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เข้าใช้งาน http://myapp.cpd.go.th/bank  หรือเข้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลือกที่ระบบงานกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ใช้ User Name และ Password เดียวกับระบบ Profile สหกรณ์ 

ระบบจะเปิดให้เข้ารายงานจนถึงวันที่ 25 ของเดือน (ผลด าเนินงานที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 25 ของเดือนให้นับเป็น
เดือนถัดไป) ส าหรับครั้งแรกที่เข้ารายงานเดือนพฤษภาคม 2561 ระบบจะเปิดให้รายงานต้ังแต่วันที่ 21 – 25 

พฤษภาคม 2561 

 

เลือกโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ และเลือก  เพ่ือเข้าสู่การ
รายงาน 

 

 

http://myapp.cpd.go.th/bank%20%20หรือเข้า
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เลือกเดือน และปีปัจจุบันที่เข้ารายงาน 

 

 

ข้อที่ 1.1 ระบุปีที่จัดต้ังธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร 

ข้อที่ 1.2 เลือกชื่อสหกรณ์  

ข้อที่ 1.3 ให้ระบุว่าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่หรือไม่ หากเข้าร่วมให้ระบุประเภทแปลงใหญ่ 

ข้อที่ 1.4 ให้ระบุชื่อผูป้ระสานงานโครงการของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

ข้อมูลส่วนที่ 1 จะบันทึกเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น 

 

ข้อที่ 1 ข้อมูลธนาคาร 
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ข้อที่ 2.1 ให้ระบุจ านวนสมาชิกธนาคารที่มีสถานะเป็นสมาชิก ต้ังแต่เริ่มการจัดต้ังธนาคารจนถึงเดือนกันยายน 
2560 ส าหรับธนาคารที่จัดต้ังก่อนปี 2561 และระบุว่าสมาชิกธนาคารข้าวเข้าร่วมโครงการอ่ืนที่เป็นโครงการ
นโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการใดบ้าง ก่ีราย (ถ้ามี) บันทึกครั้งเดียวเท่านั้น 

 

ข้อที่ 3.1 ให้ระบุว่าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรมีมติที่ประชุมคณะกรรมการใน
การเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

ข้อที่ 3.2 ให้ระบุจ านวนคณะกรรมการธนาคารข้าวของสหกรณ์ และรายชื่อของคณะกรรมการธนาคารข้าว 

ข้อที่ 3.3 ให้ระบุว่าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว และมีมติจัดต้ังธนาคารข้าวแล้ว มีระเบียบธนาคาร
ข้าวหรือไม่ 

ข้อที่ 2 ข้อมูลสมาชิกธนาคาร 

ข้อที่ 3 ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
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ข้อที่ 3.4 ให้ระบุว่าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว และมีมติจัดต้ังธนาคารข้าวแล้ว มีระบบบัญชี
ธนาคารข้าวหรือไม่ 

ข้อที่ 3.5 ให้ระบุจ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว  และระบุจ านวนสมาชิกที่เป็นสมาชิก
โครงการอ่ืน 

โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึก
จ านวนสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการในแต่ละเดือน 

ข้อที่ 3.6 ให้ระบุจ านวนสมาชิกธนาคารข้าว ที่ใช้บริการธนาคารในแต่ละเดือน  
โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่จ านวนสมาชิกที่ใช้บริการธนาคาร

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึก
จ านวนสมาชิกที่ใช้บริการธนาคารในแต่ละเดือน 

ข้อที่ 3.7 ให้ระบุจ านวนสมาชิกที่ใช้บริการยืมข้าวสารจากธนาคารเพ่ือบริโภค  ปริมาณที่ยืม  และราคา
ข้าวสาร ณ ปัจจุบัน  

โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลของแต่ละเดือน 

 

 

ข้อที่ 3.8 ให้ระบุจ านวนสมาชิกที่ใช้บริการยืมเมล็ดพันธุ์จากธนาคาร จ านวนที่ยืม ราคาเมล็ดพันธุ์ และจ านวน
พ้ืนที่ที่น าเมล็ดพันธุ์ที่ยืมไปใช้ได้ 

โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลของแต่ละเดือน 
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ข้อ 3.9 ให้ระบุจ านวนสมาชิกที่ช าระคืนเป็นข้าวเปลือก ปริมาณที่คืน และราคาข้าวเปลือก ณ ปัจจุบัน 
โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน

ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลของแต่ละเดือน 
 
ข้อ 3.10 ให้ระบุจ านวนสมาชิกที่ช าระคืนเมล็ดพันธุ์ ปริมาณที่คืน และราคาเมล็ดพันธุ์ ณ ปัจจุบัน 
และปริมาณเมล็ดพันธุ์คงเหลือในธนาคาร  

โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลของแต่ละเดือน 
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ข้อที่ 3.11 ให้ระบุจ านวนสมาชิกน าข้าวเปลือกมาฝากไว้กับธนาคาร ปริมาณข้าวเปลือกที่น ามาฝาก และราคา
ข้าวเปลือก ณ ปัจจุบัน 

โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน

ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลในแต่ละเดือน 

ข้อที่ 3.12 ให้ระบุจ านวนสมาชิกที่ถอนคืนเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสาร จากธนาคาร และราคา ณ ปัจจุบัน 
 โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลในแต่ละเดือน 

ข้อที่ 3.13 ให้ระบุจ านวนข้าวเปลือกคงเหลือในธนาคาร  
 โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน
ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลในแต่ละเดือน 

ข้อที่ 3.14 ให้ระบุจ านวนเงินกองทุนธนาคาร (ถ้ามี)  
 โดยในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (เดือนพฤษภาคม 2561) ให้ใส่ผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือน

ที่บันทึกข้อมูลครั้งแรก (พฤษภาคม 2561) และในเดือนต่อๆไป ให้บันทึกผลในแต่ละเดือน 
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ข้อที่ 3.15 ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

ข้อที่ 3.16 ให้ระบุข้อเสนอแนะ 

เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดปุ่ม     เพ่ือส่งข้อมูล  

      

 

เม่ือบันทึกส่งข้อมูลแล้วหน้าแรกจะปรากฏผลรวมของกิจกรรม สามารถน าข้อมูลที่ได้นี้รายงานในระบบ  

E-Project  

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมาฤดี สุขใจ 
โทร 02-2821226 
กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1 กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
 


