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ค าน า 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดกำรรำยงำนและจัดท ำฐำนข้อมูลส ำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผ่ำนระบบงำนของกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจำรณำจำก คุณภำพและผลส ำเร็จในกำรรำยงำนข้อมูล โดยต้องมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและน ำไปใช้ประโยชน์ตำมแผนงำน พ้ืนฐำน: ด้ำนกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน  โครงกำร : สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน กิจกรรมหลัก : 
ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มี
ควำมเข็มแข็งตำมศักยภำพ โดยมีตัวชี้วัด สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และร้อยละของผลรวมปริมำณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตรำกำรขยำยตัวปริมำณธุรกิจสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมขึ้น คณะท ำงำนกำรจัดกำรเรียนรู้(KM) ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดท ำแนว
ทำงกำรรำยงำนข้อมูลปริมำณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
สหกรณ์หรือเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีหน้ำที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล   มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถรวบรวมและบันทึกข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมแผนงำนและงบประมำณ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป  
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การด าเนินกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) 
เร่ือง การจัดเก็บและการรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ความเป็นมา 
สหกรณ์เป็นองค์กรหรือสถำบันทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ถือก ำเนิดขึ้นในประเทศไทย        

ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2459 โดยที่พระรำชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์พระบิดำแห่งกำรสหกรณ์ไทยได้   
ทรงริเริ่มที่จะใช้ แนวคิดสหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของชำวนำ มีกำรก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นใน  
ประเทศไทยในปีชื่อว่ำสหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ำกัดสินใช้ ตั้งอยู่ในท้องที่อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
สำระส ำคัญของ แนวคิดสหกรณ์ คือ สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐำนแห่งคุณค่ำของกำรช่วยตนเอง ควำมรับผิดชอบต่อ 
ตนเอง ควำมเป็นประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค ควำมเที่ยงธรรม และควำมเป็นเอกภำพ สมำชิกสหกรณ์  
เชื่อมั่นในคุณค่ำทำง จริยธรรมแห่งควำมสุจริต ควำมเปิดเผย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และควำมเอ้ืออำทรต่อ  
ผู้อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มกำรสหกรณ์ มีควำมเชื่อร่วมกันที่ว่ำกำรช่วยตนเองและกำร  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตำมหลักกำรสหกรณ์ซึ่งจะน ำไปสู่กำรกินดี อยู่ดี มีควำมเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม  
โดยยึดแนวทำงที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่ำของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์      
ในฐำนะหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่แนะน ำ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้ด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติ 
สหกรณ์และกฎหมำยหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนะน ำ ส่งเสริม สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ตำมนโยบำยของ 
รัฐบำล โดยในแต่ละปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดแผนงำนต่ำงๆ เพ่ือให้หน่วยงำนภำยใต้กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค น ำแผนงำนต่ำงๆ ไปปฏิบัติ และมีกำรติดตำมประเมินผลทั้งรำยเดือน  
รำยไตรมำส และเมื่อสิ้นปีงบประมำณ แผนงำนที่ส ำคัญหนึ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ควำมส ำคัญได้แก่   
แผนงำนพ้ืนฐำน: ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน   
โครงกำร : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้เป็นกลไกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม  
ในระดับชุมชน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรอง: ส่งเสริมและพัฒนำ 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีควำมเข็มแข็งตำมศักยภำพ  โดยมีตัวชี้วัด คือ   

1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจ หมำยถึง  สหกรณ ์           
และกลุ่มเกษตรที่มีสถำนะด ำ เนินธุรกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  (ปัจจุบัน) มีปริมำณธุรกิจเ พ่ิมขึ้น                              
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. (ปีก่อน) เทียบกับจ ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ที่มีสถำนะด ำเนินธุรกิจ  
ประจ ำปีปัจจุบัน   

2) ร้อยละผลรวมปริมำณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรพัฒนำมีปริมำณธุรกิจ
สหกรณ์ เพ่ิมขึ้น หมำยถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถำนะด ำเนินธุรกิจมีอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณ 
ธุรกิจ  เมื่อเทียบกับปริมำณธุรกิจนั้น ในปีก่อน   

