
 
แบบ 1-2 

แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561/2562 

 

ชื่อสหกรณ.์...................................................................จ ากัด 
****************************** 

สหกรณ์ท่ีมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ กรอกข้อมูลในแบบนี้ 
ซึ่งมี   2   ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2   ข้อมูลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อสหกรณ์…………………………………………….....….....................................ประเภทสหกรณ์………………….………. 
2. จดทะเบียนเมื่อวันที่…..……เดือน………........……พ.ศ.………..….เลขทะเบียนสหกรณ์ที่....................................... 
       จ านวนสมาชิกแรกตั้ง..............................คน  จ านวนเงินทุนแรกตั้ง.........................................................บาท 
3. ที่ตั้งส านักงานเลขท่ี...............หมู่ที่............ถนน.................................ต าบล............................................... ........ 
      อ าเภอ............................................ จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์................... ................ 
      โทรศัพท์........................................โทรสาร.............................. เว็บไซต.์.......................................................... 
 อีเมล์............................................................................ 
4. รางวัลที่เคยได้รับ (ระบุ)................................................................................................................... .............. 
........................................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
5. คุณสมบัติของสหกรณ์ 
 (5.1) ผลการด าเนินงาน 
   (........)  มีผลการด าเนินงานน้อยกว่า 5 ปี  (........)  มีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 (5.2) ข้อมูลย้อนหลัง (งบการเงิน) ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   (........)  มีข้อมูล  (........)  ไม่มีข้อมูล 
 (5.3) ในรอบ  5  ปีย้อนหลัง สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
   (........)  ไม่ได้รับ  (........)  ได้รับในปี พ.ศ. ................ 
 (5.4) สหกรณ์ผ่านระดับได้มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. .................... 
 (5.5) ข้อบกพร่อง และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
   (........)  สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง  (........)  สหกรณ์ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
   (........)  สหกรณ์มีข้อบกพร่อง  (........)  สหกรณม์ีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
6.  จ านวนสมาชิกปัจจุบัน...........................................คน 
7.  ทุนด าเนินงาน......................................................บาท 
8.  ทุนเรือนหุ้น.........................................................บาท 
9.  ทุนส ารอง............................................................บาท 
10. ปริมาณธุรกิจทั้งหมด.........................................บาท 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

หมวดที่ 1   ความคิดริเริ่ม 
 

ความคิดริเริ่ม หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมที่สหกรณ์คิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ใช้เทคนิค
วิธีการใหม่ หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่แล้วแต่สหกรณ์ได้น ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โครงการ/กิจกรรมด้าน
ความคิดริเริ่มนี้อาจประกอบด้วย ความคิดริเริ่มด้านสินค้า ด้านบริการ ด้านกระบวนการท างาน ด้านกระบวนการผลิต      
ด้านเทคโนโลยี  เป็นต้น  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และหรือท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานของสหกรณ์เพ่ิมข้ึน ความคิดริเริ่มได้ให้ความหมายแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะท่ี ๑ โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม หมายถึง    
(๑) โครงการ/กิจกรรมที่สหกรณ์คิดค้นขึ้นใหม่มาด าเนินการเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก/สังคม/ชุมชน   

จนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือ 
(2) โครงการ/กิจกรรมที่สหกรณ์ได้พัฒนาปรับปรุงจากของเดิมที่หน่วยงานอื่นหรือที่สหกรณ์มีการด าเนินการ    

อยู่แล้วจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ต้องอธิบายจุดที่เป็นนวัตกรรมต่างจากของเดิมที่ท าอยู่คืออะไร อย่างไร  
ลักษณะท่ี ๒ โครงการ/กิจกรรมที่น ามาพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่สหกรณ์หรือ

หน่วยงานอื่นคิดค้นหรือด าเนินการอยู่ หรือโครงการ/กิจกรรมเดิม ที่สหกรณ์มีอยู่แล้ว สหกรณ์ได้น ามาพัฒนา/ปรับปรุงให้ 
ดีขึ้น  
   - กรณีท่ีเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนคิดค้นหรือด าเนินการอยู่  ให้อธิบายให้ชัดเจนว่า 
ไดน้ าโครงการ/กิจกรรม มาจากสหกรณ์หรือหน่วยงานใด น ามาพัฒนาปรับปรุงอย่างไร 
   - กรณีท่ีเป็นโครงการ/กิจกรรมเดิมท่ีสหกรณ์มีอยู่แล้ว ให้อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ/กิจกรรมเดิม มีลักษณะ
การด าเนินการอย่างไร 
 การน าเสนอโครงการ/กิจกรรม ในหมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม ต้องน าเสนอให้ครบ 3 โครงการ/กิจกรรม โดยให้ระบุ
ระยะเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ และต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง ที่บรรลุผล
ส าเร็จแล้ว การด าเนินโครงการต้องไม่ผิดกฎหมาย 
           ให้อธิบายวิธีการด าเนินงานโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณท่ีเกิด
ประโยชน์แก่สมาชิก ครอบครัวสมาชิกสหกรณ ์และสหกรณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารผลการด าเนินงาน และตัวโครงการฉบับเต็ม/กิจกรรม/รูปภาพ พร้อมระบุว่าเป็นโครงการ/
กิจกรรม ทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณา 

โครงการที่ ๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................................................................  
- ให้ระบุลักษณะของโครงการ/กิจกรรม     

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สหกรณ์คิดค้นข้ึนใหม่มา 
ด าเนินการเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก/สังคม/ชุมชน จนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ 
สหกรณ์ได้พัฒนาปรับปรุงจากของเดิมที่หน่วยงานอื่นหรือที่สหกรณ์มีการด าเนินการอยู่แล้วจนเกิดเป็นนวัตกรรม  
ทั้งนี้ ต้องอธิบายจุดที่เป็นนวัตกรรมต่างจากของเดิมที่ท าอยู่คืออะไร อย่างไร (25 คะแนน)  

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
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โครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่แล้ว แต่สหกรณ์ได้น ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นโครงการ/ 

กิจกรรม ที่สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนคิดค้นหรือด าเนินการอยู่ หรือโครงการ/กิจกรรมเดิม ที่สหกรณ์มีอยู่แล้ว สหกรณ์ได้
น ามาพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้อธิบายให้ชัดเจนว่าได้น าโครงการ/กิจกรรม มาจากสหกรณ์หรือหน่วยงานใด น ามา
พัฒนาปรับปรุงอย่างไร (20 คะแนน) 

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ให้ระบุว่าเป็นความคิดริเริ่มด้าน.........................)   
(3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (2 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

๑.๓ วธิีการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม (อธิบายขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการด าเนินงานที่จะท า 
โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์) (2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
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๑.๔ โครงการสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์/สมาชิกหรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิก  

ด้านใดบ้าง เช่น ลดต้นทุนการผลิต บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณเปรียบเทียบให้เห็น เพื่อทราบปริมาณผลลัพธ์ว่ามากหรือน้อยเพียงใด  
อธิบาย (15 คะแนน) 

      ๑) จ านวนเปูาหมายสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
          - สมาชิก................................................ราย  
          - ครอบครัวสมาชิก................................ราย 
          - คนในชุมชนสังคมที่สหกรณ์ตั้งอยู่...................................ราย     
 

       ๒) สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์/สมาชิกหรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิก  
ด้านใด โดยให้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์หรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิกที่ได้รับ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ชัดเจน 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
๑.๕ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ (อธิบายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้ 

แสดงภาพประกอบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) (30 คะแนน) 

      ๑) จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 
          - สมาชิก................................................ราย คิดเป็นร้อยละ..................ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
          - ครอบครัวสมาชิก................................ราย 
          - คนในชุมชนสังคมที่สหกรณ์ตั้งอยู่...................................ราย     
 

       ๒) ประโยชน์ที่ได้รับทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และหรือท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ในการท างานของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น เช่น การประกอบอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต  
การเพ่ิมผลผลิต สินค้า/บริการได้มาตรฐานรับรอง การให้บริการท าให้สมาชิกพึงพอใจ หรือกระบวนการท างาน 
ของสหกรณ์ เป็นต้น  โดยให้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ชัดเจน และให้แสดง
ภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
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๑.๖ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เป็นแบบอย่างที่ดี หรือได้น าไปเผยแพร่ให้แก่สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เช่น สหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงานโครงการกิจกรรม วิทยากรบรรยาย 
เพ่ือเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น (ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ) (15 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

