
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบตัิงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

ของ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ  

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การบริหาร
ราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนด
นโยบายและการปฏิบัติราชการ ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประชาชนให้เกิดประโยชน์สุข ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ และให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 มาตรา 9(3) ดังนี้ 

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
                      “มาตรา 9(3) ส่ วนราชการต้องจั ดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด” 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม แนะน า และสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปีมาด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้รับบริการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1, 2 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี และเป็นการสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ให้สามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ตลอดจนมีแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สะดวกและชัดเจน และมีความเข้าใจร่วมกันที่ดี เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 ขึ้น 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 ให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมต่าง ๆ            
ตามที่ได้วางแผนไว้ และมีการด าเนินการในแนวทางเดียวกัน  



 2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 ให้มีความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณมากขึ้นและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1, 2 ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานแผน/ผล การด าเนินงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานในส่วนกลาง 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หมายถึง แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ที่จะด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ซึ่งในแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่าย จะประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก งานที่ด าเนินการ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 3.2 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ 
แผนงานหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรมหลัก และงบประมาณ ซึ่งบ่งบอกทิศทางว่าหน่วยงานต้องการด าเนินการ 
ไปในทิศทางใด มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไรที่ละเอียด และชัดเจน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 
ประสบความส าเร็จ 
 3.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การรวบรวมผลการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด ผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับ  
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
 3.4 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การตรวจสอบที่มุ่งจะตรวจสอบหรือค้นหาข้อเท็จจริงว่า 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ หรือการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่ เพียงใด   
 3.5 รายงานประจ าปี (Annual report) หมายถึง รายงานประจ าปีที่รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน           
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไป เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งในรายงานประจ าปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน            
ในรอบปีที่ผ่านไปของหน่วยงาน งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร อาจมีการเปรียบเทียบกับ
ผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย  
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรงุเทพมหานคร พื้นที่ 1, 2 
 เพ่ือให้การด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 มีการด าเนินการในแนวทางเดียวกัน 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 ที่ประกอบด้วยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังแสดงตามภาพที่ 1 กระบวน 
การด าเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของส านักงานสหกรณ์
จงัหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2 
 
 
 

 



2. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย, มอบหมายผู้รบัผดิชอบ,             
วางแผนการด าเนนิงาน 

 

4. ด าเนนิการปฏบิตัิงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตาม Action Plan  

7. รวบรวมผลงานและ                       
จัดท า Annual report 

ของหน่วยงาน 
และจัดส่งตามเวลาที่กองแผนก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. แนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร     

ภาพที่ 1 กระบวนการด าเนินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ของส านักงานสหกรณ์จังหวดั และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1, 2  
 

3. จัดท า Action Plan ตามแผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  
และ อัพโหลดขึน้เว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง 

**ภายในเวลาที่กองแผนงานก าหนด** 
 
 

6. รายงานผลการปฏบิตัิงาน 
ตามเวลาที่ส านัก/กอง ก าหนด 

 

1. สสจ./สสพ. รับแผนงาน/
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ...            

เพื่อด าเนนิการจัดท าโครงการ หรอื
กิจกรรม 

 

Yes 

 5.ติดตาม/
ตรวจสอบ          

ผลการปฏบิตัิงาน
โครงการ 

 

วางแผนเร่งรัด                  

การปฏิบัติงาน 

No 

ที่มา : KM ของกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ตามแนวทางการการจัดท ากระบวนงาน หมวด 6 PMQA.  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
 



    พื้นที่ 1, 2 

กระบวนการด าเนินงาน/โครงการ แนวทางการปฏิบัติงานผู้ปฏบิัติงาน สสจ. สสพ. 
1. สสจ./สสพ. รับแผนงาน/งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ... เพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม   

- ศึกษารายละเอียดแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการนั้นเคย
ด าเนินการแล้วหรือไม่, เป้าหมาย,ตัวชี้วัด, กิจกรรม, งบประมาณ  
- ศึกษา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ทางส านัก/กองจัดส่งให้  

2 .  คั ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ,ม อ บ ห ม า ย
ผู้รับผิดชอบ และวางแผนการด าเนินงาน 

- ร่ วมกันวิ เคราะห์ถึ งผลที่ คาดว่ าจะได้ รับหรือเกิดขึ้ น 
ในการด าเนินงาน เช่น ผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคกับ
กลุ่มเป้าหมายเดิม/ใหม่  

3. จัดท า Action Plan ตามแผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรม 
                                                                     
(อ้างอิง : กรมส่งเสริมสหกรณ์ แผนการปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ...) 
 