1.วัตถุประสงค์  
 1.1 เพ่ือให้บุคลำกรของกลุ่มงำน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ ของส ำนักงำนสหกรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกำรจัดเก็บและกำรรำยงำนปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถรวบรวมและบันทึกข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง  
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 1.2 เพ่ือให้บุคลำกรของกลุ่มงำน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ สำมำรถน ำข้อมูลกำร 
รำยงำนปริมำณธุรกิจ เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    

2. ความหมายและนิยาม  

รายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    
กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หมำยถึง กำรประกอบกิจกำรในทำงเกษตรกรรม  

อุตสำหกรรม หัตถกรรม พำณิชย์กรรม กำรบริกำร หรือ กิจกำรอย่ำงอ่ืน ที่ด ำเนินกำรโดยสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย ศีลธรรมจรรยำ และหลักกำร อุดมกำรณ์ ซึ่งมีค ำอธิบำย ดังนี้    
ค าอธิบาย :   

1.) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หมำยถึง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท   
2.) ปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หมำยถึง ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และ  

กลุ่มเกษตรกรที่ท ำธุรกิจกับ สมำชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และบุคคลภำยนอก (ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ   
บุคคลภำยนอก เช่น กำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับประชำชนทั่วไป กำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเมล็ดพันธุ์พืช 
และอ่ืนๆ เป็นต้น) ประกอบด้วย 

(1) ธุรกิจกำรรับฝำกเงิน (ยอดเงินรับฝำกระหว่ำงปี)   
(2) ธุรกิจกำรให้เงินกู้ (ยอดลูกหนี้เงินให้กู้ระหว่ำงปี)   
(3) ธุรกิจกำรจัดหำสินค้ำและวัสดุอุปกรณ์มำจ ำหน่ำย (มูลค่ำกำรขำย)   
(4) ธุรกิจกำรรวบรวมผลผลิตเพ่ือขำยหรือกำรแปรรูป (มูลค่ำกำรรับซื้อ)   
(5) ธุรกิจกำรแปรรูป (มูลค่ำที่จ ำหน่ำย)   
(6) ธุรกิจกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ (รำยรับจำกธุรกิจบริกำรและธุรกิจอ่ืน ๆ)   

 3.) ปริมาณธุรกิจประจ าปี2562 หมำยถึง ปริมำณธุรกิจของสหกรณ์ท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่เดือนกันยำยน   
ปี 2561 ถึงเดือนสิงหำคม 2562 

สูตรการค านวณ : ผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น  

  (1) ผลรวมปริมำณธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรปี 2562  xxx   บำท  
                         ยอดสะสม.....เดือน (ก.ย.61 – ส.ค.62)  

(2) ผลรวมปริมำณธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรปี 2562  xxx  บำท 
       ยอดสะสม.....เดือน (ก.ย.61 – ส.ค.62)  
 
 
 
3. ประโยชน์ของการจัดการการเรียนรู้ 
 3.1 บุคลำกรในส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้วได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง กลุ่มงำนวิชำกำร 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกำรส่งเสริมและพัฒนำปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

 

ร้อยละของการเปรียบเทียบผลรวมปริมาณธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร :                 x 100 = xx % 
(2) - (1) 

   (1) 
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 3.2 บุคลำกรส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สมำรถน ำชุดควำมรู้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำร
พัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 
ขั้นตอนวิธีด าเนินการ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการ ดังนี้   

1. ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรแนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุน   
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภำยใต้กำรส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมปริมำณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจน   
แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและรำยงำนข้อมูล ให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน  

2. ก าหนด หรือ มอบหมาย   
    2.1 ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน   

เกี่ยวกับกับ           
            - แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์ในกำรเพิ่มปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
            - กำรจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและรำยงำนข้อมูลให้เป็นไปตำมค ำแนะน ำกำรปฏิบัติงำน 

ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและตำมแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ (ส่งเสริมและพัฒนำกำร ด ำเนินธุรกิจ 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  
          2.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/นิคมสหกรณ์ รับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผล ตำม 
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับงบทดลองก่อนกำรรำยงำนให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจ 
สหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดทรำบ   

   2.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ตรวจสอบและรวบรวมงบทดลองให้ครบถ้วน 
เพ่ือกำรรำยงำนในภำพรวมทั้งจังหวัดตำมก ำหนดเวลำ  

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน หำกไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ให้สำมำรถบรรลุผลตำมแผนหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดโดยเร่งด่วน  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล   
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริม  

สหกรณ์ นิคมสหกรณ์ หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ด ำเนินกำร   
1. ส ำรวจจ ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดในจังหวัด แต่ละประเภทสหกรณ์และกลุ่ม   

เกษตรกร โดยแยกสถำนะเป็น   
    - ด ำเนินธุรกิจ   
    - สั่งเลิก/ช ำระบัญชี/หยุดด ำเนินงำน   
2. สรุปจ ำนวน เพ่ือน ำเฉพำะจ ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถำนะด ำเนินธุรกิจ        

ให้รำยงำนปริมำณธุรกิจในปี (ปัจจุบัน)   

การเก็บรายงานปริมาณธุรกิจ   

ข้อมูลปริมำณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เก็บข้อมูลจำกงบทดรองรำยเดือนของสหกรณ์และ  
กลุ่มเกษตรกรที่มีสถำนะด ำเนินธุรกิจ (กรณีไม่สำมำรถเก็บจำกงบทดรองได้ให้เก็บจำกกำรบันทึก  บัญชีของ 
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สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปก่อนและเมื่อได้งบทดลองแล้วน ำมำตรวจสอบตรงกันหรือไม่และเก็บไว้ เป็น 
หลักฐำนต่อไป)  

การเก็บปริมาณธุรกิจจากงบทดลอง   

งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบที่ท ำขึ้นเพ่ือพิสูจน์ควำมถูกต้องของกำรบันทึกบัญชี แต่     
กำรบันทึกรำยกำรค้ำในสมุดรำยวันทั่วไป กำรผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวันทั่วไป ไปบัญชีแยกประเภท และกำร     
หำยอดคงเหลือด้วยดินสอ จำกรำยกำรค้ำทุกรำยกำร ผลรวมด้ำนเดบิต ของทุกบัญชี ควรจะต้องเท่ำกับผลรวม    
ด้ำนเครดิตของทุกๆ บัญชี หลังจำกจำกผ่ำนรำยกำรจำกสมุดรำยวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้น   
ต่อไปคือกำรหำยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทโดยทั่วไปนิยมหำด้วยดินสอ (Pencil Footing) เพ่ือป้องกัน    
กำรผิดพลำดและหำกต้องกำรแก้ไขก็จะท ำได้โดยสะดวก    

กำรจัดเก็บข้อมูลปริมำณธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร เป็นรำยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรำย   
เดือน ทุกประเภท จะต้องเก็บข้อมูลแยกตำมประเภทกำรด ำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จากงบทดลอง  
รายเดือน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะด าเนินธุรกิจ (หากไม่สามารถเก็บจากงบทอลองได้ ให้
เก็บจากการบันทึกบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  และน ำไปกรอกในแบบกำรบันทึกข้อมูลปริมำณ 
ธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่ม  เกษตรกรเป็น รำยสหกรณ์รำยกลุ่ม รำยเดือน ซึ่งจะต้องน ำยอดที่  ถูกต้อง
มำใส่ในแบบรำยงำนกำรเก็บปริมำณธุรกิจ (ภำคผนวก) ซึ่งมีแนวทำงกำรจัดเก็บ ดังตำรำงที่ 1 
   
ตารางที่ 1 การจัดเก็บปริมาณธุรกิจจากงบทดลอง 

ธุรกิจสหกรณ์ รายการในงบทดลอง (ประเภทธุรกิจ) รายการในงบ
ทดลอง 

(เครดิต/เดบิต) 

