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สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งานโครงการ/กิจกรรมส าคัญตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลงานสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ชื่องาน/โครงการ :  ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์                                
แผนงาน :  พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง : พัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ :  

เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีควำมเป็นมืออำชีพด้ำน กำรส่งเสริม  
กำรก ำกับดูแล กำรเผยแพร่ กำรสหกรณ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม น ำกำรเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนเชิงคุณภำพ                                  
 

 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายด าเนินการ : 

บุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ :  

1. จ ำนวนบุคลำกรทีเ่ข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้  

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น 

3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

4. รวบรวมและสรุปผลกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมในทุกหลักสูตร 

5. ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงบรำยจ่ำยและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนนิงานโครงการ : 

- โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
ผู้เข้ำอบรมเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ คุณธรรม จริยธรรมของกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

- โครงกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เข้ำอบรมสำมำรถ
ท ำหน้ำที่วิทยำกรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- โครงกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำมศำสตร์พระรำชำ เกิดแนวคิดกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ 
โดยน ำศำสตร์พระรำชำไปประยุกต์ใช้ 
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- โครงกำรจัดงำนวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจ ำปี 2563 ร ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของพระรำชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยำลงกรณ์ “พระบิดำแห่ง กำรสหกรณ์ไทย” เสริมสร้ำงควำมคิดทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคล ำกรกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

- โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร "กำรพัฒนำศักยภำพนักส่งเสริมสหกรณ์" เรียนรู้วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เรียนรู้แนวทำงกำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์ และกำรแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “แนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมสหกรณ์และก ำกับดูแลสหกรณ์” รับทรำบ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มุ่งเน้นกำรพัฒนำตัวองค์กรและบุคลำกรของสหกรณ์ ให้มีควำมเข้มแข็งและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ของสมำชิกท่ีมีต่อสหกรณ์เพ่ิมมำกขึ้น 

- โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรกำรเขียนโครงกำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพ่ือกำรขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ”พัฒนำทักษะกำรเขียนและวิเครำะห์โครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้
และควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ของโครงกำร และกำรติดตำมประเมินผล                                  

- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และวำงแผน
กำร ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมกรอบทิศทำง และนโยบำย
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์” เกิดกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์จำกอดีตถึงปัจจุบัน น ำสู่กำรพัฒนำสหกรณ์อย่ำงเป็นระบบ  

- โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรแนะน ำส่งเสริมและก ำกับสหกรณ์ให้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ก ำกับดูแลกิจกำร
ทำงกำรเงิน” เข้ำใจแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์ก ำกับดูแลกิจกำรทำงกำรเงินของสหกรณ์ได้อย่ำงทุกต้องและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน 

- โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์” พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์เร่งเตรียมควำมพร้อมหรือติดอำวุธทำงปัญญำในกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์รุ่น
ใหม่เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรน ำไปก ำกับดูแลและให้ค ำแนะน ำแก่สหกรณ์ต่ำง ๆ  
ในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 - โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ซักซ้อมแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ ให้เข้มแข็งสอดคล้องวิถีชีวิต
ใหม่ของสังคมและชุมชน" เข้ำรับกำรประชุมฯ มีควำมพร้อมในกำรแนะน ำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหำ และสนับสนุน  
กำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์ให้เข้มแข็ง กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำย และมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำสหกรณ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมวิถีใหม ่

 งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  

หน่วย : บาท 

ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

1) งบด ำเนินงำน 14,923,106.40 14,532,168.55 97.38 

2) งบลงทุน    

3) งบเงินอุดหนุน    

4) งบรำยจำยอื่น    

รวมทั้งสิ้น 14,923,106.40 14,532,168.55 97.38 
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 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
   1) ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ด าเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1.จ ำนวนบุคลำกรทีเข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรส่งเสริมควำมรู ้ คน 2,352 2,345 99.70 
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 100 - 
3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ > 80 99 - 

4. รวบรวมและสรุปผลกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมในทุก
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 - 

5. ควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมงบรำยจ่ำยและ
กิจกรรมหลัก และเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 97.38 - 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ในแผน 
1. โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี
ส ำหรับข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร รุ่น 12 - 14 

คน 275 215 78.18 

2. โครงกำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ หลักสูตร 
เสริมสร้ำงสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่น 16 

คน 120 111 92.50 

3. โครงกำรพัฒนำคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ตำมศำสตร์พระรำชำ 

คน 60 61 101.67 

4. โครงกำรจัดงำนวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจ ำปี 2563 คน 200 220 110.00 
นอกแผน 
1. โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร "กำรพัฒนำศักยภำพ
นักส่งเสริมสหกรณ์" 

คน 200 215 107.50 

2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมสหกรณ์และก ำกับดูแลสหกรณ์” 

คน 230 230 100.00 

3. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรกำร
เขียนโครงกำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพ่ือกำรขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณ” 

คน 400 399 99.75 

4. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ
วำงแผนกำร ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมและก ำกับ
ดูแลสหกรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำม
กรอบทิศทำง และนโยบำยของกรมส่งเสริมสหกรณ์” 

คน 200 200 100.00 
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นอกแผน (ต่อ) 
5. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรแนะน ำส่งเสริม
และก ำกับสหกรณ์ให้ปฏิบัติตำมเกณฑ์ก ำกับดูแล
กิจกำรทำงกำรเงิน 

คน 205 232 113.17 

6) โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำรพัฒนำศักยภำพผู้
ปฏิบัติหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ”์ 

คน 302 302 100.00 

7) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "ซักซ้อมแนวทำงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ ให้เข้มแข็งสอดคล้องวิถี
ชีวิตใหม่ของสังคมและชุมชน" 

คน 160 160 100.00 

  2) ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
         เชิงปริมาณ 

บุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ จ ำนวน 11 โครงกำร จ ำแนกงำนในแผน 4 โครงกำร 
จ ำนวน 607 คน จำกแผนปฏิบัติงำนจ ำนวน 655 คน คิดเป็นร้อยละ 92.67 และงำนนอกแผน 7 โครงกำร จ ำนวน 1,738 คน 
จำกแผนปฏิบัติงำนจ ำนวน 1,697 คน คิดเป็นร้อยละ 102.42 

เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ มีควำมรู้เพ่ิมขึ้นหลังจำกผ่ำนกำรอบรม ร้อยละ 100 

และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ร้อยละ 99 จำกจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมท้ังหมด 
 

 ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานโครงการ (โดยเฉพำะงำน/โครงกำรที่ผลส ำเร็จของงำนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย/
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดและกิจกรรมที่ก ำหนดโปรดระบุปัญหำ/อุปสรรค)  

- กลุ่มเป้ำหมำยลำออก ลำคลอด โอนไปหน่วยงำนอ่ืน ท ำให้จ ำนวนผู้เข้ำอบรมไม่ครบจ ำนวนตำมเป้ำหมำย 

- ช่วงเวลำกำรจัดอบรม ควรกระจำยไปในต้นปีงบประมำณ  ช่วงปลำยปีงบประมำณเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมมีภำรกิจ
ในกำรเตรียมประชุมใหญ่ อำจไม่สะดวกในกำรเข้ำอบรม  

- ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดอบรม เนื้อหำวิชำน่ำสนใจ  
- สถำนที่จัดอบรม ควรค ำนึกถึงสะดวกในกำรเดินทำงของคนต่ำงจังหวัด 
  

 แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ (เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบำย) 
- กำรใช้ระบบสื่อสำรทำงไกล (ระบบ Zoom)  ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปอบรม แต่บำงครั้งระบบเกิด