๑.๗ ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม เช่น มีการท าโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้น าไปพัฒนา     
ปรับปรุงต่อยอดให้ดีขึ้น (7.5 คะแนน) 

 1) มีโครงการฉบับสมบูรณ์และรูปภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ (4.5 คะแนน) 

  โครงการฉบับสมบูรณ์ 
 ............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  

  รูปภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ 

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
 2) โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ (ให้ระบุว่า 

โครงการอยู่ในข้อ....... หน้า......... ของในแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานประกอบ) (3 คะแนน) 

 โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 

  โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
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  3) ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม ได้น าไปพัฒนา ปรับปรุงต่อยอดให้ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการทีส่หกรณ์/สมาชิกได้รับประโยชน์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการที่ 2 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................................................................  
- ให้ระบุลักษณะของโครงการ/กิจกรรม     

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สหกรณ์คิดค้นข้ึนใหม่มา 
ด าเนินการเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก/สังคม/ชุมชน จนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ 
สหกรณ์ได้พัฒนาปรับปรุงจากของเดิมที่หน่วยงานอื่นหรือที่สหกรณ์มีการด าเนินการอยู่แล้วจนเกิดเป็นนวัตกรรม  
ทั้งนี้ ต้องอธิบายจุดที่เป็นนวัตกรรมต่างจากของเดิมที่ท าอยู่คืออะไร อย่างไร (25 คะแนน)  

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
โครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่แล้ว แต่สหกรณ์ได้น ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นโครงการ/ 

กิจกรรม ที่สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนคิดค้นหรือด าเนินการอยู่ หรือโครงการ/กิจกรรมเดิม ที่สหกรณ์มีอยู่แล้ว สหกรณ์ได้
น ามาพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้อธิบายให้ชัดเจนว่าได้น าโครงการ/กิจกรรม มาจากสหกรณ์หรือหน่วยงานใด น ามา
พัฒนาปรับปรุงอย่างไร (20 คะแนน) 

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
 2.๑ หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ให้ระบุว่าเป็นความคิดริเริ่มด้าน.........................)   
(3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................ ...................................................................  
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 2.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ...................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 

 

2.๓ วธิีการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม (อธิบายขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการด าเนินงานที่จะท า 
โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์) (2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
2.๔ โครงการสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์/สมาชิกหรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิก  

ด้านใดบ้าง เช่น ลดต้นทุนการผลิต บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลผลิตเพิ่มข้ึน  
ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณเปรียบเทียบให้เห็น เพื่อทราบปริมาณผลลัพธ์ว่ามากหรือน้อยเพียงใด  
อธิบาย (15 คะแนน) 

      ๑) จ านวนเปูาหมายสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
          - สมาชิก................................................ราย  
          - ครอบครัวสมาชิก................................ราย 
          - คนในชุมชนสังคมที่สหกรณ์ตั้งอยู่...................................ราย     
 

       ๒) สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์/สมาชิกหรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิก  
ด้านใด โดยให้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์หรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิกที่ได้รับ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ชัดเจน 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
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2.๕ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ (อธิบายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้ 
แสดงภาพประกอบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) (30 คะแนน) 

      ๑) จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 
          - สมาชิก................................................ราย คิดเป็นร้อยละ..................ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ  
          - ครอบครัวสมาชิก................................ราย 
          - คนในชุมชนสังคมที่สหกรณ์ตั้งอยู่...................................ราย     
 

       ๒) ประโยชน์ที่ได้รับทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และหรือท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ในการท างานของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น เช่น การประกอบอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต  
การเพ่ิมผลผลิต สินค้า/บริการได้มาตรฐานรับรอง การให้บริการท าให้สมาชิกพึงพอใจ หรือกระบวนการท างาน 
ของสหกรณ์ เป็นต้น  โดยให้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ชัดเจน และให้แสดง
ภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
2.๖ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เป็นแบบอย่างที่ดี หรือได้น าไปเผยแพร่ให้แก่สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นๆ  

ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เช่น สหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงานโครงการกิจกรรม วิทยากรบรรยาย 
เพ่ือเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น (ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ) (15 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
2.๗ ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม เช่น มีการท าโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้น าไปพัฒนา     

ปรับปรุงต่อยอดให้ดีขึ้น (7.5 คะแนน) 
 1) มีโครงการฉบับสมบูรณ์และรูปภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ (4.5 คะแนน) 

  โครงการฉบับสมบูรณ์ 
 ............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
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  รูปภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ 

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

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

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

.................................................................................................... ....................................................... 
 2) โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ (ให้ระบุว่า 

โครงการอยู่ในข้อ....... หน้า......... ของในแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานประกอบ) (3 คะแนน) 

 โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 

  โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
....................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  

  3) ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม ได้น าไปพัฒนา ปรับปรุงต่อยอดให้ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ 
ของโครงการที่สหกรณ์/สมาชิกได้รับประโยชน์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

โครงการที่ 3 ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....................................................................................................  
- ให้ระบุลักษณะของโครงการ/กิจกรรม     

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สหกรณ์คิดค้นข้ึนใหม่มา 
ด าเนินการเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก/สังคม/ชุมชน จนเกิดเป็นนวัตกรรม หรือเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ 
สหกรณ์ได้พัฒนาปรับปรุงจากของเดิมที่หน่วยงานอื่นหรือที่สหกรณ์มีการด าเนินการอยู่แล้วจนเกิดเป็นนวัตกรรม  
ทั้งนี้ ต้องอธิบายจุดที่เป็นนวัตกรรมต่างจากของเดิมที่ท าอยู่คืออะไร อย่างไร (25 คะแนน)  

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
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โครงการ/กิจกรรมที่มีอยู่แล้ว แต่สหกรณ์ได้น ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นโครงการ/ 
กิจกรรม ที่สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนคิดค้นหรือด าเนินการอยู่ หรือโครงการ/กิจกรรมเดิม ที่สหกรณ์มีอยู่แล้ว สหกรณ์ได้
น ามาพัฒนา/ปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้อธิบายให้ชัดเจนว่าได้น าโครงการ/กิจกรรม มาจากสหกรณ์หรือหน่วยงานใด น ามา
พัฒนาปรับปรุงอย่างไร (20 คะแนน) 

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
 3.๑ หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ให้ระบุว่าเป็นความคิดริเริ่มด้าน.........................)   
(3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (2 คะแนน) 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 

 

3.๓ วธิีการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม (อธิบายขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการด าเนินงานที่จะท า 
โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์) (2.5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................... .....................................................................  
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3.๔ โครงการสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์/สมาชิกหรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิก  
ด้านใดบ้าง เช่น ลดต้นทุนการผลิต บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณเปรียบเทียบให้เห็น เพื่อทราบปริมาณผลลัพธ์ว่ามากหรือน้อยเพียงใด  
อธิบาย (15 คะแนน) 

      ๑) จ านวนเปูาหมายสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
          - สมาชิก................................................ราย  
          - ครอบครัวสมาชิก................................ราย 
          - คนในชุมชนสังคมที่สหกรณ์ตั้งอยู่...................................ราย     
 

       ๒) สามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์/สมาชิกหรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิก  
ด้านใด โดยให้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหา พัฒนาสหกรณ์หรือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์/สมาชิกที่ได้รับ 
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ชัดเจน 

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

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

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

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

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

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

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

3.๕ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ (อธิบายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้ 
แสดงภาพประกอบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) (30 คะแนน) 

      ๑) จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม 
          - สมาชิก................................................ราย คิดเป็นร้อยละ..................ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ  
          - ครอบครัวสมาชิก................................ราย 
          - คนในชุมชนสังคมที่สหกรณ์ตั้งอยู่...................................ราย     
 

