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การจดัท าคู่มือการบริหารจดัการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 จงัหวดัปทุมธานี  

เล่มน้ี เป็นการรวบรวมองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการศูนยฯ์ ให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงพิจารณาจาก 3 ดา้นไดแ้ก่ 

ด้านการบริหารบุคลากร(Man) ด้านการบริหารงบประมาณ (Money)   และด้านการบริหารงาน

(Management)  โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสอบถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อกลัน่กรอง

ออกมาเป็น KM การบริหารจดัการศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ท่ี 2 จงัหวดัปทุมธานี   

 ผูจ้ ัดท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารจัดการศูนย์ฯ เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับ

หน่วยงานและผูป้ฏิบัติงานท่ีจะน าไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงหน่วยงานต่อไป และขอขอบคุณ

ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดร่้วมกนัพฒันาศูนยฯ์ และจดัท าขอ้มูลประกอบการจดัท าคู่มือการบริหาร

จดัการศูนยฯ์ จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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1. บทน า 
 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นหน่วยงานภาครัฐ สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วตัถุประสงคใ์น

การจดัตั้งขึ้น เพือ่ใหบ้ริการสาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐ หรืออาจ

เรียกวา่การบริหารจดัการ (Management administration) การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการ

ปฏิบติังานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐที่เก่ียวขอ้งกบั บุคลากร งบประมาณ และ

หน่วยงาน ส่ิงส าคญัต่อการบริหาร คือ สามารถด าเนินงานหรือใหบ้ริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่สะดุดหยดุลง

แมว้า่จะเผชิญกบัสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม 

 ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 2 จงัหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงานภาครัฐอยูภ่ายใตส้ านกั

พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงตอ้งมีความพร้อมที่จะด าเนินการได้

ต่อเน่ือง อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเทคนิคการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

1. การท าความเขา้ใจองคก์ร 

2. การวางแผนการจดัองคก์ร 

3. การกระตุน้และการควบคุมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

ดงันั้น คู่มือการบริหารจดัการศูนยฯ์ จะเป็นประโยชน์ที่ช่วยใหทุ้กหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความ

เขา้ใจในแนวทางการบริหารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท าใหภ้ารกิจหลกัที่ส าคญัของหน่วยงาน คืองาน

บริการประชาชนสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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2. แนวคิดการบริหารจัดการ 
  

 ความหมายของการบริหารจัดการ 
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายกนัไวม้ากมายตามแนวทางที่แต่ละท่านไดศึ้กษามา เช่น 
Mary Parker Follett ใหค้วามหมายวา่ “การบริหารการจดัการเป็นเทคนิคการท างานใหส้ าเร็จ  

โดยอาศยัผูอ่ื้น” 
George R.Terry ใหค้วามหมายวา่ “การบริหารการจดัการเป็นกระบวนการของการวางแผนการ  

จดัองคก์าร การกระตุน้และการควบคุมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัโดยใชท้รัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ” 
James A.F.Stonerใหค้วามหมายวา่ “การจดัการ คือกระบวนการ (Process) ของการวางแผน 

(Planning) การจดัองคก์ร (Organization) การสัง่การ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ความพยายาม
ของสมาชิกในองคก์าร และการใชท้รัพยากรต่างๆ เพือ่บรรลุวตัถุประสงคท์ี่องคก์ารก าหนดไว”้ 
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               วรัิช วรัิชนิภาวรรณ  (2548) ใหค้วามหมายค าวา่ การบริหาร (administration) มีรากศพัทม์าจาก

ภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสมัพนัธ์

หรือมีความหมายใกลเ้คียงกบัค  าวา่ “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใชห้รือผูรั้บใช ้หรือผูรั้บใชรั้ฐ คือ 

รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าวา่ administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่าง ๆ  

           ส่วนค าวา่ การจดัการ (management) นิยมใชใ้นภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ

จดัตั้งเพือ่มุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่

สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้(by product) เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจาก

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จดัตั้งขึ้นเพือ่ใหบ้ริการสาธารณะทั้งหลาย (public services)  

แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวนัน้ีหรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ (management 

administration) เก่ียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิดผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) 

หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชใ้นวงราชการ การบริหารราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพธีิการที่ไม่จ  าเป็น 

การลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ และการจูงใจดว้ยการใหร้างวลัตอบแทน เป็นตน้ นอกเหนือจากการที่

ภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขา้มารับสมัปทานจากภาครัฐ เช่น ใหส้มัปทาน

โทรศพัทมื์อถือ การขนส่ง เหลา้ บุหร่ี อยา่งไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้  าประโยชน์ใหแ้ก่สาธารณะหรือประชาชน

ไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการคืนก าไรใหส้งัคมดว้ยการลดราคาสินคา้ ขายสินคา้ราคาถูก หรือการบริจาคเงิน

ช่วยเหลือสงัคม เป็นตน้  

           การบริหาร บางคร้ังเรียกวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงาน

ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ที่ของรัฐ (ถา้เป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของ

หน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เก่ียวขอ้งกบัคน ส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ เช่น 

(1) การบริหารนโยบาย (Policy)  (2) การบริหารอ านาจหนา้ที่ (Authority) (3) การบริหาร

คุณธรรม (Morality) (4) การบริหารที่เก่ียวขอ้งกบัสงัคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจดั

องคก์าร (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์(Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing)  

(9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) 

เช่นน้ี เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัที่มีส่วนส าคญัต่อการบริหาร” ที่เรียกวา่  

แพม็ส-์โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใหค้วามหมาย 
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 แนวคดิ PDCA cycle   

  วทิยาลยันาโนพระจอมเกลา้ลาดกระบงั.(2556). “การน า PDCA มาใชใ้นการปฏิบตัิงาน” เขา้ถึงเม่ือ 
8 สิงหาคม 2556.เขา้ถึงไดจ้าก http://www.chaime.net/forum/showthread.php?tid=649 

 การน า PDCA cycle  มาใชใ้นกระบวนการปฏิบติังานจะท าอยา่งไรเพือ่ใหไ้ดผ้ลและมีประสิทธิภาพ 
ท าอยา่งไรใหบุ้คลากรในองคก์รมีความเขา้ใจและตระหนกัในการน า PDCA cycle มาใชข้บัเคล่ือนส าหรับ
การปฏิบติังานของตน ดงันั้นจึงขออธิบายนิยามของ PDCA cycle ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
                           P ( Plan) P = Priority & Purpose & Plan 
                           D ( Do) D = DO = Directing & Organizing 
                           C (Check) C = Check & Control & Continue 
                           A ( Act ) A = Adjust plan & Action to improvement 

