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คำนำ 

กรมสงเสริมสหกรณ มีภารกิจการแนะนำ กำกับดูแล สงเสริมพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร เพื่อใหระบบสหกรณไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมสงเสริม
สหกรณใหมีการจัดการความรู และการสรางองคความรูของสวนราชการในการแกปญหา เรียนรู มีเหตุผล เพื่อ
พัฒนาการใหบริการ ดวยการนำแนวคิด องคความรู ทักษะ ประสบการณ และเทคโนโลยี มาประยุกต พัฒนาหรือ
สรางรูปแบบการใหบริการ กระบวนการ/ระบบบริการรูปแบบใหม ๆ  ภายใตการสงเสริมของผูนำองคกร และการมีสวนรวม
ของเจาหนาท่ี ซึ่งจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการท่ีดีข้ึนกวาเดิมอยางกาวกระโดด 

คูมือการดำเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) ประจำปงบประมาณ พ .ศ.2563 
เพื่อใหบุคลากรของกรมสงเสริมสหกรณใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การจัดการความรู (Knowledge Management)  
ผูจัดทำคูมือฯ หวังวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจและผูท่ีปฏิบัติงานการจัดการความรู เพื่อมุงสูการพัฒนา
บริการภาครัฐ 

หากทานผูอานทานใดมีขอเสนอแนะประการใด ผูจัดทำยินดีนอมรับ และสรางการมีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรมของกรมสงเสริมสหกรณในปตอไป 
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คูมือการดำเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) 

ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสงเสริมสหกรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถ

รองรับการปฏิบัติภารกิจตางๆ สอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ 

20 ป   (พ.ศ.2560 – 2579) สำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ รับผิดชอบการนำแผนกลยุทธ

การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสงเสริมสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ

ประจำปงบประมาณ 2563  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร 1 : 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทางดานการสหกรณ เปาประสงค 3.2 : มีระบบ

การจัดการความรูและสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูอยางตอเนื่อง โครงการสรางองคกรแหงการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 3.2.1 : จำนวนองคความรูหลักของระดับกรม อยางนอย 3 องคความรู ตัวช้ีวัด (KPIs) 3.2.2 

จำนวนองคความรูหลักของระดับหนวยงานยอย และตัวช้ีวัด อยางนอย 1 องคความรู และตัวช้ีวัด (KPIs) 3.2.3 : 

รอยละ 80 บุคลากรมีการแลกเปล่ียนองคความรูผานระบบ KMS นำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน : การสหกรณมั่นคง 

สหกรณและกลุมเกษตรกรเขมแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน ซึ่งในแผนดังกลาวกำหนดใหทุกหนวยงาน

ท้ังระดับจังหวัดและระดับกรมฯ มีการดำเนินการจัดการความรู  (KM) ท่ี เกี่ยวกับกระบวนงานเพื่อเพิ่ ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานใหมากยิ่งข้ึน  

การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ เปนเรื่องท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาระบบ

ราชการ โดยมีการกำหนดแนวทางหรือมาตรการตางๆ ใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ใหการบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจำเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก

ทองถ่ิน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และ

เพื่อประโยชนในการดำเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ ไดตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กำหนดเปาหมายของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน  

กรมสงเสริมสหกรณไดมีระบบการจัดการความรูและดำเนินการอยางตอเนื่อง เปนประจำทุกปต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  – 25562 ไดกำหนดใหภายในวันท่ี 30 สิงหาคม ของทุกป  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
และเผยแพรความรู โดยนำข้ึน Website การจัดการความรูของทุกหนวยงาน และ การจัดการองคความรู KM 
ของกรมสงเสริมสหกรณ   

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหบุคลากรทุกหนวยของกรมสงเสริมสหกรณ นำคูมือการดำเนินการจัดการความรู (Knowledge 
Management) ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและใหบริการเกี่ยวกับการจัดการความรู (Knowledge Management)    
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1.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหทุกหนวยงานของกรมสงเสริมสหกรณดำเนินงานการจัดการความรู (Knowledge 
Management) เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ 

2. ความหมายและนิยาม การจัดการความรู (Knowledge Management) 
ความรู หมายถึง สารสนเทศท่ีผานกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับความรูอื่น จนเกิดเปนความเขาใจ

และนำไปใชประโยชนในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ โดยไมจำกัดชวงเวลา (Hideo Yamazaki) 
ประเภทของความรู หมายถึง ในมุมมองของการจัดการความรู แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค หรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในส่ิงตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณอักษรไดงาย 
เชน ความรู ในเรื่องทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดวิเคราะห  บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรู            
แบบนามธรรม (Abstract) 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดได โดยผานวิธีตาง  ๆ
เชน การเขียนเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และ บางครั้งเรียกวาความรูแบบรูปธรรม (Concrete) 

การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูใน       
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 
รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคการมีความรูความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (ก.พ.ร.)  

