
 
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด  

และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
  



 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กำหนดให้ 
การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง
ในการกำกับการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดประโยชน์สุข 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุ ้มค่า  
ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ และให้ส่วนราชการ
ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9(3) “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด” 
 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณ  
จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภายในหน่วยร ับงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และว ิธ ีการที ่ผ ู ้อำนวยการสำนักงบประมาณกำหนด  
ซึ ่งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัต ิงานและแผนการใช้จ ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยต้อง  
มีความครอบคลุมทั้งในมิติภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและมิติพื้นที่ ตามเงื่อนเวลาของปฏิทินการติดตาม
และประเมินผลซึ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสจัดส่งสำนักงบประมาณ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที ่เชื ่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริหารของหน่วยงานและผลสัมฤทธิ์  
หรือประโยชน์ที ่ได ้ร ับ เพื ่อแสดงถึงความคุ ้มค่าจากการใช้จ ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที ่ส ิ ้นสุด  
จัดส่งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ ้นปีงบประมาณ ซึ ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนด 
กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปขีึ้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สะดวก 
ชัดเจน และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร” ขึ้น 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนงานและแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัต ิงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ให้แก่เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่เก่ียวข้อง 

3. คำจำกัดความ 
 3.1 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ที่จะดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ซึ่งในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายจะประกอบด้วย แผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก 
งานที่ดำเนินการ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 3.2 แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานประจำปีที ่กำหนดขึ้น 
ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรมหลัก และงบประมาณ ซึ่งบ่งบอกทิศทางว่าหน่วยงาน
ต้องการดำเนินการไปในทิศทางใด มีข้ันตอนการดำเนินการอย่างไรที่ละเอียด และชัดเจน เพ่ือให้การขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ 
 3.3 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การรวบรวมผลการดำเนินงาน 
ในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม งาน/โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด ผลสำเร็จของการดำเนินงาน  
ในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี  
 3.4 รายงานประจำปี (Annual report) หมายถึง รายงานประจำปีที่รวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไป เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปของหน่วยงาน งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร 
อาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย 

4. กระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

 4.1 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  1) กองแผนงานกำหนดกรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  2) กองแผนงานร่วมกับสำนัก/กอง กำหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัต ิงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และจัดทำคู ่มือ 
แนวทางการปฏิบัติงานของงาน/โครงการที ่ได้รับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี
  3) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายภาครัฐ 
   (1) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการที่ดำเนินการ และข้อมูลสำคัญ ดังนี้ 
    - งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
    - งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
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    (2) สำนัก/กอง ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน
ตามภารกิจหน่วยงานและงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงานตามภารกิจหน่วยงาน 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน/โครงการ  
ที่รับผิดชอบในภาพรวม ส่งกองแผนงานเป็นรายเดือน 
    - ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินงานในภาพรวมของงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย 
และตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงสามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
    - สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
ข้อเสนอแนะหรือปัญหา/อุปสรรคที ่ส ่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของงาน/โครงการ  
ที่รับผิดชอบ ส่งกองแผนงานภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  4) กองแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของงาน/โครงการในภาพรวมของกรม  
เสนอผู้บริหารและรายงานต่อหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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 4.2 แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการดำเนินงาน/โครงการ แนวทางการปฏิบัติงานผู้ปฏบิัติงาน สสจ./สสพ. 
1. สสจ./สสพ. รับแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพ่ือดำเนินการ
จัดทำโครงการ/กิจกรรม 

- ศึกษารายละเอียดของแผนงาน/โครงการที ่ได้ร ับ เช่น กลุ ่มเป้าหมาย 
ที่ดำเนินการ ตัวชี้วัด กิจกรรม งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ 
- ศึกษา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ทางสำนัก/กองจัดส่งให้ 

2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
(Action Plan) ตามแผนงาน/
โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ 