  

1. P คอื การวางแผน (Plan) การท างาน ซ่ึงเราตอ้งรู้วา่ เราจะใหใ้ครท า (Who) ท าอะไร (What) ท าที่

ไหน (Where) ท าเม่ือไหร่&มีเวลาเท่าไหร่ (When) ท าอยา่งไร (How) ภายใตง้บประมาณเท่าไหร่ (How 

much) ใหไ้ดต้ามเป้าหมายที่ตั้งไว ้(Purpose) ปัญหา มนัเร่ิมตน้จาก คน 1 คน ไม่ไดมี้งานเดียว ทุกๆ คน มีทั้ง

งานด่วน งานแทรก งานของหวัหนา้ งานของเพือ่น สารพดังานที่มะรุมมะตุม้กนัเขา้มา และที่วุน่วายมากขึ้น

ไปอีก ก็คือ หากองคก์รนั้นมีหลายนาย ซ่ึงแต่ละนาย ก็สุดที่จะเอาแต่ใจตวัเอง เอาใจไม่ถูก ดงันั้นคนท างาน

จึงเร่ิมรวน ไม่รู้จะท างานไหนก่อน พอจะเร่ิมท างานนั้น เอา้ ผูร่้วมงานถูกดึงไปท าอยา่งอ่ืน งานรันต่อไม่ได ้

พอท างานหน่ึงเสร็จ เอา้ เวลาไม่พอที่จะท างานถดัไป ตอ้งปรับ How (ปรับวธีิการ) อีกแลว้ แต่การปรับ How 

แบบเหลือเวลาท างานนอ้ย ๆ มกัจะท าไดย้าก สุดทา้ยทีมงานก็ตอ้งวกกลบัมาปรึกษาหวัหนา้ทีมอีกคร้ัง 

ส าหรับปัญหาเหล่าน้ี หากจะแก ้ตอ้งท าใหค้วามผนัผวนของการด าเนินตามแผนงานมีใหน้อ้ยลง ซ่ึงคนที่

เป็นหวัหนา้ทีม จ าเป็นตอ้ง Priority งานทุกๆ งาน ตอ้งก าหนดเป้าหมาย (Purpose) ของแต่ละงานไวช้ดัเจน 

แลว้จึงท าการวางแผนงาน (Plan) และหากตอ้งการใหท้ีมงานปรับตวัไดเ้ร็ว หวัหนา้ทีมจะตอ้งสอน 

(Coaching) วธีิคิดใหก้บัทีมงานดว้ย ในขณะเดียวกนั หวัหนา้ทีมตอ้งปรับแผนงานเร็ว เพือ่ที่จะไดน้ าพา

ทีมงาน ท างานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้
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2. D คอื การลงมือท า (Do) ปัญหา มนัเร่ิมตน้จากความไม่ชดัเจนของหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น แมว้า่

ตอนวางแผน จะบอกวา่ ใหใ้ครท า ใหฝ่้ายไหนท าบา้ง แต่ไม่ไดร้ะบุไปวา่ใครเป็นเจา้ภาพหลกั ท าใหท้ีมงาน

เก่ียงงานกนัไดง่้าย ยิง่หากไม่ชอบขี้หนา้กนัดว้ยแลว้ งานยิง่ไม่เดินเลย หรือ ในตอนวางแผนบอกวา่ จะตอ้ง

ใชอุ้ปกรณ์แบบน้ี เท่าน้ี แต่พอท าจริง ปริมาณไม่พอใช ้เพราะตอนวางแผน มองวา่งบประมาณไม่พอเลยตดั

โน่น ตดัน่ีจนความเป็นจริง เกิดความไม่เพยีงพอต่อการท างาน ดงันั้น การแกปั้ญหาเหล่าน้ี ส่ิงที่ตอ้งท าใน

ฐานะหวัหนา้ทีมงาน ก็คือ การระมดัระวงัในการน าทีม (Directing) ซ่ึงจะเก่ียวขอ้ง กบัเร่ือง วธีิการส่ือสาร 

(Communication) การจูงใจใหท้ีมงานอยากท างาน (Motivation) และหวัหนา้ทีมยงัตอ้งท าหนา้ที่เป็นที่

ปรึกษา (Consulting) ใหก้บัทีมงานดว้ย รวมถึง ตอ้งมีการจดัก าลงัคน และจดัเตรียมทรัพยากรใหเ้พยีงพอต่อ

การด าเนินงาน (Organizing) ใหดี้ ก่อนที่จะด าเนินการลงมือท า (Do) 

3. C คอื การตรวจสอบ งาน (Check) ปัญหา มนัเร่ิมตน้จาก การตรวจสอบนั้นท าไดง่้าย แต่การน า

ขอ้มูลที่ตรวจสอบไปใช ้ควบคุม การท างานของส่วนงานนั้นๆ มกัเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ หรือ ไม่ไดน้ าไปใช้

เลย และเม่ือเวลาผา่นไป พนกังานจะมองวา่ การตรวจสอบของเขานั้น ไม่เห็นมีความจ าเป็นตอ้งท าเลย ไม่

นานพวกเขาก็จะเลิกท าการตรวจสอบงาน ดงันั้นแนวทางแกไ้ข คือ หวัหนา้ทีมงาน จะตอ้งเป็นผูรั้บรู้ผลของ

การตรวจสอบงาน (Check) ของส่วนงานในสงักดัทั้งหมด เพือ่จะไดท้  าการ เป็นผูป้ระสานงาน 

(Coordinator) น าขอ้มูล ไปใชใ้นการควบคุม ( Control ) ใหผ้ลงานเป็นตามแผน และหวัหนา้งานยงั

จ าเป็นตอ้งด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน อยา่ง ต่อเน่ือง (Continue) สม ่าเสมอ 

เพือ่ท  าใหท้ีมงาน เห็นถึงความส าคญัของงาน 

4. A คอื การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึน้ (Act) ปัญหา คือ ในกรณีที่ผลงานออกมาไม่ไดต้าม
เป้าหมาย ก็ไม่มีใครท าอะไรต่อ และยิง่งานไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้พนกังานก็จะท าเหมือนเดิม ซ่ึงท าให้
องคก์รไม่พฒันา ดงันั้นแนวทางแกไ้ข คือ กรณีที่ท  างานไม่ไดเ้ป้าหมาย หวัหนา้ทีมงาน จะตอ้งท าการปรับ
แผนงาน (Adjust plan) โดยเนน้ในประเด็นวธีิการ (How) และในกรณีที่ท  าไดต้ามแผนที่ก  าหนดไว ้หวัหนา้
ทีมงาน จ าเป็นที่จะตอ้งท าการ สัง่การ (Command) ใหทุ้กฝ่าย ตั้งเป้าหมายใหสู้งขึ้น เพือ่ที่องคก์รจะได้
พฒันาต่อไปไม่ส้ินสุด (Action to improvement) 
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 แนวคดิ การเสริมสร้างความผูกพนัในองค์กร    

 ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร.(กนัยายน 18, 2012). “ วธีิง่ายๆ  ที่ท  าใหพ้นกังานเกิดความผกูพนั
กบัการท างานในองคก์ร ” เขา้ถึงเม่ือ 24 สิงหาคม 2556. 

