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แผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Action Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยพื้นฐาน
ของสหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน

จัดทาโดย
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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การดาเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน
*****************************************
๑. ความเป็นมา
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และเรียนรู้ร่วมกัน”
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันและ
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยความรู้มี ๒ ประเภท คือ
- ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน TACIT KNOWLEDGE เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือ สัญชาตญาณ ของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือความคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม
- ความรู้ที่ชัดแจ้ง EXPLICIT KNOWLEDGE เป็นความที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
โดยมีเป้าหมายในการสรรหาความรู้ การถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงานส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (การ
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS) และกรอบการประเมินสานักงานสหกรณ์จังหวัดของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ มิติที่ ๑ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ข้อ ๑.๑ ที่กาหนดให้มีการจัดทากิจกรรม การจัดการ
ความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) เป็นการประเมินผลและพัฒนา (Development) เพื่อให้
หน่วยงานมีการริเริ่มการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มุ่งการเรียนรู้ของบุคลากร และเป็นการขับเคลื่อนค่านิยมกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ด้วย สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN)
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ตามประเด็นการส่งเสริม ในระบบ CPS ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามประเด็นปัญหา
๒. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พร้อมรายละเอียดหน้าที่
และความรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดทาระบบการจัดการความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
จึงได้ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO ตามคาสั่งสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๕/๒๕๖๐
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ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ประธาน CKO (Chief Knowledge Office)
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
โดยมีหน้าที่:- ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นแก่คณะทางาน KM ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา และร่วมประชุมเพื่อการตัดสินใจแก่คณะทางาน KM ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
๒.๒ ที่ปรึกษาคณะทางาน KM
๑. นางรุ่งนภา สุวรรณสุข
ผู้อานวยการนิคมสหกรณ์วังน้าเย็น
๒. ว่าที่ร.ต. เจน ศิริกาเนิด
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
๓. นายอาทร ชัยยันต์
ผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
๔. นายณรงค์ชัย เทียนทอง
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
โดยมีหน้าที่:- ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคณะทางาน KM ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
๒.๓ หัวหน้าคณะทางาน KM
นายสมรัก จันทร์ตะลิ นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทางาน KM
โดยมีหน้าที่:- อานวยการจัดทาแผนการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนาเสนอประธาน
CKO รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน รวมทั้งผลักดันติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทางาน
๒.๔ เลขานุการคณะทางาน KM
นางสาวรัตติกาญจน์ พันจันทึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็น
เลขานุการคณะทางาน KM
โดยมีหน้าที่:- นัดประชุมคณะทางาน และทารายงานการประชุม รวบรวมรายงานความ
คืบหน้าการดาเนินงาน และประสานงานกับคณะทางาน และหัวหน้าคณะทางาน
๒.๕ คณะทางาน KM
๒.๕.๑ นางสาวมนต์ธกานต์ สครรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นคณะทางาน KM
๒.๕.๒ นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นคณะทางาน KM
๒.๕.๓ นางสาวไฉไล พงษ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์
เป็นคณะทางาน KM
๒.๕.๔ นางสาวนางคราญ มามิดา นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นคณะทางาน KM
๒.๕.๕ นางสาวศิริอร รักษาเมือง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เป็นคณะทางาน KM
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โดยมีหน้าที่:- ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานความคืบหน้าของงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการความรู้ และเป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นเพื่อให้เป็นการดาเนินงาน บรรลุ ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนการจัดการความรู้
3. แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความรู้
จากการทีร่ ัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนโดยใช้วิธีการสหกรณ์ ในการ
ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันมีการบริหารจัดการในรูปกลุ่ม เช่น นโยบายการส่งเสริมการทาเกษตรแบบแปลงใหญ่ การ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทาการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดยใช้แผนที่ดิน (Agri Map) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดย
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนนาไปดาเนินการตามความต้องการของชุมชนผ่านการประชาคม เป็นต้น และการ
สนับสนุนงบประมาณในด้านปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดให้กับกลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มที่เป็นนิติบุคคล และกลุ่ม
ที่เกิดขึ้นเองตามรรมชาติ เพื่อเป็นการต่อยอดให้กลุ่มต่างๆ นาไปบริหารจัดการในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า
ทางการเกษตร งบประมาณผ่านไปหลายกระทรวง ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก
รัฐบาลในการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในหลายโครงการ เช่น
โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในด้านการรวบรวมข้าวเปลือก บาง
โครงการสหกรณ์ต้องออกเงินสมทบ จานวน ๑๓ - ๓๐% ของมูลค่าโครงการ การที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการดาเนินการ เช่นแบบก่อสร้างและเงินสมทบ การจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้กับสหกรณ์ในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณ ดังนั้นสหกรณ์ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์และสหกรณ์ต่างๆ ไม่มีความรู้ในด้านนี้ ประกอบกับสหกรณ์บางแห่งไม่ได้กาหนดระเบียบของสหกรณ์ ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ทาให้ขาดองค์ความรู้ ในวิธี/แนวทาง ของการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วจึงได้กาหนดการจัดทาองค์ความรู้เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดของ
สหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน” ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นาไปทาความเข้าใจและใช้ในการ
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้องตามหลักการ เป็นการสนับสนุนการดาเนินการของสหกรณ์ ตอบสนอง
ต่อนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. องค์ความรู้ในเรื่องการจัดทา “การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน ”
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
แบบกระบวนการทางาน งานด้าน การจัดตั้งสหกรณ์
กระบวนการทางาน
รายละเอียดการทางาน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
๑.การเตรียมการ
๑.รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ๑.เทคนิคการวิเคราะห์ฐานะภาพ
เบื้องต้น
๒.ตรวจสอบว่ากลุ่มบุคคลนั้นเป็นบุคคลธรรมดา
และบรรลุนิติภาวะ
๓.ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม
๔.มีความสมัครใจ เสียสละ มีวินัยและ
ซื่อสัตย์สุจริต
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๒.การประสานงาน ๑.ผู้แทนกลุ่มบุคคลที่จะจัดตั้งสหกรณ์
และฝึกอบรมให้
ประสานงานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ความรู้
๒.ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลที่มีความ
ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
๓.กาหนดการประชุมในขั้นตอนต่อไป

