
แผน ผล แผน ผล

1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการสหกรณ์ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง หน่วยงาน 6

2. ประสาน ให้ความรู้ แนะน า ส่งเสริมกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ี แห่ง

3. จัดท าฐานข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพให้เป็น
ปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลอ่ืนท่ี
จ าเป็น) แห่ง

4. แนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมฯในระดับท่ี
สูงข้ึนกว่าเดิม หรือรักษามาตรฐานระดับเดิมไว้

แห่ง

5. อบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการ
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน) คร้ัง/ราย  1/30

6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคล
ดีเด่นในพ้ืนท่ีโครงการหลวง คร้ัง 2

7. เข้าร่วมประชุมคณะท างานส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง คร้ัง 3

8. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์
ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง คร้ัง 1

9. แนะน าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบ เง่ือนไขการสมทบ
 วัตถุประสงค์ ติดตามการปฏิบัติงาน รวมท้ังการด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินให้กับสหกรณ์

สหกรณ์

10. แนะน าแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเงิน
อุดหนุนอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ ใน
ปีงบประมาณ 2564 สหกรณ์

11. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีสหกรณ์จัดจ้าง
แยกเป็นรายสหกรณ์ จัดเก็บไว้ท่ีส านักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์

12. ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมฯ ปีงบประมาณ 64 (ทุกรายการเป็นราย
สหกรณ์ และรายงานในระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด 
ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจักรกลของกรมส่งเสริมสหกรณ์)

สหกรณ์

แบบรายงานท่ี 1

โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)

           หมายเหตุ
หน่วยนับ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจ าเดือน....................................

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ...................................

เป้าหมาย
งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ



แผน ผล แผน ผล

โครงการ/กิจกรรม

การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ (บาท)

           หมายเหตุ
หน่วยนับ

เป้าหมาย
งบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

13. ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีเคย
ได้รับการสนับสนุนงบฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ทุกรายการ
เป็นรายสหกรณ์) และรายงานในระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
 ส่ิงก่อสร้าง เคร่ืองจักรกลของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์

14. บันทึกข้อมูลปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน
ระบบรายงานปริมาณธุรกิจของกรมฯ ทุกวันท่ี 20 ของทุกเดือน

คร้ัง 12
15. รายงานผลการด าเนินโครงการตามแบบรายงาน กคร. คร้ัง 12

รวม

              ระบุช่ือหัวข้อในการส่งแบบรายงาน "รายงานผลของโครงการหลวง"

(................................................................................)

ต าแหน่ง...............................................................................

    วันท่ี...............................................................................

หมายเหตุ   1. รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th

ผู้รายงาน..................................................................................







แบบรายงานท่ี 2

ระบุช่ือหัวข้อในการส่งแบบรายงาน "รายงานผลของโครงการหลวง"
ผู้รายงาน..................................................................................

(................................................................................)
ต าแหน่ง...............................................................................
    วันท่ี...............................................................................

หมายเหตุ   รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th  ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน

รายงานผลการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านการสหกรณ์ในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................... 

  วัน/เดือน/ปี ช่ือหน่วยงานท่ีประสานงาน สรุปผลการประสานงาน



ปี 2563 ปี 2564

บันไดข้ันท่ี .... (..................................................)

แผน....................................................................

กิจกรรม/โครงการ................................................

ผู้รายงาน..................................................................................

(................................................................................)
ต าแหน่ง...............................................................................
    วันท่ี...............................................................................

แบบรายงานท่ี 3

รายงานผลการอบรมการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริเป็นแนวทางการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาสหกรณ์อย่างย่ังยืน (บันได 7 ข้ัน)
กิจกรรมการพัฒนาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์และพัฒนาการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................... 

ผลการยกระดับ
(อยู่ในข้ันท่ี .... )

หมายเหตุ    รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th ภายในวันท่ี 25 ของทุกเดือน
      คร้ังท่ี 1 หลังเสร็จส้ินการจัดอบรม ภายใน 30 วัน
      คร้ังท่ี 2 ภายในวันท่ี ................................ (หลังการประเมิน คร้ังท่ี 2)

ล าดับ ช่ือสหกรณ์ วัน/เดือน/ปี ท่ีอบรม สถานท่ีจัดอบรม
      โครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการหลังการจัดอบรม      

    ตามแผนการยกระดับ



แบบรายงานท่ี 4

         ระบุช่ือหัวข้อในการส่งแบบรายงาน "รายงานผลของโครงการหลวง"

ผู้รายงาน..................................................................................
(................................................................................)