 การท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่เขาเป็นคนส าคญัส าหรับองคก์ร  

 เมื่อพนักงานท างานผลงานได้ด ีก็ใหค้  าชมเชยที่จริงใจ พร้อมทั้งบอกกบัพนกังานวา่ ผลงานที่
ออกมานั้นเป็นผลงานที่ดี และอยากใหส้ร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปเร่ือย ๆ 

 ให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนการท างานของหน่วยงาน เช่น 
เวลามีประชุมเพือ่ที่จะวางแผนในหน่วยงาน ก็ใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยบา้งในบางโอกาส และท าให้
เขารู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงานที่ท  าอยูน้ี่ดว้ย 

 มองหาจุดดีของพนักงานให้เจอ และส่งเสริมจุดแขง็เหล่าน้ีของพนกังานในการสร้างผลงานที่
ดีต่อไป รวมทั้ง ช่วยกนัวางแผนและพฒันาพนกังานทั้งจุดแขง็และจุดอ่อน เพือ่ใหพ้นกังานรู้สึกวา่หวัหนา้
และองคก์รใหค้วามใส่ใจในตวัเขาจริง ๆ ไม่ใช่แค่จา้งมาท างานไปวนั ๆ 

 ส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในการท างาน ซ่ึงความกา้วหนา้ในการท างานนั้นไม่
จ าเป็นที่จะตอ้งเป็นต าแหน่งที่สูงขึ้นเพยีงอยา่งเดียว แต่อาจจะเป็นการมอบหมายงานที่ยาก และทา้ทาย
ความสามารถมากขึ้น เพือ่ใหพ้นกังานรู้สึกถึงความส าคญัในตนเองต่อความส าเร็จขององคก์ร 

 อย่าลืมบอกหรือส่งสัญญาณให้พนักงานทราบว่า เขามีความส าคญัต่อความส าเร็จของงานมาก
เพยีงใด และองคก์รขาดเขาไม่ไดเ้น่ืองจากอะไร เพราะวธีิน้ีเป็นการบอกใหพ้นกังานรู้วา่เขามีความส าคญัต่อ
องคก์รจริง ๆ 

 ในการสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รนั้น เป็นส่ิงที่เราตอ้งสร้างในมุมของจิตใจมากกวา่
เร่ืองของรางวลัที่จบัตอ้งได ้ ดงันั้นเร่ืองของค่าตอบแทนและรางวลัผลงานต่าง ๆ จึงเป็นปัจจยัรอง ๆ ลงไป 
แต่ก็ยงัขาดไม่ไดเ้ช่นกนั เพยีงแต่ประเด็นเร่ืองค่าตอบแทนนั้นไม่ใช่เป็นเร่ืองของการใหเ้ยอะ แต่เป็นเร่ือง
ของการใหอ้ยา่งเป็นธรรมมากกวา่  สุดทา้ยก็คือเพือ่ใหเ้กิดผลทางดา้นจิตใจของพนกังานอีกเช่นกนั วา่ใหเ้ขา
เกิดความรู้สึกที่เป็นธรรม 

http://prakal.wordpress.com/author/prakal/
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         3. การบริหารจัดการ 
             ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 2 

               ให้ประสบความส าเร็จ  
 

 การบริหารจดัการศูนยฯ์ ใหป้ระสบผลส าเร็จซ่ึงพจิารณาจาก 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารบุคลากร

(Man) ดา้นการบริหารงบประมาณ (Money)  และดา้นการบริหารงาน(Management)  โดยองคค์วามรู้ที่ได้

จากการศึกษา พฒันา สัง่สม และรวบรวม ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2553 –2556  สามารถสรุปเทคนิคการท างาน

ใหป้ระสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

3. 1 การบริหารบุคลากร 
 ก่อนอ่ืนตอ้งท าความเขา้ใจองคก์รของเราก่อน เพือ่น าไปเป็นขอ้มูลในการจดัระดบัความส าคญั

ของกระบวนงาน การก าหนดแนวทาง และการวางแผนการบริหารจดัการองคก์ร  ดงัน้ี 

ก. สภาพทั่วไปของศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธาน ี

 ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 2 จงัหวดัปทุมธานี ตั้งอยูเ่ลขที่ 48 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี แปรสภาพมาจาก “ศูนยช่์างที่ 1”   

 เดิมที ศูนย์ช่างที่ ๑ จงัหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง สงักดั กองช่าง กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ไดรั้บการจดัตั้งในปี พ.ศ.2517 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ไดรั้บการเปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 1 

จงัหวดัปทุมธานี สงักดั กองช่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดมี้นโยบายปฏิรูป

ระบบราชการใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดป้รับลดภารกิจของงานช่างลง โดยยบุกองช่าง และเปล่ียนช่ือกอง

ฝึกอบรม เป็นส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ ศูนยช่์างสหกรณ์ที่ 1 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบ ารุงรักษาที่ 1 จงัหวดัปทุมธานี สงักดั ส านกัพฒันาและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2547 ตามค าสัง่กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ 

693/2547 ลงวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2547 กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดป้รับเปล่ียนภารกิจใหม่  เปล่ียนช่ือ ศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและการบ ารุงรักษา เป็น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จงัหวดั

ปทุมธานี สงักดั ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ยงัคงมีภารกิจ

การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและการบ ารุงรักษาอยูใ่นหนา้ที่ความรับผดิชอบดว้ยเน่ืองจากเป็นศูนยช่์าง
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เดิม  โดยมีพื้นที่ความรับผดิชอบในการจดัโครงการฝึกอบรม แบ่งมาจากศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีาร

สหกรณ์ที่ 1 จ  านวน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัลพบุรี  

 ปัจจุบนัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 2 จงัหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลาง 

สงักดั ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งอยูใ่นพื้นที่บริเวณเดียวกบั

