การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง แนวทางการบริหารโครงการ
ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ก

คำนำ
ในปัจจุบันการบริหารโครงการมีความสำคัญและถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานอย่างแพร่หลาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น การบริหารโครงการเป็นการ
ดำเนินงานที่มีความแตกต่างออกไปจากการดำเนินงานที่ ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แต่เ ป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เมื่อถูกนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ มีความสลับซับซ้อน หรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่าง
จำกัดภายใต้เงื่อนไขด้า นสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และปัจจัยด้านเวลา เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบบริหาร
โครงการมีการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารโครงการให้ตรงกับความต้องการ และสามารถบริหารโครงการให้มี
ความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM Team) ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนาองค์
ความรู้ คือ ความรู้ในการทำบางสิ่งบางอย่าง จากความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล คือ แนวคิด ประสบการณ์จากผู้เคย
ปฏิบัติ ออกมาเป็นความรู้ที่เปิดเผย ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเรื่องการ
บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ผู้ที่สนใจนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังผลให้มีการพัฒนาองค์กรต่อไป ทีมงานหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้เรื่องการบริหารโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ
ทั่วไป อนึ่ง ในการจัดทำชุดองค์ความรู้ในครั้งนี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ได้
ประชุมเพื่อหาข้อสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวิธีการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด (ภายใต้สถานการณ์โควิด 19)

สิงหาคม 2564
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ความหมายและประโยชน์ของการจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่
ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม
ประโยชน์ของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ที่ดีจะช่วยให้หน่วยงาน
- สร้างนวัตกรรม โดยการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
- เพิ่มคุณภาพการบริการ
- ลดเวลาการให้บริการและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยจำกัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่า
ให้กับงาน
-ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลิตผล ให้กับทุกภาคส่วนขององค์กร
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แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ปัจจุบันองค์กรโดยทั่วไปได้เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงาน อยู่ตลอดเวลา เช่น
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง
ซึ่งส่งผลให้องค์กรจำเป็ นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอดอยู่เสมอ สำหรับแนวทางที่มี
ความสำคัญในการปรับตัวขององค์กร ได้แก่ องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขัน การปรับปรุงและพัฒนา
ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ ภายในองค์กร รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน ทั้งนี้องค์กร
จำเป็นต้องมีการประสานกิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในองค์กรดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้ง
ในด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านบุคลากร ด้านการตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป ส่วน
เป้าหมายที่สำคัญของการบริหาร คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในช่ว งเวลาหลายทศวรรษที่ผ ่านมา การนำแนวคิดทางการบริห ารโครงการมาดำเนินการ ได้ส ร้าง
ประโยชน์อย่างสูงต่อทั้งสังคม และองค์กรที่มีบทบาทเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให้
สูงขึ้น เช่น ด้านการวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุมกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการใช้งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย การที่โครงการมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นจากในอดีตนั้น ทำให้องค์กรและสังคมเกิดการ
พัฒนาตามไปด้วย ในเบื้องต้นการที่ผู้บริหารโครงการจะนำการบริหารโครงการมาใช้ในองค์กร ผู้บริหารโครงการ
ควรมีความรู้และความเข้าใจในด้านความเป็นมาของโครงการ ความหมาย ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
โครงการ กับการบริหารทั่วไป ประโยชน์และความสำเร็จที่ต้องการจากการบริหารโครงการ จึงจะทำให้การบริหาร
โครงการสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สำหรับความหมายของการบริหารนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเชื่อและความเข้าใจของ
ผู้บริหารแต่ละคน อย่างไรก็ตาม การบริหารในส่วนของผู้บริหารที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร
การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม เพื่อให้เกิดการประสานงานกัน ทั้งในด้านบุคลากรและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการบริหารนั้นเป็นกระบวนการเปลี่ยนปัจจัยทางการบริหาร ได้แก่ บุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ เงินทุนและการบริหารเพื่อให้ภารกิจขององค์การสำเร็จลุ ล่วงลงได้อย่างราบรื่น สำหรับการบริหาร
โครงการเป็นวิธีการบริหารงานเฉพาะกิจที่มีความสำคัญทั้งต่อองค์กรและสังคมโดยรวม ดังนั้นความสำเร็จในการ
ดำเนินโครงการ จึงช่วยให้สังคมและองค์กรเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์
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ความเป็นมาของการบริหารโครงการ
ในช่วงคริสต์ศักราช 1750-1850 ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้นำการบริหาร
โครงการมาใช้โดยตรง เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่สามารถดำเนินงานจนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ โดยการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกำหนดขอบเขตให้เป็นภารกิจ
ของผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและทางการบริหารภายในองค์การ ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร องค์กรขนาดใหญ่จึงถูกมองว่าเป็นองค์กรที่มีความสามารถที่จำกัดในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะแวดล้อมที่สามารถส่งผลกระทบต่อการบริหาร และกระตุ้นให้องค์กร
จำเป็นต้องนำแนวทางการบริหารโครงการมาใช้ในการดำเนินงาน ได้เกิดความนิยมขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1960 ที่เกิด
จากปัญหาด้านต้นทุนที่สูงขึ้น และกำไรที่ลดลงจนสามารถส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าและการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทำให้องค์กรจำเป็นต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น แต่
เนื่องจากการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่อาจปฏิบัติได้ในกระบวนการผลิตที่ใช้การบริหารทั่วไปที่มีการผลิต
โดยใช้ ก ระบวนการของการบริห ารทั ่ว ไปที ่ มี ค วามเหมาะสมและมี ค วามสอดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงน้อย
ในระยะเวลาต่อมาได้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมีมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่สูงขึ้น
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยิ่งมีความต้องการให้องค์กรตอบสนองความต้องการของตนมากขึ้นองค์กรจึงต้องมีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมขององค์กร ให้มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มิฉะนั้นแล้วองค์กร อาจต้องเลิกดำเนินกิจการไป จึงส่งผลทำให้ระบบการวางแผน
และการบริหารงานในลักษณะโครงการ ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงานทั่วไป ตลอดจนทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เวลาและ
งบประมาณที่จำกัด
อย่างไรก็ ตามการบริ ห ารงานที่ มุ ่ง เน้ นคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภั ณ ฑ์ ทำให้ เกิดการ
เปลี่ย นแปลงขึ้น และเป็น สาเหตุ ทำให้ มี การนำการบริห ารโครงการมาใช้อ ย่า งแพร่ ห ลาย เช่น มีการคิด ค้ น
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกิดเทคโนโลยีระดับสูง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ทำให้กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สั้นลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารในอย่างรวดเร็ว การบริหารโครงการจึงถูกนำมาใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามโครงการมักจะเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินงานเพียงครั้งเดียว
แต่มีกิจกรรมย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเวลาและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การ
ต้องการ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของโครงการจากกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารต้องให้
ความสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