       ๒) ประโยชน์ที่ได้รับทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และหรือท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ในการท างานของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น เช่น การประกอบอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต  
การเพ่ิมผลผลิต สินค้า/บริการได้มาตรฐานรับรอง การให้บริการท าให้สมาชิกพึงพอใจ หรือกระบวนการท างาน 
ของสหกรณ์ เป็นต้น  โดยให้อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้ชัดเจน และให้แสดง
ภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
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3.๖ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ เป็นแบบอย่างที่ดี หรือได้น าไปเผยแพร่ให้แก่สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นๆ  
ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เช่น สหกรณ์/หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงานโครงการกิจกรรม วิทยากรบรรยาย 
เพ่ือเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น (ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ) (15 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
3.๗ ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม เช่น มีการท าโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และได้น าไปพัฒนา     

ปรับปรุงต่อยอดให้ดีขึ้น (7.5 คะแนน) 
 1) มีโครงการฉบับสมบูรณ์และรูปภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ (4.5 คะแนน) 

  โครงการฉบับสมบูรณ์ 
 ............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 

  รูปภาพประกอบผลการด าเนินงานโครงการ 

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

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

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

...........................................................................................................................................................  
 2) โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ (ให้ระบุว่า 

โครงการอยู่ในข้อ....... หน้า......... ของในแผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ พร้อมแนบเอกสาร 
หลักฐานประกอบ) (3 คะแนน) 

 โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 ............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  

  โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
............................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
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  3) ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม ได้น าไปพัฒนา ปรับปรุงต่อยอดให้ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการที่สหกรณ์/สมาชิกได้รับประโยชน์ 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. .............................. 
 
หมวดที่ 2  ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ 
 

ให้ท าเครื่องหมาย  ในข้อที่สหกรณ์ด าเนินการ หรือกรอกข้อความ/ข้อมูลของสหกรณ์ในช่องว่างที่ก าหนด 
และให้แนบเอกสารเพ่ิมเติมด้วย 

2.1  ความสามารถในการบริหารงาน 
2.1.1   ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีการด าเนินการเกี่ยวกับแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์ 

(ระยะเวลามากกว่า 1 ปี) อย่างไร 
(1)   การจัดท าแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์ มีการจัดท าหรือไม่  
       (           )   ไม่มีการจัดท า 
       (           )   มีการจัดท า (ระบุโดยสรุป รายละเอียด/ขั้นตอนการจัดท าแผนงานหลักและ 

แผนกลยุทธ์และแนบเอกสารประกอบ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(2)   การน าแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์ ไปใช้ในการปฏิบัติ อย่างไร (ให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม) 
       (2.1) สหกรณ์มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมและน าเสนอเป็นแผนงานประจ าปี 
              (           )   ไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ 

(           )   มีการจัดล าดับความส าคัญ (ให้อธิบายการจัดท าแผนที่มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับปัญหา/ความจ าเป็นเร่งด่วนที่สหกรณต์้องแก้ไข และน าเสนอไว้ในแผน
ประจ าปี ปีใด) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   (2.2) สหกรณ์มีการน าโครงการ/กิจกรรมที่จัดล าดับความส าคัญไปปฏิบัติ 
              (           )   ไมม่ีการน าไปปฏิบัติ 
              (           )   มีการน าไปปฏิบัติ  (ระบุจ านวนและชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีและผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม และแนบเอกสารประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(3)   มีการติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน/โครงการ ตามแผนงานหลัก (แผนกลยุทธ์สหกรณ์)
หรือไม่ อย่างไร 

      (           )   ไม่มี 
      (           )   มีการติดตาม (ระบุโดยสรุป วิธีหรือขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการและแนบ 

เอกสารประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.2  ในรอบ  3  ปีบัญชีย้อนหลัง  มีการรับสมาชิกเพ่ิมหรือไม่ รับเพิ่มระหว่างปี จ านวนเท่าไร 
      (           )   ไม่มี 
      (           )   มีการรับเพิ่มระหว่างปี  ให้แสดงข้อมูลการรับสมาชิกเพ่ิม ย้อนหลัง  3  ปี 

- ปีบัญชีสิ้นสุด.....................สมาชิกต้นปี............คน รับเพิ่ม...........คน (ออก..........คน) 
- ปีบัญชีสิ้นสุด.....................สมาชิกต้นปี............คน รับเพิ่ม...........คน (ออก..........คน) 
- ปีบัญชีสิ้นสุด.....................สมาชิกต้นปี............คน รับเพิ่ม...........คน (ออก..........คน) 

2.1.3 ในรอบ  3  ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณม์ีการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สหกรณ์ เช่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก แก่สมาชิกใหม่  หรือไม่ 

(           )   ไม่มีการอบรม/ถ่ายทอด 
(           )   มีการอบรม/ถ่ายทอด (ระบุจ านวนครั้ง/รุ่น  ราย) 

o จ านวนสมาชิกใหม่ท้ังหมด    .................. ราย 
o จ านวนครั้ง/รุ่น ที่อบรม .................. ครั้ง/รุ่น     
o จ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด .................. ราย 

2.1.4 การแบ่งส่วนงาน/การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์  
(1)  มีการแบ่งส่วนงานหรือไม่  
     (           )   ไม่มี 
     (           )   มี   (ระบุโดยสรุป การแบ่งส่วนงานและแนบเอกสารประกอบ) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(2)  มีการมอบหมายหน้าที่/ความรับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ฝุายจัดการ) หรือไม่ 
     (           )   ไม่มี 

 (           )   มี   (ระบุโดยสรุป วิธีการมอบหมายงานและแนบเอกสารประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.5 ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง มีการจัดท าทะเบียนคุมวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการ 
ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด หรือไม่ อย่างไร  

     (           )   ไม่ได้จัดท า 
     (           )   จัดท า   (ระบุ เริ่มจัดท าเมื่อไรและจัดท าทุกปีหรือไม่) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.6 ในรอบปีบัญชีล่าสุด ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง มีการรายงานการตรวจสอบ 
หรือไม่ อย่างไร 

(1)  การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมใหญ่  
     (           )   ไม่มีการรายงาน 
     (           )   มีการรายงาน และแนบเอกสารประกอบ 
(2) การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

      (           )   ไม่มีการรายงาน 
      (           )   มีการรายงาน จ านวน ................. ครั้ง 

2.1.7 ในรอบปีบัญชีล่าสุด การให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์   
และหรือท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมแก่สมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการ  ฝุายจัดการ  
(การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) หรือไม่ อย่างไร 

(1)   มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีและงบประมาณด าเนินการในเรื่องนี้หรือไม่ 
      (           )   ไม่มี 
      (           )   ม ี
(2)   มีการให้การศึกษาอบรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  หรือไม่ 
      (           )   ไม่มีการปฏิบัติงานตามแผน 
      (           )   มีการปฏิบตัิตามตามแผน  โดยให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรสหกรณ์ ดังนี้ 

(ระบุ จ านวนและเปูาหมายผู้เข้ารับการอบรม) 
o สมาชิก   ………. ครั้ง ........... คน 
o คณะกรรมการด าเนินการ    ………. ครั้ง ........... คน 
o ฝุายจัดการ  ………. ครั้ง ........... คน 

2.1.8 ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 
และหรือด้านอ่ืน ๆ ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้รับรู้หรือไม่ อย่างไร 

     (           )   ไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
            (           )   มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ระบุ ช่องทางและจ านวนครั้ง/ความถี่การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ตัวอย่างช่องทาง เช่น 1.เอกสารสิ่งพิมพ์  2.แผ่นพับ  3.จดหมายข่าว  4.แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
5.ติดประกาศต่างๆ  6.เสียงตามสาย  7.เว็บไซต์  8.การจัดท า Spotโฆษณา  9.การจัดท าโลโก้  10.การจัดนิทรรศการ  

11.การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (Press Release)  12.การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์  13.การเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ   
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14. การจัดแถลงข่าว (Press Conference)  15.การจัดท าสื่อเผยแพร่ (Bill board)  16.การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น) 
       (           ) จ านวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ระบุช่องทางที่สหกรณ์ใช้
เผยแพร่) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
       (           ) จ านวนความถี่ของสื่อที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากที่สุด 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.9 ในรอบปีบัญชีล่าสุด  มีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจ าวัน ตามที่ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ 
อย่างไร 

     (           )   การจัดเก็บ ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด 
     (           )   การจัดเก็บ เกินวงเงินที่ก าหนด จ านวน .............. ครั้ง 

2.1.10 ในรอบปีบัญชีล่าสุด  มีการจัดท างบการเงินเพ่ือการบริหาร (งบการเงินระหว่างปี) 
หรือไม่ อย่างไร 