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 1  

ข. อ านาจหน้าที่ของศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธาน ี

1. ศึกษาวเิคราะห์ เก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรในการส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์  

กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทัว่ไป ในดา้นบริหารองคก์ร ดา้นธุรกิจสหกรณ์ ดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การผลิตและการบ ารุงรักษา ในเขตพื้นที่จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา สระบุรี ลพบุรี อยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 

2. ศึกษาความจ าเป็นในการสร้างหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที่ 

3. ประสานงานส านกังานสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สระบุรี ลพบุรี และน ามาจดัท าแผน

ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

4. จดัท าแผนฝึกอบรม จดัท าชุดฝึกอบรม เพือ่บริหารโครงการ 

5. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นบริหารองคก์ร ดา้นธุรกิจสหกรณ์ และดา้นการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลิตและบ ารุงรักษาในพื้นที่รับผดิชอบ 

6. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  

7. ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

ค. โครงสร้างและอัตราก าลังของศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธาน ี

 ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2556 มีบุคลากรร่วมปฏิบติังานทั้งส้ิน 17 อตัรา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 1) ขา้ราชการพลเรือน  จ านวน  5  อตัรา โดยแบ่งเป็น ประเภทวชิาการ 4 อตัรา ประเภททัว่ไป 1 

อตัรา วฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาโท 1 คน ปริญญาตรี 4 คน  อายเุฉล่ีย 43.8 ปี 

 2) ลูกจา้งประจ า  จ  านวน  9  อตัรา โดยแบ่งเป็น ประเภทบริการพื้นฐาน 1 อตัรา ประเภท

สนบัสนุน 4 อตัรา ประเภทงานช่าง 4 อตัรา วฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 9 คน  อายเุฉล่ีย 52.8 ปี 

 3) พนกังานราชการ  จ านวน 3 อตัรา วฒิุการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 1 คน ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2 คน 

อายเุฉล่ีย 35.6 ปี 

 ตามกรอบอตัราก าลงัมีบุคลากรทั้งส้ิน 18 อตัรา ปฏิบติังานอยู ่จริง 17 อตัรา เป็นอตัราวา่งต าแหน่ง 

นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน 1 อตัรา 
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   โครงสร้างบุคลากรของศูนย์ฯ 2 

ณ 28 สิงหาคม 2556 

 
 

    

  

 

 

 

ผงัโครงสร้างบุคลากรของศูนยฯ์ 2  จ.ปทุมธานี 

3. น.ส.พฒัฑิดา  มัง่มาลยั 
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ง. กลุ่มผู้รับบรกิารและแนวทาง/วิธีการให้บรกิารของศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธาน ี

 ศูนย์ ฯ 2 มีแนวทางและวธีิการการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ ดงัน้ี 

ผูรั้บบริการ แนวทางและวธีิการการใหบ้ริการ 

สหกรณ์  ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เร่ืองสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ 

  ใหก้ารฝึกอบรมแก่คณะกรรมการ สมาชิก และพนกังานของสหกรณ์ ในการ

ด าเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพของสมาชิก 

กลุ่มเกษตรกร  ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เร่ืองสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

  ใหก้ารฝึกอบรมแก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ในการด าเนินธุรกิจ และการ

ประกอบอาชีพของสมาชิก 

ประชาชนทัว่ไป  ใหก้ารศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้เร่ืองสหกรณ์ 

จ. แผนกลยุทธ์ของศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธาน ี

 ศูนยฯ์ 2 ไดจ้ดัท าแผนกลยทุธฉ์บบัปัจจุบนั (พ.ศ. 2553 – 2557) เป็นแผนระยะปานกลาง 5 ปี โดย

ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ ไวด้งัน้ี 

1) วิสัยทัศน์ 

“เป็นองคก์รหลกัในการพฒันาคน เพือ่เสริมสร้างศกัยภาพแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้

เขม้แขง็ และพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื” 

2) พันธกิจ 

-  วเิคราะห์รูปแบบและวธีิการเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

ในพื้นที่รับผดิชอบ 

-   หาความจ าเป็นในการฝึกอบรม เพือ่จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากรสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผดิชอบ 

- จดัท าแผนการฝึกอบรมดา้นสหกรณ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ในพื้นที่รับผดิชอบ 

- ใหก้ารศึกษาอบรมในเขตพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับผดิชอบ 

- ติดตามและประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรมในเขตพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับผดิชอบ 

- พฒันาบุคลากรในองคก์รใหมี้ความรู้ ทกัษะ และความพร้อมในการปฏิบตัิงาน 

- พฒันาหน่วยงานใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
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3) เป้าประสงค์ 

 - เพือ่ใหมี้รูปแบบและวธีิการเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ในพื้นที่

รับผดิชอบ 

- เพือ่ใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมที่ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

รับผดิชอบและสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล 

- เพือ่ใหมี้แผนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

- เพือ่ใหบุ้คลากรในเขตพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับผดิชอบไดรั้บการฝึกอบรมที่มี

ประสิทธิภาพ คุม้ค่า และวดัผลได ้

 - เพือ่ใหมี้ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการฝึกอบรม มีขอ้มูลใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาการฝึกอบรมใหมี้ประสิทธิภาพ 

- เพือ่ใหบุ้คลากรในองคก์รไดรั้บการพฒันา และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพือ่ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรในองคก์ร 

ฉ. ศูนย์ฯ 2 จ.ปทุมธาน ีใช้เทคนิคการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

  1) การท าความเข้าใจองค์กร 

  เป็นการท าความรู้จกักบัองคก์รและหน่วยงาน ซ่ึงหมายถึงบุคลากรทุกคนในศูนยฯ์ ตั้งแต่

ผูอ้  านวยการ จนถึงผูป้ฏิบติั ตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพและการด าเนินงานของศูนยฯ์ วา่อะไรคือภารกิจที่ตอ้ง

ท า และจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร ดงันั้น จะตอ้งสร้างความเขา้ใจดว้ยการแบ่งออกเป็น 4 ทีมงาน 

โดยแต่ละทีมงานจะมีหวัหนา้ทีมเป็นผูก้  ากบั ดูแล แนะน า ติดตามผลงานลูกนอ้งในทีมงานทุกเดือน ดว้ยการ

จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือนเสนอผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ดูวา่

ท  างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนดหรือไม่ นอกจากนั้นมีการส่ือสาร

ดว้ยการประชุมช้ีแจงเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวนัศุกร์แรกของเดือนเป็นการ

