
         ค ำอธิบำยแบบรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติงำน ตำมผลผลิต/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

งำนส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

ประกอบด้วยแบบรำยงำน 2 แบบ ได้แก่

แบบ 1 ผลแนะน ำส่งเสริมและผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แบบ 2  ผลกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

กลุ่มติดตำมและประเมินผล กองแผนงำน

โทร. 02-2814265 IP Phone : 451, 514



งาน/โครงการ :  แบบ 1 ผลแนะน าส่งเสริมและผลการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
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 1.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริม [รายงานไม่นับ

ซ  าแห่ง]

 แห่ง

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 2. จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีด าเนินการ [นับรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ท่ัวไปและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื นท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ]

 ราย

กิจกรรม

1. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ตามแผนการด าเนินงานของสหกรณ์และแผนการส่งเสริมรายสหกรณ์

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตาม

ศักยภาพ [นับรวมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรท่ัวไปและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใน

พื นท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ]

 แห่ง

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

 2.1 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริม [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]  แห่ง

 2.2 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ท่ีได้รับ

การแนะน าส่งเสริม [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง

2. แนะน า ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มเกษตรกรตามแผนการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและแผนการส่งเสริมรายกลุ่ม ฯ

 1.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริม [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง

 1.4 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริม [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง

 1.3 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริม [รายงาน

ไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง

สหกรณ์ทีไ่ด้รับการแนะน าส่งเสริม หมายถึง สหกรณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เริ่มเข้าด าเนินการแนะน า ส่งเสริมตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการแนะน าส่งเสริม ฯ รายสหกรณ์ ประจ าปี 2564 แล้ว อย่างน้อย 1 กิจกรรม

กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับการแนะน าส่งเสริม หมายถึง กลุ่มเกษตรกรท่ีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เริ่มเข้าด าเนินการแนะน า ส่งเสริม
ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนแนะน าส่งเสริม ฯ รายกลุ่มเกษตรกร ประจ าปี 2564 แล้ว 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

รายงานจ านวนรวมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทีไ่ด้รับการแนะน าส่งเสริมตามข้อ 1 (สหกรณ์) 
และข้อ 2 (กลุ่มเกษตรกร

รายงานจ านวนรวมของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปท่ีสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ตามข้อ 3 และกลุ่ม
เกษตรกรตามข้อ 4 
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ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

 3.4 จ านวนสหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ท่ีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก [รายงาน

ไม่นับซ  าแห่ง]

 3.1 จ านวนสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ท่ีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัคร

ใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง -

3. เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์

 3.2 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศชายท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรท่ัวไป

 ราย -

 3.3 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศหญิงท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรท่ัวไป

 ราย -

 3.9 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศหญิงท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นอก

ภาคการเกษตรท่ัวไป

 ราย -

 3.7 จ านวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ท่ีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไป

สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง -

 3.10 จ านวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ

โครงการพระราชด าริ ท่ีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 

[รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง -

 แห่ง -

 3.5 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศชายท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ

 ราย -

 3.6 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศหญิงท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาค

การเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ

 ราย -

 3.8 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศชายท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นอก

ภาคการเกษตรท่ัวไป

 ราย

 3.11 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศชายท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์นอก

ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ

 ราย

 3.12 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศหญิงท่ีเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ

 ราย -

เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ให้นับเฉพาะจ านวนสมาชิกสามัญที่สหกรณ์รับเพิ่ม
ระหว่างปี เท่านั้น



 ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  มิ.ย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64
ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
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 5.6 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน [จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือ

พร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วันนับจากวันสิ นปีทาง

บัญชี]

 แห่ง

5. ผลการปิดบัญชีของสหกรณ์ท่ีมีวันส้ินปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 63 - ก.ค. 64 [จัดท างบการเงินเสร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว]

 5.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ นปี

ทางบัญชี

 แห่ง

 5.3 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

สิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 5.5 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน [จัดท างบการเงิน

ส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 

วันนับจากวันสิ นปีทางบัญชี]

 แห่ง

 5.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 5.4 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 4.3 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศหญิงท่ีเข้าเป็นสมาชิก

กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป

 4.5 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศชายท่ีเข้าเป็นสมาชิก

กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ

 ราย -

 4.6 จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศหญิงท่ีเข้าเป็นสมาชิก

กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ

 ราย -

 4.4 จ านวนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ 

ท่ีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง -

 ราย -

4. เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร

 4.1 จ านวนกลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ท่ีเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปสมัครใจเข้าร่วม

เป็นสมาชิก [รายงานไม่นับซ  าแห่ง]

 แห่ง -

 4.2. จ านวนเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปเพศชายท่ีเข้าเป็นสมาชิก

กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป

 ราย -
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร ให้นับเฉพาะจ านวนสมาชิกสามัญ
ที่กลุ่มเกษตรกรรับเพิ่มระหว่างปี เท่านั้น



 ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  มิ.ย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64
ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

 5.13 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีไม่ได้ [เกินกว่า 1 รอบปีทาง

บัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.11 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีได้เกิน 180 วัน [จัดท างบ

การเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน

 นับจากวันสิ นปีทางบัญชี แต่ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.7 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน [จัดท างบ

การเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 

180 วันนับจากวันสิ นปีทางบัญชี]

 แห่ง

 5.8 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน [จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือ

พร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วันนับจากวันสิ นปีทาง

บัญชี]

 แห่ง

 5.10 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีได้เกิน 180 วัน [จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือ

พร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน นับจากวันสิ นปีทางบัญชี แต่

ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.12 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีได้เกิน 180 วัน [จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือ

พร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน นับจากวันสิ นปีทางบัญชี แต่

ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.15 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีไม่ได้ [เกินกว่า 1 รอบปี

ทางบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.9 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ปิดบัญชีได้เกิน 180 วัน [จัดท างบการเงิน

ส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน นับ

จากวันสิ นปีทางบัญชี แต่ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.14 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีไม่ได้ [เกินกว่า 1 รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง

 5.16 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ปิดบัญชีไม่ได้ [เกินกว่า 1 รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์]

 แห่ง



 ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  มิ.ย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64
ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

7. ผลการรับรองงบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท่ีมีวันส้ินปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 63 - ก.ค. 64 โดยผู้สอบบัญชี [สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับงบการเงินท่ีรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว]

 7.1 งบการเงินของ สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ได้รับการรับรองจากผู้สอบ

บัญชีแล้ว

 แห่ง

 7.3 งบการเงินของ สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ได้รับการรับรองจาก

ผู้สอบบัญชีแล้ว

 แห่ง

 6.5 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ปิดบัญชีได้เกิน 180 วัน  [จัดท างบการเงินส าเร็จ 

และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน นับจากวันสิ น

ปีทางบัญชี แต่ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชีของกลุ่มเกษตรกร]

 แห่ง

 6.8 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ปิด

บัญชีไม่ได้ [เกินกว่า 1 รอบปีทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกร]

 แห่ง

 7.2 งบการเงินของ สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ

โครงการพระราชด าริ ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

 แห่ง

6. ผลการปิดบัญชีของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีวันส้ินปีทางบัญชีเดือน ส.ค. 63 - ก.ค. 64 [จัดท างบการเงินเสร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีแล้ว]

 6.1 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี  แห่ง

 6.3 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ปิดบัญชีได้เกิน 30 วัน [จัดท างบการเงินส าเร็จ และ

ส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วันนับจากวัน

สิ นปีทางบัญชี]

 แห่ง

 6.7 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ปิดบัญชีไม่ได้ [เกินกว่า 1 รอบปีทางบัญชีของกลุ่ม

เกษตรกร]

 แห่ง

 6.2 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ปิด

บัญชีได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 6.4 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ปิด

บัญชีได้เกิน 30 วัน [จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการ

ตรวจให้ผู้สอบบัญชีภายใน 31 - 180 วันนับจากวันสิ นปีทางบัญชี]

 แห่ง

 6.6 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ปิด

บัญชีได้เกิน 180 วัน  [จัดท างบการเงินส าเร็จ และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการ

ตรวจให้ผู้สอบบัญชีเกิน 180 วัน นับจากวันสิ นปีทางบัญชี แต่ไม่เกิน 1 รอบปี

บัญชีของกลุ่มเกษตรกร]

 แห่ง



 ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  มิ.ย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64
ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4
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แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน
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แผน
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แผน
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ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