     (           )   ไม่มีการจัดท า  
     (           )   มีการจัดท า และ/หรือมีการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
                     จ านวน .......... ครั้ง 

2.1.11 ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลังมีการสอบถาม/ส ารวจความต้องการของสมาชิกที่ต้องการให้สหกรณ์
อ านวยประโยชน์หรือให้บริการในด้านเศรษฐกิจและสังคม หรือไม่ อย่างไร 

     (           )   ไม่มีการด าเนินการ  
     (           )  มีการสอบถาม/ส ารวจ  (ระบุโดยสรุป วิธีและผลการสอบถาม/ส ารวจและแนบ 

เอกสารประกอบ) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.12 ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลังมีการจ่ายเงินปันผลตามหุ้นหรือไม่ อย่างไร 
      (           )   ไม่มีการจ่ายเงินปันผลทั้งสามปี 
      (           )   มีการจ่ายเงินปันผล  จ านวนปีที่จ่ายเงินปันผล  ............  ปี 

2.1.13 ในรอบปีบัญชีล่าสุด  สหกรณ์ได้ท ากิจกรรมทางธุรกิจหรือใช้บริการจากชุมนุมสหกรณ์หรือไม่  
      (           )   ไม่ได้ท ากิจกรรมทางธุรกิจหรือใช้บริการจากชุมนุมสหกรณ์ 
      (           )   ท ากิจกรรมทางธุรกิจหรือใช้บริการจากชุมนุมสหกรณ์ (ระบุชื่อชุมนุมสหกรณ์และ

กิจกรรม) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.1.14 ในรอบปีบัญชีล่าสุด มีการร่วมมือ/เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร ทางธุรกิจ กับสหกรณ ์กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ภาคเอกชน หรือไม่ อย่างไร 

       (          )   ไม่มีการร่วมมือ 
       (          )   มีการร่วมมือ (ระบุกิจกรรมและจ านวนแห่ง) 
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o กิจกรรม การรับฝากเงินจากสหกรณอ่ื์น จ านวน................. สหกรณ์ 
o กิจกรรม การฝากเงินกับสหกรณ์อ่ืน จ านวน................. สหกรณ์ 
o กิจกรรม........................................... จ านวน................. แห่ง 
o กิจกรรม........................................... จ านวน................. แห่ง 
o กิจกรรม........................................... จ านวน................. แห่ง 

2.1.15 ในรอบ  3  ปีบัญชียอ้นหลัง  การมีกิจกรรมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
(1)   มีการเข้าประชุมใหญ่หรือไม่ ระบุจ านวนครั้งที่เข้าประชุม (แนบเอกสารประกอบ) 
      (           )   ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
      (           )   เข้าร่วมประชุม   จ านวน............ครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ในรอบ 3 ปีย้อนหลัง) 
(2)   มีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตฯ และส่งค่าบ ารุงฯ  หรือไม่ 
      (           )   ไม่มีการจัดสรร 
      (           )   มีการจัดสรร แต่ไม่ได้ส่งค่าบ ารุงสันนิบาตฯ ทั้งสามปี 
      (           )   มีการจัดสรร และส่งค่าบ ารุงสันนิบาตฯ แล้ว  จ านวน .......... ครั้ง 

2.2 ความสามารถในการจัดการสหกรณ์    

กรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน 3 ปีบัญชีย้อนหลัง โดยกรอกแตล่ะปตีามหัวข้อดังนี ้
(ได้แนบค าอธิบายและวิธีการหาคา่การเปลี่ยนแปลงไว้ท้ายแบบกรอกข้อมูลนี้) 
หมายเหตุ  ทุกข้อที่มีการค านวณให้แสดงตัวเลขข้อมูลก่อนค านวณไว้ด้วย เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูล   
 

 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

2.2.1  ปริมาณธุรกิจที่สหกรณ์ท ากับสมาชิกต่อปริมาณธุรกิจทั้งหมด  (%) 

 
มูลค่าธุรกิจท่ีสหกรณ์ท ากับสมาชิก

มูลค่าธุรกิจทั้งหมด
100  ........... ........... ........... 

    ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
 ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

2.2.2  อัตราการเติบโตของทุนส ารอง  (%) ........... ........... ........... 

100
ก่อนทนุส ารองปี

ก่อนทนุส ารองปี-ปัจจบุนั ทนุส ารองปี
   

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

    ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
 ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

2.2.3  อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน(%)  

100
ยด าเนินงานกคา่ใช้จา่ก าไรก่อนหั

ด าเนินงานคา่ใช้จา่ย
  ........... ........... ........... 

   ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
 ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

2.2.4  เงินออมต่อสมาชิก(บาท) ........... ........... ........... 

 
เงินฝากสมาชิก ทุนเรือนหุ้น

จ านวนสมาชิก
100  

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

(เงินออม = เงินฝากสิ้นปีของสมาชิก + เงินหุ้นสมาชิก)    

    ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
 ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 
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 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

2.2.5  อัตราการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารอง  (%)  

 
จ านวนเงินท่ีจัดสรรเงินทุนส ารอง

ยอดก าไรสทุธิประจ าปี
100  

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

    ผลการค านวณ ........... ........... ........... 

    ค่าเฉลี่ย 3 ป ี ........... 

          (น าค่าทั้ง 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3) 
2.2.6  อัตราการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนสะสมอ่ืน  (%)  

 
จ านวนเงินท่ีจัดสรรเงินทุนสะสมอื่น

ยอดก าไรสทุธิประจ าปี
100  

 

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

    ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
 ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

    

2.2.7  อัตราส่วนทุนภายในต่อทุนภายนอก  (เท่า) ........... ........... ........... 

ทนุภายนอก
ทนุภายใน

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

     ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
     ค่าเฉลี่ย 3 ป ี ........... 
     (น าค่าทั้ง 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3)    
2.2.8  การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ (%)    

 
จ านวนสมาชิกที่ได้รบัเงินเฉลีย่คืน

จ านวนสมาชิกทั้งหมด
100  

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

     ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
o จ่ายเงินเฉลี่ยคืน (บาท) ........... ........... ........... 
o จ านวนสมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน (คน) ........... ........... ........... 
o ร้อยละของสมาชิกท้ังหมด (%) ........... ........... ........... 

      ค่าเฉลี่ย 3 ป ี  ...........  
      (น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3) 
 

 

2.3  การควบคุมภายใน 
 การควบคมุภายใน หมายถงึ กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝุายบริหารและบุคลากรก าหนดใหมีขึ้น 

เพ่ือใหมีความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการด าเนินงานของสหกรณ์จะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  
ควบคุมการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
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2.3.1 ในรอบ  3  ปีบัญชีย้อนหลัง มีการน าระบบควบคุมภายในมาใช้หรือไม่ อย่างไร 
        (           )   ไม่มี 
        (           )   มี  (ระบุ ขั้นตอน/วิธีการใช้ระบบคุมภายใน)  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3.2 ในรอบปีบัญชีล่าสุด  สหกรณ์ได้รับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อยู่ในระดับ ........................... (แนบเอกสารประกอบ) 
 
หมวดที่ 3    บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ 

ให้ท าเครื่องหมายหรือกรอกข้อมูลสหกรณ์ในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง 
3.1   ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการ 

 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

(1)   การประชุมใหญ่     
ผู้เข้าประชุมใหญ่ หมายถึง (        )   สมาชิกหรือ (        )   ผู้แทนสมาชิก 

-   จ านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก (คน) ........... ........... ........... 
-   จ านวนครั้งของการประชุม (ครั้ง) ........... ........... ........... 
-   จ านวนผู้เข้าประชุมใหญ่ (คน) ........... ........... ........... 
-   ร้อยละของผู้เข้าประชุมใหญ่ (%) ........... ........... ........... 

 
ผู้เข้าประชุมใหญ่รวมทุกครั้ง

จ านวนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกทั้งหมดรวมทุกครั้ง
100  ........... ........... ........... 

  ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี ........... 
(น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3)    

(2) การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    
-   จ านวนกรรมการด าเนินการ (คน)  ........... ........... ........... 
-   จ านวนครั้งของการประชุม ........... ........... ........... 
-   จ านวนผู้เข้าประชุม ........... ........... ........... 
-   ร้อยละของผู้เข้าประชุม ........... ........... ........... 

