
 
โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2563 

ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

****************** 

1. เลขที่โครงการ 2/2563 

2. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของ 
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

3. เจ้าของโครงการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 

4. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิรูปภาคเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ เข้ามาช่วยขับเคลื่อน สามารถลดต้นทุนได้ เพ่ิมผลผลิตได้ เพ่ือไปสู่
เป้าหมายปลายทางคือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น รายได้เพ่ิมขึ้น หนี้สินลดลง และมีความภาคภูมิใจ 
ในอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้หลักให้ประเทศ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญ
ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรโดยเฉพาะสหกรณ์เป็น องค์กรรูปแบบ
เศรษฐกิจหนึ่งในหลายรูปแบบที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่มีความเชื่อเหมือนกันที่ว่าการช่วยตนเอง 
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีหลักการในการปฏิบัติ และมีวิธีปฏิบัติให้คุณค่า 
ของสหกรณ์ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากสหกรณ์ เข้มแข็ง 
แล้วจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้สมาชิกได้ และเป็นองค์ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน ตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนา
สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน และ การจัดการหนี้สินสมาชิกสหกรณ์         
  การสร้างความเข้มแข็งหรือความสำเร็จของสหกรณ์ เกิดจากสมาชิกที่มีความเป็นเจ้าของ      
มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ จึงจะช่วยลดข้อบกพร่องในการดำเนินงานอันจะส่งผลเสียหาย 
ต่อสหกรณ์ได้ ตามหลักการบริหารจัดการกิจการที่ดี โดยเฉเพาะสมาชิกสหกรณ์ต้องมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ
สหกรณ์  เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น สหกรณ์ 
ไม่สามารถดำเนินกิจการสู่เป้าหมายได้ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมดูแลกำกับในกิจการของสหกรณ์ ทั้งคนทุกฝ่าย
ต้องร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเสียสละ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับ
ดูแลกิจการสหกรณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ให้รู้บทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเองร่วมกันกำกับ
ดูแลกิจการสหกรณ์เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ร่วมพัฒนาสมาชิกและกิจกรรมกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็ง 
และส่งผลให้สหกรณ์เจริญเติบโตสร้างประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ 
วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 5.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก 
ที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น 
 5.3 เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง 
และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พ่ึงและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้  
อย่างแท้จริง 

6. ระยะเวลาและสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 กำหนดจัดโครงการในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 สถานที่ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร
บางบาล จำกัด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางบาล จำกัด จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน รวม 90 คน  

7. หัวข้อวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย 
7.1 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิก 
     ในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์      3  ชั่วโมง 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของสมาชิกสหกรณ์ 
และตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการกำกับกิจการสหกรณ์ 

เนื้อหาวิชา 
1. คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์ 
2. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
3. บทบาทการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ของสมาชิก 

 วิธีการ บรรยาย / อภิปราย / ถาม-ตอบ 
7.2 การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ 3  ชั่วโมง 

  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสหกรณ์อย่างครบวงจร ได้แก่ การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์ การมีส่วนร่วมวางแผนการผลิต 
การมีส่วนร่วมวางแผนการตลาด การมีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม  
ในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ สามารถแสดงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกได้  
ตามหลักการของสหกรณ์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เนื้อหาวิชา 
1.  การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์  
2.  การมีส่วนร่วมการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนงานของสหกรณ์  
3.  การมีส่วนร่วมในการดูแลและ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
4. แนวทางการพัฒนาให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
วิธีการ   บรรยาย / ระดมสมอง/กรณีศึกษา/สื่อวีดีทัศน์ 

รวม              6        ชั่วโมง 

8. วิทยากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  
ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน 

9. วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / อภิปราย / แบ่งกลุ่ม / กิจกรรมกลุ่ม 
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10. งบประมาณ เบิกจ่ายจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ฉบับปรับปรุง) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 
36,900 บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ ราคาต่อวัน/... 
(บาท) 

จำนวนวัน/
ชม./ครั้ง/คืน 

จำนวน
คน 

งบประมาณ 

1. ค่าอาหาร 150 1 30 4,500 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 2 30 2,100 
3. ค่าวิทยากร 600 6 2 3,600 
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 70 1 30 2,100 

รวมต่อรุ่น   12,300 
รวมทั้งสิ้น 3 รุ่น   36,900 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
   ผู้อำนวยการกลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 
   เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  

12. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI)  
 - เชิงปริมาณ  
 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  
                     จำนวน 90 คน 

- เชิงคุณภาพ  
 สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น   
 สหกรณส์ามารถยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ทำให้ผู้บริหารสหกรณ์บริหารงานได้

ตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความม่ังคงและยั่งยืนกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป  
 

***************************** 
 



 

 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดูแลสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 

รุ่นที่ 7 - 9 ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เวลา 

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

 
วันแรก สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทสมาชิก 

ในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ 

พัก 
รับประทาน 

อาหาร 
กลางวัน 

การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา  
และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์   

 