4
ความสำคัญของการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการมีความสำคัญและถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานอย่างแพร่หลาย โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้องค์การและสังคมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น การบริหารโครงการเป็นการดำเนินงาน
ที่มีความแตกต่างออกไปจากการดำเนินงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
จะทำให้องค์กรและสังคม ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัด ภายใต้เงื่อนไขด้าน
สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร และปัจจัยด้านเวลา เป็นต้น โดยทั่วไปองค์กรที่มี
ประสบการณ์จากการบริห ารโครงการมาแล้วนั้น จะมีความได้เปรียบและสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้เปรียบเหนือกว่าองค์กรที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในด้านการบริหาร
โครงการมาก่อน สำหรับโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านมานั้นล้วนแล้วแต่ ได้ใช้การบริหารโครงการทั้งสิ้น
นอกจากนี้การบริหารโครงการยังได้นำมาใช้เพื่อการประสานและควบคุมกิจกรรมที่มี ความสลับซับซ้อน
ในการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ในสังคม เช่น โครงการด้านความ
มั่นคง โครงการความร่วมมือระหว่างภูมิภาคของโลก เป็นต้น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เช่น
โครงการด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ด้านการชลประทานเพื่อ
การอุ ป โภคบริ โ ภค เป็ น ต้ น การบริ ห ารโครงการในกิ จ กรรมเหล่ า นี้ ทำให้ ช ี ว ิ ต ของคนในสั ง คมได้ รั บ ความ
สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในสังคม
นั่นเอง
โครงการเป็นกิจกรรมที่ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อการนำไปใช้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ โครงการทุกโครงการที่กำหนดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุน แผนงานหลักขององค์กร มีการ
จัดเตรียม การกำหนดรูปแบบของการดำเนินงานไว้อย่างเป็นระบบ การดำเนินงานของโครงการจะต้องเป็นที่ตกลง
ยอมรับและรับรู้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโครงการจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ รวมทั้งจะต้องได้รับการ
สนับสนุนและเอาใจใส่จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญโครงการจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
ประเมินผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการบรรลุ ถึงผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โครงการโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้น
โครงการจึงมีความเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และแผนปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผนอีก
ด้วย