สร้างความเขา้ใจ ถ่ายทอดหรือส่ือสารใหบุ้คลากรในศูนยฯ์ ไดเ้ขา้ใจและ

น าไปแปลงสู่การปฏิบติัใหไ้ด ้

              รูปภาพ ประชุมช้ีแจงประจ าเดือน 
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2) การวางแผนการจัดองค์กร 

  น าโครงสร้างและอตัราก าลงัของบุคลากรในศูนยฯ์ ทุกคนมาจดัท า Job Description โดยดูจาก

ต าแหน่งหนา้ที่ วฒิุการศึกษา ความสามารถและความถนดั เพือ่มอบหมายงานใหต้รงกบัความสามารถและ

ต าแหน่งหนา้ที่ เม่ือรู้หนา้ที่ของตนแลว้ทุกคนตอ้งมีแผนปฏิบติัการของตนเองและสามารถน าไปสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ลูกทีมส่งรายงานผลตามแผนปฏิบติัการใหห้วัหนา้ทีมทุกเดือน เพือ่ประเมินผล

รายงานใหผู้อ้  านวยการศูนยฯ์ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง แบบรายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าเดือน 
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 3) การกระตุ้นและควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

 เป็นการติดตามงานที่ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ โดยผา่นหวัหนา้ทีมงานก่อน  

กรณีตวัอยา่งการมอบหมายใหเ้จา้พนกังานโสตทศันศึกษาบนัทึกภาพผลงานที่แต่ละคนรับผดิชอบมาเปิดให้

ดูภาพพร้อมกนัในวนัประชุมประจ าเดือนทุกเดือน เป็นการกระตุน้และเป็นการควบคุมใหง้านบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั ถา้เกิดมีปัญหาในการปฏิบติัก็เปิดโอกาสใหเ้สนอในที่ประชุม เพือ่ใหทุ้กคนรับฟังและ

ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาใหห้มดไป การท างาน

ร่วมกนั ยดึหลกั 4 ป คือ ประหยดั โปร่งใส 

เป็นธรรม และประสิทธิภาพ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ค  าสัง่ศูนยฯ์ เร่ือง มอบหมายพื้นที่กิจกรรม 5 ส 
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3. 2 การบริหารงบประมาณ 
 การด าเนินงานของศูนยฯ์ 2 ในระยะ 4 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ.2553-2556) ภายใตแ้ผนกลยทุธก์รมส่งเสริม

สหกรณ์ พ.ศ. 2552-2555 และแผนกลยทุธ ์ศูนยฯ์ 2 ฉบบัปัจจุบนั พ.ศ. 2553-2557  พบวา่ศูนยฯ์ 2 ไดรั้บ

งบประมาณโดยเฉล่ียประมาณปีละ 3,783,598.20 บาท โดยมีสดัส่วนงบประมาณแยกตามงบรายจ่ายโดย

เฉล่ียต่อปี ประกอบดว้ย งบบุคลากร ร้อยละ 10.36  งบด าเนินงาน ร้อยละ 79.28  งบลงทุน ร้อยละ 10.23 งบ

เงินอุดหนุน ร้อยละ -  และงบรายจ่ายอ่ืน ร้อยละ 0.13  โดยงบประมาณดงักล่าวได้ด าเนินงานในกิจกรรม/

โครงการที่ส าคญั  12  กิจกรรม/โครงการ  รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 1, 2 

ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณที่ไดรั้บแยกตามงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 

งบรายจ่าย 
งบประมาณที่ไดรั้บ (บาท) 

2553 2554 2555 2556 

1. งบบุคลากร 256,320.00 354,706 449,040.00 508,200.00 

(สดัส่วนต่องบประมาณ 5.57% 7.80% 16.49% 15.57% 

2. งบด าเนินการ 4,344,395.96 3,376,507 2,274,463 2,002,890 

(สดัส่วนต่องบประมาณ) 94.43% 74.28% 83.51% 61.36% 

3. งบลงทุน - 794,758.00 - 752,998.86 

(สดัส่วนต่องบประมาณ) - 17.48% - 23.07% 

4. งบเงินอุดหนุน     

(สดัส่วนต่องบประมาณ)     

5. งบรายจ่ายอ่ืน  20,120   

(สดัส่วนต่องบประมาณ)  0.44%   

รวม 4,600,715.96 4,546,085.00 2,723,503.00 3,264,088.86 
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ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณที่ไดรั้บแยกตามกิจกรรม/โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณท่ีไดรั้บ (บาท) 

2553 2554 2555 2556 

1. โครงการปลูกจิตส านึกดา้นอุดมการณ์ หลกัการวิธีการ
และคุณค่าของสหกรณ์ 

- 253,680 313,560 614,880 

2. โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/
เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นน า) 

124,350 147,270 153,300 114,000 

3. โครงการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการสหกรณ์สู่ชุมชน 
หลกัสูตร “ครูผูส้อนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

172,580 198,380 181,900 157,100 
 

4. โครงการสร้างผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการใหม่) 

268,800 157,890 158,300 160,700 
 

5. โครงการพฒันาทกัษะในการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง  500,000 500,000 186,720 144,500 

6. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้
ร่วมกนัเพ่ือพฒันาสหกรณ์ 

 407,000 407,000 - 

7. โครงการส่งเสริมการท าแผนการผลิตร่วมกนัของ
สมาชิกสหกรณ์ (ดา้นธุรกิจ) 

164,400 - - - 

8.โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “ระบบการส่งเสริม
สหกรณ์” รุ่นท่ี 2 

- 399,140 - - 

9. โครงการสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสหกรณ์แบบเบด็เสร็จตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

303,000 284,400 - - 

10.โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าแห่งการเปล่ียนแปลงของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการทั้งคณะ) 

- 122,390 - - 

11.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธุ์ถัว่
เขียว ปี 2554 

- 30,650 - - 

12.โครงการลดตน้ทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรหลงัประสบอุทกภยั หลกัสูตร “การใชแ้ละ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตรขนาดเล็ก” 

- 99,000 - - 

รวม 
งบประมาณ 1,532,145 2,599,800 1,400,780 1,191,180 

จ านวนคน 2,086 2,758 1,209 1,805 
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3. 3 การบริหารงาน 
 ศูนยฯ์ 2 ไดรั้บงบประมาณเพือ่พฒันาบุคลากรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2553-

2556 โดยเฉล่ียปีละ 1,680,976.25 บาท ตามแผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ปี 2553-2555 และ

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2556 ผลผลิตเกษตรกรและสมาชิก

สหกรณ์ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาความรู้ โดยมีตวัช้ีวดั เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ไดรั้บการส่งเสริม