1.เทคนิคการประสานงาน
๒.การทางานเป็นทีม
๓.การบริหารโครงการฝึกอบรม
๔.ความรู้เรื่องสหกรณ์
๕.เทคนิคการประชุม

๓.การประชุมผู้
ประสงค์จะเป็น
สมาชิกสหกรณ์

๑.กาหนดชื่อสหกรณ์
1.กฎหมายสหกรณ์ข้อบังคับและ
๒.คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑๐ คน
๒.การวางแผนงาน
๓.เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกาหนดประเภท
วัตถุประสงค์ แผนการดาเนินการ และร่าง
ข้อบังคับสหกรณ์

๔.ประชุมคณะผู้
จัดตั้งสหกรณ์

๑.จองชื่อสหกรณ์ผ่าน Website กรมส่งเสริม 1.กฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับและ
สหกรณ์ (www.cpd.go.th) หรือหน่วยงานใน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่
2.การวางแผนธุรกิจ
๒.เลือกประเภทสหกรณ์
และกาหนด
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้ง
๓.จัดทาร่างข้อบังคับสหกรณ์
๔.จัดทาแผนดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
หรือ
กิจกรรมของสหกรณ์ อย่างน้อย ๓ ปี
๕.จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

๕.ประชุมผู้ซึ่งจะ
๑.รับทราบชื่อผู้จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประเภท ๑.การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการของสหกรณ์ ๒.กฎหมายสหกรณ์
ข้อบังคับและ
๒.พิจารณาร่างข้อบังคับ
เพื่อกาหนดให้เป็น ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์
๖.ยื่นเอกสารขอจด ๑.คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดาเนินการยื่นเอกสารขอ
ทะเบียนสหกรณ์
จดทะเบียนสหกรณ์
๗.พิจารณารับจด
ทะเบียนสหกรณ์

๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบ
๑.การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ
เอกสาร
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจด ๒.กฎหมายสหกรณ์
ข้อบังคับและ
ทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
๒.นายทะเบียนพิจารณา
- รับจดทะเบียน นายทะเบียนลงนามใน
ใบสาคัญรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ และแจ้งให้
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สหกรณ์ทราบ
- ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์แจ้งคาสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์
พร้อมเหตุผลให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ทราบ

กลุ่มตรวจการสหกรณ์
แบบกระบวนการทางาน งานด้าน การจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
กระบวนการทางาน
รายละเอียดการทางาน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
๑.การเตรียมการ
๑.สารวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรม ๑.เทคนิคการประสานงาน
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
๒.การสารวจข้อมูล
จากสหกรณ์
๓.เทคนิคการเขียนโครงการ
๒.จัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์”
๓.ประสานสหกรณ์ให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ประสงค์
จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร“ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์”
๔.ติดต่อสถานที่จัดอบรม
๕.ติดต่อวิทยากร
๒.การฝึกอบรม

๑.แจ้งสหกรณ์ให้จัดส่งผู้สมัครเข้ารับการ
อบรม
๒.ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
“ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์”
๓. ดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

