
 
1 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงบประมาณได้ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้  
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดยการติดตาม
และประเมินผลต้องมีความครอบคลุมทั้งในมิติภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและมิติพ้ืนที่ ตามเงื่อนเวลา  
ของปฏิทินการติดตามและประเมินผล ดังนั้น เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเป้าหมายของผลผลิต 
กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงสอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด 
กองแผนงานจึงได้จัดท ากรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 

1) แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 แผนงาน 2 ผลผลิต 9 โครงการ 17 กิจกรรมหลัก 37 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 2 ตัวชี้วัด งาน/โครงการส าคัญ 
ตามนโยบายภาครัฐ และผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 2) ช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงาน/โครงการส าคัญ 
ตามนโยบายภาครัฐ 
     3) ปฏิทินและขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
รายละเอียดของกรอบการติดตาม ดังนี้ 

1) แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตัวชี้ วัดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) งาน/โครงการส าคัญ 
ตามนโยบายภาครัฐ และผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 งาน/โครงการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

แผนงานพื้นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน       
  ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  

  กิจกรรมหลัก : การจัดงานแสดงสินค้าสินค้าสหกรณ์ 

  

 
  

จัดงานแสดงสินค้าสินค้า
สหกรณ์  

1. จ านวนการจัดงานแสดงสินค้า
สหกรณ์ด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  

ครั้ง 
  

1 
  

กพก. 



 
2 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
    การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ร้อยละ 80 ศสท. 

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    ส่งเสริมและพัฒนา

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง 
ตามศักยภาพ 

1. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การตลาด การบริการ และการบริหาร
จัดการ  

แห่ง 12,958 กผง. 

  
 

2. จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี
ส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 

แห่ง 770 กพก. 

  
 

3. อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของ
สมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
มีสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 61 กพก./
กพง. 

  
 

4. อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการ
ที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3 กพก. 

    5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ราย 70,000 กผง. 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ       
  ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
  กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  เงินเดือน 3,036 อัตรา / 

ค่าจ้างประจ า 667 อัตรา / 
ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ 1,628 อัตรา 
 
 
  

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย 

ร้อยละ 100 กค. 



 
3 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า       

  โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

  กิจกรรมหลัก: พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    โครงการพัฒนาระบบ

เชื่อมโยงข้อมูลการ 
บูรณาการภาครัฐ  
ระยะที่ 2 

1. มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิก
สหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ 

ระบบ 1 ศสท. 

  
 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ 

ร้อยละ 80   

 โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน  
  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
    ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

ในสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคม
สหกรณ์ 

1. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 

ไร่ 1,000 กพน. 

  
 

2. มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/
สินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย ร้อยละ 60 
ของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 3 

ร้อยละ 60   

      3. สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

ร้อยละ 3   

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม       
  โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง  
  กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง  
    โครงการพัฒนาพ้ืนที่

โครงการหลวง 
1. จ านวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพ้ืนที่
โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

แห่ง 79 กคร. 

    
  2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ

หลวงมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 3   

  โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
    โครงการส่งเสริม 

การด าเนินงาน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1. จ านวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/
กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการ
พระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการสหกรณ์ 

แห่ง 1,224 กคร. 



 
4 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  
 

  2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการพระราชด าริมีปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3   

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

 โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
    ช่วยเหลือด้านหนี้สิน

สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีหนี้
เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตร
ได้รับการลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุน
ในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ราย 142,010 กพน. 

      2. ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3   
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก   

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพท้ังในและนอกภาคเกษตร 

  กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    พัฒนาคุณภาพการผลิต

สินค้าเกษตรของสมาชิก
ให้ผ่านมาตรฐานการ
ผลิต GAP 

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพสู่
มาตรฐาน GAP 

ราย 1,100 กพก. 

  
 

2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ 

แห่ง 58 กพก. 

      3. สินค้าเกษตรของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพ 

แห่ง 332 กพก. 

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร  
    ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง

ผ่านสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร 

1. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ยให้เหมาะสม
กับพ้ืนที่เพาะปลูก 

ราย 7,500 กพน. 

    2. สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลง
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5   



 
5 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
    ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน

ในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

1. พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร
ผสมผสาน 

ไร่ 7,500 กพน. 

  
 

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การแนะน าส่งเสริมท าเกษตรผสมผสาน 

ราย 1,500   

      3. สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

ร้อยละ 3   

  โครงการ : โครงการพัฒนาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน  
 กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการด าเนินธรุกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรในสถาบันเกษตรกร  
    พัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินธุรกิจรวบรวม
และจัดเก็บผลผลิต
ทางการเกษตรของ
สหกรณ์ 

1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 

แห่ง 30 กพก. 

    2. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณ
ธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 กพก. 

  กิจกรรมหลัก : น าระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม Profit Sharing มาใช้ในการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตร  

    น าระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม Profit Sharing 
มาใช้ในการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร 

ศึกษารูปแบบและแนวทางการน าระบบ
การแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
(Profit Sharing)  
มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

ชนิดสินค้า 4 กพก. 

  กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  
    พัฒนาศักยภาพ 

การด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ภาคการเกษตร/ 
กลุ่มเกษตรกร 

1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ 

แห่ง 340 กพก. 

  
 

2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนาด้านการจัดท าแผนการผลิต 
และการตลาด 

ราย 1,030   

      3. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชน
เพ่ิมข้ึน 
  

ร้อยละ 3   



 
6 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง 

ตัวช้ีวัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

  โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  
  กิจกรรมหลัก : พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์  
    พัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 
1. สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับ 
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

แห่ง 68 กพก. 

      2. สินค้าเกษตรของสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาใน 
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ 30 กพก. 

 โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  

  
  โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ คทช. 

1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

ราย 1,000 กพน. 

    2. เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่า 
  

ร้อยละ 3   

 

 ตัวช้ีวัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 86 (กผง.) 
 2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 23 (กพก.) 
 งาน/โครงการส าคัญตามนโยบายภาครัฐ 

1) โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กพก./สทส.) 
2) โครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (กพก./กพง.) 
3) โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรลดการใช้สารเคมี

การเกษตร โดยระบบสหกรณ์ (กพก.) 
4) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63 (กพก.) 
5) โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพ่ือรองรับผลกระทบของไวรัสโควิค-19 

(กพก.) 
 

 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตามเอกสารงบประมาณ) 
สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 



 
7 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

2) ช่องทางการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงาน/โครงการส าคัญ 
ตามนโยบายภาครัฐ 
  2.1 รายงานผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (E-project)           
จ านวน 17 งาน/โครงการ รวม 19 แบบรายงาน (เอกสารแนบ) ซึ่งกองแผนงานและกอง/ส านักที่รับผิดชอบ
งาน/โครงการร่วมกันก าหนด  
  2.2 รายงานผ่านแบบรายงานของกอง/ส านักที่รับผิดชอบโครงการก าหนด จ านวน 16 งาน/
โครงการ 

2.3 รายงานผ่านระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบประเมินมาตรฐาน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกล 
ภาคการเกษตร ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ และระบบรายงานข้อมูลการฝาก 
และการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 

3) ปฏิทินและขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เดือน ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

มี.ค. - ก าหนดกรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

กผง. 

มี.ค. - เม.ย. - ก าหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของงาน/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

กอง/ส านัก/
กผง. 

กอง/ส านัก 

เม.ย. - ก.ย.  
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงาน/โครงการ
ส าคัญตามนโยบายภาครัฐ 
   1. สสจ./สสพ. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของงาน/โครงการที่ด าเนินการ และข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
       1.1 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
              1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
งาน/โครงการผ่านระบบ E-project ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน* 
              2) รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแบบรายงานของกอง/
ส านัก ตามก าหนดการรายงานของกอง/ส านัก 
              3) รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลส าคัญผ่านระบบรายงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 
ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร ระบบประเมิน 
 

 
 
 

สสจ./สสพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เดือน ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/
สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ และระบบรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามก าหนดการรายงานของระบบ 
       1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ  
             1) รายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ E-project เป็นรายเดือน 
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน* 
              2) รายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรตามแผนแนะน าส่งเสริมรายสหกรณ์ ผลงานระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 (รายปี) ตามแบบที่กองแผนงานก าหนด 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 
              3) จัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นรายแห่ง ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายตามแบบที่กองแผนงาน
ก าหนด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 
   2. กอง/ส านัก ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของงานตามภารกิจหน่วยงานและงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
        2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน 
ตามภารกิจหน่วยงานส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน 
        2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงาน/
โครงการที่รับผิดชอบในภาพรวม ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน  
        2.3 ติดตาม/เร่งรัดการด าเนินงานภาพรวมของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงสามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่ได้รับด้วย 
        2.4 สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะหรือปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุตามเป้าหมายของงาน/โครงการที่รับผิดชอบ โดยจัดท าเป็นเล่มรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละงาน/โครงการเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ  
และส่งส าเนาให้กองแผนงาน จ านวน 2 ชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง/ส านัก 
 
 
 



 
9 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

เดือน ขั้นตอน 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

ต.ค. - ก.ย.  
 

- รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ของงาน/โครงการในภาพรวมของกรม เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและรายงานต่อ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   1) รายเดือน ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
   2) รายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส (10 ม.ค. , 10 เม.ย. 
และ 15 ก.ค.) 
   3) รายปี ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (14 พ.ย.) 
 

กผง. 

 
หมายเหตุ * 

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการ 
(E-project) ผลงานประจ าเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 ให้รายงานเป็นผลงานสะสม 
ในเดือนมีนาคม 2563 และการรายงานผลงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ให้รายงานเป็นผลงาน
ประจ าเดือน 

 
******************************************************************************************* 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
30 มีนาคม 2563 

 