และพฒันาศกัยภาพในปี 2553-2556 เป้าหมาย 2,086 , 2,758 , 1,209 และ1,865 ราย ตามล าดบั ศูนยฯ์ได้

ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 

 1) ส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม โดยประสานกบัจงัหวดัในความรับผดิชอบของศูนย ์รวม 

3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี และสระบุรี เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลจดัท าแผนปฏิบติังาน

ฝึกอบรมประจ าปี  (Action Plan) ดงัตวัอยา่งบนัทึก เร่ือง ขอความอนุเคราะห์พจิารณาคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย

เพือ่เขา้รับการอบรม   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกการส ารวจความตอ้งการจดัอบรม ประจ าปี 2556 
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2) จดัท าแผนปฏิบตัิงานฝึกอบรมประจ าปี  (Action Plan)  จากขอ้มูลการส ารวจความตอ้งการ

ในการฝึกอบรม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิงาน (Action Plan) ประจ าปี 2556 

 

3) ผลการด าเนินงานของศูนยฯ์ 2ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 

จากการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของ ศูนยฯ์ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 โดยสรุป

พบวา่ เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ จ านวน 3,053 , 3,226 , 1,321 

และ 1,987 ราย ตามล าดบั  ผลงานเกินเป้าหมายโดยเฉล่ียร้อยละ 122 ผูผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

การพฒันาศกัยภาพมีความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ  93 และพบวา่ใชเ้งินงบประมาณตามโครงการต ่ากวา่แผนโดย

เฉล่ียร้อยละ 87.03  จึงท าใหท้างศูนยฯ์ มีงบประมาณเหลือสามารถขยายการจดัอบรม โครงการปลูก

จิตส านึกดา้นอุดมการณ์หลกัการ วธีิการ และคุณค่าสหกรณ์ใหแ้ก่สมาชิกใน 3 จงัหวดั ไดเ้พิม่ขึ้นอีก 325 คน 

รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
 

 



คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  

 

18 | P a g e  
 

 ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานของศูนยฯ์ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 

กิจกรรม/โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 

1.โครงการปลูกจิตส านึกดา้นอุดมการณ์ หลกัการวิธีการ
และคุณค่าของสหกรณ์ 

- 

 

252,340.00 

 

304,687.00 

 

557,495.00 
 

2.โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าสหกรณ์(ประธานลุ่ม/
เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นน า) 

123,450.00 

 

134,419.00 

 

152,540.00 

 

100,105.00 

 

3.โครงการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการสหกรณ์สู่ชุมชน 
หลกัสูตร “ครูผูส้อนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

159,120.00 

 

180,346.00 

 

179,675.00 
 

137,655.00 
 

4.โครงการสร้างผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการใหม่) 

223,282.00 

 

106,880.00 

 

118,617.00 
 

72,363.00 
 

5.โครงการพฒันาทกัษะในการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 500,909.00 428,779.00 178,291.00 131,598.00 

6.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้
ร่วมกนัเพ่ือพฒันาสหกรณ์ 

- 

 

394,360.00 

 

361,901.50 

 

- 

7. โครงการส่งเสริมการท าแผนการผลิตร่วมกนัของสมาชิก
สหกรณ์ (ดา้นธุรกิจ) 

186,720.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8.โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ “ระบบการส่งเสริม
สหกรณ์” รุ่นท่ี 2 

- 

 

365,047.00 

 

- 

 

- 

 

9. โครงการสร้างวฒันธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการสหกรณ์แบบเบด็เสร็จตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

270,741.00 

 

256,386.00 

 

- 

 

- 

 

10.โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าแห่งการเปล่ียน แปลงของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการทั้งคณะ) 

- 

 

78,947.00 

 

- 

 

- 

 

11.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธุ์ถัว่
เขียว ปี 2554 

- 

 

30,650.00 

 

- 

 

- 

 

12.โครงการลดตน้ทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรหลงัประสบอุทกภยั หลกัสูตร “การใชแ้ละ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตรขนาดเล็ก” 

- 

 

99,000.00 

 

- 

 

- 

 

รวม 
งบประมาณ 1,464,222.00 2,327,154.00 1,295,711.50 999,216.00 

จ านวนคน 3,053 3,226 1,321 1,987 
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4) ผลส าเร็จจากการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 ภารกิจหลกัของศูนยฯ์ 2 เป็นเร่ืองการพฒันาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 3 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สระบุรี และลพบุรี จ  านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่อยูใ่นพื้นที่

รับผดิชอบทั้งหมด 487 แห่ง จ  านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 298,995 คน จ านวนเจา้หนา้ที่ฝึกอบรม

ในต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคลมีทั้งหมด 4 คน จะเห็นวา่สดัส่วนของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการแตกต่างกนั

มากแต่งานที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบหมายใหศู้นยฯ์ รับผดิชอบไม่วา่จะเป็นงานนโยบาย งานตามแผน

ประจ าปี หรืองานพเิศษอ่ืนๆ ทางศูนยฯ์ สามารถบริหารจดัการใหป้ระสบความส าเร็จได ้จะเห็นวา่การพฒันา

บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรปีละ 12 โครงการดงักล่าว ไดด้ าเนินการพฒันาถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใน

ขบวนการ ทั้งกรรมการด าเนินการ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิก และฝ่ายจดัการ โดยหลงัจากอบรม

แลว้ ในส่วนของผูบ้ริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดน้ าความรู้ไปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รสหกรณ์ ให้

ความส าคญักบัการศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลง เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

จนเกิดกิจกรรมสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น สหกรณ์การเช่าที่ดินชยับาดาล จ ากดั จงัหวดัลพบุรี ไดมี้กิจกรรม

ดา้นสวสัดิการแก่สมาชิก, กิจกรรมโครงการเจาะบ่อบาดาล  สหกรณ์บา้นหมอ จ ากดั จงัหวดัสระบุรี ไดมี้

โครงการรวมซ้ือ, โครงการระดมหุน้, โครงการส่งเสริมอาชีพ  สหกรณ์การเกษตรบางไทร  จ  ากดั จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  ไดมี้การจดัท าแผนรวบรวมขา้วเปลือก,การรวมกนัซ้ือขา้วสาร,ปุ๋ ย เป็นตน้  นอกจากนั้น 

เกิดการผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาเครือข่ายสหกรณ์การเรียนรู้  5 สหกรณ์, เครือข่ายการพฒันาธุรกิจ 7