- จ ัดทำแผนการปฏิบัต ิงานและการใช้จ ่ายงบประมาณ (Action Plan)  
โดยกระจายกิจกรรมและงบประมาณ กำหนดผู ้ร ับผิดชอบในแต่ละงาน/
โครงการ/กิจกรรม กำหนดกลุ ่มเป ้าหมาย ช ่วงเวลาที ่จะดำเนินการ 
งบประมาณที่จะใช้ และเสนอสหกรณ์จังหวัดอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 

3. ดำเนินการปฏิบัติงาน 
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
ตาม Action Plan  

- ดำเน ินการปฏิบ ัต ิงานตามกิจกรรมและกรอบระยะเวลาที ่กำหนดไว้  
ในแผนการปฏ ิบ ัต ิงาน (Action Plan) เพ ื ่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงาน เป ็นไป 
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่กำหนดไว้ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงาน/
โครงการ 

- ฝ ่ายบร ิหารท ั ่วไปต ิดตามการปฏ ิบ ัต ิงานระหว ่างการดำเน ินงาน 
อย ่างต ่อเน ื ่อง  หากผลการปฏ ิบ ัต ิงานไม ่ เป ็นไปตามแผนที ่กำหนด  
ควรร ่วมกันหาแนวทางแก ้ไข หร ือว ิธีการเพื ่อเร ่งร ัดการดำเน ินงาน 
ให้ได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของงาน/โครงการที่รับผิดชอบ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ
ที่รับผิดชอบผ่านช่องทางที่กรมกำหนด ดังนี้ 

1) รายงานผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการ (E-project)  
2) รายงานผ่านแบบรายงานของกอง/สำนักที่รับผิดชอบโครงการ 
3) รายงานผ่านระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ระบบโปรไฟล์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการจัดการ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร ระบบ
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ และระบบรายงานข้อมูล
การฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

6. รวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน
ของงาน/โครงการที่รับผิดชอบ 
เป็นรายโครงการและจัดทำรายงาน
ประจำปี (Annual Report)  
ของหน่วยงาน 
 

- เมื่อดำเนินงาน/โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สสจ./สสพ. รวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ 
และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการ (ภาคผนวก) ซึ่งจะ
รวบรวมตั ้งแต่ข้อมูลทั ่วไปของโครงการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ความสำเร็จของโครงการ ผลลัพธ์/ผลประโยชน์ที่
ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัด
กิจกรรม และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอรายงานสรุปให้สหกรณ์
จังหวัดรับทราบ 
- จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการสรุป

ภาพรวมผลการปฏิบัติงานในรอบปีของ สสจ./สสพ. 
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รูปที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
  

1. สสจ./สสพ. รับแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

เพ่ือดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Action Plan)  
ตามแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการ 

3. ดำเนินการปฏิบัติงาน 
ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม Action Plan 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัด 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ของงาน/โครงการที่รับผิดชอบ 

6. รวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน 
ของงาน/โครงการที่รับผิดชอบเป็นรายโครงการ 
และจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)  

ของหน่วยงาน 

วางแผนเร่งรัด 
การปฏิบัติงาน 
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 4.3 แนวทางการติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ/งานต่าง ๆ ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีกรอบระยะเวลาในการติดตามทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในแต่ละ
ช่วงเวลาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการทำความเข้าใจปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้น และต้องการปรับเปลี่ยนแนววิธีการดำเนินงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย โดยรายงานผล  
ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการติดตาม รวบรวมข้อมูล เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อกองแผนงาน เป็นการรายงานผล 
ผ่านระบบงานบริหารและจัดการโครงการร (E-project) ซึ่งมีข้ันตอนการรายงาน ดังนี้  
  1) ในระบบ E-project ผู้ใช้งานมี 2 สถานะ ประกอบด้วย 
   1.1) ผู้ดูแลระบบย่อย เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีสิทธิในการวางแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณของของงาน/โครงการ รวมถึงสามารถ
เรียกดูรายงานของงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปในหน่วยงานได้ 
   1.2) ผู้ใช้ท่ัวไป เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนอกเหนือจากผู้ดูแลระบบย่อย มีสิทธิในการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ และเรียกดูรายงานของงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
  2) การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User name/Password) 
   2.1) กรณีข้าราชการย้ายมาปฏิบัติงานที่หน่วยงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งาน 
(ผู้ดูแลระบบย่อย/ผู้ใช้ท่ัวไป) ให้หน่วยงานแจ้งทาง E-mail : eproject@cpd.go.th โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 

