
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65

29 ธ.ค. 64
กรมเสนอรายงานประจ าปี 2564 
(Annual Report) พร้อม
ไฟล์ข้อมูลส่งหน่วยงานตรวจ
ประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผ่านเว็บไซต์กรมของ กผง.

31 ม.ค. 65
กผง. แจ้งการติดตามผลงาน/
โครงการปีงปม. 65 ใหก้อง/ส ำนัก 
เข้าใช้ระบบ e-Project สร้างแบบ
รายงาน และจัดท ารายละเอียด
ต่าง ๆ ตามปฏิทินฯ ส่งให้ สสพ./
สสจ. ด าเนินการร่วมกัน

ปฏิทินกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(ส ำหรับหน่วยงำนน ำส่งผลผลิตส่วนกลำง: กอง/ส ำนัก/ศูนย์ ที่รับผิดชอบหลักงำน/โครงกำรต่ำง ๆ )

10 ต.ค. 65
กอง/ส ำนัก ส่งสรุปผล
งาน/โครงการสิ้นปี งปม. 
65 ในภาพรวมตาม
แผนปฏิบัติงาน และผล
เบิกจ่าย พร้อมสรุปข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ KPI 
ในเอกสารงบประมาณ

30 พ.ย. 65
กอง/ส ำนัก จัดท าเล่ม
ประเมินผลโครงการส าคัญ 
ผลผลิต/โครงการ ที่ส าคัญ
ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล/กระทรวง (ปิด
โครงกำร) เสนอ อสส. 
รับทราบผลส าเร็จของงาน/
โครงการตาม KPI หลัก

31 ธ.ค. 65
กผง. เสนอรายงานประจ าปี 
2565 (Annual Report) 
พร้อมไฟล์ข้อมูลส่งหน่วยงาน
ตรวจประเมินภายนอกต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์กรมและ 
กผง. พร้อมใช้ประกอบการส่ง
ค าขอตั้งฯ ปี 67

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 1

31 ต.ค. 65
กอง/ส ำนัก ส่งสรุปรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิและผลส าเร็จจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ปี 2565 ของทุกงาน/
โครงการท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อจัดท า Annual Report

10 ก.พ. 65 1 มี.ค. 65 1 เม.ย. 65 1 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65 1 ก.ค. 65 1 ส.ค. 64 1 ก.ย. 65 1 ต.ค. 65

กอง/ส านัก รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของงำน/โครงกำรต่ำง ๆ และผลงำนโครงกำรส ำคัญตำมนโยบำยกระทรวง/รฐับำลที่รับผิดชอบและด ำเนินกำรในปงีปม. 2565 ส่ง กผง. (ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป)

5 ม.ค. 65 5 ก.พ. 65 5 ม.ีค. 65 5 เม.ย. 65 5 พ.ค. 65 5 มิ.ย. 65 5 ก.ค. 65 5 ส.ค. 65 5 ก.ย. 65 5 ต.ค. 65 5 พ.ย. 65 5 ธ.ค. 65

กผง. สรุปรำยงำนผลงำน/โครงกำรในภำพรวมของกรมส่งหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสรุปปัญหำอุปสรรคจำกกำรติดตำมผลงำนและผลกำรเบกิจ่ำย เพื่อน ำเสนอผู้บริหำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รำยเดือน)

15 ม.ค. 65 15 เม.ย. 65 15 ก.ค. 65 15 ต.ค. 65

กผง. รำยงำนผลงำน/โครงกำร และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พร้อมผลส ำเร็จของงำน/โครงกำรตำมตัวชี้วดัที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรงบประมำณส่งส ำนักงบประมำณ และตำมแผนระดับที่ 2 – 3 ส่งสภำพัฒน์ฯ 
ตำมแบบรำยงำนที่ก ำหนดพร้อมบนัทึกข้อมูลและ Upload ไฟล์ข้อมูลเข้ำระบบ BB-EvMIS และระบบ eMENSCR ตำมระบบติดตำมและประเมินผลที่ก ำหนด

14 ก.พ. 65
กอง/ส ำนัก รายงานสรุปผล
งาน/โครงการจากระบบ e-
Project ที่สสพ./สสจ.บันทึก 
รายงานผลงาน ณ สิ้นม.ค. 65
(ครั้งแรก) ส่วนครั้งต่อไปส่ง 
กผง. ทุกวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป

21 ก.พ. 65
กอง/ส ำนัก ส่งไฟล์ KPI 
Template คู่มือการ
ด าเนินงาน/โครงการ และ
แบบสรุปรายงานผลงาน/
ผลตาม KPI ของทุกงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติ
งานฯ ปี 65 ให้ กผง. 