     = 100
กครัง้รมการรวมทุจ านวนคณะกร

งรวมทกุครั ้เข้าประชมุกรรมการผู้
  ........... ........... ........... 

  ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี ........... 
(น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3)    

(3) การประชุมกลุ่มสมาชิก    
ข้อนี้กรอกเฉพาะสหกรณ์ภาคเกษตร ได้แก่ ประเภทสหกรณ์การเกษตร ประเภทสหกรณ์ประมง และประเภท
สหกรณ์นิคม) 

-   จ านวนกลุ่มสมาชิก  (กลุ่ม) ........... ........... ........... 
-   จ านวนครั้งของการประชุม ........... ........... ........... 
-   จ านวนสมาชิกที่ผู้เข้าประชุม ........... ........... ........... 
-   ร้อยละของผู้เข้าประชุม ........... ........... ........... 
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 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

 

 
สมาชิกที่เข้าประชุมกลุ่มรวมทุกครั้ง

จ านวนสมาชิกรวมทุกกลุ่มทุกครั้ง
100  .................. .................. .................. 

 
 

  ผลการค านวณ .................. .................. .................. 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี (น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3) ........... 

 
(4) การประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างานอ่ืน    

-   จ านวนคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน (คณะ) ........... ........... ........... 
-   จ านวนครั้งของการประชุม  ........... ........... ........... 
-   จ านวนผู้เข้าประชุม ........... ........... ........... 
-   ร้อยละของผู้เข้าประชุม ........... ........... ........... 

 
อนุกรรมการหรือคณะท างานท่ีเข้าประชุมรวมทุกครั้ง

จ านวนคณะอนุกรรมการคณะท างานรวมทุกคณะและทุกครั้ง
100  .......... ........... ........... 

         ผลการค านวณ    ........... ........... ........... 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี (น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3) ........... 

    

3.2  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 
ข้อ 3.2 ให้ทุกสหกรณ์กรอกขอ้มูลใน (1) (2) และ (3) ยกเว้นสหกรณ์ร้านค้า กรอกเฉพาะ (2)และ(3) 

(1)  ร้อยละของสมาชิกท่ีฝากเงินในสหกรณ์ (%)    

100
หมดสมาชิกทัง้

หกรณ์ากเงินกับสสมาชิกทีฝ่
  ........... ........... ........... 

         ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี (น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3) ........... 

 
 

   

(2)  ร้อยละของสมาชิกท่ีท าธุรกิจกับสหกรณ์ (%)    

 
สมาชิกที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์

สมาชิกทั้งหมด
100  ........... ........... ........... 

        ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าเฉลี่ย 3 ปี (น าค่าร้อยละของ 3 ปีรวมกันแล้วหารด้วย 3) ........... 

    

(3)  จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ (ท่ีมิใช่  
ธุรกิจและการเข้าประชุมใหญ่)  
 

   

        -    กิจกรรม............................................................. 
............................................................................ 
-  สมาชิกเข้าร่วม (คน) ................. ................. ................. 
-  คิดเป็นร้อยละของสมาชิกท้ังหมด  (%) ................. ................. ................. 
-  เฉลี่ย 3 ปี ร้อยละของสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ................. 
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 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

 

- กิจกรรม............................................................. 
............................................................................ 
-  สมาชิกเข้าร่วม (คน) ................. ................. ................. 
-  คิดเป็นร้อยละของสมาชิกท้ังหมด  (%) ................. ................. ................. 
-  เฉลี่ย 3 ปี ร้อยละของสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ................. 

    
 

 
   

- กิจกรรม............................................................. 
............................................................................ 
-  สมาชิกเข้าร่วม (คน) ................. ................. ................. 
-  คิดเป็นร้อยละของสมาชิกท้ังหมด  (%) ................. ................. ................. 
-  เฉลี่ย 3 ปี ร้อยละของสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ................. 

 
- กิจกรรม............................................................. 
............................................................................ 
-  สมาชิกเข้าร่วม (คน) ................. ................. ................. 
-  คิดเป็นร้อยละของสมาชิกท้ังหมด  (%) ............... ............... ............... 
-  เฉลี่ย 3 ปี ร้อยละของสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ................. 

 
หมวดที่ 4   ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ 

กรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน 3 ปีบัญชีย้อนหลังโดยกรอกในแตล่ะปีตามหัวข้อดังนี ้
(ได้แนบค าอธิบายและวิธีการหาคา่การเปลี่ยนแปลงไว้ท้ายแบบกรอกข้อมูลนี้) 

 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

    

4.1  อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์  (เท่า)    

 
ทุนส ารอง

สินทรัพย์ทั้งสิ้น
 

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

     ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  
 

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

4.2  อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์  (%) ............... ............... ............... 
 ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน  ทุนของสหกรณ์ปีก่อน

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน
100  ........... ........... ........... 

     ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 
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 ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

ปีบัญชีสิ้นสุด 
..................... 

    

4.3  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  (%)    

100
ยณ์ถัวเฉลี่ทนุของสหกร

ก าไรสทุธิ
  ........... ........... ........... 

          ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

 
    

4.4  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%)    

 
ก าไรจากการด าเนินงาน

สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย
100  ........... ........... ........... 

          ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

    

4.5  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  (เท่า)    

นเวียนหนีส้ินหมุ
มนุเวียนสินทรัพย์ห

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

          ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

 

4.6  อัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด (%)    

100
งก าหนดช าระะสัน้ทีถ่ึลกูหนีร้ะย

ามก าหนดระหนีไ้ด้ตะสัน้ทีช่ าลกูหนีร้ะย
  ........... ........... ........... 

     ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

    

4.7  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  (เท่า)    

ณ์ทนุของสหกร
งสิน้หนีส้ินทั ้

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

          ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 

    

4.8  อัตราการเติบโตของหนี้  (%)    

 
หน้ีสินท้ังสิ้นปีปัจจุบัน  หน้ีสินท้ังสิ้นปีก่อน

หน้ึสินท้ังสิ้นปีก่อน
100  

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

          ผลการค านวณ ........... ........... ........... 
ค่าการเปลี่ยนแปลง  ........... 
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หมวดที่ 5 การท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (150 คะแนน) 

 ให้กรอกข้อมูลโดยสรุปในรอบ 3 ปีบัญชีย้อนหลัง ของการท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ ด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ระบุกิจกรรม และผลการท ากิจกรรมในแต่ละปีบัญชี รวมทั้งการก าหนด
ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และให้อธิบายถึงวิธีการด าเนินงานประกอบการพิจารณาว่า สหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการเอง 
หรือเป็นการบริจาคเงินเพ่ือท ากิจกรรม และให้ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ เช่น ผู้ทีได้รับสวัสดิการ จ านวนผู้ที่ได้รับประโยชน์และกิจกรรมในหมวดที่ 5 ต้องไม่ซ้ ากับกิจกรรม         
ในหมวดที่ 1 
 

5.1  การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 
 ๕.๑.๑ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (ให้แก่บุคคลภายในสหกรณ์) ในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิก

สหกรณ์/ครอบครัวสมาชิก กรรมการสหกรณ์ และพนักงานสหกรณ์ 
      1. ข้อมูลทั่วไป  ให้กรอกข้อมูลการสวัสดิการของสหกรณ์ (ภายใน) ที่ให้แก่สมาชิก กรรมการ ครอบครัว
สมาชิกและพนักงาน โดยให้ระบุชื่อระเบียบ และท าเครื่องหมาย  / ในช่องผู้ได้รับสวัสดิการ  

 

การจัดสวัสดิการ 
ผู้ที่ได้รับสวัสดิการ 

สมาชิก กรรมการ ครอบครัว
สมาชิก 

พนักงาน 

๑) ด้านการศึกษา 
 
- ระเบียบ...................................................... 
- ระเบียบ......................................................      
- ระเบียบ...................................................... 

 

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

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

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

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

๒) ด้านการสงเคราะห์  
 
- ระเบียบ...................................................... 
- ระเบียบ......................................................      
- ระเบียบ...................................................... 

 

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

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

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

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

๓) ด้านการรักษาพยาบาล 
 
- ระเบียบ...................................................... 
- ระเบียบ......................................................      
- ระเบียบ...................................................... 

