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 สรุปผลการประเมิน

ภาพรวม

  - ระดับคุณภาพ = 

84.7892 คะแนนข้ึนไป

 - ระดับมาตรฐาน = 

79.8467 - 84.7891 

 - ระดับปานกลาง = 

74.9042 - 79.8466 

Ÿ - ระดับต้องปรับปรุง = ต ่า

กว่า 74.9042

1.1 ผลการ

แนะน่าส่งเสริม 

พัฒนา และก่ากับ

ดูแลการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

1.2 ผลการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาความ

เข้มแข็งของ

สหกรณ์ 

1.3 ผลการ

ปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่าย

งบประมาณของ

งาน/โครงการตาม

แผนฯ ปี 2563 

(7 โครงการ)

1.4 ผลการ

ก่ากับ และ

ติดตามการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรตาม

โครงการไทย

นิยม ยั งยืน

1.5 ผลการ

ขับเคลื อนงาน

ตามนโยบาย

ส่าคัญของ

รัฐบาลและ กษ. 

(6 งาน/โครงการ)

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  1

(เต็ม 60 คะแนน)

2.1 กระบวนการ

วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

(Action Plan) 

และการติดตาม

เร่งรัดการ

ด่าเนินงาน

2.2 การบริหาร

งบประมาณ

รายจ่ายงบ

ลงทุนและงบ

เงินอุดหนุนที 

หน่วยงานได้รับ

2.3 การจัดท่า

แผนแนะน่า 

ส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ปี

 2564

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  2

(เต็ม 25 คะแนน)

3.1 การ

จัดส่งข้อมูล 

รายงาน และ

เอกสาร

ส่าคัญต่าง ๆ

 ตามที 

ก่าหนด 

3.2 การจัดท่า

รายงานผลการ

ด่าเนินงาน

ประจ่าปีของ

หน่วยงาน 

(Annual 

Report)

3.3 การรายงาน

และจัดท่า

ฐานข้อมูล/

สารสนเทศที 

ส่าคัญเพื อ

รองรับภารกิจ

ของหน่วยงาน 

3.4 การรายงานข้อมูล

การติดตามการใช้

ประโยชน์จากอุปกรณ์/

สิ งก่อสร้างที สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  3

(เต็ม 15 คะแนน)

 100 คะแนน 24 คะแนน 12 คะแนน 12 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 25 คะแนน 6 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 15 คะแนน

MAX 90.9253 98.4217 91.5654 97.0690 100.0000 100.0000 53.9074 95.8462 100.0000 96.2500 23.9083 95.7500 97.1000 95.8333 100.0000 14.5145

 MIN 66.0372 52.4020 46.1045 47.8426 0.0000 62.1258 39.0919 28.6667 61.5383 38.8636 12.8117 74.2778 71.4000 42.9167 50.0000 11.0606

AVERAGE 79.8464 74.5111 75.6690 82.1305 83.1017 91.6419 47.2401 73.6207 98.3999 72.6836 19.5504 87.0435 86.2022 80.6759 94.2308 13.0559

SD. 4.9424 9.8539 8.2943 8.3482 15.5665 7.5695 3.3046 15.1980 6.8586 13.4962 2.2783 4.9764 5.0862 10.4186 16.0777 0.6858
คะแนนเต็ม ระดับ 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 60 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 25 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 15 คะแนน

1  สสจ.สุรินทร์ คุณภาพ

2  สสจ.พิจิตร คุณภาพ

3  สสจ.เพชรบุรี คุณภาพ

4  สสจ.ปัตตานี คุณภาพ

5  สสจ.สงขลา คุณภาพ

6  สสจ.นครราชสีมา คุณภาพ

7  สสจ.จันทบุรี คุณภาพ

8  สสจ.ขอนแก่น คุณภาพ

9  สสจ.สมุทรสงคราม คุณภาพ

10  สสจ.นครศรีธรรมราช คุณภาพ

ระดับคุณภาพ              = 50.5450 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 19.5508 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 13.0561 คะแนน ข้ึนไป

ระดับมาตรฐาน            = 47.2403 - 50.5449 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 17.2724 - 19.5507 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 12.3702 - 13.0560 คะแนน

ระดับปานกลาง           = 43.9356 - 47.2402 คะแนน ระดับปานกลาง           = 14.9940 - 17.2723 คะแนน ระดับปานกลาง            = 11.6843 - 12.3701 คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 43.9356 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 14.9940 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 11.6843 คะแนน

ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดและส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและ

จัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

กระบวนงานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  1  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 

ภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน 

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

หมายเหตุ : เรียงล่าดับตามผลคะแนนรวม

ระดับปานกลาง 29 จังหวัด

ระดับต้องปรับปรุง 11 จังหวัด

องค์ประกอบที  1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 

และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงานใน

การปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ 

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

คะแนนดิบ

ระดับคุณภาพ 10 จังหวัด

ระดับมาตรฐาน 28 จังหวัด

ที  หน่วยงาน

 คะแนนรวม

องค์ประกอบที 

(1)+(2)+(3)



 สรุปผลการประเมิน

ภาพรวม

  - ระดับคุณภาพ = 84.7892

 คะแนนข้ึนไป

 - ระดับมาตรฐาน = 79.8467

 - 84.7891 

 - ระดับปานกลาง = 

74.9042 - 79.8466 

Ÿ - ระดับต้องปรับปรุง = ต ่า

กว่า 74.9042

1.1 ผลการ

แนะน่าส่งเสริม 

พัฒนา และก่ากับ

ดูแลการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

1.2 ผลการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาความ

เข้มแข็งของ

สหกรณ์ 

1.3 ผลการ

ปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่าย

งบประมาณของ

งาน/โครงการตาม

แผนฯ ปี 2563 

(7 โครงการ)

1.4 ผลการก่ากับ 

และติดตามการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรตาม

โครงการไทยนิยม 

ยั งยืน

1.5 ผลการ

ขับเคลื อนงาน

ตามนโยบาย

ส่าคัญของ

รัฐบาลและ กษ. 

(6 งาน/โครงการ)

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  1

(เต็ม 60 คะแนน)

2.1 กระบวนการ

วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

(Action Plan) 

และการติดตาม

เร่งรัดการ

ด่าเนินงาน

2.2 การบริหาร

งบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุน

และงบเงิน

อุดหนุนที 

หน่วยงานได้รับ

2.3 การจัดท่า

แผนแนะน่า 

ส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ปี

 2564

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  2

(เต็ม 25 คะแนน)

3.1 การจัดส่ง

ข้อมูล รายงาน

 และเอกสาร

ส่าคัญต่าง ๆ 

ตามที ก่าหนด 

3.2 การจัดท่า

รายงานผลการ

ด่าเนินงาน

ประจ่าปีของ

หน่วยงาน 

(Annual 

Report)

3.3 การรายงาน

และจัดท่า

ฐานข้อมูล/

สารสนเทศที 

ส่าคัญเพื อรองรับ

ภารกิจของ

หน่วยงาน 

3.4 การรายงานข้อมูล

การติดตามการใช้

ประโยชน์จากอุปกรณ์/

สิ งก่อสร้างที สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  3

(เต็ม 15 คะแนน)

 100 คะแนน 24 คะแนน 12 คะแนน 12 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 25 คะแนน 6 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 15 คะแนน

MAX 90.9253 98.4217 91.5654 97.0690 100.0000 100.0000 53.9074 95.8462 100.0000 96.2500 23.9083 95.7500 97.1000 95.8333 100.0000 14.5145

 MIN 66.0372 52.4020 46.1045 47.8426 0.0000 62.1258 39.0919 28.6667 61.5383 38.8636 12.8117 74.2778 71.4000 42.9167 50.0000 11.0606

AVERAGE 79.8464 74.5111 75.6690 82.1305 83.1017 91.6419 47.2401 73.6207 98.3999 72.6836 19.5504 87.0435 86.2022 80.6759 94.2308 13.0559

SD. 4.9424 9.8539 8.2943 8.3482 15.5665 7.5695 3.3046 15.1980 6.8586 13.4962 2.2783 4.9764 5.0862 10.4186 16.0777 0.6858
คะแนนเต็ม ระดับ 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 60 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 25 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 15 คะแนน

