
โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 
ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ 
*************************** 

1. เลขที่โครงการ     2 / 256๔ 
2. ชื่อโครงการ       โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ 
3. เจ้าของโครงการ        ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 
      สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   
4. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็นหลัก : 
เกษตรสร้างมูลค่า และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร หัวข้อการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร      
ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ          
เป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร    
ทางการเกษตร เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับสถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ  โดยได้กำหนด
เป้าหมายภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และ
กลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และได้กำหนด
ตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๔ ให้สหกรณ์มีความเขม้แข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๘๘ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็งร้อยละ ๒๓ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ออกเป็น ๔ ระดับชั้น คือ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4
โดยมีเกณฑก์ารจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1.ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก 
2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ 4.ด้านประสิทธิภาพของการ
บริหารงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พ่ึงของ
สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน และยกระดับสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่
บริหารกิจการสหกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาให้สมาชิกและตอบสนองความต้องการของบรรดาสมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
คณะกรรมการดำเนินการต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำของสหกรณ์    
ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งสหกรณ์ และอยู่รอดท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มีการแข่งขันสูงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องใช้ทั้งความรู้ 
ความสามารถ ควบคู่กับการใช้คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิก      
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ร่วมทั้งได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากองค์กรอ่ืน ๆ  
ว่าระบบสหกรณ์สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มวลสมาชิกได้จริง ฉะนั้น กรรมการสหกรณ์จึงต้องมีองค์
ความรู้หลายด้าน เช่น ด้านการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ จึงจะเป็นคณะกรรมการที่สามารถสร้างให้สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์ม่ันคง ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ยั่งยืน ต่อไป 
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สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์      
ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง สร้างความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป และสามารถเป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิก
สหกรณ์  เกษตรกร และชุมชนในระดับอำเภอ  ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนา
คณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบรหิารงานสหกรณ ์

2) เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการพัฒนา
สหกรณส์ู่ความเข้มแข็ง  

๓) เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง และสามารถกำหนด
แผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน  
6.  กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 3 จังหวัดๆ ละ 2 สหกรณ์ๆ ละ 1 
รุ่นๆ ละ ๒๒ คน รวม 6 รุ่น รวมทั้งสิ้น 132 คน 

6.1 จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 
          สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จำกัด 
          สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด 

6.2 จังหวัดลพบุรี ได้แก่ 
          สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ จำกัด 
          สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด 

6.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
          สหกรณก์ารเกษตรบางไทร จำกัด 
          สหกรณผ์ู้เลี้ยงสุกรอยุธยา จำกัด 
7.  ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ 

กำหนดจัดอบรม รุ่นละ 2 วัน  
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 – 15 มกราคม 2564 ณ สหกรณก์ารเกษตรโคกเจริญ จำกัด จังหวัดลพบุรี 
รุ่นที ่2 วันที ่19 – 20 มกราคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 ณ สหกรณก์ารเกษตรวิหารแดง จำกัด จังหวัดสระบุรี 
รุ่นที่ 4 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด จังหวัดสระบุรี 
รุ่นที่ 5 วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอยุธยา จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รุ่นที่ 6 วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด จังหวัดลพบุรี 
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๘.  หลักสูตรการอบรม 
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์   ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ

กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
   เนื้อหาวชิา -    บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ 

- ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ การบริหารกิจการสหกรณ์ที่ดี 
- ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน และบัญชี   
- กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ 

  วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย 
 
- ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์    3  ชั่วโมง 

  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และรับทราบสถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
เพ่ือให้สามารถวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

   เนื้อหาวิชา การวิเคราะห์การดำเนินงานของสหกรณ์ ในแต่ละมิติ  
  วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย 
- แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    6  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ของตนเองให้ตรงตามสถานะ            

การดำเนินงาน และสภาพปัญหาปัจจุบัน       
   เนื้อหาวิชา การวางแผนพัฒนาสหกรณ์ ตามบริบทสหกรณ ์  
  วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย 

รวม             1๒  ชั่วโมง 
9. วิทยากร    

วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

10. วิธีการฝึกอบรม 

 บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม 

11. งบประมาณ  
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงานพ้ืนฐานด้าน                

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 126,๓๖๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิตามรายละเอียดดังนี้ 
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รายการ อัตรา จำนวน จำนวนคน งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท/มื้อ 2 มื้อ ๒๒ ๖,๖๐๐ 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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 

รวมต่อรุ่น 1 ๒๒ 2๑,0๖0 
รวมทั้งสิ้น 3 จังหวัด ๆ ละ 2 รุ่น รวม 6 รุ่น 132 126,๓๖0 

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทีป่รึกษาโครงการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   
                                          รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

ผู้อำนวยการโครงการ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ผู้บริหารโครงการ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท์ี่ 2  
เจ้าหน้าที่โครงการ  เจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 

13. ตัวช้ีวัดโครงการ  
13.1 คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการฝึกอบรม จำนวน 132 คน หรือ จำนวน

สหกรณท์ี่เข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง   
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมขึ้น 
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100   

14. การประเมินผล 
14.1 การประเมินผลระหว่างการอบรม 

- การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม   
- การประเมินผลโครงการ 

14.2 การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
- การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าที่
กรรมการสหกรณ์ โดยติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 และ 6 เดือน 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
15.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และสามารถเป็น

ที่พ่ึงของมวลสมาชิกได้อย่างแทจ้ริง 
15.2 สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนใน

ระดับอำเภอ 
15.3 ภาครัฐสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้สหกรณ์

เป็นช่องทางการนำทรัพยากรสู่เกษตรกรและชุมชนได้โดยตรง 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ 

 
เวลา 

วัน 09.00 – 12.00 น 
12.00 - 13.00 

น. 
13.00 - 16.00 น. 

วันแรก บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ 
รับประทาน 

อาหารกลางวัน 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 

วันที่สอง แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
หมายเหตุ :   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

 
 


