
โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2565 
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ผ่านระบบ Zoom Meeting 

******************** 
1. เลขที่โครงการ     (ศส.2)  3/2565 

2. ชื่อโครงการ       โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณเ์ข้มแข็งทั้งคณะ 
    ผ่านระบบ Zoom Meeting 

3. เจ้าของโครงการ        ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 
      สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   

4. หลักการและเหตุผล 

   ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นหลัก : เกษตรสร้างมูลค่า และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร หัวข้อการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตร
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และ
การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสิน ค้าเกษตรให้ทันกับ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมและ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ  โดยได้กำหนดเป้าหมายภายใต้แผนแม่บทย่อยการ
พัฒนาระบบนิ เวศการเกษตร ให้ สถาบั นเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ มเป้ าหมาย)ที่ ขึ้ นทะเบี ยน  
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และได้กำหนดตัวชี้วัดในปี ๒๕๖5  
ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ 90 วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความ
เข้มแข็งร้อยละ ๒5 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ออกเป็น ๔ ระดับชั้น คือ ชั้น 1 ชั้น 2 
ชั้น 3 และชั้น 4โดยมีเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจัดการ
องค์กร และ 4.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน และยกระดับสหกรณ์
ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจาก  
ที่ประชุมใหญ่มีหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ เพ่ือแก้ปัญหาให้สมาชิกและตอบสนองความต้องการของบรรดา
สมาชิกทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการดำเนินการต้องตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ในฐานะผู้นำของสหกรณ์ ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ให้ บรรลุ
เป้าหมายในการจัดตั้งสหกรณ์ และอยู่รอดท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มีการแข่งขันสูงและ 
                

การเปลี่ยนแปลง... 
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การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการใช้คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีส่วน
ร่วมในการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ร่วมทั้งได้รับการยอมรับเชื่อมั่นจากองค์กรอ่ืน ๆ ว่าระบบสหกรณ์สามารถ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มวลสมาชิกได้จริง ฉะนั้น กรรมการสหกรณ์จึงต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน 
เช่น ด้านการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ การบริหารการเงิน การบริหารงานบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จึง
จะเป็นคณะกรรมการท่ีสามารถสร้างให้สมาชิกมั่งคั่ง สหกรณ์ม่ันคง ทั้งสมาชิกและสหกรณ์ยั่งยืน ต่อไป 
 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา
คณะกรรมการสหกรณ์ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญใน
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์
สู่ความเข้มแข็ง สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่ วไป และสามารถเป็น
องค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในระดับอำเภอ ดังนั้น จึงได้
มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ กิจกรรมหลักสูตร “พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งผ่าน
ระบบ Zoom Meeting” ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น 

5.  วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ 
  2) เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รู้และเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ และ
สามารถบริหารสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือให้คณะกรรมการสหกรสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน  

6.  กลุ่มเป้าหมาย 
        คณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้ เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และ                   

ผู้สังเกตการณ์ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี
และพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 1 รุ่น 60 คน 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565  โดยดำเนินการจากห้องควบคุม 
ระบบออนไลน์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 2 จังหวัดปทุมธานี 

๘.  หลักสูตรการอบรม 

 8.1 บทบาท หน้าที่ ของกรรมการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ๓  ชั่วโมง 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ

กรรมการสหกรณ์ เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  และมีธรรมาภิบาล      

 เนื้อหาวิชา - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์  
   - หลักธรรมาภิบาลทั่วไป และหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์  
 วิธีการ  บรรยาย/อภิปราย 
                8.2 กฎหมาย... 
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 8.2 กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ      ๓  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้ากฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์  

ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานสหกรณ์ 
 เนื้อหาวิชา - กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ 

   กรรมการสหกรณ์ 
   - หลักธรรมาภิบาลทั่วไป และหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
 วิธีการ  บรรยาย/อภิปราย 
 8.3   การเงิน การบัญชีสำหรับกรรมการสหกรณ์    3  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับระบบการเงินการบัญชีของสหกรณ์  

สามารถอ่านงบการเงินเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลเทางการเงินเบื้องต้นได ้เพ่ือให้
สามารถวางแผนการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เนื้อหาวิชา ความหมายของคำที่ใช้ในระบบการเงินและการบัญชี การอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์ 
   ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้น  
 วิธีการ  บรรยาย/อภิปราย 
 8.4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  3  ชัว่โมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เขา้อบรมสามารถแลกเปลี่ยนแนวทางขับคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์ของ 

และสร้างเครือขา่ยระหว่างกัน 
 เนื้อหาวิชา การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์    
 วิธีการ บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย 

รวม           1๒  ชัว่โมง 
9. วิทยากร    
  วิทยากร จากภาครัฐ และเอกชน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อวิชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

10. วธิีการฝึกอบรม 
  บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / ผ่านระบบ Application Zoom Meeting 

11. งบประมาณ  
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์  แผนงานพ้ืนฐาน 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ 
ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ อัตรา จำนวน จำนวนคน งบประมาณ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท/ชม. 12 ชั่วโมง 1 7,๒00 

รวม  ...........(เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)............ 7,๒00 

         12. ผู้รับผิดชอบ... 
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12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษาโครงการ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   
                                          รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
              ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
 ผู้บริหารโครงการ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี  
 เจ้าหน้าที่โครงการ     เจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี 

13. ตัวช้ีวัดโครงการ  
13.1 คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการฝึกอบรม จำนวน 60 คน  
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100   

14. การประเมินผล 
14.1 การประเมินผลระหว่างการอบรม 
        - การประเมินผู้เขา้รับการอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม   
        - การประเมินผลโครงการ 
14.2 การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
        - การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติ 
          หน้าทีก่รรมการสหกรณ์ โดยติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 และ 6 เดือน 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
15.1 สหกรณ์กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อถือศรัทธา และ

สามารถเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิกได้อย่างแท้จริง 
15.2 สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐสู่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และ

ชุมชนในระดับอำเภอ 
  15.3 กรรมการสหกรณ์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และชุมชนได้โดยตรง 
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็ง ผ่านระบบ Zoom Meeting” 
 

เวลา 
วัน 09.00 – 12.00 น 12.00 - 13.00 น. 13.00 - 16.00 น. 

24 พ.ค.65 
บทบาท หน้าที่ ของกรรมการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล 

ของสหกรณ์ 
รับประทาน 

อาหารกลางวัน 

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
ที่คณะกรรมการต้องรู้และปฏิบัติ 

25 พ.ค.65 การเงิน การบัญชีสำหรับกรรมการสหกรณ์ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสหกรณ์ 

สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
หมายเหตุ :   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

 
 