1  สสจ.ฉะเชิงเทรา มาตรฐาน

2  สสจ.ตราด มาตรฐาน

3  สสจ.นครนายก มาตรฐาน

4  สสจ.บุรีรัมย์ มาตรฐาน

5  สสจ.ปทุมธานี มาตรฐาน

6  สสจ.ปราจีนบุรี มาตรฐาน

7  สสจ.พระนครศรีอยุธยา มาตรฐาน

8  สสจ.พะเยา มาตรฐาน

9  สสจ.พังงา มาตรฐาน

10  สสจ.เพชรบูรณ์ มาตรฐาน

11  สสจ.ภูเก็ต มาตรฐาน

12  สสจ.มหาสารคาม มาตรฐาน

13  สสจ.แม่ฮ่องสอน มาตรฐาน

14  สสจ.ร้อยเอ็ด มาตรฐาน

15  สสจ.ระนอง มาตรฐาน

16  สสจ.ระยอง มาตรฐาน

17  สสจ.ราชบุรี มาตรฐาน

18  สสจ.ล าปาง มาตรฐาน

19  สสจ.ศรีสะเกษ มาตรฐาน

20  สสจ.สกลนคร มาตรฐาน

21  สสจ.สมุทรปราการ มาตรฐาน

22  สสจ.สมุทรสาคร มาตรฐาน

23  สสจ.สระบุรี มาตรฐาน

24  สสจ.หนองคาย มาตรฐาน

25  สสจ.อ่างทอง มาตรฐาน

26  สสจ.อ านาจเจริญ มาตรฐาน

27  สสจ.อุทัยธานี มาตรฐาน

28  สสจ.อุบลราชธานี มาตรฐาน

ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดและส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

หมายเหตุ : เรียงล่าดับตามตัวอักษร

ระดับปานกลาง 29 จังหวัด

ระดับต้องปรับปรุง 11 จังหวัด

องค์ประกอบที  1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 

และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงาน

ในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ 

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

คะแนนดิบ

ระดับคุณภาพ 10 จังหวัด

ระดับมาตรฐาน 28 จังหวัด

ที  หน่วยงาน

 คะแนนรวม

องค์ประกอบที 

(1)+(2)+(3)



ระดับคุณภาพ              = 50.5450 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 19.5508 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 13.0561 คะแนน ข้ึนไป

ระดับมาตรฐาน            = 47.2403 - 50.5449 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 17.2724 - 19.5507 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 12.3702 - 13.0560 คะแนน

ระดับปานกลาง           = 43.9356 - 47.2402 คะแนน ระดับปานกลาง           = 14.9940 - 17.2723 คะแนน ระดับปานกลาง            = 11.6843 - 12.3701 คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 43.9356 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 14.9940 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 11.6843 คะแนน

องค์ประกอบที  1  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 

ภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน 

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

กระบวนงานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและ

จัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)



 สรุปผลการประเมิน

ภาพรวม

  - ระดับคุณภาพ = 84.7892

 คะแนนข้ึนไป

 - ระดับมาตรฐาน = 79.8467

 - 84.7891 

 - ระดับปานกลาง = 

74.9042 - 79.8466 

Ÿ - ระดับต้องปรับปรุง = ต ่า

กว่า 74.9042

1.1 ผลการแนะน่า

ส่งเสริม พัฒนา 

และก่ากับดูแลการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

1.2 ผลการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาความ

เข้มแข็งของ

สหกรณ์ 

1.3 ผลการ

ปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่าย

งบประมาณของ

งาน/โครงการตาม

แผนฯ ปี 2563 

(7 โครงการ)

1.4 ผลการก่ากับ 

และติดตามการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรตาม

โครงการไทยนิยม 

ยั งยืน

1.5 ผลการ

ขับเคลื อนงาน

ตามนโยบาย

ส่าคัญของ

รัฐบาลและ กษ. 

(6 งาน/

โครงการ)

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  1

(เต็ม 60 คะแนน)

2.1 กระบวนการ

วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

(Action Plan) 

และการติดตาม

เร่งรัดการ

ด่าเนินงาน

2.2 การบริหาร

งบประมาณ

รายจ่ายงบลงทุน

และงบเงิน

อุดหนุนที 

หน่วยงานได้รับ

2.3 การจัดท่า

แผนแนะน่า 

ส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ปี 

2564

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  2

(เต็ม 25 คะแนน)

3.1 การจัดส่ง

ข้อมูล รายงาน

 และเอกสาร

ส่าคัญต่าง ๆ 

ตามที ก่าหนด 

3.2 การจัดท่า

รายงานผลการ

ด่าเนินงาน

ประจ่าปีของ

หน่วยงาน 

(Annual 

Report)

3.3 การรายงาน

และจัดท่า

ฐานข้อมูล/

สารสนเทศที 

ส่าคัญเพื อรองรับ

ภารกิจของ

หน่วยงาน 

3.4 การรายงานข้อมูล

การติดตามการใช้

ประโยชน์จากอุปกรณ์/

สิ งก่อสร้างที สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  3

(เต็ม 15 คะแนน)

 100 คะแนน 24 คะแนน 12 คะแนน 12 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 25 คะแนน 6 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 15 คะแนน

MAX 90.9253 98.4217 91.5654 97.0690 100.0000 100.0000 53.9074 95.8462 100.0000 96.2500 23.9083 95.7500 97.1000 95.8333 100.0000 14.5145

 MIN 66.0372 52.4020 46.1045 47.8426 0.0000 62.1258 39.0919 28.6667 61.5383 38.8636 12.8117 74.2778 71.4000 42.9167 50.0000 11.0606

