยนไปจากการพยายามควบคุมให้กลุ่มเป็นไปตามที่เขาคิดกลายเป็นยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของกลุ่มมากขึ้น มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่ม (Team Spirit) การพัฒนาเป้าหมายของ
กลุ่มจะเป็นรูปร่างขึ้น มีชื่อและเอกลักษณ์ต่างๆ ของกลุ่ มชัดเจน สาหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มไม่
แตกต่างกันมาก คือทาก็ทาด้วยกัน ไม่ทาก็ไม่ทาด้วยกันทั้งกลุ่ม การตัดสินใจจะช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม
ผลิตภาพของกลุ่ม (Productivity) ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์จะสูงในขั้นนี้
ขั้นที่ 5 มีความรักในหมู่คณะ (Esprit)
ขั้นนี้กลุ่มจะมีขวัญ มีความจงรักภักดี และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งจองกลุ่ม ความคิดเห็นเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่มีความรู้สึกว่าต้องการแยกกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนเข้าใจชัดเจนในบทบาทตามตาแหน่งหน้าที่ของ
ตนว่าแยกจากคนอื่นอย่างไรและยอมรับคนอื่นๆ เหมือนกับที่ ยอมรับตนเองมีความคิดสร้างสรรค์และความ
เป็นตัวของตัวเองสูงมาก การยอมรับในเรื่องใดๆ มาจากความพอใจของสมาชิกทุกคน

การรวมคนตาม
อาชีพ
ประเภทของการ
รวมกลุ่มในชุมชน

การรวมกลุ่มตาม
วัย/เพศ

การรวมกลุ่มเพื่อ
การพัฒนา
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องค์ประกอบกลุ่ม กลุ่มมีองค์ประกอบที่สาคัญ 9 ประการ คือ

ผู้นากลุ่ม

สมาชิก
กลุ่ม

วัตถุประสง
ค์ในการ
รวมกลุม่

ระเบียบ
กติกาใน
การอยู่
รวมกลุ่ม

กิจกรรม
ดาเนินการ
รวมกลุ่ม

ประโยชน์ที่
จะได้ รับ
ร่ วมกัน

ความสัมพัน
ธ์ ระหว่าง
สมาชิก

เงินทุนของ
กลุ่ม

สถานที่ที่กลุ่ม
ใช้ เป็ นแหล่ง
ที่ตงกลุ
ั ้ ่ม

คุณธรรมการรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มทั้งปวงจะสาเร็จได้ด้วยการมีคุณธรรมในการรวมกลุ่ม ซึ่งคุณธรรมการรวมกลุ่มประกอบด้วย
1. ความแท้จริงของความต้องการรวมกลุ่ม ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
2. เมื่อเข้าร่วมกลุ่มต้องมีการสื่อสารต่อกันเพื่อหาข้อสรุปความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คุณธรรม
การรวมกลุ่มข้อสอง คือ การเปิดใจ เชื่อใจ
3. สื่อสารการร่วมกิจกรรมต้องมีกริยาท่าทางการเจรจากัน คุณธรรมการรวมกลุ่มข้อสามคือ ความสุภาพต่อ
กัน
4. การรวมกลุ่มคน ย่อมความความแตกต่างของแต่ละคน ดัง นั้นคุณธรรมการรวมกลุ่มข้อสี่ คือ ต้อง
ร่วมกันคิดร่วมกันทา ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันรับประโยชน์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ
5. การรวมกลุ่มกันต้องมีกฎ กติกา คุณธรรม ข้อที่ห้าคือ การยึดมั่นในระเบียบ วินัยของกลุ่ม
6. ศักยภาพแต่ละคนจะเกื้อกูลกันและกัน คุณธรรมข้อที่หก คือ ความเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม
6.2 แนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว ม (participation) เป็ น การรวมกลุ่ ม ของบุ ค คลเพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มกระท าการใน
ประเด็นที่บุคคลเหล่านั้นสนใจ มีทัศนคติและความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่จาเป็นว่าบุคคล
เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือกิจกรรมโดยตรงและกระทาการเพื่อแสดงถึงความสนใจในประเด็นนั้น
อย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม
การร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มเป็นเรื่องยากที่จะทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมจริง ๆ และเป็นอิสระใน
การแสดงออก เพราะสมาชิกในกลุ่มมีศักยภาพ ฐานะอานาจทางสัง คมแตกต่างกัน ปัจจัยวัฒนธรรมบาง
ประการเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระในการแสดงออก คนแต่ละคนต่างมีมุมมองในการตัดสินคุณค่าเรื่องต่าง
ๆ ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ต่างกัน เหล่านี้อาจนาไปสู่การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย การมีส่วนร่วมมี
ความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง การมีส่วนร่ว มมีความหมายทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ การมีส่วน
ร่วมครอบคลุมทั้งมิติด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระทา จึงมีทั้ง
ผู้กระทา ผู้ถูกกระทาหรือผู้รับ และสาธารณชน
การมีส่วนร่วมเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายหลากหลาย เป็นความพยายามร่ว มกันในสหกรณ์เพื่อ
แก้ปัญหาและบรรลุความต้องการของตนเอง สหกรณ์ โดยเริ่มจากการ รับรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน และ กระทา
ร่วมกันในโครงการอย่างต่อเนื่อง
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หลักการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วม