ชื่อ- นามสกุล ผู้ใช้งาน 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 
  

ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา   

E-mail   

สิทธิการใช้งาน ผู้ดูแลระบบย่อย หรือ ผู้ใช้ทั่วไป 

   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการและตอบกลับทาง E-mail ทีห่น่วยงานแจ้งข้อมูล 
   2.2) กรณีจำรหัสผ่าน (Password) ไม่ได้ หรือการ Reset Password 
     ผู้ดูแลระบบย่อยของ สสจ./สสพ. มีสิทธิในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน 
โดยสามารถเข้าไป Reset Password ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผ่านเมนู “ระบบเครื่องมือกลาง” หัวข้อ 
“จัดการข้อมูลบุคลากร” 

  

mailto:eproject@cpd.go.th
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  3) การใช้งานในระบบ E-project สสจ./สสพ. มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   3.1) วางแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการที่หน่วยงาน
ดำเนินการตาม Action Plan ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ 
   3.2) รายงานผลการปฏิบัต ิงานและผลเบิกจ ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการ 
ที่หน่วยงานดำเนินการเป็นรายเดือน 
  4) ขั้นตอนการใช้งานในระบบ E-project 
   4.1) เข้าระบบ E-project ที่ https://eproject.cpd.go.th/home/index.php จะพบ
หน้าจอสำหรับ Login เข้าใช้งาน ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพ่ือเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะแสดงงาน/โครงการ 
ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

 
  

เปลี่ยน Password 

ใส่ ✓ ในช่อง Reset แล้วกดบันทึก 

https://eproject.cpd.go.th/home/index.php
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   4.2) การวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
     ➢ การวางแผนการปฏิบัติงาน คลิกที่  ของงาน/โครงการที่ต้องการวางแผน 
ระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน  
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
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     ➢ การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คลิกที่  ของงาน/โครงการที่ต้องการวางแผน 
ระบบจะแสดงงบประมาณของหน่วยงานตามหมวดงบประมาณ คลิกปุ่ม “วางแผน” เพื่อกรอกข้อมูลการวางแผน 
การเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก”  
     เมื่อบันทึกการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็น 
“วางแผนแล้ว” หน่วยงานสามารถดูข้อมูลการวางแผนฯ โดยคลิกปุ่ม  

 

 
   4.3) การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
     ➢ รายงานผลการปฏิบัติงาน คลิกปุ่ม  ของงาน/โครงการที่ต้องการรายงานผล  
และคลิก  เพ่ือกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงานรายเดือน โดยรายงานผลเชิงปริมาณ (ตัวเลข) และเชิงคุณภาพ 
(ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” 
     เมื่อกรอกข้อมูลผลการปฏิบัติงานรายเดือนแล้ว หน่วยงานสามารถดูได้โดยคลิกปุ่ม  

  

วางแผน 
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     ➢ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คลิกปุ่ม  ของงาน/โครงการที่ต้องการ
รายงานผล เลือก “รายงานผล” และคลิกท่ี  เพ่ือรายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือน 
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   4.4) การเรียกดูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ 
เลือกหัวข้อ “ระบบรายงาน” เพ่ือแบบรายงานที่ต้องการเรียกใช้  
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(1) แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ : 
แสดงแผน/ผลการปฏิบัตงิานของงาน/โครงการ 

(2) แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลติ/โครงการ : 
แสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายของงาน/โครงการ 

(3) สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน : แสดงวัน/เวลา 
ที่หน่วยงานส่งรายงานในแตล่ะเดือน 

(4) รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน : 
แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกงาน/โครงการที่หนว่ยงาน
ดำเนินการ 
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เอกสารอ้างอิง /เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คู่มือและเอกสารทางวิชาการ 
 - คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการร (E-Project) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 - แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. สารสนเทศท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ 
 - คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ดูแลระบบย่อยและผู้ใช้งานทั่วไป  

(สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร)  
โดย บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด  
จาก https://eproject.cpd.go.th/home/index.php 

 - คู่มือขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-project  
โดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์  
จาก http://office.cpd.go.th/planning/images/Manual_E-project__2561.compressed.pdf 

 - หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1104/389 ลงวนัที่ 30 มีนาคม 2563  
เรื่อง กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จาก http://office.cpd.go.th/planning/images/01_1104_389_30_3_63_compressed.pdf 

  

https://eproject.cpd.go.th/home/index.php
http://office.cpd.go.th/planning/images/Manual_E-project__2561.compressed.pdf
http://office.cpd.go.th/planning/images/01_1104_389_30_3_63_compressed.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

สำนักงานสหกรณ์จังหวดั/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................   
สังกัดกลุ่ม...........................................................   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด/สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร................... 

 

Template รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 



 

 

คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการ........................................................................ .............. จัดทำข้ึนเพื่อ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ  โดย
รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพ
การจัดกิจกรรม และหลักฐานที ่เก ี ่ยวข้อง ทั ้งนี้  เพื ่อให้การรายงานนี้ เป ็นส่วนหนึ ่งในการใช้อ้างอิง 
ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสามารถรองรับการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานได ้
 
 
 
         วัน/เดือน/ปี 
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สารบัญ 
 

 
  หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  
 1.1 ..............................................  ….. 
 1.2 .............................................. ….. 
 1.3 .............................................. ….. 
ภาคผนวก ….. 
 - ประมวลภาพการดำเนินงาน ….. 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ….. 
 - รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
 - เอกสารประกอบการจัดประชุม/อบรม  
 - เอกสารการเก็บข้อมูลประกอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
 - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ….. 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

โครงการ……………………………………………………………………….. 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

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

แผนงาน : ...................................................................... ..................................................................................... 

ผลผลิต : ............................................................................... .............................................................................. 

กิจกรรมหลัก : ........................................................................ ............................................................................ 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 : (ระบุกลยุทธ์ข้อที่สอดคล้อง) 

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

1. สรุปความเป็นมาของโครงการ หรือข้อมูลอธิบายบทบาทและภารกิจของการดำเนินงาน : 

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

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

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

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

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

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

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

3. เป้าหมายของการดำเนินงานโครงการ : 

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

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

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

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ : 

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

5. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุปีท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ) : 

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

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ : 

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

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

Template รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 



7. ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : 

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

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

8. งบประมาณ :  

หน่วย : บาท 

ประเภทงบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

8.1 งบดําเนินงาน    
8.2 งบลงทุน    
8.3 งบเงินอุดหนุน    
8.4 งบรายจายอื่น    

รวมทั้งสิ้น    

9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

   9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด/กิจกรรม  

ตัวช้ีวัด/กิจกรรมที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด 
1.     

2.     

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.     
2.     
3.     
4.     

5.     
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   9.2 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 

         เชิงปริมาณ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เชิงคุณภาพ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ (โดยเฉพาะงานโครงการที่ผลสำเร็จของงานไม่บรรลุตาม

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดและกิจกรรมที่กำหนด)  

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

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

11. สรุปในภาพรวมจากการดำเนินงานโครงการ  ....................................................................................   
มีข้อค้นพบในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

11.1 จุดเด่นของโครงการ 
........................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ...................................... 
11.2 จดุควรพัฒนาของโครงการ 
............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................... ........................................................................................  
11.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ..................................... 
 
 
 
                 ลงช่ือ ........................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (...........................................................) 

                วันที่............เดือน................พ.ศ. ......... 
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ภาคผนวก 
 
 
 
หลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการรายงานผล (ตามที่ปรากฎในสารบัญ) 
 
เช่น 
- ประมวลภาพการดำเนินงาน 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 
- รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- เอกสารประกอบการจัดประชุม/อบรม 
- เอกสารการเก็บข้อมูลประกอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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