AVERAGE 79.8464 74.5111 75.6690 82.1305 83.1017 91.6419 47.2401 73.6207 98.3999 72.6836 19.5504 87.0435 86.2022 80.6759 94.2308 13.0559

SD. 4.9424 9.8539 8.2943 8.3482 15.5665 7.5695 3.3046 15.1980 6.8586 13.4962 2.2783 4.9764 5.0862 10.4186 16.0777 0.6858
คะแนนเต็ม ระดับ 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 60 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 25 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 15 คะแนน

1  สสจ.กระบ่ี ปานกลาง

2  สสจ.กาญจนบุรี ปานกลาง

3  สสจ.กาฬสินธ์ุ ปานกลาง

4  สสจ.ก าแพงเพชร ปานกลาง

5  สสจ.ชลบุรี ปานกลาง

6  สสจ.ชัยนาท ปานกลาง

7  สสจ.ชัยภูมิ ปานกลาง

8  สสจ.เชียงราย ปานกลาง

9  สสจ.เชียงใหม่ ปานกลาง

10  สสจ.ตรัง ปานกลาง

11  สสจ.ตาก ปานกลาง

12  สสจ.นครปฐม ปานกลาง

13  สสจ.นครพนม ปานกลาง

14  สสจ.นนทบุรี ปานกลาง

15  สสจ.น่าน ปานกลาง

16  สสจ.บึงกาฬ ปานกลาง

17  สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปานกลาง

18  สสจ.พัทลุง ปานกลาง

19  สสจ.แพร่ ปานกลาง

20  สสจ.ยโสธร ปานกลาง

21  สสจ.ยะลา ปานกลาง

22  สสจ.ลพบุรี ปานกลาง

23  สสจ.ล าพูน ปานกลาง

24  สสจ.เลย ปานกลาง

25  สสจ.สตูล ปานกลาง

26  สสจ.สุโขทัย ปานกลาง

27  สสจ.สุพรรณบุรี ปานกลาง

28  สสจ.หนองบัวล าภู ปานกลาง

29  สสจ.อุตรดิตถ์ ปานกลาง

ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดและส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

หมายเหตุ : เรียงล่าดับตามตัวอักษร

ระดับปานกลาง 29 จังหวัด

ระดับต้องปรับปรุง 11 จังหวัด

องค์ประกอบที  1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 

และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงานใน

การปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ 

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

คะแนนดิบ

ระดับคุณภาพ 10 จังหวัด

ระดับมาตรฐาน 28 จังหวัด

ที  หน่วยงาน

 คะแนนรวม

องค์ประกอบที 

(1)+(2)+(3)



ระดับคุณภาพ              = 50.5450 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 19.5508 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 13.0561 คะแนน ข้ึนไป

ระดับมาตรฐาน            = 47.2403 - 50.5449 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 17.2724 - 19.5507 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 12.3702 - 13.0560 คะแนน

ระดับปานกลาง           = 43.9356 - 47.2402 คะแนน ระดับปานกลาง           = 14.9940 - 17.2723 คะแนน ระดับปานกลาง            = 11.6843 - 12.3701 คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 43.9356 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 14.9940 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 11.6843 คะแนน

องค์ประกอบที  1  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจ

ยุทธศาสตร์ และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน 

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

กระบวนงานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและ

จัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)



 สรุปผลการประเมิน

ภาพรวม

  - ระดับคุณภาพ = 84.7892 

คะแนนข้ึนไป

 - ระดับมาตรฐาน = 79.8467

 - 84.7891 

 - ระดับปานกลาง = 74.9042

 - 79.8466 

Ÿ - ระดับต้องปรับปรุง = 

ต ่ากว่า 74.9042

1.1 ผลการ

แนะน่าส่งเสริม 

พัฒนา และ

ก่ากับดูแลการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 

1.2 ผลการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาความ

เข้มแข็งของ

สหกรณ์ 

1.3 ผลการ

ปฏิบัติงานและผล

การใช้จ่าย

งบประมาณของ

งาน/โครงการตาม

แผนฯ ปี 2563 

(7 โครงการ)

1.4 ผลการก่ากับ 

และติดตามการ

ด่าเนินงานของ

สหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรตาม

โครงการไทยนิยม 

ยั งยืน

1.5 ผลการ

ขับเคลื อนงาน

ตามนโยบาย

ส่าคัญของ

รัฐบาลและ กษ. 