สหกรณ์ และในส่วนของสมาชิกสหกรณ์เนน้การสร้างการมีส่วนร่วมการรู้บทบาท หนา้ที่ การเพิม่พนู

ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  

 

20 | P a g e  
 

ตารางที่ 4 จ  านวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่รับผดิชอบ  

                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

จ านวนสหกรณ์ (แห่ง) 223 230 230 238 
จ านวนสมาชิก (คน) 264,210 269,954 264,664 270,788 
 

 

 

ตารางที่ 5 จ  านวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผดิชอบ 

                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2556 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 

จ านวนกลุ่มเกษตรกร (แห่ง) 261 250 255 249 
จ านวนสมาชิก (คน) 35,021 30,072 31, 575 28,207 
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                                4. ความเหมาะสมน ามาเป็นแบบอย่างได้ 
  

 กรณีตวัอยา่งการบริหารจดัการของศูนยฯ์ 2 ที่น ามาเป็นแบบอยา่งได ้เช่น 

4.1 การป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ ยกตัวอย่างแนวร้ัวของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

สหกรณ์ที่ 2 เกิดความเสียหาย 

 เน่ืองจากสถาบนั เทคโนโลยแีห่งเอเซีย (เอไอที) ใชเ้คร่ืองจกัรก่อสร้างแนวร้ัวคนัดินบดอดัแน่น

เพือ่เป็นการป้องกนัน ้ าท่วม แนวทางการบริหารจดัการของศูนยฯ์ 2 คือใหห้วัหนา้เจา้หนา้ที่พสัดุและลูกจา้งที่

เป็นช่างไปตรวจสอบสถานที่ดงักล่าวและติดต่อเจรจากบัเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งของสถาบนัเทคโนโลยแีห่ง

เอเซีย (เอไอที) เพือ่ประสานงานและตกลงใหส้ถาบนัฯ รับผดิชอบด าเนินการใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม โดยทาง

ศูนยฯ์ไม่ตอ้งไปแจง้ความ เป็นการสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยงาน ผลการปฏิบติังานเป็นดงัน้ี 

 1) คร้ังที่ 1 เม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2555 ศูนยฯ์ ไดไ้ปตรวจสอบสถานที่ถมดินและประสานงาน

ติดต่อเจรจาโดยขอช่ือและเบอร์โทรของเจา้หนา้ที่สถาบนัฯ (Chalita Lertwinyu) และติดต่อทางโทรศพัท์

อยา่งต่อเน่ือง ในเวลาต่อมาศูนยฯ์ ไดรั้บแจง้กลบัทางโทรศพัทจ์ากเจา้หนา้ที่ของสถาบนัฯ วา่ จะด าเนินการ

โดยใชล้วดสลิงเพือ่ป้องกนัร้ัวเสียหาย  

 2) คร้ังที่ 2 เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ศูนยฯ์ ไดไ้ปตรวจสอบสถานที่ถมดินเพือ่เร่งรัดและ

ต่อรองใหเ้กิดประโยชน์แก่ทางราชการมากที่สุด ซ่ึงสถาบนัฯรับด าเนินการโดยเพิม่ใชเ้สาปูนค ้าใหแ้ขง็แรง 

 3) คร้ังที่ 3 เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ศูนยฯ์ ไดไ้ปตรวจสอบผลการซ่อมแซมแนวร้ัว

ดงักล่าวอีกคร้ัง เพือ่ติดตามผลพบวา่ สถาบนัฯ ไดด้ าเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย 
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4.2 การพัฒนาพืน้ที่โดยรอบส านักงานตามหลัก 5 ส  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดใหใ้ชกิ้จกรรม 5 ส เป็นปัจจยัพื้นฐานในการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และก าหนดใหผู้บ้ริหารใหค้วามส าคญั โดยประกาศเป็นนโยบายในการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม 5 ส มาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบตัิงานของ

ทุกหน่วยงาน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 2 จงัหวดัปทุมธานี จึงก าหนดใหข้า้ราชการ 

ลูกจา้งประจ า และพนกังานราชการทุกคน ไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5 ส  เพือ่ใหเ้กิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย การท างานเป็นทีม และความสามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั   โดยใหทุ้กคนตระหนกัวา่ที่

ท  างานคือบา้นที่ 2 ของเรา ถา้บา้นเราน่าอยูก่็จะมีคนชมเชย และเราจะมีความสุขในการท างาน เน่ืองจาก

ศูนยฯ์ มีพื้นที่มาก ประมาณ 59 ไร่เศษ จึงก าหนดเป็นค าสัง่ดงัน้ี 

1) ก าหนดเขตพื้นที่รับผดิชอบดูแลความสะอาดสถานที่อยา่งชดัเจนรายบุคคล ดงัผงัรูปการ

แบ่งเขตพื้นที่รับผดิชอบสถานที่ ดา้นล่าง    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัการแบ่งเขตพื้นที่รับผดิชอบสถานที่  5 ส 
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2)  ก าหนด Big Cleaning Day ท าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม ทุกวนัพฤหสับดีที่สามของเดือน  

ตวัอยา่งภาพบางส่วนจากผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส ดา้นล่าง   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ Big Cleaning Day ของศูนยฯ์ 2 

 เสร็จจากการท างานทุกคร้ัง เราจะมีการรับประทานอาหารร่วมกนั เพือ่สร้างความประทบัใจในงาน

ที่พวกเราไดร่้วมกนัท า 
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4.3 การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานประจ าทุกเดือน  

ก าหนดใหมี้การ ประชุม ร่วมกนั
ระหวา่งผูอ้  านวยการและบุคลากรภายในศูนยฯ์ 2 
เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง โดยก าหนดเป็น
ประจ าทุกวนัศุกร์แรกของเดือน  เพือ่มอบหมาย
และติดตามประเมินผลปฏิบตัิงาน อยา่งต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ  รวมทั้งเพือ่ การส่ือสารที่ดี อนัเป็น
ปัจจยัหน่ึงที่จะช่วยใหห้วัหนา้งานและลูกนอ้งมี
ความเขา้ใจกนัมากขึ้น เป็นการกระตุน้และการ
ติดตามงานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั  ดงัตวัอยา่งภาพการประชุม ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนกังาน
ราชการ ของศูนย ์เม่ือวนัศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  