 

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

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

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

 
 
................... 
.................. 
................... 
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การจัดสวัสดิการ 
ผู้ที่ได้รับสวัสดิการ 

สมาชิก กรรมการ ครอบครัว
สมาชิก 

พนักงาน 

๔) ด้านการประกันภัย/ประกันชีวิต 
 
- ระเบียบ...................................................... 
- ระเบียบ......................................................      
- ระเบียบ...................................................... 

 

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

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

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

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

๕) ด้านอื่นๆ  (ระบุ) 
เช่น การฝึกอาชีพ เครื่องแบบพนักงาน 
- ระเบียบ...................................................... 
- ระเบียบ......................................................      
- ระเบียบ...................................................... 

 

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

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

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

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

 

        ข้อมูลร้อยละของการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการ (ภายใน) ในรอบ ๓ ปี 
   

ปีบัญชีสิ้นสุด.......... ปีบัญชีสิ้นสุด........... ปีบัญชีสิ้นสุด……….. 
 
   ร้อยละ....................................... 

 
   ร้อยละ.................................. 

 
  ร้อยละ................................. 

 
๒. ผลการจัดสวัสดิการ 

 ๑. ด้านการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม 
 

             ๑.๑ การจัดสวสัดิการด้านการศึกษา (ท าเครื่องหมาย /ในช่อง       ) 
 
                          ก าหนดไว้ในระเบียบ                  ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
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             ๑.๒ ผลการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา ในรอบ ๓ ปี ให้ระบุชื่อสวัสดิการ ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ จ านวน 
  ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (แยกเป็น สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จ านวนเงินจ่ายสวัสดิการ   
  และจ านวนทุนการศึกษา 

 

การจัดสวัสดิการ 
ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๑) ด้านการศึกษา  

๑.๑  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 
            - จ านวนทุนการศึกษา (ทุน)   

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

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

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

๑.๒  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 
            - จ านวนทุนการศึกษา (ทุน)   

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

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

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

๑.๓  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 
            - จ านวนทุนการศึกษา (ทุน)   

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

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

................... 
.................. 
................... 
................... 
.................. 
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๒. ด้านการสงเคราะห์สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน ที่ประสบภัยธรรมชาติ/ 
ภัยพิบัติ/อุทกภัยต่างๆ ฯลฯ 
 

              ๒.๑ การจัดสวัสดกิารด้านการสงเคราะห์ (ท าเครื่องหมาย /ในช่อง        ) 
 
                          ก าหนดไว้ในระเบียบ                  ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 
             ๒.๒ ผลการจัดสวสัดิการด้านการสงเคราะห์ ในรอบ ๓ ปี ให้ระบุชื่อสวัสดิการ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการ 
จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (แยกเป็น สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จ านวนเงินจ่าย
สวัสดิการ   
 

การจัดสวัสดิการ 
ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๒. ด้านการสงเคราะห์  
๒.๑  สวัสดิการ............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

 

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

 

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

 
 
๒.๒  สวัสดิการ............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

 

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

 

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

 
 
๒.๓  สวัสดิการ............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

 

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

 

 
................... 
.................. 
................... 
................... 
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๓. ด้านการรักษาพยาบาล และที่เก่ียวข้อง 
 

             ๓.๑ การก าหนดระเบียบการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลหรือไม่ (ท าเครื่องหมาย/ในช่อง      ) 
                    
                           ก าหนดไว้ในระเบียบ                  ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 
             ๓.๒ ผลการจัดสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล ในรอบ ๓ ปี ให้ระบุชื่อสวัสดิการ ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ 
จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (แยกเป็น สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จ านวนเงินจ่าย
สวัสดิการ   
 

การจัดสวัสดิการ 
ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๓. ด้านการรักษาพยาบาล  
๓.๑  สวัสดิการ...............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

 

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

 

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

 

 
๓.๒  สวัสดิการ...............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

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

 
๓.๓  สวัสดิการ...............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

 
................... 
.................. 
................... 
................... 
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๔. ด้านการประกันภัย/ประกันชีวิต 
              ๔.๑ การก าหนดระเบียบการจัดสวัสดิการด้านการประกันภัย/ประกันชีวิต หรือไม่ 
  (ท าเครื่องหมาย /ในช่อง       ) 
 
                          ก าหนดไว้ในระเบียบ                  ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 
              ๔.๒ ผลการจัดสวสัดิการด้านการประกันภัย/ประกันชีวิต ในรอบ ๓ ปี ให้ระบุชื่อสวัสดิการ ผู้ทีไ่ด้รับ
สวัสดิการ จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (แยกเป็น สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จ านวนเงิน
จ่ายสวัสดิการ   
 

การจัดสวัสดิการ 
ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๔. ด้านการประกันภัย/ประกันชีวิต 
๔.๑  สวัสดิการ...............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

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

๔.๒  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

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

๔.๓  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

 
................... 
.................. 
................... 
................... 
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๕. ด้านด้านอื่นๆ  (ระบุ) เช่น การฝึกอาชีพ 
 

    ๕.๑ การก าหนดระเบียบการจัดสวัสดิการด้านอื่นๆ หรือไม่ (ท าเครื่องหมาย /ในช่อง       ) 
 

                          ก าหนดไว้ในระเบียบ                  ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 
              ๕.๒ ผลการจัดสวสัดิการด้านอื่นๆ (ระบุ) ในรอบ ๓ ปี ให้ระบุชื่อสวัสดิการ ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ 
จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (แยกเป็น สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จ านวนเงินจ่าย
สวัสดิการ   
 

การจัดสวัสดิการ 
ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๕. ด้านอื่นๆ (ระบุ) 
๕.๑  สวัสดิการ...............................................      

- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

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

๕.๒  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

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

๕.๓  สวัสดิการ...............................................      
- ผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ(ระบุ)  
            - จ านวนผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการ (ราย) 
            - จ านวนเงินที่จ่าย(บาท) 

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

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

 
....................... 
....................... 
....................... 
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   ๕.๑.๒ กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก) 
๑. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน โดยให้ระบุ

กิจกรรมในแต่ละด้านที่ด าเนินการ ดังนี้ 
๑) ด้านศาสนา/วัฒนธรรม เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าปุา งานบุญ/ประเพณี สมทบค่า/ค่าไฟฟูา 

- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

๒) ด้านการศึกษา/กีฬา เช่น มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา 
อาหารกลางวัน 

- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม................................................................................................................ 

๓) ด้านการรักษาพยาบาล เช่น อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ การบริจาคโลหิต 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

๔) ด้านการช่วยเหลือ/ปูองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

๕) ด้านการแสดงถึงความจงรักภักดีเช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

๖) ด้านอื่นๆ เพ่ือสังคมชุมชน เช่น ช่วยกาชาด ท าความสะอาดชุมชน ศาลาที่พัก 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
 - กิจกรรม................................................................................................................ 
 - กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 31 

๒. ผลการด าเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน 
  ให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนในแต่ละปี และท าเครื่องหมาย / ในแต่ละปี ของลักษณะ

การท ากิจกรรม และแหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามข้อเท็จจริง 

การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

1) ด้านศาสนา/วัฒนธรรม  
- กิจกรรม....................................................... 
(ระบหุน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่นจ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
   - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
   - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
   - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ระบุ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๒) ด้านการศึกษา/กีฬา  
- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................ 
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๓)  ด้านการรักษาพยาบาล 
- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................... ............. 
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
   - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
   - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๔) ด้านการช่วยเหลือ/ปูองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ 
ภัยพิบัต ิ
- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................ 
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
   - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
   - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

 
 

…………………. 
…………………. 
 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 

 
 
…………………. 

 
…………………. 
…………………. 

 

 
 

…………………. 
…………………. 
 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 

 
…………………. 

 
…………………. 
…………………. 

 

 
 

…………………. 
…………………. 
 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 

 
 
…………………. 

 
…………………. 
…………………. 

- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๕) ด้านการแสดงถึงความจงรักภักดี 
- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓.แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๖) ด้านอื่นๆ เพ่ือสังคมชุมชน 
- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................ 
........................................................................................  
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
  - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
  - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
  - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 

 
…………………. 
…………………. 

 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
…………………. 
…………………. 