5
ความหมายของการบริหารโครงการ
ความหมายของคำว่า การบริหาร การจัดการ และโครงการ มีผู้ให้ความหมาย ดังนี้
การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การดำเนินงานหรือกระบวนการการทำงานร่วมกันของ
คนในองค์กรอย่างมีศิลปะ รวมทั้งมีการประสมประสานทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเพื่อ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
จากความหมายของการจัดการข้างต้นพบว่าการบริหารหรือการจัดการจะมีความครอบคลุมถึง สาระสำคัญ ซึ่งเป็น
ประเด็นหลักของการจัดการ คือ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประสิทธิภาพประสิทธิผล และการประสมประสาน
ทรัพยากรอีกด้วย อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังมีการให้ ความหมายของการจัดการ ไว้ที่น่าสนใจ คือ การจัดการเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางการแข่งขันขององค์กรเพื่อการดำเนินงานในรูปของวิสัยทัศน์ ภารกิจ
นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ชัดเจน และใช้เป็นแนวทางสำหรับกำกับใช้ทรัพยากรในแผนงานต่างๆ โดยมี
จุดหมายเพื่อนำองค์กรไปสู่การมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
สำหรับการบริหารโครงการนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการทั้งสิ้น สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การจัดการด้านขอบเขตการบริหาร หรือ
ขอบเขตการบริหารเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ได้แก่ การกำหนดวิธีการ ที่ต้องการให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ กำหนดกลยุทธ์ที่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผล
สำเร็จ และการกำหนดแผนยุทธวิธีขึ้น เพื่อทำให้แผนกลยุทธ์ในแต่ละด้านประสบความสำเร็จ ซึ่งการบริหารใน
ขอบเขตต่างๆ ข้างต้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างองค์ กรที่มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการยังมีผลต่อการจัดการด้านองค์กร ซึ่งการจัดการด้านองค์กรนี้ จะเป็นออกแบบโครงสร้าง
ที่มีการกำหนดแผนภูมิความรับผิดชอบ มีการปรับปรุงรูปแบบองค์กร ให้สอดคล้องกับภารกิจของโครงการ ที่ต้อง
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม การแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นกลยุทธ์ของโครงการ และนำไปสู่การ
ปฏิบัติโดยมีการจัดทำแผนยุทธวิธีต่อไป ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อาจเป็นการกำหนดทั้งในด้านที่มีลักษณะ
เชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพก็ได้ โดยที่การบริหารโครงการจะเป็นกิจกรรมที่มี ความสัมพันธ์กันและกันที่มีการใช้
ความพยายามของบุคคลากรในการดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีความพิเศษอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
จะต้องมีการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอีกด้วย
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ชุดความรู้ เรื่อง “การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
ตอนที่ 1 แนวทางการบริหารโครงการและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล
ขั้นตอนการบริหารโครงการ แนวทางการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ และสรุป
1.โครงการ (Project)
เมื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานใด ๆ จะเห็นว่าทุกหน่วยงานจะต้องมีปรัชญาหรือแนวคิดในการ
ดำเนิน งานที่เป็น เฉพาะของตนเอง โดยปรัช ญาหรือแนวคิดนั้นจะแสดงถึงภารกิจ (Mission) หรืองานของ
หน่วยงานที่จะต้องดำเนินการและทิศทาง (Goal) ของการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Objective) ที่
กำหนดไว้ การที่วัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะบรรลุผลตามเป้าหมายย่อมต้องอาศัยวิธีการทำงาน (Procedure)
หรือโครงการ (Project) หรือ โครงงาน (Program) เป็นสำคัญ ดังนั้นหากหน่วยงานใดไม่มีการวางแผนงาน และไม่
มีโครงการดำเนินการคงเป็นเรื่องที่น่าแปลกและเป็นหน่วยงานที่จัดว่าล้าหลัง
ในการบริ ห ารหน่ ว ยงานใด ๆ โครงการ (Project) ถื อ เป็ น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ของแผน โดยทั ่ ว ไป
หน่วยงานมักจัดทำแผนใน 2 ลักษณะ คือ แผนมหภาค (Macro Plan) และแผนจุลภาค (Micro Plan) โครงการ
ถือเป็นแผนจุลภาคหรือแผนเฉพาะเรื่องที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งของ หน่วยงาน จาก
การศึกษาความหมายของโครงการ สรุปได้ว่า “โครงการเป็นแผนงานที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน และคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า มี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน และมีบุคคลหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ ” เมื่อวิเคราะห์
ความหมายของโครงการสามารถสรุปลักษณะสำคัญของโครงการได้ ดังนี้
1. เป็นระบบ (System) มีขั้นตอนการดำเนินงาน
2. มีวัตถุประสงค์ (Objective) เฉพาะชัดเจน
3. มีระยะเวลาแน่นอน (มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดำเนินงาน)
4. เป็นเอกเทศและมีผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน
5. ต้องใช้ทรัพยากรในการดำเนินการ
6. มีเจ้าของงานหรือผู้จัดสรรงบประมาณ
2. จุดอ่อนในการจัดทำและบริหารโครงการ
การบริหารโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
การบริหารโครงการมีความแตกต่างกับการบริหารทั่วไปตรงที่มีลักษณะพิเศษไม่ซ้ำกับโครงการอื่น
เน้นประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีระยะเวลาที่แน่นอน เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อมการดำเนินงานยืดหยุ่นไม่คงที่ มีการให้น้ำหนักแก่วัตถุประสงค์ไม่เท่ากัน
เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพเดิม และมีการสร้างกลุ่มทีมงานชั่วคราวขึ้นมาดำเนินงานโดย
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แต่ละคนต้องรับผิดชอบหลายบทบาท และหากพิจารณาความหมายของ “การบริหารโครงการ” ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
“การบริห ารโครงการ คือ การจัดการและกำกับทรัพยากร (เวลา วัส ดุ บุคลากร และค่าใช้จ่าย) เพื่อให้การ
ดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด” ดังนั้นบุคคลที่มี
บทบาทสำคัญในการดำเนินการโครงการ คือ ผู้บริหารโครงการ ซึ่งควรต้องเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของโครงการนั้น ๆ และมีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ประสานงานทั้งกับฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งทำงานเป็นทีมได้ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการ
มิใช่ผู้บริหารจะรวบบริหารเองทุกโครงการ ยิ่งในปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างมีการบริหารจัดการใน
รูปแบบโครงการมากขึ้น ผู้บริหารโครงการจึงทวีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องขบคิดและ
ตัดสินใจเพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ คือ “จะมอบหมายให้ใครเป็นผู้บริหารโครงการ”
อย่างไรก็ตามความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการมิได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโครงการเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีสาเหตุ
อื่นๆ ซึ่ง ครรชิต มาลัยวงศ์ ได้กล่าวถึงความล้มเหลวของโครงการจำนวนมากว่า เกิดจากใช้งบประมาณเกินวงเงิน
เสร็จ ไม่ทัน ตามกำหนดเวลา ผลงานไม่ตรงวัตถุประสงค์และไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้โ ดยมีสาเหตุพื้นฐานคือ ไม่มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ได้หลักการจัดการโครงการ ขาดการประกันคุณภาพ ขาดความรู้ทางเทคนิค และบุคลากร
ไม่มีความสามารถ จุดอ่อนของการจัดทำโครงการและบริหารโครงการที่เป็น
สาเหตุส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการโครงการหลายประการ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
1. การจัดทำโครงการ
โครงการส่วนใหญ่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ และ
การวัดและประเมินผลโครงการไม่ค่อยสัมพันธ์กัน
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
- วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ
- วัตถุประสงค์ไม่เหมาะสม กำหนดไว้สูงเกินไปไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้ภายในเวลา
- ไม่กำหนดเป้าหมายโครงการหรือกำหนดเป้าหมายโครงการไม่ชัดเจนหรือกำหนด
เป้าหมายโครงการไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลกระทบต่อการประเมินความสำเร็จของโครงการ
1.2 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ
- กิจกรรมโครงการที่กำหนดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด
1.3 การวัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
- ขาดเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินโครงการที่มีคุณภาพและหลากหลาย
- ผู้ทำการวัดและประเมินผลโครงการขาดความรู้และทักษะในการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่
ผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการเอง ผลการประเมินโครงการที่ได้จึงไม่
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ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ไม่ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงาน และขาดคุณภาพ จึงใช้ประโยชน์ในทางการบริหาร
ได้น้อย
- ขาดการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดและ
ประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการ
- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
2. การบริหารโครงการ
ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับโครงการก่อนดำเนินการค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโครงการ แต่เมื่ออนุมัติโครงการแล้วจะปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการและ
ทีมงาน หากพิจารณาการบริหารโครงการตั้งแต่ก่อนดำเนินการโครงการ ระหว่างการดำเนินการโครงการ และภาย
กลังสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ พบจุดอ่อนของการบริหารโครงการสรุปได้ดังนี้
2.1 ก่อนดำเนินการโครงการ
ผู้บริหารส่วนใหญ่จ ะให้ความสำคัญกับ โครงการเพียง “เป็นโครงการทำกับอะไร เพื่ออะไร
งบประมาณเท่าไหร่ สนองแผนการพัฒนาสถานศึกษาหรือยุทธศาสตร์หรือนโยบายข้อใด” แต่ไม่สนใจจะวิเคราะห์
และประเมินข้อมูลที่จะนำมาสู่การตัดสินใจว่าควรดำเนินการโครงการนั้นหรือไม่ อย่างไรเช่น วิเคราะห์ความ
ต้องการจำเป็นของโครงการ ความสำคัญและความคุ้มค่าในการที่จะจัดทำโครงการ หากเป็นโครงการต่อเนื่อง
ผู้บริหารส่วนใหญ่จะไม่สนใจนำผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการในการดำเนินการโครงการ
ของรอบปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือกล่าวได้ว่าขาดการประเมินความต้องการจำเป็น ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการรวมทั้งการไม่ประสานแผนกับแผนงานโครงการอื่นจึงเกิดความซ้ำซ้อน
2.2 ระหว่างการดำเนินการโครงการ
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับโครงการระหว่างดำเนินการน้อยมาก ทั้งนี้อาจถือว่าได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบโครงการแล้วจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการก็เป็นได้ จุดอ่อนที่พบในระยะนี้ได้แก่
- ขาดผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผล
- ไม่มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการโดยเฉพาะ
- ขาดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพื่อปรับปรุง ให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานที่จะแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเอาเอง
2.3 หลังการดำเนินการโครงการ
- ขาดการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสำเร็จของโครงการระหว่างวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถสรุปความคุ้มค่าของโครงการได้
- ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
- มีการนำผลการประเมินโครงการไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการหรือตัดสินใจ
ในการจัดทำโครงการครั้งต่อไปน้อยมาก
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3. ขั้นตอนการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ (Project Management) มีลักษณะ เป็นวงจร (Cycle) ประกอบ ด้วย 3
ขั้นตอน
1. การวางแผนจัดทำโครงการ (Project Plan) งานโครงการจะต้องเริ่มต้นที่การวางแผนโครงการหรือ
การจัดทำโครงการ ซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระชัดเจน เฉพาะเจาะจง สามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้ โครงการอะไร (ชื่อ
โครงการ) ทำไมต้องทำ (หลักการและเหตุผล) ทำเพื่ออะไร
(วัตถุประสงค์) ปริมาณเท่าไร (เป้าหมาย) ทำอย่างไร (วิธีดำเนินการ) ทำเมื่อใด (ระยะเวลา) ใช้
ทรัพยากรอะไร (งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ) ใครทำ (ผู้รับผิดชอบ) ทำกับใคร (ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่าย)
บรรลุผลหรือไม่ (ประเมินผล) เกิดอะไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ (ผลที่คาดว่าได้รับ ) ดังนั้นผู้ที่จัดทำโครงการจะต้อง
รวบรวมแนวความคิด นโยบาย ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา แนว
ทางการแก้ปัญหา กำหนดโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และเขียนโครงการ ซึ่งทั่วไปนิยมเขียนเป็น
หัวข้อประกอบด้วย
1) หลักการและเหตุผล อธิบายที่มาของโครงการ ซึ่งเป็นเหตุผลแสดงถึงความสำคัญ
จำเป็นที่ต้องมีโครงการ
2) วัตถุประสงค์ เพื่อบอกแนวทางการดำเนินงานและการประเมินผล สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเวลา
ที่กำหนดในโครงการ
3) เป้าหมาย กำหนดคุณลักษณะของผลงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดได้
4) แผนดำเนินงาน อธิบายกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนทั้งวิธีการและระยะเวลา
5) ผู้รับผิดชอบโครงการ
6) สถานที่และระยะเวลาดำเนินงาน
7) งบประมาณ อธิบายรายละเอียดแหล่งที่มา จำนวน และประเภทของงบประมาณ
8) การติดตามประเมินผล อธิบายวิธีการ เครื่องมือ และสิ่งที่จะประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
9) ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ เขียนผลที่คาดว่าจะได้รับและจะเกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. การดำเนินงานตามโครงการ (Project Implementation) เป็นขั้นตอนการนำโครงการไปดำเนินการ
ใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์
3. การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) เมื ่ อ มี ก ารดำเนิ น งานโครงการก็ จ ะต้ อ งทำการ
ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั้นดำเนินไปด้วยดีหรือมีอุปสรรคปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารโครงการว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นสำหรับการดำเนินการต่อไป หรือจะยกเลิกการ
ดำเนินงานโครงการ
4. แนวทางการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ เพื่อให้โครงการที่สถานศึกษาจัดทำบังเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ เชิงปฏิบัติ ดังนี้
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ก่อนดำเนินการโครงการ
ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำโครงการที่ชัดเจน จัดเป็นเป็นแผนภูมิ และชี้แจงให้บุคลากร
ทราบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์แผนงานโครงการ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์หลักการและเหตุผลของโครงการว่ามีความจำเป็นหรือมีความสำคัญอย่างไรที่ต้องจัดทำ
โครงการ เป็นการประเมินความจำเป็น (Need Assessment) ของโครงการ
2.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน และผลที่จะได้รับ (Project Appraisal) ว่า
ชัดเจน มีความเหมาะสมเพียงใด คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้หรือไม่ อย่างไร
2.3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ หากมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้จึงอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ
2.4 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการทั้งหมด เพื่อมิให้ช่วงเวลาการดำเนินงานโครงการทับซ้อนกัน
อันจะส่งผลต่อความพร้อมด้านสถานที่และทรัพยากร
2.5 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลโครงการเป็นการเฉพาะ โดยควรเลือกผู้ที่มีความรู้ด้านการ
ประเมินผลและการวิจัยหรือผู้ที่สนใจเพื่อวัดและประเมินผลการดำเนินการโครงการทั้งก่อนดำเนินการโครงการ
ระหว่างดำเนินการโครงการ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ
ระหว่างดำเนินการโครงการ
1. ติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการ ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ประเมินการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานโครงการหรือไม่ อย่างไร
3. ประเมินความก้าวหน้า ความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรคและสาเหตุ เพื่อเป็นข้อสนเทศในการตัดสินใจ
ยกเลิกหรือดำเนินการโครงการต่อ
หลังสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ
นำผลการดำเนินงานโครงการและข้อสนเทศที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบการวางแผนจัดทำ
โครงการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
2. ตรวจสอบผลกระทบ (Impact) ของโครงการ
3. ประเมินผลที่ไม่คาดหวัง (Side Effect)
4. สรุป
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าแม้โครงการจะเขียนอย่างละเอียดชัดเจนเพียง ไร หากการบริหาร
โครงการขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนงานโครงการ การกำกับติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ และไม่นำผลการประเมินโครงการมาใช้ในการตัดสินใจบริหาร
จัดการ อีกทั้งขาดบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการและวิธีการ
ดำเนินงานโครงการแล้ว โครงการนั้นย่อมบรรลุถึงเป้าหมายได้ยาก หรือไม่บรรลุเป้าหมาย แนวปฏิบัติในการ
บริหารโครงการที่กล่าวมาจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่ รับผิดชอบโครงการที่ ต้องการให้
โครงการบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายควรนำ ไปใช้
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ตอนที่ 2 สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการฝึกอบรม
โครงการดังนี้
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งในการนี้ได้ดำเนินการตามกระบวนการฝึกอบรมดังนี้
1. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
2. การสร้างหลักสูตร
3. การกำหนดโครงการฝึกอบรม
4. การบริหารโครงการฝึกอบรม
5. การประเมินผลการอบรม
โดยดำเนินการประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้
พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์เพื่อเข้ารับการอบรม และประสานสหกรณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรม
ตามโครงการฯ ตลอดจนมีการประสานงานกับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ เพื่อสามารถนำไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง ในเนื้อหาวิชา
ตามที่กำหนดในโครงการ ทำให้โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและ
หลักการเข้ารับการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้
ทราบถึงความต้องการของสหกรณ์ที่ต้องการส่งบุคลากรเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก โดยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การดำเนินการจัดและบริหารโครงการฝึกอบรมในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการในความรับผิดชอบดังนี้
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ และหลักสูตร พัฒนา
สมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ดังนี้
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สรุปผลโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
***********************************