- กระจายแผนงาน/กระจายงบประมาณ ก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละแผนงาน/โครงการ ระบุเป็นรายกิจกรรม เช่น จ านวน
ของกลุ่มเป้าหมาย, จะด าเนินงานในช่วงเวลาใด , ใช้
งบประมาณเท่าไหร่ และด ำเนินกำรอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนตนเองภำยในเวลำที่กองแผนงำนก ำหนด 

4. ด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม Action Plan  

- ด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตาม 
Action Plan เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5.ติดตาม/ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน - ฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตามการปฏิบัติงานในระหว่าง 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด สสจ./
สสพ.1, 2 จะได้หาวิธีด าเนินการเร่งรัดการด าเนินงานให้ได้ 
ตามแผนที่ก าหนด 

6. ด า เนินการรายงานผลการปฏิบัติ งาน/
โครงการ ไปยั งกรมส ่ง เ สร ิมสหกรณ ์ และ
หน่วยงานในส่วนกลาง 
 

- รายงานผ่านระบบ E-project ภำยในเวลำที่กองแผนงำนก ำหนด 
- รายงานตามแบบฟอร์มของส านัก /กอง ภำยในเวลำ 
ที่ส ำนัก/กองก ำหนด  
- จัดท าทะเบียนคุมผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และทะเบียน
การรายแผนงาน/โครงการ (รายเดือน) เพ่ือเตรียมรับ 
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. (site Visit) จากกลุ่ม
ติดตามและประเมินผล 

7. รวบรวมผลงานและจัดท า Annual Report 
ของหน่วยงาน 
 

- เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ เช่น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ , 
ภาพถ่ายกิจกรรม, สรุปผลผลิต/ผลลัพธ์/ผละกระทบ เช่น 
รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น, ต้นทุนการผลิตลดลง, กินดี
อยู่ดีขึ้น และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ และส่งภำยในก ำหนดเวลำ 
ที่กองแผนงำนก ำหนด 

 



6. แนวทางการติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ  
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต่อกองแผนงาน  

การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานต่าง ๆ ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีกรอบระยะเวลาในการติดตามทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในแต่ ละ
ช่วงเวลาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการท าความเข้าใจปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น และต้องการปรับเปลี ่ยนแนววิธีการด าเนินงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยรายงานผล  
ตามแบบรายงานที่ก าหนด ทั้งนี้ ส าหรับแนวทางการติดตาม รวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อกองแผนงาน เป็นการรายงานผล 
ผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการร (E-project) ซึ่งมีขั้นตอนการรายงาน ดังนี้  
    6.1 การใช้งานในระบบ E-project สสจ./สสพ. ผู้ใช้งานในระบบมี 2 สถานะ ประกอบด้วย 

     (1) ผู้ดูแลระบบย่อย เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิในการวางแผนงาน และแผนงบประมาณ ของงาน/โครงการ 
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ  รวมถึงสามารถ
เรียกดูรายงานของโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และก าหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปในหน่วยงานได้  
     (2) ผู้ใช้ทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบย่อย ซึ่งจะมีสิทธิในการรายงานผล
การปฏิบัติงานของงาน/โครงการและเรียกดูรายงานของงาน/โครงการ  

ทั้งนี้ส านัก/กอง สามารถแจ้งรายชื่อและและสถานะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการได้ที่กองแผนงาน 
ซึ่งกองแผนงานจะด าเนินการก าหนด User และ Password ให้  
    6.2. การใช้งานในระบบ E-project สสจ./สสพ. จะมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
     (1) วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการที่หน่วยงานด าเนินการ  
ตาม Action Plan ที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการที่หน่วยงานด าเนินการ เป็นรายเดือน 
(ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน) 

 

 6.3 ขั้นตอนการใช้งานในระบบ E-project  
     (1) เข้าระบบ E-project ที่ http://eproject.cpd.go.th จะพบหน้าจอตามภาพ ใส่ชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน และเลือกปีงบประมาณ เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัด กิจกรรมที่หน่วยงานด าเนินการ
เป็นรายเดือน โดยมีขั้นตอนในการรายงาน ดังนี้ 
      - ก่อนการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่ รายงานจะต้อง 
วางแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณก่อน จึงจะสามารถรายงานผลได้                                               
          
 

http://eproject.cpd.go.th/


       การวางแผนการปฏิบัติงาน คลิก “หน้าหลัก” จะพบหน้าจอแสดงงาน/โครงการที่หน่วยงาน
เกี่ยวข้องและต้องรายงานทั้งหมด  ส าหรับการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้คลิกที่         ของโครงการที่ต้องการ
วางแผน ส่วนการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คลิกท่ี          เพื่อเข้าวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - จะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้กระจายแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับ ส าหรับ
กิจกรรมที่ไม่ได้รับค่าเป้าหมาย ไม่ต้องกระจายแผนการปฏิบัติงาน  

