
 
1 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

กรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ครอบคลุมเป้าหมายของผลผลิต กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ สามารถแสดงถึง
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด กองแผนงานจึง
ได้จัดท ากรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 

1) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2) ช่องทางและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3) กระบวนงาน ก าหนดระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
รายละเอียดของกรอบการติดตาม ดังนี้ 

1. ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/กิจกรรมตามเอกสารงบประมาณของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ       
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการ  
    ใช้จ่ายงบประมาณ   

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

แผนงานพื้นฐาน         

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  

ผลผลิตที ่1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 : การจัดงานแสดง
สินค้าสหกรณ ์   

1) จ านวนการจัดงานแสดงสินค้า
สหกรณ์ด าเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครั้ง 1 กพก. 

กิจกรรมที ่2 : การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
  

1) อัตราการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 80 ศสท. 

เอกสารแนบ 2 



 
2 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1) จ านวนสมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ราย 90,000 กผง. 

2) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาด การ
บริการ และการบริหารจัดการ 

แห่ง 13,057 กผง. 

3) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล 

แห่ง 2,847  กพก. 

4) อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของ
สมาชิกในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 60  กพง./กพก. 

5) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/
โครงการที่เข้าร่วมขับเคลื่อนงาน
นโยบายรัฐบาล ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 3  กพก./กพง. 

แผนงานบูรณาการ         

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน       

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคม
สหกรณ ์        

1) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 

ไร่     1,000  กพน. 

2) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

ร้อยละ 3   

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการเกษตร
ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

1) จ านวนเกษตรกรได้รับการ
แนะน าส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามข้ันตอนและวิธีการ 

ราย     1,500  กคร. 

2) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 

ร้อยละ 3   

กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

1) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริม
เกษตรผสมผสาน 

ไร่     7,500  กคร. 

2) สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
 
 
  

ร้อยละ 3   



 
3 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสมาชิก
สหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง 
(Smart Member)  

1) จ านวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

ราย 5,320 กพก. 

2) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการยกระดับเป็น Smart 
Farmer ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70   

โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนกิจกรรม
สหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

1) จ านวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ 

ศูนย ์ 882 สทส. 

2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มภายใต้ศูนย์เรียนรู้การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) และสหกรณ์ ไม่
น้อยกว่า 

เครือข่าย 78   

3) เครือข่ายมีกิจกรรมเชื่อมโยงกัน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40   

โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร       
กิจกรรมที ่1 : ส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร 

1) จ านวนสหกรณ์ได้รับการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือบริการ
สมาชิก 

แห่ง 14 กพก. 

2) เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริการด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

ราย 750   

3) การให้บริการเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุน
การผลิตของสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 10   



 
4 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการ
พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรใน
สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็น
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรของ
สมาชิก 

แห่ง 42 กพก. 

2) จ านวนเกษตรกรน าสินค้ามา
จ าหน่ายในตลาด 

ราย 4,300   

4) สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10   

โครงการที่ 6 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่       
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการ
ด าเนินการบริหารจัดการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 

1) จ านวนแปลงเกษตรแปลงใหญ่มี
การบริหารจัดการในรูปแบบ
สหกรณ์ 

แปลง 4,000 กพก. 

2) สินค้าเกษตรจากพ้ืนที่เกษตร
แปลงใหญ่มีตลาดรองรับ 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10   

โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร       
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร 

1) ปริมาณการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดี
ของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 

ตัน 28,700 กพก. 

2) สมาชิกมีต้นทุนการผลิตลดลง
จากการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร 

ร้อยละ 3   

โครงการที่ 8 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการ
ด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้า
เกษตรในสหกรณ์ 

1) จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและจัดตั้งเป็นธนาคาร
สินค้าเกษตร 

แห่ง 124 กพก. 

2) ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตรลดลง 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 3   



 
5 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ       
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุน 
การพัฒนาสถาบันเกษตรกร 
ตามรูปแบบประชารัฐ  

1) จ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด 
การบริการ และการบริหารจัดการ
ตามรูปแบบประชารัฐ 

แห่ง 823 กพก. 

2) สหกรณ์ได้รับการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการด้าน
การเกษตรแก่สมาชิกและชุมชน 

แห่ง 330   

3) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
เป้าหมายโครงการเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3   

โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาค
การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 

1) จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การตลาด การบริการ และการ
บริหารจัดการ 

แห่ง 367 กพก. 

2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3   

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล       

โครงการที่  1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล       
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

1) มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
สมาชิกสหกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้ง
ด้านการผลิตและการตลาด 

ระบบ 2 ศสท. 

2) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานข้อมูล
เพ่ือแก้ไขปัญหาสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกร เมื่อประสบปัญหาภัย
พิบัติด้านต่างๆ 

ล้านราย 5   

3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมี
ฐานข้อมูล online เพ่ือน าไปใช้ใน
การสนับสนุนการด าเนินนโยบาย
ของรัฐ 
 
 
 
 
  

ร้อยละ 100   



 
6 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

แผนงานยุทธศาสตร์         

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง       
กิจกรรมที ่1 : พัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการ
หลวง 

1) จ านวนสถาบันเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวงได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 

แห่ง 90 กคร. 