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ ได้รู้และเข้าใจ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และเพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้
รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง และสามารถกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ๒๒ คน รวม 44 คน ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ข อง
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และ
ผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๒๒ คน
2. รุ่นที่ 2 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ข อง
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ แล ะ
ผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๒๒ คน
หลักสูตรการอบรม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ
กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
- ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี
- ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน และบัญชี
- กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
- ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา การวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ ในแต่ละมิติ
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
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- แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ของตนเองให้ตรงตามสถานะ
การดำเนินงาน และสภาพปัญหาปัจจุบัน
เนื้อหาวิชา การวางแผนพัฒนาสหกรณ์ ตามบริบทสหกรณ์
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
รวม
1๒ ชั่วโมง
วิทยากร
วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบได้รับอนุมัติ 42,120 บาท เบิกจ่ายจริง 42,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 105
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และสามารถ
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
2. สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน
ในระดับอำเภอ
3. ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้
สหกรณ์เป็นช่องทางการนำทรัพยากรสู่เกษตรกรและชุมชนได้โดยตรง
ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม
ห้วงเวลาการจัดอบรมที่อาจคาดเคลื่อนและไม่สัมพันธ์กันรวมถึงการสื่อสารทางด้านภาษาและ
ศาสนาของผู้เข้ารับการอบรม
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ประมวลภาพอบรม
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประมวลภาพอบรม
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
***************************
1. เลขที่โครงการ
(ศส.9) 1/256๔
2. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
3. เจ้าของโครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นหลัก : เกษตรสร้างมูลค่า และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร หัวข้อการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการ
พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะ สม การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิ งพาณิชย์ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ โดยได้กำหนดเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทย่อยการ
พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น และได้กำหนดตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๔ ให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๘๘ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๒๓
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ ออกเป็น ๔ ระดับชั้น คือ ชั้น 1 ชั้น 2
ชั ้ น 3 และชั ้ น 4โดยมี เ กณฑ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเข้ ม แข็ ง ของสหกรณ์ ป ระกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1.ด้ าน
ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจั ดการ
องค์กร และ 4.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน และยกระดับสหกรณ์ให้
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่มีหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาให้สมาชิกและตอบสนองความต้องการของบรรดาสมาชิกทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการดำเนินการต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ใน
ฐานะผู้นำของสหกรณ์ ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้ง
สหกรณ์ และอยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการใช้คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
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การบริหารกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจแบบ
สหกรณ์ร่วมทั้งได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากองค์กรอื่น ๆ ว่าระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมให้มวลสมาชิกได้จริง ฉะนั้น กรรมการสหกรณ์จึงต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน เช่น ด้านการดำเนินธุรกิจแบบ
สหกรณ์ การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จึงจะเป็นคณะกรรมการที่สามารถ
สร้างให้สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ยั่งยืน ต่อไป
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคณะกรรมการ
สหกรณ์ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญใน การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
เข้มแข็ง สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป และสามารถเป็นองค์กรหลัก
ในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในระดับอำเภอ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์
2) เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ ได้รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการ
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
๓) เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง และสามารถ
กำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
6. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ๒๒ คน รวม 44 คน ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ข อง
สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้
สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๒๒ คน
2. รุ่นที่ 2 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ข อง
สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้
สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๒๒ คน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดจัดอบรม รุ่นละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. หลักสูตรการอบรม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ
กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
- ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี
- ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน และบัญชี
- กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
- ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา การวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ ในแต่ละมิติ
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
- แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ของตนเองให้ตรงตามสถานะ
การดำเนินงาน และสภาพปัญหาปัจจุบัน
เนื้อหาวิชา การวางแผนพัฒนาสหกรณ์ ตามบริบทสหกรณ์
วิธีการ