    - เมื่อกระจายแผนเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เลือกเมนู “บริหารงานโครงการ” เมนูย่อย “วางแผน 
การด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ” จากนั้นคลิกท่ี         ของโครงการที่ต้องการวางแผน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ จะพบหน้าจอตามภาพ คลิกปุ่มวางแผนเพื่อเข้าวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อเข้าวางแผน

ปฏิบัติงาน 

คลิกเพื่อเข้าวางแผนเบิกจ่าย

งบประมาณ 

คลิกเพื่อเข้าวางแผนการเบิกจ่าย 



     - จะปรากฏหน้าจอส าหรับวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพ ให้ท าการกระจายแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน จ านวนตามงบประมาณท่ีได้รับ 

    - เมื่อกระจายแผนเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก 
 
 
 
 
 
 

      - การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
           คลิกเมนู “หน้าหลัก” จะพบหน้างาน/โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานจะต้องรายงานผล 
การปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

       - หน้าจอตามภาพ จะแสดงงาน/โครงการทั้งหมดที่หน่วยงานเกี่ยวข้องและด าเนินการ    
คลิก         เพ่ือเข้ารายงานผลการปฏิบัติงาน และคลิก          เพื่อเข้ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก “หน้าหลกั” 

 

 

 เมน 

คลิกเพื่อเข้ารายงานผล

การปฏิบัติงาน 

คลิกเพื่อเข้ารายงานผล

การเบิกจ่ายงบประมาณ 



     - การรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อคลิกเมนู         เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วจะปรากฏ
หน้าจอตามภาพ ให้คลิก        เพ่ือเข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน โดยให้รายงานผลเชิงปริมาณ 
(ตัวเลข) และเชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          - จะปรากฏหน้าจอตามภาพ กรอกผลการปฏิบัติงานรายเดือน แล้วกด บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อเข้ารายงานผล

การปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน 

เมื่อกรอกรายงานผลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกเมนูนี้

เพื่อเรียกดูแบบรายงานได้ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน 



     - การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อคลิกเมนู         เพ่ือรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
จะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้คลิกปุ่ม “รายงานผล” เ พ่ือเข้ารายงานผลการเบิกจ่ ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - เมื่อเข้ามาจะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้คลิกท่ี        เพื่อเข้ารายงานผลเบิกจ่ายรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - กรอกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3) เรียกดูรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ 

คลิกเพื่อเข้ารายงานผลการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

3. 

กรอกผลการเบิกจ่ายประจ าเดือน 

ใส่รายละเอียดวันที่เบิกและ

ประเภทค่าใช้จ่ายด้วย 

แสดงแผนและผลการเบิกจ่ายที่

หน่วยงานบันทึก หากมีรายการเบิกจ่ายมากกว่า 1 

รายการ คลิก + เพื่อเพิ่มรายการ

ได้ 



เลือกเมนู “ระบบรายงาน”  

 

 

 

         
 คลิกเลือกแบบรายงานที่ต้องการเรียกใช้ โดยแบบรายงานที่จะเรียกใช้เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานและ

ผลเบิกจ่ายงบประมาณมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

เลือกเมนู “ระบบรายงาน” 

  แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/โครงการ : 

แสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายของงานโครงการ 

1. 

2. 

  แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ : 

แสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ 

3. 

4. 

  สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน : แสดงวัน/เวลาที่

หน่วยงานส่งรายงานในแตล่ะเดือน 

  รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน : 

แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกงาน/โครงการที่หน่วยงาน

ด าเนินการ 



เอกสารอ้างอิง /เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  
  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
  -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

2. หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คู่มือและเอกสารทางวิชาการ 
       -  เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดท ากระบวนงาน หมวด 6 PMQA 
          โดย นายณัฐพัชร์  ลอ้ประดิษฐ์พงษ์  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
       -  คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการร (E-Project) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
       -  แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  -  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
       -  แบบรายงานประจ าปี Annual Report  ของสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์     
          กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1,2 โดยกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. สารสนเทศที่สืบค้นจากเว็บไซต์ 
 - คู่มือการติดตามและประเมินผล  
         โดย กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ส านักนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   จาก http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/manual_assess.pdf 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของงาน / โครงการ 
   โดย หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
         จาก http://www.ops.go.th/main/images/jaoa_doc/work_manual.pdf 
       
 
 