2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3   

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

1) จ านวนสถาบันเกษตรกร/
โรงเรียน/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่
โครงการพระราชด าริได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์ 

แห่ง 976 กคร. 

2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริมีปริมาณ
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3   

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล 

1) จ านวนเกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม
และจัดตั้งสถาบันเกษตรกร 

ราย 1,800 กพน. 

2) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการจัด
ที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ 

พ้ืนที่ 20   

3) สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการจัดที่ดนิท า
กินให้ชุมชนตามนโยบายรฐัได้รับการ
สนับสนนุโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

แห่ง 2   

4) มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์
ไม่น้อยกว่า 
 
  

ร้อยละ 80   



 
7 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณ กอง/ส านัก

ที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เป้าหมาย  

โครงการที่ 4 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
กิจกรรมที่ 1 : พักช าระหนี้ต้นเงิน
และลดดอกเบี้ยให้สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง ปี
การผลิต 2560/2561 

1) จ านวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกมัน
ส าปะหลังได้รับการช่วยเหลือด้าน
หนี้สิน 

ราย 9,016 กพน. 

2) ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง
ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ตามแนวทางการบริหารจัดการมัน
ส าปะหลัง ปีการผลิต 2560/61 
ลดลง 
 
  

ร้อยละ 3   

     ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามเอกสารงบประมาณ) ได้แก่ 
สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขั้น สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนายกระดับความเข้มแข็งที่ดีขึ้น สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีบทบาทในการขับเคลื่อน
งานตามนโยบายรัฐบาล และกรมส่งเสริมสหกรณ์มีศักยภาพในการส่งเสริม ก ากับ และดูแลสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร  
 
2. ช่องทางและแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของงาน/โครงการ 
    ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2.1 รายงานผ่ านระบบงานบริหารและจั ดการโครงการ  กรมส่ งเสริ มสหกรณ์  (E-project)           
จ านวน 28 งาน/โครงการ รวม 36 แบบรายงาน ซึ่งกองแผนงานและกอง/ส านักที่รับผิดชอบงาน/โครงการ
ร่วมกันก าหนด  
 2.2  รายงานผ่านแบบรายงานของกอง/ส านักที่รับผิดชอบโครงการก าหนด จ านวน 29 งาน/โครงการ 

2.3  รายงานผ่านระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์   
และระบบรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 กรอบการติดตามผลการปฏบิัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 

3. กระบวนงาน ก าหนดระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ  

 

กระบวนงาน ก าหนดการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
    1.1 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
           1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของงาน/โครงการผ่านระบบ E-project  
 
          2) รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแบบรายงานของ
กอง/ส านัก 
           3) รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลส าคัญผ่านระบบ
รายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก ่
                - ระบบรายงานปริมาณธุรกิจรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
               - ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
               - ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
               - ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร 
               - ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ 
              - ระบบรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
    1.2 งานแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร รายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับ
ดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ผ่านระบบ E-project (รายเดือน) โดยแบ่งเป็น 
           - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามแผนงานพื้นฐาน 
           - สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายตามแผนงานบูรณาการ 
          2) รายงานผลการแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแล
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแผนแนะน า ส่งเสริมรายสหกรณ์ ผลงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 (รายปี) 
ตามแบบท่ีกองแผนงานก าหนด 
          3) จัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบที่กองแผนงานก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 25  
ของทุกเดือน* 

 
ตามก าหนดการรายงาน 

ของกอง/ส านัก 
ตามก าหนดการรายงาน 

ของระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 25  
ของทุกเดือน* 

 
 
 
 

ภายในวันที่  
15 สิงหาคม 2562 

 
 

ภายในวันที่  
31 สิงหาคม 2562 

สสจ./สสพ. 
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กระบวนงาน ก าหนดการ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

2. กอง/ส านัก ด าเนินการ 
    2.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข ในการด าเนินงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่งกอง
แผนงานเป็นรายเดือน ดังนี้  
          1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของงานอ านวยการของกอง/ส านัก 
          2) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของงาน/โครงการที่รับผิดชอบในภาพรวมและรายหน่วยงาน 
    2.2 ติดตาม/เร่งรัดการด าเนินงานภาพรวมของโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ รวมถึงสามารถสะท้อน
ถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับด้วย 
    2.3 สรุปผลการปฏิบัติ งานและผลการใช้จ่ ายงบประมาณ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของ
งาน/โครงการที่รับผิดชอบ ส่งกองแผนงานเป็นรายปี  
 

 
ภายในวันที่ 28  
ของทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน 30 วัน  
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

กอง/ส านัก 

3. กองแผนงาน  รวบรวม วิ เคราะห์ ข้ อมู ลและประมวลผล 
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์
ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของงานโครงการใน
ภาพรวมของกรม เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและรายงานต่อหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี  

- รายเดือน ภายในวันที่ 1  
ของเดือนถัดไป 
- รายไตรมาส ภายใน  
10 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
- รายปี ภายใน 45 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

กองแผนงาน 

 
หมายเหตุ * 

สสจ./สสพ. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ  ผลงาน
ประจ าเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ E-project ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 
มีนาคม 2562 ส าหรับการรายงานผลงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป ให้รายงานภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน 

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

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
15 มีนาคม 2562 