 8.2 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน

 แห่ง

 8.3 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน  แห่ง

 8.10 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญได้ เกินกว่า 6 เดือน

 แห่ง

 8.9 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป  ยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญได้ เกินกว่า

 6 เดือน

 แห่ง

 7.5 งบการเงินของ กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

 7.6 งบการเงินของ กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

 แห่ง

 8.7 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป ประชุมใหญ่สามัญได้เกิน 150 วัน 

นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 8.8 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ประชุมใหญ่สามัญได้เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 8.11 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรท่ัวไป  ยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญได้ 

เกินกว่า 6 เดือน

 แห่ง

 8.5 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ประชุมใหญ่สามัญได้เกิน 150 วัน นับแต่

วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 8.6 สหกรณ์ภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ประชุมใหญ่สามัญได้เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 8.4 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน

 แห่ง

 7.4 งบการเงินของ สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและ

โครงการพระราชด าริ ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

 แห่ง

8. ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญในปีงบประมาณ 2564 ของสหกรณ์ท่ีมีวันส้ินปีทางบัญชี ระหว่างเดือน มี.ค. 63 - ก.พ. 64

 8.1 สหกรณ์ภาคการเกษตรท่ัวไป ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน  แห่ง

 แห่ง



 ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  มิ.ย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64
ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

ยอดสะสม
 ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ค าถามปลายเปิด : หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค

 9.3 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ประชุมใหญ่สามัญได้เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ นปี

ทางบัญชี

 แห่ง

 9.6 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ  ยังไม่

สามารถจัดประชุมสามัญได้ เกินกว่า 6 เดือน

 แห่ง

9. ผลการจัดประชุมใหญ่สามัญในปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีวันส้ินปีทางบัญชี ระหว่างเดือน มี.ค. 63 - ก.พ. 64

 9.1 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป  ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน  แห่ง

 8.12 สหกรณ์นอกภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการ

พระราชด าริ ยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญได้ เกินกว่า 6 เดือน

 แห่ง

 9.2 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ประชุม

ใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน

 แห่ง

 9.4 กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการพระราชด าริ ประชุม

ใหญ่สามัญได้เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ นปีทางบัญชี

 แห่ง

 9.5 กลุ่มเกษตรกรท่ัวไป ยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญได้ เกินกว่า 6 เดือน  แห่ง



 ต.ค. 63  พ.ย. 63  ธ.ค. 63  ม.ค. 64  ก.พ. 64  มี.ค. 64  เม.ย. 64  พ.ค. 64  มิ.ย. 64  ก.ค. 64  ส.ค. 64  ก.ย. 64
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กิจกรรม

 3.3 แนะน ำส่งเสริมและติดตำมให้สหกรณ์ท่ีมีประเด็นตำมข้อ 3.2 ด ำเนินกำร

ปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นท่ีตรวจพบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

[รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

1. การเข้าก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

 1.1 สหกรณ์ได้รับกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ด ำเนินกิจกำรตำมข้อบังคับ 

ระเบียบและกฎหมำย รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพ่ือป้องกันและ

แก้ปัญหำข้อบกพร่อง

 แห่ง

 2.1 สหกรณ์ท่ีได้รับกำรตรวจกำรโดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด [รำยงำนไม่

นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

2. การเข้าตรวจการสหกรณ์

 2.2 สหกรณ์ท่ีได้รับกำรตรวจกำรตำมค ำส่ังนำยทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 

ของสหกรณ์ทั งหมด [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

ยอดสะสม ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4

งาน/โครงการ : แบบ 2 ผลการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

 3.4 สหกรณ์ท่ีได้เข้ำตรวจกำรแล้วพบว่ำ สหกรณ์มีข้อบกพร่อง โดยได้ส่ังกำร

ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง และได้บันทึกข้อมูลเพ่ือติดตำมผลกำรแก้ไขลงใน

ระบบกำรจัดกำรข้อบกพร่องของสหกรณ์แล้ว [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

3. ผลการตรวจการสหกรณ์ [จากการเข้าตรวจการสหกรณ์ในปี 2564 ในข้อ 2. การเข้าตรวจการสหกรณ์ ]

 3.1 สหกรณ์ท่ีได้เข้ำตรวจกำรแล้วพบว่ำ ไม่มีข้อบกพร่อง หรือไม่มีประเด็นท่ี

ต้องปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

 3.2 สหกรณ์ท่ีได้เข้ำตรวจกำรแล้วพบว่ำ มีประเด็นท่ีสหกรณ์ต้องปรับปรุง 

แก้ไขกำรด ำเนินงำน [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้มีควำมเข้มแข็งตำมศักยภำพ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
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ยอดสะสม ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