(6 งาน/โครงการ)

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  1

(เต็ม 60 คะแนน)

2.1 

กระบวนการ

วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 

(Action Plan)

 และการติดตาม

เร่งรัดการ

ด่าเนินงาน

2.2 การบริหาร

งบประมาณ

รายจ่ายงบ

ลงทุนและงบ

เงินอุดหนุนที 

หน่วยงานได้รับ

2.3 การจัดท่า

แผนแนะน่า 

ส่งเสริมและ

พัฒนาสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร ปี 

2564

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  2

(เต็ม 25 คะแนน)

3.1 การจัดส่ง

ข้อมูล รายงาน 

และเอกสาร

ส่าคัญต่าง ๆ 

ตามที ก่าหนด 

3.2 การจัดท่า

รายงานผลการ

ด่าเนินงาน

ประจ่าปีของ

หน่วยงาน 

(Annual Report)

3.3 การรายงาน

และจัดท่า

ฐานข้อมูล/

สารสนเทศที ส่าคัญ

เพื อรองรับภารกิจ

ของหน่วยงาน 

3.4 การรายงานข้อมูล

การติดตามการใช้

ประโยชน์จากอุปกรณ์/

สิ งก่อสร้างที สหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกรได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐ

รวมคะแนน

องค์ประกอบที  3

(เต็ม 15 คะแนน)

 100 คะแนน 24 คะแนน 12 คะแนน 12 คะแนน 6 คะแนน 6 คะแนน 60 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน 25 คะแนน 6 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 15 คะแนน

MAX 90.9253 98.4217 91.5654 97.0690 100.0000 100.0000 53.9074 95.8462 100.0000 96.2500 23.9083 95.7500 97.1000 95.8333 100.0000 14.5145

 MIN 66.0372 52.4020 46.1045 47.8426 0.0000 62.1258 39.0919 28.6667 61.5383 38.8636 12.8117 74.2778 71.4000 42.9167 50.0000 11.0606

AVERAGE 79.8464 74.5111 75.6690 82.1305 83.1017 91.6419 47.2401 73.6207 98.3999 72.6836 19.5504 87.0435 86.2022 80.6759 94.2308 13.0559

SD. 4.9424 9.8539 8.2943 8.3482 15.5665 7.5695 3.3046 15.1980 6.8586 13.4962 2.2783 4.9764 5.0862 10.4186 16.0777 0.6858
คะแนนเต็ม ระดับ 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 60 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 25 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 100 คะแนน 15 คะแนน

1  สสพ. 1 ต้องปรับปรุง

2  สสพ. 2 ต้องปรับปรุง

3  สสจ.ชุมพร ต้องปรับปรุง

4  สสจ.นครสวรรค์ ต้องปรับปรุง

5  สสจ.นราธิวาส ต้องปรับปรุง

6  สสจ.พิษณุโลก ต้องปรับปรุง

7  สสจ.มุกดาหาร ต้องปรับปรุง

8  สสจ.สระแก้ว ต้องปรับปรุง

9  สสจ.สิงห์บุรี ต้องปรับปรุง

10  สสจ.สุราษฎร์ธานี ต้องปรับปรุง

11  สสจ.อุดรธานี ต้องปรับปรุง

ระดับคุณภาพ              = 50.5450 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 19.5508 คะแนน ข้ึนไป ระดับคุณภาพ              = 13.0561 คะแนน ข้ึนไป

ระดับมาตรฐาน            = 47.2403 - 50.5449 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 17.2724 - 19.5507 คะแนน ระดับมาตรฐาน            = 12.3702 - 13.0560 คะแนน

ระดับปานกลาง           = 43.9356 - 47.2402 คะแนน ระดับปานกลาง           = 14.9940 - 17.2723 คะแนน ระดับปานกลาง            = 11.6843 - 12.3701 คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 43.9356 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 14.9940 คะแนน ระดับต้องปรับปรุง        = ต ่ากว่า 11.6843 คะแนน

ผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส่านักงานสหกรณ์จังหวัดและส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

หมายเหตุ : เรียงล่าดับตามตัวอักษร

องค์ประกอบที  1  ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 

ภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน 

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

กระบวนงานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและ

จัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ระดับปานกลาง 29 จังหวัด

ระดับต้องปรับปรุง 11 จังหวัด

องค์ประกอบที  1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 

และนโยบายส่าคัญเร่งด่วน (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

องค์ประกอบที  2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงาน

ในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

องค์ประกอบที  3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดท่าฐานข้อมูลส่าคัญ 

(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

คะแนนดิบ

ระดับคุณภาพ 10 จังหวัด 

ระดับมาตรฐาน 28 จังหวัด

ที  หน่วยงาน

 คะแนนรวม

องค์ประกอบที 

(1)+(2)+(3)