รายการที่ปรากฏ            
ในงบดุล 

 
(1) รับฝำกเงิน - ยอดเงินรับฝำกระหว่ำงเดือน 

- ยอดถอนเงินระหว่ำงเดือน 
เครดิต 
เดบิต 

หนี้สิน 
หนี้สิน 

(2) เงินให้กู ้ - ยอดเงินให้กู้ยืมระหว่ำงเดือน 
- ยอดรับช ำระคืนเงินกู้ระหว่ำงเดือน 

เดบิต 
เครดิต 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์ 

( 3 )  จั ดห ำสิ น ค้ ำ ม ำ
จ ำหน่ำย (ธุรกิจซื้อ) 

ยอดขำยทั้งหมดของสิ่งที่จัดหำมำ
จ ำหน่ำยระหว่ำงเดือน 

เครดิต รำยได้ 

(4)  รวบรวมผลผลิต 
(ธุรกิจขำย) 

ยอดซ้ือทั้งหมดของสิ่งที่รวบรวม
ระหว่ำงเดือน  

เดบิต ค่ำใช้จ่ำย 

(5) แปรรูป ยอดขำยจำกสินค้ำแปรรูประหว่ำงเดือน เครดิต รำยได้ 
(6) ให้บริกำรอื่นๆ รำยได้ทั้งหมดที่มำจำกกำร ให้บริกำร

ส่งเสริมเกษตร และอ่ืนๆ ระหว่ำงเดือน 
เครดิต รำยได้ 
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การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ /นิคมสหกรณ์ ส่งรำยงำนปริมำณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รำย 
สหกรณ์ รำยกลุ่ม พร้อมงบทดลองเป็นหนังสือ หรือทำง e-mail : cpd_sakaeo@cpd.go.th  ให้ส ำนักงำน
สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  ตำมแบบกำรบันทึกข้อมูลปริมำณธุรกิจสหกรณ์ทุกประเภทเป็น รำยสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร รำยเดือน ตำมแบบรำยงำนกำรเก็บปริมำณธุรกิจ  ดังตำรำงที่ 2 ดังนี้ 

 ตารางที่ 2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ครั้งที่  เก็บข้อมูลจำกงบทดลอง  
(ระหว่ำงเดือน) 

ส่งถึงส ำนักงำนสหกรณ์ จังหวดั
ภำยในวันที่  

ปัญหำอุปสรรค/ปัจจัย  
สนับสนุน 

  1 ก.ย.  15 ต.ค.   
 2 ต.ค.  15 พ.ย.   
3  พ.ย.  15 ธ.ค.    
4  ธ.ค.  15 ม.ค.    
5  ม.ค.  15 ก.พ.    
6  ก.พ.  15 มี.ค.    
7  มี.ค.  15 เม.ย.    
8  เม.ย.  15 พ.ค.    
9  พ.ค.  15 มิ.ย.    

10  มิ.ย.   15 ก.ค.    
11  ก.ค.  15 ส.ค.    
12  ส.ค.  15 ก.ย.    

   
 

mailto:cpd_sakaeo@cpd.go.th
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ภาคผนวก 
(ตัวอยา่งการจัดเกบ็ปริมาณธุรกิจ) 

ตารางที ่1 การน าขอ้มูลปริมาณธุรกจิสหกรณ์สู่แบบบันทึกข้อมลูปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีปัจจุบัน
ปริมำณธุรกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รำยเดือน 

เดือน........................................................ 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ.์............/นิคมสหกรณ.์....................... 

ที ่
รำยชื่อสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

ปริมำณธุรกิจ 
รวม รับฝำกเงิน เงินให้กู้ยืม จัดหำสินค้ำมำ

จ ำหน่ำย 
รวบรวมผลผลิต 

กำรแปร
รูป 

ให้บริกำร
และอ่ืน ๆ เดบิต (ถอน) เครดิต (ฝำก) เดบิต (ให้กู้) เครดิต (ช ำระ) 

           
           
           
           
           

 
ลงชื่อ............................................ผู้รำยงำน 

(...................................................) 
ต ำแหน่ง............................................................ 