เอกสารแนบ : รำยงำนกำรประชุมซักซ้อมกำรตรวจกำรสหกรณ์

ค าถามปลายเปิด : ปัญหำ/อุปสรรคท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย

แผน - - - - - - - - - - - - -

ผล - - - - - - - - - - - - -

แผน - - - - - - - - - - - - -

ผล - - - - - - - - - - - - -

แห่ง

 8.2.ด ำเนินกำรช ำระบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตรตำมขั นตอนท่ีก ำหนด

ตำมคู่มือกำรช ำระบัญชี และรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรช ำระบัญชี [รำยงำน

ไม่นับซ  ำแห่ง]

แห่ง

 แห่ง

6. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง

 6.1 เข้ำติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์ภำค

กำรเกษตร [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

4. การเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขประเด็นตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

 4.1 สหกรณ์ท่ีได้รับกำรแนะน ำส่งเสริมให้แก้ไขประเด็นตำมข้อสังเกตของ

ผู้สอบบัญชี [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

5. ผลการแก้ไขประเด็นตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี [จากการเข้าแนะน าส่งเสริมในข้อ 4. การเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขประเด็นตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี]

 5.1 สหกรณ์ด ำเนินกำรแก้ไขประเด็นตำมข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเรียบร้อย

แล้วทุกประเด็น [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 5.2 สหกรณ์อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขประเด็นตำมข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 

[รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

 7.2 ผู้เข้ำร่วมประชุม  รำย

 6.3 จ ำนวนครั งท่ีเข้ำติดตำมประเมินผล [รำยงำนจ ำนวนครั งตำมท่ีได้

ปฏิบัติงำนจริง]

ครั ง

7. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์

 7.1 จัดประชุมซักซ้อมกำรตรวจกำรสหกรณ์  ครั ง

 6.2 เข้ำติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขข้อบกพร่องในสหกรณ์

นอกภำคกำรเกษตร [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

 แห่ง

 8. การช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 8.1.ด ำเนินกำรช ำระบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตรตำมขั นตอนท่ีก ำหนดตำม

คู่มือกำรช ำระบัญชี และรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรช ำระบัญชี [รำยงำนไม่

นับซ  ำแห่ง]
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ยอดสะสม ไตรมาสท่ี 1  ไตรมาสท่ี 2  ไตรมาสท่ี 3  ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/งาน หน่วยนับ เป้าหมาย

 แผน-ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือนไม่ใช่ยอดสะสม)

แผน - - - - - - - - - - - - -

ผล - - - - - - - - - - - - -

แผน - - - - - - - - - - - - -

ผล - - - - - - - - - - - - -

แผน - - - - - - - - - - - - -

ผล - - - - - - - - - - - - -

แผน - - - - - - - - - - - - -

ผล - - - - - - - - - - - - -

 8.5.ด ำเนินกำรช ำระบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ท่ีย่ืนค าร้องขอต่อ

ศาลส่ังให้ล้มละลาย ตำมขั นตอนท่ีก ำหนดตำมคู่มือกำรช ำระบัญชี และ

รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรช ำระบัญชี [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

แห่ง

 8.6.ด ำเนินกำรช ำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ท่ีย่ืนค าร้องขอต่อศาลส่ังให้

ล้มละลาย ตำมขั นตอนท่ีก ำหนดตำมคู่มือกำรช ำระบัญชี และรำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำกำรช ำระบัญชี [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

แห่ง

 8.3.ด ำเนินกำรช ำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรตำมขั นตอนท่ีก ำหนดตำมคู่มือกำร

ช ำระบัญชี และรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรช ำระบัญชี [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

แห่ง

 8.4.ด ำเนินกำรช ำระบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร ท่ีย่ืนค าร้องขอต่อศาลส่ัง

ให้ล้มละลาย ตำมขั นตอนท่ีก ำหนดตำมคู่มือกำรช ำระบัญชี และรำยงำนผล

ควำมก้ำวหน้ำกำรช ำระบัญชี [รำยงำนไม่นับซ  ำแห่ง]

แห่ง