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
รวม

1๒ ชั่วโมง

9. วิทยากร
วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
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10. วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม
11. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงานพื้ นฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขั น ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรได้รับการส่ งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 42,12๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ

อัตรา

จำนวน

จำนวนคน

งบประมาณ

150 บาท/มื้อ

2 มื้อ

๒๒

๖,๖๐๐

35

4 มื้อ

๒๒

๓,๐๘๐

3. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม

๖๐ บาท/วัน

๒ วัน

๒๒

๒,๖๔๐

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์

70 บาท/คน

๑ ครั้ง

๒๒

1,540

5. ค่าตอบแทนวิทยากร

600 บาท/ชม.

12 ชั่วโมง

1

7,๒00

1

๒๒

2๑,0๖0

รวมทั้งสิ้น 2 รุ่น

44

42,120

1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวมต่อรุ่น

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายสันทาน สีสา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ผู้อำนวยการโครงการ นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
ผู้บริหารโครงการ
นายสามารถ ปัทมะเสวี นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
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13. ตัวชี้วัดโครงการ
13.1 คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการฝึกอบรม จำนวน 44 คน หรือ
จำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100
14. การประเมินผล
14.1 การประเมินผลระหว่างการอบรม
- การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
- การประเมินผลโครงการ
14.2 การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการสหกรณ์ โดยติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 และ 6 เดือน
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และ
สามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
15.2 สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และ
ชุมชนในระดับอำเภอ
15.3 ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้
สหกรณ์เป็นช่องทางการนำทรัพยากรสู่เกษตรกรและชุมชนได้โดยตรง
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลา
วัน
วันแรก

09.00 – 12.00 น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์

12.00 - 13.00
น.

รับประทาน

13.00 - 16.00 น.

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

อาหารกลางวัน
วันที่สอง

แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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สรุปผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
***********************************

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการ
กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น และเพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็น
ที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
ดังนี้
1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ จำนวน
2 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
2. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครการหลวงบ้านดง จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ จำนวน
2รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
หลักสูตรการอบรม
1. สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกใน
3 ชั่วโมง
การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์ และตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในการกำกับกิจการสหกรณ์
เนื้อหาวิชา
1. คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์
2. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
3. บทบาทการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ของสมาชิก
วิธีการ บรรยาย / อภิปราย / ถาม-ตอบ
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2. การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่าง
ครบวงจร ได้แก่ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมวางแผนการผลิต การมีส่วนร่วม
วางแผนการตลาด การมีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับ
สหกรณ์ สามารถแสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกได้ตามหลักการของสหกรณ์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหาวิชา
1. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์
2. การมีส่วนร่วมการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนงานของสหกรณ์
3. การมีส่วนร่วมในการดูแลและ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
4. แนวทางการพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วิธีการ บรรยาย / ระดมสมอง / กรณีศึกษา / สื่อวีดีทัศน์
รวม 6 ชั่วโมง
วิทยากร
เจ้ า หน้ า ที ่ ศ ู น ย์ ถ ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ ท ี ่ 9 เจ้ า หน้ า ที ่ ส ำนั ก งานสหกรณ์ จ ั ง หวั ด
ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบได้รับอนุมัติ 46,800 บาท เบิกจ่ายจริง 46,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 103
ประโยชน์ที่ได้รับ
สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ทำให้ผู้บริหารสหกรณ์บริหารงานได้
ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความมั่งคงและยั่งยืนกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม
ห้วงเวลาการจัดอบรมที่อาจคาดเคลื่อนและไม่สัมพันธ์กันรวมถึงการสื่อสารทางด้านภาษาและ
ศาสนาของผู้เข้ารับการอบรม
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ประมวลภาพอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประมวลภาพอบรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประมวลภาพอบรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ประมวลภาพอบรม
รุ่นที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
******************
1. เลขที่โครงการ
(ศส.9) 2/256๔
2. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ
สหกรณ์
3. เจ้าของโครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็น
หลัก : เกษตรสร้างมูลค่า และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร หัวข้อการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้ อมูล
ทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร
ในรูปแบบต่างๆ โดยได้กำหนดเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น และได้กำหนดตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๔ ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๘๘
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ ๒๓
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ออกเป็น ๔ ระดับชั้น คื อ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3
และชั้น 4โดยมีเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสามารถในการ
ให้บริการสมาชิก 2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ 4.ด้าน
ประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาค
การเกษตรให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน และยกระดับสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
การสร้างความเข้มแข็งหรือความสำเร็จของสหกรณ์ เกิดจากสมาชิกที่มีความเป็นเจ้าของมี
ส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ จึงจะช่วยลดข้อบกพร่องในการดำเนินงานอันจะส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์ได้
ตามหลักการบริหารจัดการกิจการที่ดี โดยเฉเพาะสมาชิกสหกรณ์ต้องมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์ เป็น
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ผู้บริหาร และเป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินกิจการสู่
เป้าหมายได้ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมดูแลกำกับในกิจการของสหกรณ์ ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำหน้าที่ของตนเอง
ด้วยความเสียสละ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิ จการสหกรณ์ เพื่อเป็นการพัฒนา
สมาชิกสหกรณ์ให้รู้บทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเองร่วมกัน
กำกับดูแลกิจการสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมพัฒนาสมาชิกและกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็ง และ
ส่งผลให้สหกรณ์เจริญเติบโตสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน
สำนักพัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสมาชิก
สหกรณ์ในฐานะเจ้าของ ผู้ใช้บริการสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ
สหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ
วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
5.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
ที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น
5.3 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ของ
ตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่าง
แท้จริง
6. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
ดังนี้
1. สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ จำนวน 2
รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
2. สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครการหลวงบ้านดง จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ จำนวน 2
รุ่น ๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
7. ระยะเวลาและสถานที่
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลา
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่
ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่
ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. หัวข้อวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย
8.1 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกใน
3 ชั่วโมง
การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์ และตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในการกำกับกิจการสหกรณ์
เนื้อหาวิชา
1. คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์
2. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
3. บทบาทการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ของสมาชิก
วิธีการ บรรยาย / อภิปราย / ถาม-ตอบ
8.2 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่าง
ครบวงจร ได้แก่ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมวางแผนการผลิต การมีส่วนร่วม
วางแผนการตลาด การมีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุ รกิจกับ
สหกรณ์ สามารถแสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกได้ตามหลักการของสหกรณ์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหาวิชา
1. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์
2. การมีส่วนร่วมการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนงานของสหกรณ์
3. การมีส่วนร่วมในการดูแลและ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
4. แนวทางการพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วิธีการ บรรยาย / ระดมสมอง / กรณีศึกษา / สื่อวีดีทัศน์
รวม 6 ชั่วโมง
9. วิทยากร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 9 เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและเอกชน
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10. วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม

11. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงานพื้นฐานด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรได้รับการส่ งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลกรสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 46,8๐0 บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ

อัตรา

จำนวน

จำนวนคน

งบประมาณ

1. ค่าอาหารกลางวัน

100 บาท/มื้อ

1 มื้อ

๓๐

๓,๐๐๐

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

35

2 มื้อ

๓๐

๒,๑๐๐

3. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม

๑๒๐ บาท/วัน

๑ วัน

๓๐

๓,๖๐๐

4. ค่าวัสดุอุปกรณ์

70 บาท/คน

๑ ครั้ง

๓๐

๒,๑๐๐

5. ค่าตอบแทนวิทยากร

300 บาท/ชม.

3 ชั่วโมง

1

๙00

1

๓๐

๑๑,๗๐๐

รวมต่อรุ่น
รวมทั้งสิ้น 4 รุ่น

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ

46,800

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายสันทาน สีสา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ผู้อำนวยการโครงการ นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
ผู้บริหารโครงการ
นายสามารถ ปัทมะเสวี นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่โครงการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
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13. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
13.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ จำนวน 120 คน
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100
14. การประเมินผล
14.1 การประเมินผลระหว่างการอบรม
- การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
- การประเมินผลโครงการ
14.2 การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ โดยติดตามประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 และ 6 เดือน
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ทำให้ผู้บริหารสหกรณ์บริหารงานได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เกิดความมั่งคงและยั่งยืนกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
*****************************
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตร ศชพ. ละอูบ พัฒนา จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่ 4 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านดง จำกัด อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัน
วันแรก

09.00 – 12.00 น.
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกในการ
กำกับดูแลกิจการสหกรณ์

12.00
– 13.00 น.
อาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 16.00 น.
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
สหกรณ์
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โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
จังหวัดเชียงใหม่
***********************************

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้ง
คณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ รวมทั้งได้รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง และ
สามารถกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ๒๒ คน รวม 44 คน
เนื้อหาวิชา
1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ
กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
- ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี
- ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน และบัญชี
- กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ
วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ดำเนินงาน
ของสหกรณ์ เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา
- การวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ ในแต่ละมิติ
วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
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3. แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ของตนเองให้ตรงตาม
สถานะการดำเนินงาน และสภาพปัญหาปัจจุบัน
เนื้อหาวิชา
- การวางแผนพัฒนาสหกรณ์ ตามบริบทสหกรณ์
วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
วิทยากร วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบได้รับอนุมัติ 42,120 บาท เบิกจ่ายจริง 2๑,0๖0 บาท คิดเป็นร้อยละ 50
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 50
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์
1. สหกรณ์จัดหาวัสดุทางการเกษตรราคาต่ำกว่าท้องตลาด
2. สหกรณ์เป็นแหล่งรับซื้อ รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก
3. ให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนกู้ยืมต่ำให้กับสมาชิก
4. จัดหาหัวพันธ์มันฝรังที่ดีมีคุณภาพสูงให้กับสมาชิก
5. สร้างห้องเย็นเพื่อเป็นแหล่งเก็บผลผลิตให้กับสมาชิก
6. จัดหาเทคโนโลยีในการให้บริการแก่สมาชิก (โดรน, โฟล์คลิฟท์, รถเกีย่ วข้าว)
7. แปรรูปผลผลิตของสมาชิกสู่ความเป็นสินค้า OTOP
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และสามารถ
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
2. สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน
ในระดับอำเภอ
3 ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้
สหกรณ์เป็นช่องทางการนำทรัพยากรสู่เกษตรกรและชุมชนได้โดยตรง
ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม
1. จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การรวมตัวของคนหมู่มาก
ค่อนข้างจำกัด
2. ช่วงเวลาฝึกอบรม เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ ทำให้ผู้เช้าอบรมไม่สามารถ
เข้าฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่