รับรู้ร่วมกัน

คิดร่วมกัน

สมาชิกสหกรณ์
สัมพันธ์
กัน

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์

กระทาร่วมกัน

ตารางภาพ แสดงแนวคิดหลักการการมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ในการท ากิจ กรรมต่ าง ๆ ของสหกรณ์ ซึ่ง ในการทากิ จกรรมมีการใช้ หลั กการมีส่ วนร่วมระหว่า ง
สมาชิกสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ โดยทุกฝ่ายต้องรับรู้ร่วมกัน คิด
ร่วมกันและ กระทาร่วมกัน หากทั้งสามฝ่ายใช้หลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะทาให้การบริหารงานของสหกรณ์
ไม่มีข้อบกพร่องในการดาเนินงาน

สมาชิก
สหกรณ์

ฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์

คณะกรรมการ
สหกรณ์
ตารางภาพ แสดงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์
จากภาพแสดงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการกระจายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์และคณะกรมการดาเนินการสหกรณ์มีส่วนร่วมทางการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก และ
สหกรณ์
12

หลักการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
1. มีการจัดสรรหน้าที่และอานาจ ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
คนในองค์กร หรือทีมงาน เพื่อต้องการให้มีทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
2. การก่อให้เกิดสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคนและองค์กรได้อย่างแท้จริง และผลักดันให้คนใน
องค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร
3. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในการทางาน
4. ทาให้ทุกคนในองค์กรต้องรวมตัวกันเป็นทีมงาน (Teamwork) เพื่อผนึกกาลังและศักยภาพ ในการ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งการทางานลักษณะดังกล่าวนั้นจะเป็นไปตามหลักการขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)
ความสาคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่จาเป็นต่อการบริหารหรือการจัดการองค์กร คือ
1. ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง
2. กระบวนการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวางและเกิดการ
ยอมรับได้
3. เป็นหลักการของการบริหารที่เป็นผลต่อการดาเนินการเชิงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลวิวัฒนาการเพื่อ
ความคิด (การเปิดกว้าง) การระดมความคิด (ระดมสมอง) ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจได้
4. ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้งได้
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร สิ่ง ที่มีผลต่อการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่
สาคัญที่สุด คือ แรงจูงใจ และภาวะของบุคคล (ผู้นา)
แรงจูงใจ
การร่วมมือร่วมใจ
เพื่องาน
ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ตอ่ องค์กร