๑.วิทยากร
๒.การจัดอบรม

๓.การประเมินผล
การฝึกอบรม

๑.ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการการอบรมได้เข้ารับ ๑.เทคนิคการประเมินโครงการ
การอบรมครบตามหลักสูตรหรือไม่
๒.ประเมินผลการฝึกอบรม
๓.แจกประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
แบบกระบวนการทางาน งานด้าน การบริหารจัดการสหกรณ์ (การวางแผน ติดตามและประเมินผล)
กระบวนการทางาน
รายละเอียดการทางาน
๑.การจัดทาข้อมูล ๑.สารวจและจัดทาข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
สมาชิก
ประกอบด้วย อาชีพ ข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย
ทรัพย์สิน แหล่งซื้อปัจจัยการผลิต แหล่งขาย
ผลผลิต
๒. สารวจข้อมูลการประกอบอาชีพสมาชิก ใน
เรื่อง วิธีการ/ขั้นตอน การประกอบอาชีพ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการลงทุน เงินที่ใช้ในการ
ลงทุน องค์ความรู้ที่ใช้ในการผลิต จนถึงการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
๓.สารวจความต้องการของสมาชิกในการใช้
ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่นเงินลงทุน พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
๑.เทคนิคการปลูกพืช ชนิดต่างๆ ที่สมาชิก
สหกรณ์ปลูก
๒.เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์
๓.เทคนิคการเลี้ยงปลา

๒.การวิเคราะห์
ข้อมูล

๑.การรวบรวมข้อมูล
๒.การวิเคราะห์ข้อมูล

๓.การจัดทา
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

๔.การอนุมัติ
แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

1.รวบรวมข้อมูลสมาชิกทุกรายที่ประกอบ
อาชีพเดียวกัน เช่น ปลูกมันสาปะหลัง
๒. ตรวจดู ขั้นตอน/วิธีการปลูกพืช(เลี้ยงสัตว์/
เลี้ยงปลา) ของสมาชิกแต่ละรายว่าเป็นไปตาม
หลักวิชาการหรือไม่
๓. รวบรวมข้อมูลที่สมาชิกต้องการ เช่น เงิน
ลงทุน ปัจจัยการผลิต(พันธ์พืช,ปุ๋ย,ยาฆ่าแมลง
ฯลฯ)
๑.คณะกรรมการฯ นาข้อมูลมาสรุปจัดทาเป็น
แผนการประกอบอาชีพของสมาชิกบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจาปี
๒.คณะกรรมการฯ นาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ

๑.เทคนิคการประชุม

๑. คณะกรรมการฯ จัดทาระเบียบวาระการ
๑.เทคนิคการประชุม
ประชุมฯ ส่งให้สมาชิกรับทราบอย่างน้อย ๗ วัน ๒.การดาเนินการตามหลักประชาธิปไตย
๒. เสนอแผนปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีพิจารณาอนุมัติ
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๕. การปฏิบัติตาม
แผนและ การ
ติดตามประเมินผล

๑.คณะกรรมการฯ นาแผนการประกอบอาชีพ ๑.การมอบหมายงาน
ของสมาชิก ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ๒.การติดตาม ประเมินผล
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
พิจาณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนาไป
ปฏิบัติ ในการจัดหาเงินลงทุน ปัจจัยการผลิต
การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ
๒. คณะกรรมการดาเนินการ นาแผน
ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ มาติดตามผลการทางาน
ในที่ประชุมประจาเดือนทุกเดือน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
แบบกระบวนการทางาน งานด้าน การส่งเสริมการดาเนินธุรกิจสหกรณ์
กระบวนการทางาน
รายละเอียดการทางาน
๑.การสารวจข้อมูล ๑.จัดทาแบบสารวจข้อมูลสมาชิกในการ
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ ให้สหกรณ์ทาการสารวจ
ของสมาชิกสถาบัน ๒.จัดเสวนากลุ่มสมาชิกและสอบถามข้อมูล
เกษตรกร
๓.รวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพและสารวจ
ความต้องการของสมาชิก
๒.การวางแผน
๑. แนะนาให้สหกรณ์นาข้อมูลมาวิเคราะห์
๒.ให้สหกรณ์จดั ทาแผนการผลิตของสมาชิก
รายบุคคล และรวบรวมมาเป็นแผนการ
ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
๓.นาแผนการดาเนินธุรกิจไปเสนอให้สหกรณ์
พิจารณาในที่ประชุมประจาเดือน
๓.การส่งเสริมการ
ดาเนินธุรกิจของ
สถาบันเกษตรกร

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
๑.เทคนิคการสารวจ
๒.เทคนิคการจัดประชุม เสวนา