4.4 การสร้างความมีส่วนร่วมและความสามัคค ีในการปฏิบัติงาน  

 เม่ือมีการประชุมประจ าเดือนของศูนยฯ์ 2 ไดใ้หโ้อกาสบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด 
และวางแผนการท างานของศูนยฯ์ และเม่ือศูนยฯ์ มีผลงานที่ดีไดรั้บค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา หรือ
บุคคลภายนอกก็น ามาเล่าใหฟั้งในที่ประชุม เพือ่ใหเ้กิดความภาคภูมิใจร่วมกนั และจะไดมี้ก าลงัใจในการ
สร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปเร่ือย ๆ ท าใหรู้้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงานที่ท  าอยู ่ และจะยกยอ่ง
เชิดชูเป็นรายบุคคลที่เสียสละช่วยท างานในภาวะวกิฤติใหส้ าเร็จไปดว้ยความเรียบร้อย  

4.5 สนับสนุนสร้างความดี   
 โดยการร่วม ท ากิจกรรมท าบุญส านกังานประจ าปี และการเขา้ร่วมงานกีฬาประจ าปีทุกปี 

เพือ่ใหบุ้คลากรรู้จกัค  าวา่ใหแ้ละเสียสละ  
 

 

 

 

 

 

รูปภาพ กิจกรรมท าบุญและเขา้ร่วมงานกีฬา ของศูนยฯ์ 2 
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5. ประโยชน์ท่ีเกดิขึน้ต่อบุคลากร/องค์กร 

 

บุคลากร 

 1. บุคลากรมีความรับผดิชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายมากขึ้นเม่ือใชค้นใหต้รงกบังาน 

 2. บุคลากรมีความรัก สามคัคีช่วยกนัท างาน 

 3. บุคลากรมีความรักองคก์ร เหมือนบา้นตนเอง 

องค์กร 

 1. การด าเนินงานขององคก์รมีประสิทธิภาพ 
      2. ประหยดังบประมาณของทางราชการ โดยด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงดว้ยเจา้หนา้ที่ศูนยฯ์   

เช่น  วางระบบสายโทรศพัทส์ านกังาน ,ซ่อมแซมระบบประปา หลอดไฟ ก๊อกน ้ า ประตู  บอร์ดภาพ 

เป็นตน้ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 3. สถานที่ท  างานสะอาด น่าอยู ่ส่งเสริมใหมี้ความสุขในการท างาน 

 4. น าไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได้  
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6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  

ปัญหาอปุสรรค 

 1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของต าแหน่งลูกจา้งประจ าเพราะส่วนใหญ่มาจาก
ศูนยช่์างเดิม ภารกิจงานช่างเหลือนอ้ยมาก ท าใหไ้ม่มีโอกาสท างานในต าแหน่งหนา้ที่ที่เขาครองต าแหน่งอยู ่ 
จึงไม่มีโอกาสเจริญเติบโตได ้ส่งผลใหข้าดขวญัและก าลงัใจ 

 2. ดา้นการปฏิบติังานของลูกจา้งประจ า ส่วนใหญ่มีอายมุาก โดยเฉล่ีย 53 ปี การพฒันาค่อนขา้ง
ยาก แต่จะพดูอยูต่ลอดวา่ พวกเราโชคดีที่มีงานท า คนเรียนจบสูงๆ ตกงานกนัมากมาย 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การแบ่งโครงสร้างบุคลากรที่มีอยู ่ ควรเนน้เร่ืองของความรวดเร็ว ความเที่ยงตรง  และความ
มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนตอ้งมี  Job Description ตอ้งทราบวา่งานแต่ละงานมีผูรั้บผดิชอบหรือยงั แลว้
จะรู้วา่มีงานบางงานมีความซ ้ าซอ้นกนัไหม งานอะไรทีย่งัขาดคนท า เพราะฉะนั้นจาก Job Description จะท า
ใหจ้ดับุคลากรไดเ้หมาะสม เป็นเร่ืองที่จะช่วยวา่มีงานครอบคลุมมากนอ้ยแค่ไหน  

 2. ควรมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจกบัศูนยท์ุกแห่ง โดยเฉพาะในเร่ืองของกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งกบังบประมาณ และควรมีการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่ศูนยเ์พิม่ขึ้น เพือ่ใหเ้พยีงพอในการ
ด าเนินงานกิจกรรมเพือ่พฒันาการบริหารจดัการศูนย ์โดยไม่ตอ้งใชจ้ากงบประมาณปกติที่ศูนยไ์ดรั้บมากนกั 

 3. ควรมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งศูนย ์เพือ่ช่วยท าใหเ้พิม่พนูความรู้มากขึ้น รวมทั้ง
ท  าใหรู้้จกัวธีิการท างานของแต่ละศูนย ์การแลกเปล่ียนประสบการณ์กนัจะช่วยใหง้านแต่ละงานดีขึ้น 

 4. ควรมีการจดัอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการท างานอยา่งชดัเจน และจดัคนให้
ตรงกบังาน ท าอยา่งไรใหบุ้คลากรทุกคนมีการพฒันาตนเอง ท าใหร้ะบบงานของตนเองมีความกา้วหนา้  
มีความรวดเร็ว และในขณะเดียวกนัการอบรม การสมัมนาของส านกั ควรเนน้ในเร่ืองของการสร้างองคก์าร
แห่งการเรียนรู้  

 5. ควรสร้างความร่วมมือใหเ้กิดขึ้นใน ศูนย ์ดว้ยการมีมนุษยสมัพนัธใ์นการท างานที่ดี โดยการ
ท าอยา่งไรก็ไดใ้หเ้กิดการประนีประนอมกนัใหม้ากที่สุด 

 6. การประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากรตอ้งถูกตอ้งและยตุิธรรม เพือ่ท  าใหค้นท างานมีขวญั
ก าลงัใจ โดยตอ้งท าใหไ้ดรั้บการประเมินที่ถูกตอ้ง และยตุิธรรม 
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 7 . ควรเนน้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยการปรึกษาหารือร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ทุกฝ่าย ทุกคนควรตอ้งรับทราบ ร่วมตดัสินใจ และร่วมกนัท างาน ใชห้ลกัการบริหารแบบไม่เขม้งวดมากนกั  
มีการใหร้างวลัและพร้อมที่จะไม่ใหร้างวลัแก่คนที่ไม่ดี  

 8 . สร้างคุณภาพชีวติในการท างานที่ดีแก่บุคลากร เพราะงานจะเดินหรือไม่ บุคลากรตอ้งมีความ
เขม้แขง็และมีความสุขในการท างาน การดูแลและเอาใจใส่ ใหก้ าลงัใจ ใหกิ้นดีอยูดี่พอสมควร รวมทั้งค  าพดู 
ดี ๆ เพือ่สร้างขวญัและก าลงัใจนั้นเป็นส่ิงส าคญัมาก 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 