การจัดการความรู หมายถึง กระบวนการท่ีดำเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน
ยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทำงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนกวาเดิม โดยมีเปาหมายพัฒนางาน 
และคน (น.พ.วิจารณ พานิช แหงสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม : สคส.) 

การจัดการความรู (Knowledge Management) ของกรมสงเสริมสหกรณ หมายถึง การจัดการ
ความรูในกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมเผยแพรและใหความรูเกี่ยวกับ อุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป สงเสริมสนับสนุนคุมครอง 
และพัฒนาระบบสหกรณใหมีความเขมแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ เพิ่มขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และมีความ
เช่ือมโยงธุรกิจสหกรณสูระดับสากล เพื่อสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

การเรียนรู (Learning) หมายถึง ความรูหรือทักษะใหมท่ีไดรับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ 
และนวัตกรรม ในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลาวถึงการเรียนรูท้ัง 2 สวน คือ การเรียนรูของสวนราชการ 
และการเรียนรูของบุคลากร 

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ 
หรือประสิทธิผลของสวนราชการ รวมท้ังมูลคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับความสามารถท่ีกระบวนการหรือตัวช้ีวัดใดๆ สามารถ
ตอบสนองเปาหมายท่ีต้ังไว  

การทำงานท่ีประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทำงานท่ีลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง 
เปาหมายสุดทายของการจัดการความรู หมายถึง เปาหมายของกลุมคนท่ีดำเนินการจัดการความรู

รวมกัน มีชุดความรูของตนเองท่ีรวมกันสรางเอง สำหรับใชงานของตนคนเหลานี้จะสรางความรูข้ึนใชเองอยูตลอดเวลา 

3. ประโยชนของการจัดการความรู มีดังนี้ 
3..1 ปองกันความรูสูญหาย การจัดการความรูทําใหองคกรสามารถรักษาความเช่ียวชาญ ความชํานาญและ

ความรูท่ีอาจสูญหายไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงบุคลากร เชนการเกษียณอายุการลาออกจากงาน เปนตน 
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3.2 ชวยยกระดับขีดความสามารถของหนวยงานบุคลากรมีการแลกเปล่ียนขอมูล ความรูและ
ประสบการณท่ีดีตอกัน การไดเรียนรูแบบอยางท่ีดีและนำเอามาเปนแนวทางในการทำงาน 

3.3 ชวยสรางวัฒนธรรมท่ีใหความสำคัญกับผูรับบริการบุคลากรไดนำเอาความรูไปใชในการแกไขปญหา
ของผูรับบริการไดตรงตามความตองการและไดทันทวงที 

3.4 ชวยปรับปรุงผลงานและสรางมูลคาเพิ่มดวยการเรียนรูใหมๆทำใหหนวยงานมีผลงานดีข้ึนและทำงาน
เร็วข้ึน อีกท้ังจะชวยใหหนวยงานสามารถคิดหาแนวทางใหมๆ ในการสรางมูลคาเพิ่ม 

3.5 การจัดการความรู คือตัวเรงการเปล่ียนแปลง, ความคิดสรางสรรค, นวัตกรรมมีการพัฒนาและ     
ใชเครื่องมือ ทรัพยากรและระบบใหมๆ ทำใหเกิดการกระตุนความคิดสรางสรรค นวัตกรรมใหมๆ ในการใหบริการ  
แกประชาชน 

4. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการแบบหนึ่งท่ีจะชวยให
องคกรเขาใจถึงข้ันตอนท่ีทำใหเกิดกระบวนการจัดการความรู หรือพัฒนาการของความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกร  
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี ้

1. การบงช้ีความรู  เชน พิจารณาการแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศวา คืออะไร  เราจำเปนตองรู
อะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการไดรับมีอะไรบาง 

2. การสรางและแสวงหาความรู  เชน การสรางความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกรักษาความรูเกา
กำจัดความรูท่ีใชไมไดแลว เปนตน 