ภาวะผู้นา
ความเชี่ยวชาญ
ความดึงดูดใจ

เกื ้อหนุนให้ เกิดระเบียบ ข้ อบังคับ เพื่อผลในการกากับควบคุมคนในองค์กร
การเกิดความสามัคคีในองค์กรหรื อกลุม่
เข้ าใจต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ร่วมกันของบุคคลในองค์กร
สร้ างความคิดใหม่เพื่อองค์กร
มีศรัทธาความเชื่อมัน่ ต่อตนเองและกลุม่
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7. วิธีการดาเนินการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมการจัดการความรู้
1. แต่งตั้ง คณะทางานจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางานพร้อมทั้ง จัดตั้ง KM Team ของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
เพื่อให้ การจั ดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล สานั กงานสหกรณ์ จัง หวั ด
สระแก้ ว จึ ง ได้ ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง ที ม งาน KM และ CKO ตามค าสั่ ง ส านั ก งานสหกรณจั ง หวั ด สระแก้ ว ที่
14/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
2. ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการทางาน
กระบวนการ/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ชุ ม ชน ที ม งานจั ด การความรู้ ได้ ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ด าเนิ น การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ โดยคัดเลือกจากสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างประเภทการเกษตร จานวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบัน
เกษตรกรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอาเภอวังน้าเย็น (คทช.) จากัด, สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอาเภอ
วัฒนานคร (คทช.) จากัด, สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอาเภออรัญประเทศ (คทช.) จากัด, สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอาเภอ
โคกสูง (คทช.) จากัด, สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จากัด และสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญ
ประเทศ จากัด โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายแห่งละ 30 ราย ตามกระบวนการ ดังนี้
1. จัดอบรมความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ (หลักสูตร 1)
หลักสูตร ที่ 1
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร แผนธุรกิจและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
(หลักสูตร 2)
หลักสูตร ที่ 2
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3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลและถอดบทเรียน การเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตร เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร 3)
หลักสูตร ที่ 3