๑.ห่วงโซ่คุณค่า (Supply chain)
๒.การวิเคราะห์

๑.สหกรณ์นาเสนอแผนการดาเนินธุรกิจ สินเชื่อ ๑.เทคนิคการนาเสนอ
การซื้อ การขาย การรวบรวมผลผลิต การตลาด ๒. เทคนิคการจัดประชุม
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๓.เทคนิคการติดตามประเมินผล
๓. นาแผนปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ประจาเดือน
๔.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็น
ประจาทุกเดือน
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ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบกระบวนการทางาน งานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุน
กระบวนการทางาน
๑.การสารวจความ
ต้องการ

รายละเอียดการทางาน

๑.ออกแบบสารวจความต้องการปัจจัยพื้นฐาน
จากสถาบันเกษตรกร
๒.การเขียนแบบ และประมาณการ
๒.การขอ
๑.การของบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน หรือ
งบประมาณประจาปี การของบประมาณเพิ่มเติม
หมวดเงินอุดหนุน
๒. การแจ้งให้สหกรณ์มีมติ ยืนยันการขอรับเงิน
อุดหนุน ความพร้อมในเรื่องเงินสมทบและการ
ดาเนินการ
๓.การทาบันทึกข้อตกลงในเรื่องการจ่ายเงิน
อุดหนุน
๔.การเบิกจ่ายเงินให้กับสหกรณ์
๓.การดาเนินการ
๑.แจ้งให้สหกรณ์จัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ตาม
จัดซื้อจัดจ้างของ
ระเบียบของทางราชการ ว่าด้วยการพัสดุโดย
สหกรณ์
อนุโลม
๒.สหกรณ์ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติ
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาหรือ
ประกวดราคา และ การกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
เช่น
-คณะอนุกรรมการกาหนดราคากลาง
-คณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวด
ราคา
-คณะอนุกรรมการเปิดซองสอบราคา
-คณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง
-คณะอนุกรรมการควบคุมงาน
กาหนดวงเงินของผลงาน/ระยะเวลาของผลงาน
กาหนดระยะเวลาดาเนินการสอบราคา/ซอง
ประกวดราคา กาหนดราคาค่าขายเอกสารสอบ
ราคา/ประกวดราคา กาหนดวันเปิดซอง

องค์ความรู้ที่ใช้ในการทางาน
๑.การสารวจข้อมูล
๒.การคานวณ/ถอดแบบ/เขียนแบบ
๑.การเขียนโครงการ
๒.การประสานงาน
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณ

1 การจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
2 การประชุม
๓. การประสานงาน
๔ การแต่งตั้งอนุกรรมการ
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๕. ประเด็นการสนทนา
ประเด็นการสนทนา ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของสรุปผลการดาเนินกิจกรรมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน “ ซึ่งที่ประชุม
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงในบางข้อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ ดังนี้
หัวข้อสนทนา
ผลที่ได้จากการสนทนา
1.เหตุผล/ความจาเป็นที่เลือกทา KM 1เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องนี้
๒.เป็นคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
2.เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมสหกรณ์มีคาแนะนาในเชิงวิชาการในการออกไป
ให้คาแนะนาการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้คาแนะนาสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
2.องค์ความรู้/แหล่งความรู้ที่ใช้อ้างอิง 1. จากคู่มือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการทา KM
2. จากเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง
๓. จากเว็บไซด์ทั่วไป
3.ประโยชน์ทีได้จากการทา KM
เรื่องนี้

1.เป็นคาแนะนาการดาเนินการหาตัวผู้รับจ้าง/ผู้ขายของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ที่ได้รับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มวี ิธี/แนวทาง/คาแนะที่ถูกต้องตามระเบียบ
๓.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ได้
ตรงกับความต้องการและทันต่อเหตุการณ์
๔.เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่กาหนดไว้

4. แนวทางการจัดทา”การจัดซื้อจัด 1.จัดประชุมกลุ่มงานวิชาการทั้ง ๓ กลุ่มเพื่อมอบหมายการดาเนินการหา
จ้างอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ที่ ข้อมูลและจัดทาแนวทาง/วิธีการ/คาแนะนา การจัดซื้อจัดจ้างและเทคนิค
ได้รับเงินอุดหนุน ”
และวิธกี าร แล้วนามาวิเคราะห์ สรุปผลในการส่งเสริมสหกรณ์
2. จัดส่งคู่มือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ทาการศึกษาและนาไปใช้แล้วให้
รายงานผลเพื่อจัดประชุมหารือเพื่อทาการปรับปรุงแนวทาง/วิธีการ/
คาแนะนาในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการ
5.ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นา คู่มือ”การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การตลาดของ
สหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน” ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
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6. ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
- ตัวอย่างการสอบราคาจ้าง/ประกวดราคา เอกสารสอบราคา ใบเสนอราคา ใบประมาณการราคาก่อสร้าง