ต าแหน่ง...............................................................................
    วันท่ี...............................................................................

หมายเหตุ    รายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th  เป็นรายไตรมาส (ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป)

รายงานผลการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสท่ี .......)

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................... 
 

ล าดับ ช่ือสหกรณ์ ช่ือ - สกุล ก าหนดระยะเวลาการจ้าง
                ผลการปฏิบัติงาน              

ของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการจัดจ้าง



แบบรายงานที่ 5 
 

แบบรายงานข้อมูลกลุ่มเตรียมสหกรณโ์ครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
(รายงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อกลุ่มเตรียมสหกรณ์   
............................................................................................................................. .......................... 

1.2 จ ำนวนสมำชิก ............... รำย   

1.3 อำชีพหลักของสมำชิก ..................................... 

1.4 รำยได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน ................. บำท 

1.5 ทรัพย์สิน ............ บำท   

1.6 หนี้สิน ............ บำท   

1.7 ทุนเรือนหุ้น ............ บำท   

1.8 ธุรกิจหลักของกลุ่ม ................................. 

 

กรณียังไม่สามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์ (โปรดระบุ.....)  

............................................................................................................................. ............................................................ 

...................................................................... ...................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................................................ 

............................................................................................................................. ............................................................ 

..................................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ...........................................................................................  

............................................................................................ ................................................................................ ............. 

............................................................................................ ...................................................................... ....................... 



แบบรายงานท่ี 6

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/ เร่ืองท่ีแนะน า ส่งเสริม/ปัญหาท่ีพบ ผลท่ีเกิดการแนะน า ส่งเสริม
กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/

กลุ่มหมู่บ้าน

ได้ด ำเนินกำร/ ได้รับกำรแก้ไขหรือไม่ อย่ำงไร
              1. รำยงำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_spg@cpd.go.th

              ระบุช่ือหัวข้อในกำรส่งแบบรำยงำน "รำยงำนผลของโครงกำรหลวง"

ผู้รำยงำน..................................................................................
(................................................................................)
ต ำแหน่ง...............................................................................
    วันท่ี...............................................................................

หมายเหตุ  รำยงำนเป็นรำยเดือน ซ่ึงกำรรำยงำนในเดือนถัดไปให้รำยงำนผลของกำรเข้ำไปแนะน ำส่งเสริมของเดือนก่อนหน้ำด้วยว่ำ

รายงานการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนท่ีโครงการหลวง
ประจ าเดือน..................................................2564  คร้ังท่ี .............
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด............................................................



ผู้รำยงำน..................................................................................

ต ำแหน่ง...............................................................................
    วันท่ี...............................................................................



แบบรายงานท่ี 7

ปีท่ีได้รับ รัฐอุดหนุน สหกรณ์สมทบ

ไม่ได้ใช้
(ระบุสาเหตุ)

ใช้

 -  ในช่องปีท่ีเคยได้ ให้ระบุปี พ.ศ.ท่ีเคยได้รับการสนับสนุนมาแล้ว พร้อมระบุจ านวนเงินว่ารัฐบาลอุดหนุนเท่าไหร่ สหกรณ์สมทบเท่าไหร่

ผู้รายงาน..................................................................................
(................................................................................)

ต าแหน่ง...............................................................................
    วันท่ี...............................................................................

        2.ผลจากการใช้ประโยชน์ ให้ระบุถึงประโยชน์ท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกได้รับ หรือปริมาณผลผลิตจากการใช้อุปกรณ์การผลิต /อุปกรณ์การตลาด/ส่ิงก่อสร้าง

รายงานผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564
และอุปกรณ์/ส่ิงก่อสร้างท่ีเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................... 

ท่ี ช่ือสหกรณ์
      รายการท่ีได้รับการอุดหนุน      อุปกรณ์/

ส่ิงก่อสร้าง
  ขนาด/จ านวน/

ก าลังการผลิต (ระบุ)

งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน การใช้ประโยชน์
   กรณีใช้ประโยชน์ 

ช่วงเวลาการใช้ (ระบุ)
ผลท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์

หมายเหตุ    1.ปี/งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน

  - ถ้าได้รับการสนับสนุนในปีปัจจุบัน (ปี 2564) ให้ท าเคร่ืองหมาย / พร้อมระบุจ านวนเงินว่ารัฐบาลอุดหนุนเท่าไหร่ สหกรณ์สมทบเท่าไหร่