เบอร์โทร...............................................................  
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ตารางที ่2 แบบรายงานการเกบ็ปริมาณธุรกิจ   
ยอดระหว่ำงเดือน (ณ วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน)  

เดือน........................................................  

ที ่ รำยชื่อสหกรณ์ 
ปริมำณธุรกิจ 

รวม รับฝำกเงิน เงินให้กู้ยืม จัดหำสินค้ำมำ 
จ ำหน่ำย 

รวบรวม 
ผลผลิต 

กำรแปร 
รูป 

ให้บริกำรและ 
อ่ืน ๆ เดบิต (ถอน)  เครดิต (ฝำก)  เดบิต (ให้กู้)  เครดิต (ช ำระ)  

                      
                
           

แบบรายงานการเกบ็ปริมาณธุรกิจ 
ยอดระหว่ำงเดือน (ณ วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน)  

เดือน........................................................  

ที ่ รำยชื่อกลุม่เกษตรกร 
ปริมำณธุรกิจ 

รวม รับฝำกเงิน เงินให้กู้ยืม จัดหำสินค้ำมำ
จ ำหน่ำย 

รวบรวมผลผลิต กำรแปรรูป 
ให้บริกำรและ

อ่ืน ๆ เดบิต (ถอน) เครดิต (ฝำก) เดบิต (ให้กู้) เครดิต (ช ำระ) 
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แบบกระบวนการท างาน การจัดเก็บและการรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกร 
กระบวนการท างาน รายละเอียดการท างาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการท างาน 

1. ขั้นตอนด ำเนินกำร 1. ชี้แจงและซักซ้อมควำมเข้ำใจกับผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรแนะน ำ ส่งเสริมเพ่ิมปริมำณธุรกิจ 1. เทคนิคกำรประชุม 
 ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและรำยงำนข้อมูล 2. กำรมอบหมำยงำน 
 2. ก ำหนด หรือมอบหมำย ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ เกี่ยวกับ  3. เทคนิคกำรประสำนงำน 
  - แนะน ำส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์ในกำรเพิ่มปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4. เทคนิคกำรรวบรวมข้อมูล 
  - จัดเก็บรวบรวม บันทึก และรำยงำนข้อมูลปริมำณธุรกิจ 5. กำรรำยงำนผลปฏิบัติงำน 
    2.1 กสส./ นิคมฯ รับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูล และรำยงำนผลตำมตัวชี้วัด  
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับงบทดลองก่อนรำยงำนให้กลุ่มส่งเสริมและ 
พัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 

 

 

    2.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ ตรวจสอบและรวบรวมงบทดลองให้ครบถ้วน  
เพ่ือรำยงำนในภำพรวมทั้งจังหวัด 

 

 
 3. รำยงำนผลปริมำณธุรกิจทุกเดือน  

2. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล   1. จัดท ำฐำนข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสระแก้ว โดยแยกสถำนะเป็น 1. ส ำรวจข้อมูล 
         - ด ำเนินกำร  สั่งเลิก/ ช ำระบัญชี/ หยุดด ำเนินงำน 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 2. สรุปจ ำนวน เพ่ือน ำเฉพำะจ ำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถำนะด ำเนินธุรกิจ         
มำรำยงำนในปี (ปัจจุบัน) 

3. กำรจัดเก็บข้อมูล 

 3. เก็บรำยงำนปริมำณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
3. กำรติดตำมรำยงำนและ
ประเมินผล 

1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ นิคมสหกรณ์ ส่งรำยรำยงำนปริมำณธุรกิจ รำยกลุ่ม พร้อมงบทดลอง ให้
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภำยในก ำหนด 

1. กำรรวบรวมข้อมูล 

  2. กลุ่มงำน กพส. ตรวจสอบและรวบรวมงบทดลองให้ครบถ้วน และรำยงำนในภำพรวม    
ทั้งจังหวัดตำมก ำหนดเวลำ  
3. ติดตำมและรำยงำนผลปริมำณธุรกิจทุกเดือน 

2. กำรติดตำมและประเมินผล 

 

 