3. การประมวลและกล่ันกรองความรู  เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณถูกตองเปนจริง 

4. การจัดความรูใหเปนระบบ  เปนการวางโครงสรางความรู  เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการเก็บความรู 
อยางเปนระบบในอนาคต 

5. การเขาถึงความรู เปนการทำใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงาย และสะดวก เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู – ทำไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทำ
เปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทำเปนระบบ ทีมขามสาย
งานกิจกรรมกลุมคุณภาพ และนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรูระบบพี่เล้ียงการสับเปล่ียนงานการยืมตัวเวที
แลกเปล่ียนความรู เปนตน 

7. การเรียนรู  ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจาก สรางองคความรู 
>นำความรูไปใช >เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 
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กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

 

 

5. วิธีดำเนินการจัดการความรูประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

วิธีดำเนินการจัดการความรูท่ีเกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.25632 จึงขอใหทุกหนวยงานกรมสงเสริมสหกรณ สำนัก กอง สำนักงานสหกรณจังหวัด 
สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 1 และพื้นท่ี 2 ดำเนินการ ดังนี ้  

1. แตงต้ังคณะทำงานจัดการความรูเกี่ยวกับกระบวนการทำงานพรอมท้ังจัดต้ัง KM ทีมของทุก

หนวยงานประจำปงบประมาณ 2563 

2. การคัดเลือกองคความรู อยางนอย 3 เรื่อง (แบบฟอรมท่ี 1) เพื่อนำมาดำเนินการจัดการความรู KM          
โดยคัดเลือกองคความรูได ดังนี้  

2.1 องคความรูท่ีมีอยูเดิมในระบบการจัดการองคความรู KM ของหนวยงาน 
2.2 องคความรูใหม ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน   
2.3 องคความรู ท่ี บุคลากรของหนวยงานมีความประสงคจะพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP)  
3. จัดทำแผนการจัดการความรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหนวยงานปฏิบัติตามแผนการจัดการ

ความรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอรมท่ี 2) 
4. ทุกหนวยงานจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของหนวยงาน ผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 ของ

บุคลากรของหนวยงาน และบุคลากรของทุกหนวยงานเขาใชระบบ Website การจัดการองคความรู KM ของกรม
สงเสริมสหกรณ  ไมนอยกวารอยละ 80 
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5. การจัดเก็บความรู (Storage) อยางนอย 3 องคความรู (เมื่อดำเนินการประมวลและกล่ันกรองความรู
แลว) จัดเก็บองคความรูนำเขาระบบฐานขอมูล (Knowledge Management) การจัดการองคความรู KM ของกรมสงเสริม
สหกรณ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

6. การรายงานแผน/ผลการจัดการความรู ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอรมท่ี 2) 
สงใหสำนักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ ทางเอกสารและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cpd_cttdo@cpd.go.th
ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 เพื่อประมวลผลและปรับปรุงการจัดการความรู KM ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
นำไปสูการสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานการสงเสริมสหกรณ และเปนองคกรแหงการเรียนเรียนรู 
 
  

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpd_cttdo@cpd.go.th
mailto:cpd_cttdo@cpd.go.th
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ภาคผนวก 

แบบฟอรมท่ี 1 การบงช้ีองคความรู 

แบบฟอรมท่ี 1 การบงช้ีองคความรู (ตัวอยาง) 

แบบฟอรมท่ี 2  แผน/รายงานผลการจัดการความรู (KM Action Plan) 

แบบฟอรมท่ี 2  แผน/รายงานผลการจัดการความรู (KM Action Plan)  (ตัวอยาง)
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แบบฟอรมท่ี 1 การบงช้ีความรู 
หนวยงาน............................(อยางนอย จำนวน 3 องคความรู) 

 

ลำดับ
ท่ี 

กลุมงาน/ฝาย องคความรู เหตุผลท่ีเลือกองคความรู  ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการ
ไดรับมีอะไรบาง 

1.     

2.     

3.     

ฯลฯ     
 

แบบฟอรมท่ี 1 การบงช้ีความรู (ตัวอยาง) 
หนวยงาน............................(อยางนอย จำนวน 3 องคความรู) 

 

ลำดับ
ท่ี 

กลุมงาน/ฝาย องคความรู เหตุผลท่ีเลือกองคความรู ประโยชนท่ีประชาชน/ผูรับบริการ
ไดรับมีอะไรบาง 

1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ 

การพัฒนาธุรกิจและสงเสริมการตลาดแก
สหกรณและกลุมเกษตรกร 

เพื่อใหสหกรณพัฒนาการตลาดสินคา
เกษตร 

1. ผูรับบริการมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2. ผูรับบริการมีหนี้สินลดลง 

2.     