3. จัดทาแผนและปฏิบัติตามแผน การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสานักงานสหกรณ์จัง หวัดสระแก้ว เรื่อง กิจกรรม
เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน
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ภาพประกอบ การจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กิจกรรม
เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน
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ภาคผนวก
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กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) : วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน
เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน
กระบวนกำร
รำยละเอียดกำรทำงำน
องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
1. จัดอบรมควำมรู้กำรบริหำรสหกรณ์เพื่อสร้ำง - คณะกรรมกำร,เจ้ำหน้ำที่,ประธำนกลุ่ม,สมำชิกชันนำ,
1.1 เทคนิคกำรประสำนงำน
ควำมเข้มแข็งให้สหกรณ์(หลักสูตร1)
จำนวนที่เหมำะสม แห่งละ 30 คน
1.2 กำรทำงำนเป็นทีม
1.1 กำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม ( เป็นสหกรณ์ที่ - ควำมรู้เกี่ยวกับสหกรณ์และกฎหมำยสหกรณ์
1.3 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
จัดตังขึนตำมนโยบำยรัฐบำล จำนวน 6 สหกรณ์ ) - กำรบริหำรควำมเสี่ยงในสหกรณ์
1.4 เทคนิคกำรประชุม
1.2 กำหนดหัวข้อเรื่อง/วิทยำกรฝึกอบรม
- กำรควบคุมภำยในและกำรจัดทำบัญชีสหกรณ์เบืองต้น
1.3 ระยะเวลำ แห่งละ 2 วัน
- กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสมำชิก
1.4 วิทยำกรภำครัฐ , เอกชน, สหกรณ์
- แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เพื่อควำมเข้มแข็ง
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำ
- คณะกรรมกำร, เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์, ประธำนกลุ่มสมำชิก, 2.1 เทคนิคกำรประสำนงำน
แผนพัฒนำองค์กร แผนธุรกิจและขับเคลื่อนสู่กำร สมำชิกชันนำและเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์
2.2 กำรทำงำนเป็นทีม
ปฏิบัติ (หลักสูตร 2)
- จำนวนที่เหมำะสม แห่งละ 30 คน
2.3 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
2.1 กำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำประชุม (เป้ำหมำยเดิม - กระบวนกำรจัดทำแผนธุรกิจและแผนพัฒนำองค์กร
2.4 เทคนิคกำรประชุม
จำก หลักสูตร 1 ต่อเนื่อง)
- แผนปฏิบัติงำนประจำปี/กำรดำเนินงำนรูปแบบสหกรณ์
2.5 กำรวำงแผนงำน
2.2 กำหนดหัวข้อเรื่อง/วิทยำกร
- กำรเชื่อมโยงตลำดสินค้ำเกษตร
2.3 ระยะเวลำ แห่งละ 2 วัน
- กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทำงเลือก 1 ชนิด
2.4 วิทยำกรภำครัฐ , เอกชน, สหกรณ์
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กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) : วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน
เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน
กระบวนกำร
รำยละเอียดกำรทำงำน
องค์ควำมรู้ที่ใช้ในกำรทำงำน
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร สรุปผลและถอด
- คณะกรรมกำร,เจ้ำหน้ำที่,ประธำนกลุ่ม,สมำชิกชันนำ,
3.1 เทคนิคกำรประสำนงำน
บทเรียน กำรเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตร เป็น จำนวนที่เหมำะสม แห่งละ 30 คน
3.2 กำรทำงำนเป็นทีม
องค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน (หลักสูตร3)
- ควำมเป็นมำของโครงกำร/วัตถุประสงค์/กิจกรรมที่จะถอด 3.3 กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม
3.1 กำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม (เป้ำหมำยเดิม บทเรียน
3.4 เทคนิคกำรประชุม
จำก หลักสูตร 1 และ 2 ต่อเนื่อง)
- แผนพัฒนำองค์กร
3.5 กำรวำงแผนงำน
3.2 กำหนดหัวข้อเรื่อง/วิทยำกรฝึกอบรม
- แผนพัฒนำธุรกิจสหกรณ์
3.6 กำรวำงแผนธุรกิจ
3.3 ระยะเวลำ แห่งละ 1 วัน
- กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสมำชิก
3.4 วิทยำกรภำครัฐ , เอกชน, สหกรณ์
- กำหนดลำดับขันตอนกำรแก้ไขและวิธีกำรตรวจสอบ
ประเมินผล
- แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์เพื่อควำมเข้มแข็ง
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แบบฟอร์มที่ 2 แผน/รำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plane)
ชื่อส่วนรำชกำร สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 : พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ ทำงด้ำนสหกรณ์
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น/หมวดองค์ควำมรู้ : กิจกรรมเสริมสร้ำงสหกรณ์กำรเกษตรให้เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำชุมชน
ลำดับ กิจกรรมกำรจัดกำร
วิธีกำรสู่ควำมสำเร็จ
ควำมรู้
1
กำรบ่งชีควำมรู้
รวบรวมข้อมูลพืนฐำนของแต่ละสหกรณ์เป้ำหมำยเพือ่ ศึกษำ
วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเบืองต้น
2
กำรสร้ำงและ
กำรถอดบทเรียนจำกโครงกำร/กิจกรรม และแลกเปลี่ยน
แสวงหำควำมรู้
เรียนรู้กันระหว่ำงผู้รับผิดชอบโครงกำรและกลุ่มเป้ำหมำยใน
พืนที่
3
กำรจัดควำมรู้ให้เป็น ดำเนินกำรนำแผนพัฒนำองค์กรและแผนพัฒนำธุรกิจ มำเพื่อ
ระบบ
ทำกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสหกรณ์
4
5

การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
กำรเข้ำถึงควำมรู้

6

กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนควำมรู้

7

กำรเรียนรู้

ดำเนินกำรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในรูปแบบรูปเล่มเพื่อใช้
เป็นบทเรียนในกำรให้ควำมรู้กับสหกรณ์
บุคลำกรของหน่วยงำนรวมทังหน่วยงำนภำยนอก สำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ด้วยกำรลงพืนที่และจัดกิจกรรมร่วมกับทีม
ผู้รับผิดชอบ ตำมประบอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จัดประชุม/กิจกรรม ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
รวมทังมีกำรขอควำมร่วมมือจำกวิทยำกรภำยนอกที่มีควำมรู้
เฉพำะด้ำนมำให้ควำมรู้เพิ่มเติม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อขับเคลื่อน
กระบวนกำรวิเครำะห์ และจัดทำแผนพัฒนำสหกรณ์แบบมี
ส่วนร่วม