36
3. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ค่าพาหนะ
ข้อเสนอแนะ
1. ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐกำหนด
2. ช่วงจัดฝึกอบรมควรเป็นหลังจากที่สมาชิกเสร็จสิ้นภารกิจเช่น ตอนเย็น
3. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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ประมวลภาพอบรม
ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564
ณ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
******************
1. เลขที่โครงการ
(ศส.9) 5/256๔
2. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
3. เจ้าของโครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
4. หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นหลัก : เกษตรสร้างมูลค่า และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร หัวข้อการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการ
พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ โดยได้กำหนดเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทย่อยการ
พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้ สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น และได้กำหนดตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๔ ให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๘๘ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง
ร้อยละ ๒๓
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ ออกเป็น ๔ ระดับชั้น คือ ชั้น 1 ชั้น 2
ชั ้ น 3 และชั ้ น 4โดยมี เ กณฑ์ ก ารจั ด ระดั บ ความเข้ ม แข็ ง ของสหกรณ์ ป ระกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1.ด้ าน
ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจัดการ
องค์กร และ 4.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน และยกระดับสหกรณ์ให้
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่มีหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาให้สมาชิกและตอบสนองความต้องการของบรรดาสมาชิกทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการดำเนินการต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ใน
ฐานะผู้นำของสหกรณ์ ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้ง
สหกรณ์ และอยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการใช้คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
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การบริหารกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจแบบ
สหกรณ์ร่วมทั้งได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากองค์กรอื่น ๆ ว่าระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมให้มวลสมาชิกได้จริง ฉะนั้น กรรมการสหกรณ์จึงต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน เช่น ด้านการดำเนินธุรกิจแบบ
สหกรณ์ การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จึงจะเป็นคณะกรรมการที่สามารถ
สร้างให้สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์มั่นคง ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ยั่งยืน ต่อไป
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคณะกรรมการ
สหกรณ์ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญใน การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความ
เข้มแข็ง สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป และสามารถเป็นองค์กรหลัก
ในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในระดับอำเภอ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิ ตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์
2) เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ ได้รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการ
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง
๓) เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง และสามารถ
กำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
6. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ ๒๒ คน รวม 44 คน ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ข อง
สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้
สังเกตการณ์ รวมจำนวน ๒๒ คน

2. รุ่นที่ 2 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ของสหกรณ์ผู้ปลูก
หอมหัวใหญ่พร้าว จำกัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน
๒๒ คน
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7. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดจัดอบรม รุ่นละ 2 วัน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่พร้าว จำกัด
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
๘. หลักสูตรการอบรม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผ ู้เข้า อบรมมี ความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ
กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์
- ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี
- ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน และบัญชี
- กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ
วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
- ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา การวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ ในแต่ละมิติ
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
- แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ของตนเองให้ตรงตามสถานะ
การดำเนินงาน และสภาพปัญหาปัจจุบัน
เนื้อหาวิชา การวางแผนพัฒนาสหกรณ์ ตามบริบทสหกรณ์
วิธีการ
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย
รวม
1๒ ชั่วโมง

9. วิทยากร
วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
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10. วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม
11. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงานพื้ นฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขั น ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรได้รับการส่ งเสริมและพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 42,12๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ

อัตรา

จำนวน

จำนวนคน

งบประมาณ

150 บาท/มื้อ

2 มื้อ

๒๒

๖,๖๐๐

35

4 มื้อ

๒๒

๓,๐๘๐

8. ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม

๖๐ บาท/วัน

๒ วัน

๒๒

๒,๖๔๐

9. ค่าวัสดุอุปกรณ์

70 บาท/คน

๑ ครั้ง

๒๒

1,540

10. ค่าตอบแทนวิทยากร

600 บาท/ชม.

12 ชั่วโมง

1

7,๒00

1

๒๒

2๑,0๖0

รวมทั้งสิ้น 2 รุ่น

44

42,120

6. ค่าอาหารกลางวัน
7. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รวมต่อรุ่น

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน สีสา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ผู้อำนวยการโครงการ นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
ผู้บริหารโครงการ
นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
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13. ตัวชี้วัดโครงการ
13.1 คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการฝึกอบรม จำนวน 44 คน หรือ
จำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100
14. การประเมินผล
14.1 การประเมินผลระหว่างการอบรม
- การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
- การประเมินผลโครงการ
14.2 การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ
- การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการสหกรณ์ โดยติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 และ 6 เดือน
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และ
สามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง
15.2 สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และ
ชุมชนในระดับอำเภอ
15.3 ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้
สหกรณ์เป็นช่องทางการนำทรัพยากรสู่เกษตรกรและชุมชนได้โดยตรง
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่พร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
เวลา
วัน
วันแรก

09.00 – 12.00 น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์

12.00 - 13.00
น.

รับประทาน

13.00 - 16.00 น.

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

อาหารกลางวัน
วันที่สอง

แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและ
บริหารโครงการในความรับผิดชอบของศูนย์ ตามกระบวนการฝึกอบรม จากงบประมาณทั้งสิ้น
109,980.- บาท เบิกจ่ายจริ ง 109,980.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100% บาท โดยผลการ
ปฏิบ ัติงานของศูน ย์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จ เกิดความคุ้มค่าของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการบริหารจัดการโครงการด้วย
ความถูกต้อง เหมาะสม และยืดหยุ่นได้ ตามสมควร ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานคุ้มค่าต่อการลงทุนในปีต่อๆ ไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการความรู้
ชุดความรู้ “การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” จะ
เป็นเครื่องมือที่ทำให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารโครงการมากยิ่งขึ้น
การติดตามประเมินผล
การนำไปใช้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถนำไปเป็นเครื่องมือแนะนำได้
คณะทำงานชุดการจัดการความรู้ (KM)
การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1. นายสุวิทย์ เชษฐรตานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
2. นายสามารถ ปัทมะเสวี

ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

3. น.ส.สุนีย์ กันธิยาใจ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

4. น.ส.นิตยา ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

5. นายณัฎธ์นันท์ หุ่นสวุรรณ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6. น.ส.ปรัศนี ปัญญานวล

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

7. นางพัชรินทร์ เรือนมูล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8. นางสุดคนึง อินทะนนท์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

9. น.ส.ธัญญาวดี โม่งคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

10. นายนวพล ลี้นำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

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