3.     

ฯลฯ     
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แบบฟอรมที่ 2 แผน/รายงานผลการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ  : ........................................................................... หนาที่ : …./…… 

ประเด็นยุทธศาสตร :.......................................................................  

องคความรูที่จำเปน/หมวดองคความรู : .......(ระบุองคความรูจากกระบวนการตามภารกิจ/หรือปรับปรุงองคความรูเดิมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการพัฒนาเปน
นวัตกรรม(กระบวนการ)) 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

(ผลสำเร็จ) 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบงชีค้วามรู      
2 การสรางและแสวงหาความรู      
3 การประมวลและกลั่นกรองความรู      
4 การจัดความรูใหเปนระบบ      
5 การเขาถึงความรู      
6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู      
7 การเรียนรู      

 
ผูรายงาน   : ………………………………………………………………. 
 

 
ผูอนุมัติ   :  ...............................................................................   
ผูอำนวยการ/สหกรณจังหวัด....................................................... 
 

หมายเหตุ : ใหหนวยงานยอยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม  
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แบบฟอรมที่ 2 แผน/รายงานผลการจัดการความรู (KM Action Plan) (ตัวอยาง) 

ช่ือสวนราชการ  : ........................................................................... หนาที่ : …./…… 

ประเด็นยุทธศาสตร :.......................................................................  

องคความรูที่จำเปน/หมวดองคความรู : .......(ระบุองคความรูจากกระบวนการตามภารกิจ/หรือปรับปรุงองคความรูเดิมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู สูการพัฒนาเปนนวัตกรรม
(กระบวนการ)) 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

(ผลสำเร็จ) 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 การบงชีค้วามรู ก.ค-ส.ค.63 จำนวนองคความรูอยาง
นอย 3 องคความรู 

KM Team  
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ  
2.กลุม..... 
3. กลุม.... 

1.ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 

 

2 การสรางและแสวงหาความรู ก.ค-ส.ค.63 1.รอยละ 80 บุคลากร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. จำนวนอยางนอย 3 
องคความรู 

KM Team 
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
2.กลุม..... 
3. กลุม.... 

1.ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 

 

3 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 

ก.ค-ส.ค.63 จำนวนอยางนอย 3 
องคความรู 

KM Team กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ 

1.ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 

 

4 การจัดความรูใหเปนระบบ ก.ค-ส.ค.63 นำเขาระบบการจัดการ
องคความรู KM ของ
กรมสงเสริมสหกรณ 
อยางนอย 3 องคความรู 

KM Team  
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
2.กลุม..... 
3. กลุม.... 
 

1.ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 
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ลำดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา 
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

(ผลสำเรจ็) 
กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

5 การเขาถึงความรู ก.ค-ส.ค.63 รอยละ 80 บุคลากร
ของทุกหนวยงานเขาใช
ระบบ Website การ
จัดการองคความรู KM 
ของกรมสงเสริมสหกรณ 

KM Team  
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
2.กลุม..... 
3. กลุม.... 

1.ผอ.กลุมสงเสรมิและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ส.ค.63 รอยละ 80 บุคลากร
ของหนวยงานมีการ
แลกเปลี่ยนองคความรู
ผานระบบ KMS 
รอยละ 80 บุคลากร
ของทุกหนวยงานเขาใช
ระบบ Website การ
จัดการองคความรู KM 
ของกรมสงเสริมสหกรณ 

KM Team  
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
2.กลุม..... 
3. กลุม.... 

1.ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 

 

7 การเรียนรู มิ.ย.-ส.ค.64 จัดประชุมติดตาม
ประเมิน 1 ครั้ง 

KM Team  
1. กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
2.กลุม..... 
3. กลุม.... 

1.ผอ.กลุมสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ 
2…… 
3…… 

 

 
ผูรายงาน   : ………………………………………………………………. 
 

 
ผูอนุมัติ   :  ............................................................................... 
ผูอำนวยการ/สหกรณจังหวัด....................................................... 
 

หมายเหตุ : ใหหนวยงานยอยพิจารณากิจกรรมตามความเหมาะสม  

 

 



14 

 

 