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด

มี.ค – ส.ค. 62 รำยละเอียดและเนือหำที่ตอบโจทย์และ
สำมำรถใช้ในโครงกำรและกิจกรรมได้
มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยสหกรณ์ 6 แห่ง มี
กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้จำกกำรถอด
บทเรียนของโครงกำร/กิจกรรม
มี.ค – ส.ค. 62 แผนพัฒนำองค์กรและแผนพัฒนำธุรกิจผ่ำน
มติที่ประชุม เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อนตำม
แผนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
มี.ค – ส.ค. 62 ได้รูปเล่มบทเรียนที่สมบูรณ์เพื่อใช้
ประกอบกำรจัดทำโครงกำร
มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 บุคลำกรของหน่วยงำนรวมทัง
หน่วยงำนภำยนอก เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน
และมีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ร่วมกัน
มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 บุคลำกรมีกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้จำกกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม

ผู้รบั ผิดชอบ

หมำย
เหตุ

KM Team กลุ่มจัดตัง
และส่งเสริมสหกรณ์
KM Team กลุ่มจัดตัง
และส่งเสริมสหกรณ์
KM Team กลุ่มจัดตัง
และส่งเสริมสหกรณ์
KM Team กลุ่มจัดตัง
และส่งเสริมสหกรณ์
KM Team กลุ่มจัดตัง
และส่งเสริมสหกรณ์
KM Team กลุ่มจัดตัง
และส่งเสริมสหกรณ์

มี.ค – ส.ค. 62 ร้อยละ 80 กลุ่มเป้ำหมำยทัง 6 แห่ง เข้ำร่วม KM Team กลุ่มจัดตัง
ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำสหกรณ์แบบมี และส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนร่วม
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คาสั่งสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ที่ 14 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
---------------------------------------------ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กาหนดว่าการที่องค์กรจะบรรลุผลสาเร็จในการ
ดาเนินการได้นั้น องค์กรต้องมีแนวทางที่ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีในเรื่องการเรียนรู้ขององค์กร และของแต่ละบุคคล
รวมถึง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของแนวทางที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่นาไปสู่เป้าหมายและ
แนวทางใหม่ ๆ การเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝัง ลงไปในแนวทางที่องค์กรปฏิ บัติ การ การเรียนรู้ขององค์กรและ
บุคลากรจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ ลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและการลดรอบเวลาการให้บริการด้วย
ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สานักงานสหกรณ์
จังหวัดสระแก้ว จึงแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ ดังรายนามต่อไปนี้
1.ประธาน CKO (Chief Knowledge officer)
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จาเป็นแก่คณะทางาน KM สานักงานสหกรณ์จังหวัด
สระแก้ว ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทางาน KM ของสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
2.หัวหน้าคณะทางาน KM
นายอาทร ชัยยันต์ ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทางาน KM
มีหน้าที่ จัดทาแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนาเสนอประธาน CKO รายงานผล
การดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน รวมทั้ง ผลักดั น ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนประสานงานกับคณะที่ปรึกษา และคณะทางาน
3.เลขานุการคณะทางาน KM
นางสาวสมัชญา ศิริเตชสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นเลขานุการคณะทางาน KM
มีหน้าที่ นัดประชุมคณะทางาน และทารายงานการประชุม รวบรวมรายงานความคืบหน้า
การดาเนินงาน และประสานงานกับคณะทางาน และหัวหน้าคณะทางาน

/4.คณะทางาน KM...
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-2–
4.คณะทางาน KM
4.1 นางสาวณิชากร เสนาเดชสุริยะ
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
4.2 นางมนต์ธกานต์ วงค์สุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
4.3 นางลัลส์ลลิต คาวิโส
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
4.4 นางสาวไฉไล พงศ์อุดุมกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
4.5 นายมงคล ธัญญการ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
นิคมสหกรณ์วังน้าเย็น
4.6 นายสมบัติ หุตะเจริญ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน
นิคมสหกรณ์สระแก้ว
4.7 นายตฤณ วงค์สุรินทร์
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
4.8 นางสาวมาลี หนุนนาค
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
4.9 นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารทั่วไป

เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM
เป็นคณะทางาน KM

มีหน้าที่ ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานความคืบหน้าของงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการความรู้ และเป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นเพื่อให้เป็นการดาเนินงาน บรรลุ ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
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