- กิจกรรม....................................................... 
(ระบุหน่วยนับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง 

จ านวนเงิน) 
  1. ลักษณะการท ากิจกรรม 
      - สหกรณ์ด าเนินการเอง 
      - สหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
      - สหกรณ์บริจาคเงิน 
  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรม 
........................................................................................  
........................................................................... ............. 
๓. แหล่งเงินที่ใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   - ไม่ใช้เงิน (ใช้แรงงาน) หรือการมีส่วนร่วมของสมาชิก) 
   - ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ที่สหกรณ์ได้จัดสรรไว้ 
   - ค่าใช้จ่ายประจ าปี (ไม่ใช่ทุนสาธารณประโยชน์) 

…………………. 
…………………. 
 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 
 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
…………………. 

 

…………………. 
…………………. 

 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

 
 
 
 

…………………. 
 

…………………. 
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 37 

 
5.2  การท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ระบุกิจกรรมใน 
แต่ละด้านที่ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ด้านการประหยัดเช่น การประหยัดไฟฟูา น้ าประปา น้ ามันเชื้อเพลิง 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

๒) ด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น บ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือน 

หรือโรงงานก่อนบ่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ การปลูกปุาชายเลน การปลูกปุาทดแทน 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

๓) ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า เช่น การใช้กระดาษสองหน้า ถุงพลาสติก  การคัดแยกขยะ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม................................................................................................................ 

๔) ด้านการลดใช้สารเคมีหรือใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพใช้สารสกัดธรรมชาติแทนยาฆ่าแมลง 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม................................................................................................................ 

๕) ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ าและชุมชน เช่น  ขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

6) ด้านอื่นๆ 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 
- กิจกรรม....................................................................................... ......................... 
- กิจกรรม........................................................................................ ........................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
๒. ผลการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ให้กรอกข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนในแต่ละปี 
 

การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๑) ด้านการประหยัด 

- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 

๓.สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

๑) ด้านการประหยัด 

- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
............................................................................ ............. 
.........................................................................................  

๓. สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
....................... 
....................... 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๒) ด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
............................................................................ ............. 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.............................................................. ........................... 

๓.สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

๒) ด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๓. สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

....................... 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๓) ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า 
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  

๓.สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

๓) ด้านการน ากลับมาใช้ซ้ า 
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
................................................................ ......................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๓. สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
   - ไม่มี 

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

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

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

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

 
....................... 
 
 
 
 
 
....................... 
....................... 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๔) ด้านการลดใช้สารเคมีหรือใช้สิ่งอ่ืนทดแทน   
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 

๓.สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

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

 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

๔) ด้านการลดใช้สารเคมีหรือใช้สิ่งอ่ืนทดแทน   
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
................................................................ ......................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 

๓. สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
....................... 
....................... 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๕) ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ าและชุมชน   
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

   ๒. อธิบายวธิีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
............................................................................ ............. 
.........................................................................................  

๓.สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

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

 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

๕) ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ าและชุมชน   
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๓. สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

....................... 
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การจัดสวัสดิการ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

ปีบัญชีสิ้นสุด
.................. 

๖) ด้านอื่นๆ 
- กิจกรรม....................................................... 
   ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 

๓.สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 

  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

๖) ด้านอื่นๆ 
- กิจกรรม....................................................... 
  ๑. ผลการด าเนินกิจกรรมในรอบ ๓ ปีบัญชี (ระบุหน่วย

นับของผลการด าเนินกิจกรรมเช่น จ านวนครั้ง จ านวน
เงิน) 

  ๒. อธิบายวิธีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน 
.........................................................................................  
................................................................ ......................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๓. สหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ และส่งเสริม
ให้สมาชิกท ากิจกรรมหรือไม่ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ 
  - ไม่มี 

 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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

....................... 
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(ลงชื่อ)......................................ผู้กรอก/รายงานข้อมูล 
        (..........................................) 

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

ขอรับรองว่า  ข้อมูลสหกรณ์................................................................ จ ากัด ในแบบกรอกข้อมูลฉบับนี้ 
รวมทั้งเอกสารที่แนบ  มีความถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
(ลงชื่อ)......................................  (ลงชื่อ)...................................... 
         (........................................)           (........................................) 

ต าแหน่งผู้จัดการ  ต าแหน่งประธานกรรมการ 
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 วิธีการหาค่าการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ใช้การค านวณหาค่าการเปลี่ยนแปลงตามข้ันตอนดังนี้  

 ข้อมูล ขั้นตอนที่  1 ขั้นตอนที่  2 ขั้นตอนที่  3 

ปี 2548 V1  -  -   - 

ปี 2549 V2 V2 - V1 = A A ÷ V1 = K1 K1 × 100 = X1 

ปี 2550 V3 V3 - V2 = B B ÷ V2 = K2 K2 × 100 = X2 

    (X1 + X2) ÷ 2 

   รวม    =  XXX 

ตัวอย่าง     

     

 ข้อมูล ขั้นตอนที่  1 ขั้นตอนที่  2 ขั้นตอนที่  3 

ปี 2549 3  -  -   - 

ปี 2550 4  4 - 3 = 1 1 ÷ 3 = 0.33 0.33 × 100 = 33 

ปี 2552 5  5 - 4 = 1 1 ÷ 4 = 0.25 0.25 × 100 = 25 

    58 ÷ 2 

   รวม 29.00 
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ค าอธิบาย 
แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ในส่วนหมวดที่  2  ข้อ  2.2  ความสามารถในการจัดการสหกรณ์ 
และหมวดที่  4  ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ 

 

*************************************** 
หมวดที่  2  ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ 

ข้อ  2.2  ความสามารถในการจัดการสหกรณ์ 
รายการ ค าอธิบาย 

2.2.1  ปริมาณธุรกิจที่สหกรณ์ท ากับสมาชิก 
ต่อปริมาณธุรกิจทั้งหมด (%) 

 
ปริมาณธุกิจที่สหกรณท์ ากับสมาชิก

ปริมาณธุรกิจท้ังหมด
100  

 

ปริมาณธุรกิจ  ใช้ผลรวมของยอดเพ่ิมระหว่างปีของ 
ทุกธุรกิจดังนี้ 

(1) รับฝากเงิน  รายการเงินรับฝากระหว่างปี  ทั้งเงินรับ
ฝากจากสมาชิก  จากสหกรณ์อ่ืน  และจากแหล่งอื่นๆ  
รวมกันทุกประเภทเงินรับฝาก 

(2) ให้เงินกู ้ รายการจ่ายเงินกู้ระหว่างปี  ทั้งเงินให้กู้แก่
สมาชิก  และเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้  รวมทั้งทุกประเภทเงิน
ให้กู ้

(3) จัดหาสินค้ามาจ าหน่วย  รายการขายทั้งสิ้นระหว่างปี
รวมกันทุกประเภทสินค้า 

(4) รวบรวมผลิตผล  รายการซื้อทั้งสิ้นมากกว่าปีรวมกันทุก
ประเภทผลิตผล  ทั้งนี้  กรณีที่ซื้อมา (รวบรวม)  แล้ว
น ามาแปรรูป  ให้ถือเป็นยอดซือ้ของธุรกิจแปรรูปไม่ใช่
รวบรวม 

(5) แปรรูปผลิตผล/สินค้า  รายการซื้อทั้งสิ้นระหว่างปี 
รวมกันทุกประเภทผลิตผล/สินค้าที่น าไปแปรรูป 

(6) ให้บริการ  รายการรายได้ค่าบริการทั้งสิ้นระหว่างป ี
2.2.2  อัตราการเติบโตของทุนส ารอง (%) 

100
ก่อนทนุส ารองปี

ก่อนทนุส ารองปี-ปัจจบุนั ทนุส ารองปี
   

(1) ทุนส ารองปีปัจจุบัน  ใช้ข้อมูลจากงบดุล   
รายการทุนส ารองปีปัจจุบัน 

(2) ทุนส ารองปีก่อน  ใช้ข้อมูลงบดุล  รายการทุนส ารองปีก่อน 
2.2.3  อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 
          ด าเนินงาน (%) 

100
ยด าเนินงานกคา่ใช้จา่ก าไรก่อนหั

ด าเนินงานคา่ใช้จา่ย
  

(1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ใช้ข้อมูลจากก าไรขาดทุน 
-  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้รายการรวมค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน 
-  กรณีสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์   

ใช้รายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 
(2) ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน  ใช้ข้อมูลจากงบก าไร

