
สสพ./สสจ. ส่งสรุป Action Plan การเข้า
แนะน าส่งเสริมฯ ปี 66 เป็นรายกลุ่มส่งเสริม/
นิคมฯ และ Action Plan ของหน่วยงานในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 66 เข้าสู่ Drive ของกผง.

สสพ./สสจ. บันทึกข้อมูลแผนการแนะน า
ส่งเสริมฯ ปี 66 ให้ครบทุกแห่งในระบบย่อย 
“การแนะน าส่งเสริมสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร” 
โดยกลุ่มส่งเสริม/นิคมฯ ที่รับผิดชอบงาน
ส่งเสริมฯ พร้อมจัดท า Action Plan 
งานส่งเสริมปี 66 เป็นรายแห่ง
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30 ธ.ค. 64
กอง/ส านักทดสอบการใช้
งานในระบบ e-Project 
และจัดท าคู่มือพร้อม
รายละเอียดแผนงาน/
โครงการ (เพิ่มเติม) ส่งให้
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ด าเนินการต่อ

15 ธ.ค. 64
หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคอบรม
และก าหนดข้อมูล
พื้นฐานผ่านระบบ 
e-Project ของกรม

กอง/ส านัก & กผง. อยู่ระหว่างสรุป
รายงานผลงาน/โครงการในรปูแบบต่าง ๆ 
ส่งหน่วยงานภายนอก ประชุมจัดท า
แผนงาน/โครงการปี 65 จัดท าคู่มือ/
แนวทาง และค าขอตั้งงบประมาณ
ปี 66 ส่งหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม
เตรียมจัดท าแผนระดบัท่ี 3 ของกรม
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

สสพ./สสจ. บันทึกรำยงำน “ผลกำรเข้ำแนะน ำส่งเสริมฯ ปี 65 เป็นรำยแห่งในระบบย่อย “กำรแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” เป็นประจ ำอย่ำงน้อย
ทุกสิ้นไตรมำส โดย ฝบท. ของทุกสสจ./สสพ. ควรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกในระบบตำมท่ีโดยกลุ่มส่งเสริม/นิคมฯ ที่รับผิดชอบงำนส่งเสริมฯ เข้ำมำ
บันทึกรำยงำนผลแล้ว งนี้ ระบบงำนฯ ดังกล่ำว ศสท. จะแจ้งอีกครั้งเม่ือระบบพร้อมใช้งำนแล้ว

31 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 30 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65

31 ส.ค. 65

30 ก.ย. 65

25 ธ.ค. 64     25 ม.ค. 65     25 ก.พ. 65 25 มี.ค. 65 25 เม.ย. 65 25 พ.ค. 65 25 มิ.ย. 65 25 ก.ค. 65 25 ส.ค. 65 25 ก.ย. 65

สสพ./สสจ. รำยงำนผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำนปี 65 รวมถึงงำน/โครงกำรนโยบำยส ำคัญ
ที่สอดคล้องกับแผนระดับ 3 ของกระทรวง/กรมส่ง กผง. (ผลรำยไตรมำส) ผ่ำนช่องทำงกำรส่งท่ี กผง. แจ้งอีกครั้ง

ปฏิทินกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(ส ำหรับหน่วยงำนปฏิบัติในพ้ืนท่ี: ส ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนครและส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด)

สสพ./สสจ. บันทึกรำยงำนผลงำน/โครงกำรเข้ำระบบ e-Project (รำยเดือน) ตำมแบบรำยงำนผลงำน/โครงกำรที่กอง/ส ำนักก ำหนด โดยกลุ่มงำน/ฝ่ำย
ที่รับผิดชอบงำน/โครงกำรตรวจสอบข้อมูลกำรรำยงำนผล และควำมถูกต้องก่อนส่งรำยงำนผลทุกคร้ัง

15 ม.ค. 65
สสพ./สสจ. น าเสนอ
รายงานประจ าปี 64 
(Annual Report
2021) ผ่านเว็บไซต์
สสจ./สสพ. รองรับการ
ตรวจประเมินผล

31 ก.ค. 65
สสพ./สสจ. ส่งข้อมูล
และไฟล์เอกสารต่าง ๆ 
ตามเกณฑ์ประเมินผล
เข้าสู่ Drive ของกผง. 
ตามรูปแบบที่ก าหนด 
พร้อมรายงานข้อมูลตาม
แบบส ารวจ (เพิ่มเติม)

25 ธ.ค. 65
กผง. ส่ง Annual Report 
และรายงานวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการใช้จ่าย
งปม. ปี 65 ให้กับส านัก
งบประมาณ สภาพัฒน์ฯ 
สศก. และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก

21 ก.พ. 65 5 พ.ค. 65 15 ส.ค. 65 5 ต.ค. 65

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 2

14 ก.พ. 65
กอง/ส ำนัก รายงานสรุปผล
งาน/โครงการจากระบบ
e-Project ที่สสพ./สสจ.
บันทึกส่งผลงาน (คร้ังแรก) 
ตามแนวทาง คู่มือ และราย
ละอียดที่กอง/ส านัก แจ้ง
สสพ./สสจ. ด าเนินการ

31 ธ.ค. 65
กผง. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
จากทุกหน่วยงาน เพื่อจัดท า
รานงานการวิเคราะห์ระดบั
ความส าเร็จฯ ส่งค าขอตั้งปี 67 
และเผยแพร่ Annual Report 
ปี 65 ให้หน่วยงานภายนอก

31 ม.ค. 65
กผง. แจ้งปฏิทินฯ และแจ้ง
ให้ สสจ./สสพ. และ กอง/
ส ำนักเข้ำใช้ระบบe-Project
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล/ทะเบียน
คุม และรายงานผลตามแบบ
ที่กอง/ส านักก าหนด โดยเป็น
ผลงาน ณ สิ้น ม.ค. 65

XX ม.ค. 65
กผง. แจ้งปฏิทินการ
ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่างบประมาณ
และแนวทางรายงานผล
ความก้าวหน้าของงาน/
โครงการ ส่งกอง/ส ำนัก