กำรขัดข้อง เนื่องจำกมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตจึงท ำให้อำจจะหลุดประเด็นส ำคัญๆของวิทยำกรได้ อีกทั้งกำรประชุมโดยใช้
ระบบสื่อสำรทำงไกล (ระบบ Zoom)  ท ำให้กำรปฏิสัมพันธ์และกำรรวมกลุ่มระหว่ำงผู้เข้ำอบรม วิทยำกร และเจ้ำหน้ำทีมี่น้อย 

- ควรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
- ควรเน้นกำรอบรมแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกรณีศึกษำ 

  - เพ่ิมเวลำซักถำม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกรณีศึกษำ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำของกรณีศึกษำ 
 

 ภาพถ่ายแสดงการด าเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ที่สำมำรถสื่อสำร เผยแพร่ หรือแสดงผลกำรด ำเนินกิจกรรมได้
ชัดเจน และสำมำรถน ำไปเผยแพร่ต่อสำธำรณะได้ (พร้อมค ำอธิบำยประกอบไว้ด้ำนล่ำงของภำพ) 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่น 12 
ระหว่ำง วันที่ 25 พฤศจิกำยน – 4 ธันวำคม 2562  

ณ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (จปร.) จังหวัดนครนำยก ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ ที่ 1 จังหวัดปทุมธำนี  
และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชำติ จังหวัดนครนำยก 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่น 13 
ผ่ำนระบบสื่อสำรทำงไกล (ระบบ Zoom)  ระหว่ำงวันที่ 25 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2563 (จ ำนวน 5 วัน)  

โดยถ่ำยทอดสัญญำณจำกส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  
ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด นิคมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์  

ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1 และ 2 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่น 14 

ผ่ำนระบบสื่อสำรทำงไกล (ระบบ Zoom)  ระหว่ำงวันที่ 13 – 23 กรกฎำคม 2563 (จ ำนวน 5 วัน)             
โดยถ่ำยทอดสัญญำณจำกส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

ไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ 1  
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โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์ รุ่น 16  
ระหว่ำงวันที่ 17 – 29 สิงหำคม 2563  

ณ บ้ำนกลำงอ่ำว บีช รีสอร์ท อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 3  
ระหว่ำงวันที่ 17 – 21 สิงหำคม 2563 

ณ สหกรณ์กำรเกษตรกุดบำก จ ำกัด ต ำบลกุดบำก อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร 
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โครงการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2563 

วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 

ณ ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 



11 

 

    
 

    
 

       
 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์" 
ระหว่ำงวันที่ 18-20 กันยำยน 2563 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และก ากับดูแลสหกรณ์” 
ระหว่ำงวันที่ 2 - 4 สิงหำคม 2563 

ณ โรงแรมไมด้ำ ทวำรวดี แกรนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเขียนโครงการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณ” 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 14 - 17 กรกฎำคม 2563  ณ โรงแรมอยุธยำแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 29 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมรำชำวดี จังหวัดขอนแก่น 
รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 4 – 7 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 
รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 18 – 21 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผนการ 
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและก ากับดูแลสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบทิศทาง  

และนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์” 
ระหว่ำงวันที่ 21 - 23 สิงหำคม 2563 

ณ โรงแรมโครำช โฮเต็ล จังหวัดนครรำชสีมำ 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแนะน าส่งเสริมและก ากับสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ก ากับดูแลกิจการทางการเงิน 

ระหว่ำงวันที่ 9 – 11 กันยำยน 2563 

ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” 
รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่  9 - 11 กันยำยน 2563 

รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่  16 - 18 กันยำยน 2563 

ณ โรงแรม the Green Park Resort พัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ให้เข้มแข็งสอดคล้องวิถีชีวิตใหม่ของสังคมและชุมชน” 

ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 กันยำยน 2563 

ณ โรงแรม ทีเค. พำเลช คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้รายงาน  นำงสำวกัญชญำ ชูยงค ์
ต าแหน่ง นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบตัิกำร 

สังกัด ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ ์