ขาดทุน 
-  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้รายการก าไรก่อนรายการ

พิเศษ  บวกด้วย  รายการค่าใชจ้่ายด าเนินงาน 
-  กรณีสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์   

ใช้รายการยอดรวมซึ่งได้จากก าไร (ขาดทุน)  เฉพาะ
ธุรกิจ  บวกรายได้อ่ืน  หรือจะใช้รายการก าไรในการ 
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รายการ ค าอธิบาย 
ด าเนินงานก่อนรายการพิเศษก็ได้ 

2.2.4  เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 

 
เงินฝากสมาชิก  ทุนเรือนหุ้น

จ านวนสมาชิก
 

(1) เงินออมของสมาชิก  ใช้ยอดรวมของหุ้นทุกประเภท 
(ทุนเรือนหุ้นและหุ้นช าระไม่เต็มมูลค่า) คงเหลือวันสิ้น
ปี บวกด้วย ยอดรวมการรับฝากเงินจากสมาชิก 
ทุกประเภทคงเหลือวันสิ้นปี 

(2) จ านวนสมาชิก ใช้ยอดรวมสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 
2.2.5  อัตราการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารอง 

 
จ านวนเงินท่ีจัดสรรไปเป็นทุนส ารอง

ยอดก าไรสุทธิประจ าปี
100  

(1) ก าไรสุทธิประจ าปี  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการก าไร 
สุทธิประจ าปี 

(2) ทุนส ารอง  ใช้ข้อมูลจากมติที่ประชุมใหญ่รายการ
จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง 

2.2.6  อัตราการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนสะสมอ่ืน 

 
จ านวนท่ีจัดสรรก าไรไปเป็นทุนสะสมอื่น

ยอดก าไรสุทธิประจ าปี
100  

(1) ก าไรสุทธิประจ าปี  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการก าไร 
สุทธิประจ าปี 

(2) ทุนสะสมอ่ืน  ใช้ข้อมูลจากมติที่ประชุมใหญ่รายการ
จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับ 

2.2.7  อัตราส่วนทุนภายในต่อทุนภายนอก (เท่า) 

ทนุภายนอก
ทนุภายใน

  

(1) ทุนภายในสหกรณ ์ หมายถึง  เงินรับฝากสมาชิก  
ทุนของสหกรณ์ ฯลฯ 

(2) ทุนภายนอกสหกรณ์  หมายถึง  เงินกู้ยืม   
เงินรับฝากจากสหกรณ์  และอ่ืนๆ 

2.2.8  การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ (%) 

 
จ านวนสมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

จ านวนสมาชิกทั้งหมด
100  

 

(1) จ านวนสมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน  ใช้ยอดรวมจาก
บัญชีรายชื่อสมาชิกท่ีได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการจัดสรร
ก าไรสุทธิ  ตามส่วนธุรกิจทุกประเภท 

(2) จ านวนสมาชิก  ใช้ยอดรวมสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 
 

หมวดที่  4  ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ 
4.1  อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) 

 
ทุนส ารอง

สินทรัพย์ทั้งสิ้น
 

(1) ทุนส ารอง  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการทุนส ารอง 
(2) สินทรัพย์ทั้งสิ้น  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการยอดรวม

สินทรัพย์ 
4.2  อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ (%) 

 
ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน  ทุนของสหกรณ์ปีก่อน

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน
100  

(1) ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการ
ยอดรวมทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน 

(2) ทุนของสหกรณ์ปีก่อน  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการ
ยอดรวมทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

4.3  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 

100
ยณ์ถัวเฉลี่ทนุของสหกร

ก าไรสทุธิ
  

(1) ก าไรสุทธิ  ใช้ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุน  รายการก าไร
สุทธิ 

(2) ทุนถัวเฉลี่ย  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการทุนของ
สหกรณ์ปีปัจจุบันบวกด้วย  ทุนของสหกรณ์ปีก่อน  
แล้วหารด้วย  2 
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รายการ ค าอธิบาย 
4.4  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 

 
ก าไรจากการด าเนินงาน

สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย
100  

(1)  ก าไรจากการด าเนินงาน  ใช้ข้อมูลจากก าไรขาดทุน 
-  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้รายการก าไรก่อนรายการ

พิเศษ 
-  กรณีสหกรณ์ประเภทอ่ืน ที่ไม่ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์  

ใช้รายการก าไรในการด าเนินงานก่อนรายการพิเศษ 
(2)  สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย  ใช้ข้อมูลจากงบดุลยอดรวม

สินทรัพย์ปีปัจจุบัน  บวกด้วย  ยอดรวมสินทรัพย์ปีก่อน  
แล้วหารด้วย  2 

4.5  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 

นเวียนหนีส้ินหมุ
มนุเวียนสินทรัพย์ห

  

(1) สินทรัพย์หมุนเวียน 
1)  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้ข้อมูลจากงบดุลและ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดังนี้ 
-  งบดุล  รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร  บวกด้วย 

 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  เงินส่งช าระหนี้ระหว่างทาง   
เงินลงทุนระยะสั้น  ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นและดอกเบี้ย 
ค้างรับ  หักด้วย  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

- หมายเหตุประกอบการเงิน  ยอดรวมลูกหนี้อ่ืนสุทธิ 
ที่ถึงก าหนดช าระภายใน  1  ปี  บวกด้วย  สินทรัพย์อ่ืน
เฉพาะสินทรัพย์อื่นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ภายใน  1  
ปี  เช่น  วัสดุคงเหลือ  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า  รายได้ค้างรับ  
 เงินรอเรียกคืน  เงินปันผลและเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน  
สินทรัพย์รอการขาย  เป็นต้น 

2)  กรณีสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์   
ใช้ข้อมูลจากงบดุล รายการรวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

(2) หนี้สินหมุนเวียน 
1)  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้ข้อมูลจากงบดุลและ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ดังนี้ 
-  งบดุล  รายการเงินรับฝาก  บวกด้วย  เงินกู้ยืมระยะสั้น  

ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย 
-  หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ยอดเจ้าหน้าค่าเช่าซื้อ

ทรัพย์สินที่ถึงก าหนดช าระ  ภายใน  1  ปี  บวกด้วย  
หนี้สินอ่ืน  เฉพาะหนี้สินอ่ืนที่มีระยะเวลาช าระคืนภายใน  
1  ปี  เช่น  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า เงินรอ
จ่ายคืน  เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  เป็นต้น 

2)  กรณีสหกรณ์ประเภทอ่ืน  ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้
ข้อมูลจากงบดุล  รายการรวมหนี้สินหมุนเวียน 

4.6  อัตราลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด (%) 

 
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ช าระหนี้ได้ตามก าหนด

ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่มีก าหนดช าระ
100  

(1)  ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด  ใช้ข้อมูลจาก  
กระดาษท าการลูกหนี้เงินกู้  ช่องการช าระเงินกู้ตามก าหนดเงิน
ให้กู้ระยะสั้น 
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(2)  ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ถึงก าหนดช าระ 

1)  กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์  ใช้ข้อมูลจากบัญชีย่อยลูกหนี้
เงินกู้  ช่องการช าระต้นเงินตามก าหนดเงินให้กู้ระยะสั้น 

2)  กรณีสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ดูได้ 
กระดาษท าการลูกหนี้เงินกู้  ช่องด้านเงินถึงก าหนดช าระ 
ในระหว่างปี เงินให้กู้ระยะสั้น 

4.7  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 

ณ์ทนุของสหกร
งสิน้หนีส้ินทั ้

  

 

(1) หนี้สินทั้งสิ้น  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการยอดรวม
หนี้สิน 

  (2) ทุนของสหกรณ ์ ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการยอดรวม
ทุนของสหกรณ์ 

4.8  อัตราการเติบโตของหนี้ (%) 

100
นงสิน้ปีก่อหนีส้ินทั ้

นงสิน้ปีก่อหนีส้ินทั ้ -จบุนั งสิน้ปีปัจหนีส้ินทั ้
  

   (1)หนี้สินทั้งสิ้นปีปัจจุบัน  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการยอดรวม
หนี้สินปีปัจจุบัน 

   (2) หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน  ใช้ข้อมูลจากงบดุล  รายการยอดรวม
หนี้สินปีก่อน 

 


