
โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 
ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 
****************** 

1. เลขที่โครงการ       1 / 2564 

2. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล
กิจการสหกรณ์  

3. เจ้าของโครงการ   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

4. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็น
หลัก : เกษตรสร้างมูลค่า และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร หัวข้อการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนที่จะช่วยให้การสร้างมูลค่าในภาคเกษตรดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการ
พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้ทันกับ
สถานการณ์ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
สนับสนุนภาคการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริม
และขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่างๆ  โดยได้กำหนดเป้าหมายภายใต้แผนแม่บท
ย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ให้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น และได้กำหนดตัวชี้วัดในปี 
๒๕๖๔ ให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ ๑ และ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๘๘ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็งร้อยละ ๒๓     

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์ออกเป็น ๔ ระดับชั้น คือ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 
และชั้น 4โดยมีเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสามารถ
ในการให้บริการสมาชิก 2.ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3.ด้านประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และ 
4.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชน และยกระดับสหกรณ์ให้เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ  
 การสร้างความเข้มแข็งหรือความสำเร็จของสหกรณ์ เกิดจากสมาชิกที่มีความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมใน
การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ จึงจะช่วยลดข้อบกพร่องในการดำเนินงานอันจะส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์ได้ 
ตามหลักการบริหารจัดการกิจการที่ดี โดยเฉเพาะสมาชิกสหกรณ์ต้องมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์  
เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจอ่ืน สหกรณ์ไม่สามารถ
ดำเนินกิจการสู่เป้าหมายได้ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมดูแลกำกับในกิจการของสหกรณ์ ทั้งคนทุกฝ่ายต้อง
ร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเสียสละ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล
กิจการสหกรณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ให้รู้บทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเองร่วมกันกำกับ
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ดูแลกิจการสหกรณ์เพ่ือสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมพัฒนาสมาชิกและกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็ง 
และส่งผลให้สหกรณ์เจริญเติบโตสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสมาชิก
สหกรณ์ในฐานะเจ้าของ ผู้ ใช้บริการสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกและตระหนักเห็น
ความสำคัญในปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนา
สหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้าง    
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกจิการสหกรณ ์ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
ที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากข้ึน 
 5.3 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีสว่นรว่มในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง 
และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พ่ึงและตอบสนองความต้องการทีจ่ำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง 

6. กลุ่มเป้าหมาย  

  สมาชิกสหกรณ์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 3 จังหวัดละ 2 สหกรณ์ๆ ละ 2 รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน 
รวมจำนวน 12 รุ่น รวมทั้งสิ้น 3๖0 คน ประกอบด้วย 
  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.  ระยะเวลาและสถานที่ 

 กำหนดจัดอบรม รุ่นละ 1 วัน 
 รุ่นที ่1-2 วันที่ 12–13 มกราคม 2564 ณ สหกรณก์ารเกษตรโคกเจริญ จำกัด จังหวัดลพบุรี 
 รุ่นที่  3-4 วันที่  21–22 มกราคม 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรบางไทร จำกัด  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 รุ่นที่  5-6 วันที่  26–27 มกราคม 2564 ณ สหกรณ์ผู้ เลี้ยงสุกรอยุธยา จำกัด  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 รุ่นที ่7-8 วันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง จำกัด จังหวัดสระบุรี 
 รุ่นที ่9-10 วันที่ 10–11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรโคกสำโรง จำกัด จังหวัดลพบุรี 
 รุ่นที ่11-12 วันที่ 17–18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด จังหวัดสระบุรี 
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8. หัวข้อวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย 
8.1  สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกใน    3  ชัว่โมง 
       การกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 

            วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์ และ
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการกำกับกิจการสหกรณ์ 

                  เนื้อหาวิชา 
  1. คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์ 
  2. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
  3. บทบาทการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ของสมาชิก 

                  วิธีการ บรรยาย / อภิปราย / ถาม-ตอบ 
    8.2 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์   3  ชั่วโมง 
                วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
สหกรณ์อย่างครบวงจร ได้แก่ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมวางแผนการผลิต 
การมีส่วนร่วมวางแผนการตลาด การมีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ สามารถแสดงบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกได้ตาม
หลักการของสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เนื้อหาวิชา 
1. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์  
2. การมีส่วนร่วมการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนงานของสหกรณ์  
3. การมีส่วนร่วมในการดูแล และตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
4. แนวทางการพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
วิธีการ   บรรยาย / ระดมสมอง/กรณีศึกษา/สื่อวีดีทัศน์ 
รวม  6  ชั่วโมง 

9. วิทยากร  

 เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาครัฐและเอกชน 

10. วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม 

11. งบประมาณ   

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนงานพื้นฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความเข้มแข็งตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ กิจกรรมรอง การพัฒนา
บุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 140,๔๐0 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดย
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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รายการ อัตรา จำนวน จำนวน
คน 

งบประมาณ 

1. ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท/มื้อ 1 มือ้ 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 

รวมต่อรุ่น 1 ๓๐ ๑๑,๗๐๐ 
รวมทั้งสิน้ 3 จังหวัด ๆ ละ ๔ รุ่น รวม 12 รุ่น ๓๖๐ 140,๔๐0 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
   ผู้อำนวยการกลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่2 
   เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  

13. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI)  
 13.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์    
จำนวน 360 คน  

13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
13.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแผนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม  ร้อยละ 100   

14. การประเมนิผล 
14.1 การประเมินผลระหว่างการอบรม 
        - การประเมินผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม   
        - การประเมินผลโครงการ 
14.2 การติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ   
        - การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรมในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ โดยติดตาม

ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการอบรม 3 และ 6 เดือน 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ทำให้ผู้บริหารสหกรณ์บริหารงานได้

ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความม่ังคงและยั่งยืนกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป  
***************************** 



-๕- 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 
 

เวลา 
วัน 09.00 – 12.00 น. 12.00 

– 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันแรก 
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิกในการ

กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 

 
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของ
สหกรณ์   

 
 
 
 
 
 
 


