
"การติดตามผลการปฏิบตัิงานตาม

แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี2564" 

กองแผนงาน กรมส่งเสรมิสหกรณ ์



1. ตัวชีว้ดัของแผนงานโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

2. การติดตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผลการปฏบิตังิาน

2.2 แนวทางการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564

เนื้อหาการบรรยาย



1. ตัวชี้วัดของแผนงานโครงการของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ตัวชีว้ดัของแผนงานโครงการของกรมสง่เสริมสหกรณ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ตัวชีว้ดัตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาต ิ

1) สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ระดับ 1 และ 2 ร้อยละ 88
2) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24

 ตัวชีว้ดัตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปี 2564

6 แผนงาน 2 ผลผลิต 8 โครงการ 14 กิจกรรมหลัก 41 ตัวชี้วัด



1. การส่งเสรมิความรูด้้านการสหกรณ ์(สทส./ศท. 1-20)
1) เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและสมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการสหกรณ์ 8,390 ราย 
2) นักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้เรื่องของการสหกรณ์ 1,955 ราย
3) ผู้เข้าอบรมมีแผนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังการอบรม ร้อยละ 100

2. การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ ์(กพก.)
1) เกิดต้นแบบการน าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในสหกรณ์ 4 แห่ง
2) สมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้เรื่องโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.)
1) ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์   

ร้อยละ 100

แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ปี 2564



แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั (ต่อ)

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ปี 2564

4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ทุกหน่วยงาน)
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 12,733 แห่ง
2) สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพ การควบคุมภายใน ในระดับพอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
3) สหกรณ์มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้บริการของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
4) สหกรณ์มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86
5) สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง หรือมีข้อบกพร่องแต่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100
6) กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ร้อยละ 24
7) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร้อยละ 80
8) จ านวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น 70,000 ราย
9) อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
10) จ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 61



แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลคา่

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ปี 2564

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (กพก./กพน./สสจ.)
(เกษตรปลอดภัย/GAP/เกษตรผสมผสาน)
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย จ านวน 128 แห่ง
2) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน จ านวน 6,840 ไร่
3) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย จ านวน 3,868 ราย
4) ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ขยายตัวร้อยละ 3

1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพน./สสจ.)
1) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย จ านวน 365,173 ราย
2) ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง ร้อยละ 3

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลคา่เพือ่สนับสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม



แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสังคม

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ปี 2564

1. โครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (กคร./สสจ.)
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ จ านวน 59 แห่ง
2) กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพ้ืนที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  

จ านวน 40 แห่ง
3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3

2. โครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กคร./สสจ.)
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง  

ตามศักยภาพ จ านวน 73 แห่ง
2) โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 

จ านวน 641 แห่ง
3) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3



แผนงานบรูณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ปี 2564

1. โครงการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (น าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
(กพก./สสจ.)
1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน 500 ราย
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน (กพก./สสจ.)

2.1 เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1) สหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร จ านวน 107 แห่ง
2) รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของ 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ

1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจ จ านวน 400 แห่ง
2) รายได้จากการด าเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3



แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการและตัวชี้วดัตามเอกสารงบประมาณ ปี 2564

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (พัฒนากลไกการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า)
(กพก./สสจ.)
1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์   

จ านวน 146 แห่ง
2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว ร้อยละ 3

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

1) สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ านวน 720 ราย
2) สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กค.)
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการเบิกจ่าย ร้อยละ 100



2. การติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564



2.1 ความส าคัญของการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน



หมวด 7 : การประเมนิผลและการรายงาน

มาตรา 46 ให้ ผอ.ส านักงบประมาณ วางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยระบบการติดตามและประเมินผลให้ประกอบด้วย 1) การ
ติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ 2) ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ   และ 3) ภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 1 : การประเมนิผล

มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผอ.ส านักงบประมาณก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา 50 ให้หน่วยงานรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีสิ้นสุด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.ส านักงบประมาณ
ทราบ ภายใน 45 วัน นับจากสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ 2 : การรายงาน

พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ใช้บังคับตัง้แตว่นัที่ 12 พฤศจิกายน 2561



ข้อ 1 ส านักงบประมาณได้จัดระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ระบบการตดิตามและประเมินผล ของส านักงบประมาณ

ข้อ 2 หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้



2.2 แนวทางการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



❑ กรณีที่ผลงานไม่เป็นไปตามแผนหรือต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ต้องระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

❑ กรณีที่ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ต้องมีเหตุผล/สาเหตุประกอบ

❑ ติดตามผลการด าเนินงานตามกระบวนงาน/กิจกรรมหลัก โดยให้ความส าคัญสูงสุดกับ
ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่สมาชิกหรือประชาชนได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางการตดิตามและประเมนิผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กระบวนการติดตามผลการปฏิบัตงิานและผลการใชจ้่ายงบประมาณ

กองแผนงาน
อธิบดี
กรมส่งเสรมิสหกรณ์

อนุมัตแิผนปฏบิตังิาน

ปี 2564

 สรุป จัดสรร งปม. กระจาย
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564
ให้ทุกหน่วยงาน
 ก าหนดกรอบการติดตามผล
การปฏิบัติงาน/ผลเบิกจ่าย

 จัดท าคู่มือและแนวทางการด าเนินงาน
โครงการให้ สสจ./สสพ. ถือปฏิบัติ
 จัดท าค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด 
(KPI Template) ของงาน/โครงการ
 ก าหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการ

กอง/ส านกั สสจ./สสพ.

 รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูลผลงานและผลเบิกจ่ายของงาน/
โครงการ ปัญหาอุปสรรค และรายงานผลภาพรวมของโครงการ
ส่ง กผง. ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน
 ติดตาม/เร่งรัดการด าเนินงานภาพรวมของโครงการให้บรรลุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดตามเอกสาร งปม. และผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์
ที่ได้รับ
 ประเมินผลโครงการและจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม
เสนออธิบดี

 ประมวลผลงาน/ผลเบิกจ่ายของงาน
โครงการภาพรวมของกรม
เป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี 
(Annual Report)

ผตร.

กรม

 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด
การปฏิบัติงานในพ้ืนทีใ่ห้
บรรลุตามเป้าหมาย

กอง/ส านกั 
กองแผนงาน

รายงาน

หน่วยงานภายนอก

: สงป. สศช. 

สป.กษ. สศก.

รายงานผลงาน/โครงการ ให้ ผตร. 
ใช้เป็นข้อมูลในการเร่งรัดงานกผง. รายงานผลการด าเนินงานภาพรวมของกรม และปัญหา/

อุปสรรคจากการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และรายงาน
หน่วยงานภายนอก 

 วางแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่าย (Action Plan)
 ด าเนินงานตามแผนและกรอบเวลาท่ีก าหนด
 ติดตาม/ตรวจสอบ/เร่งรัดการด าเนินงาน การเบิกจ่าย
ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
 รายงานผลงาน+ผลเบิกจ่ายผ่านช่องทางที่ก าหนด 
(E-project/แบบรายงาน/ระบบงานกรม) วันที่ 25 ของทุกเดือน 
 รายงานผลการแนะน า ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- รายเดือน วันที่ 25 ของทุกเดือน 
- รายปี (จัดท าสรุปเป็นรายแห่ง) ภายใน 15 ส.ค. 2564

 จัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2565 เป็นรายแห่ง
ภายใน 30 ส.ค. 2564

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของ สสจ./สสพ.



การรายงานผลการปฏบิตังิานผา่นระบบ E-project

 ติดตามความคืบหนา้การด าเนนิงานและการเบกิจ่าย

งบประมาณของงาน/โครงการที่รับผดิชอบ

 ติดตามการจัดส่งรายงานผลการปฏบิตังิานงาน/

โครงการที่รบัผดิชอบ



ประเด็นที่พบจากการติดตามผลการปฏิบตังิานป ี2563 

กระบวนการวางแผนการปฏิบัตงิาน

กระบวนการปฏบิัตงิาน

การจัดท าแผนส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นรายแห่ง ควรน าข้อมูลจากการวิเคราะห์สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ผลส าเร็จของการส่งเสริม
หรือประเด็นที่ไม่บรรลเุป้าหมายในปีที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมาย/ประเด็นส าคัญ ของแผนการส่งเสริมในปีต่อไป

กอง/ส านัก ผู้รับผิดชอบหลักของงาน/โครงการ ต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ เพ่ืออธิบายตัวช้ีวัด กิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีแนวทางการปฏบิัตงิานไปในแนวทางเดียวกัน

 การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ควรก าหนดระยะเวลาด าเนินกิจกรรมและการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับคู่มือ แนวทางปฏิบัติและแผนเร่งรัด  
การเบิกจ่ายของกรม

 เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ แผนงานยุทธศาสตร์ สสจ. ต้องจัดท าโครงการและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติโครงการ ก่อนเริ่มด าเนินงานในกิจกรรมย่อยต่าง ๆ 
 ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการเบิกจ่าย ควรก าหนดแผนการเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบให้  

ครอบคลุมทุกเดือน
 ไม่ควรมุ่งเน้นแต่ผลงานตามค่าป้าหมายในระดับกิจกรรม ควรให้ความส าคัญกับ ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่เกษตรกรสมาชิกไดร้ับ 

ตามวัตถุประสงค์ของการปฏบิัตงิาน 
 ควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามขอ้สั่งการของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ให้เกิดผลงาน

ที่เป็นรูปธรรม



ประเด็นที่พบจากการติดตามผลการปฏิบตังิานป ี2563 

กระบวนการติดตาม/ตรวจสอบ/รายงานผล

 การรายงานข้อมูลส าคัญ เช่น ปริมาณธุรกิจ โปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สสจ./สสพ. ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการส่ง
รายงาน เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลในภาพรวมมีความครบถ้วน ถูกต้อง

 การเก็บข้อมูลเชิงผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ควรมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ และควรจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ 
เริ่มต้นโครงการ

 เงินอุดหนุนให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการใช้ประโยชน์ 
จากอุปกรณ/์สิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยติดตามในวาระการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และรายงานข้อมูลผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

 กรณีเงินอุดหนุนที่โอนให้สหกรณ์แล้วเหลือจากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ สสจ. จะต้องเร่งรัดติดตามให้  
สหกรณ์ส่งเงินคืนกรม

 เมื่อด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น หน่วยงานต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสนอให้ผูอ้นุมัติงาน/  
โครงการทราบด้วย


