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โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวดัและส านักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             

 
1. เลขที่โครงการ  กผง.  2/2563 

2. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด   
                        และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน 

4. หลักการและเหตุผล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ      

เป็นกระบวนการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ื อประโยชน์สุขของประชาชน
ผู้รับบริการ และเป็นไปตามหลักการส าคัญข้อหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (3) และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากน้อยเพียงใด เพ่ือก ากับ ตรวจสอบให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพ่ือจะได้พิจารณาปรับปรุง
กระบวนการท างานให้บรรลุผลส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก าหนด  
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน  และส่งเสริม จูงใจให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการ กองแผนงานจึงได้จัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมินสูงสุดล าดับที่ 
1 – 10 ของประเทศ โดยก าหนดให้มีการประกาศผลการประเมินและมอบโล่รางวัลในวันงานประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1 เพ่ือประเมินคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.2 เพ่ือคัดเลือกและมอบโล่รางวัลแก่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมินสูงสุดล าดับที่ 1 – 10  
ของประเทศ 

6. เป้าหมาย... 
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6. เป้าหมาย 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จ านวน 78 หน่วยงาน  

7. กระบวนการด าเนินงาน  
7.1 กองแผนงานจัดท าโครงการและก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนออธิบดีเห็นชอบ และแจ้งให้ส านัก/กอง/ศูนย์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติตามกรอบประเมินที่ก าหนด  
                7.2 ส านัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการด าเนินงานของงาน/โครงการ (ผลงานสะสม    
10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) เป็นรายจังหวัด/พ้ืนที่ และข้อมูลที่ก าหนด
ตามองค์ประกอบและประเด็นการประเมิน จัดส่งให้กองแผนงาน 

7.3 กองแผนงานรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครตามองค์ประกอบและประเด็นการประเมินที่ก าหนด 

7.4 กองแผนงานลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

7.5 สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 น าเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบและประกาศผลการประเมินผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน 
       7.6 มอบโล่รางวัลแก่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร   
ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมินสูงสุดล าดับที่ 1 – 10 ของประเทศ  
ในวันงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 10 เดือน

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบโล่รางวัลในวันงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้าย    
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ในเดือนกันยายน 2563 

9. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ 
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองอ านวยการงานส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กองแผนงาน) เพ่ือจัดท าโล่รางวัล จ านวน 10 รางวัล 
เป็นเงิน 18,190 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

10. ผลผลิต 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 78 หน่วยงาน 
 
 
 
 

11. ผลที่คาดว่า... 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลส าหรับใช้ตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ 

การจัดสรรงบประมาณ การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของ
แผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป 

11.2 หน่วยงานสามารถใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการและจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป   
                11.3 หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการประกาศเกียรติคุณ สามารถสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน 

11.4 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเห็นความส าคัญของกระบวนการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ที่น าไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างาน  

12. เจ้าหน้าที่ด าเนินโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ     นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์   รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้อ านวยการโครงการ    นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ผู้บริหารโครงการ     นายนาถ บ ารุงพาณิชย์  ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 
เจ้าหน้าที่โครงการ     เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน 
 
********************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ       
เป็นกระบวนการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของป ระชาชน
ผู้รับบริการ และเป็นไปตามหลักการส าคัญข้อหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (3) และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากน้อยเพียงใด เพ่ือก ากับ ตรวจสอบให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพ่ือจะได้พิจารณาปรับปรุง
กระบวนการท างานให้บรรลุผลส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก าหนด 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน และส่งเสริม จูงใจให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส่วนราชการ ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงานได้ก าหนดกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริ มสหกรณ์
กรุงเทพมหานครขึ้น โดยประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
 2. รอบระยะเวลาการประเมิน 
 3. องค์ประกอบและประเด็นการประเมิน 
 4. หลักเกณฑ์และการแปลผลการประเมิน  
 5. การประกาศผลการประเมินและการมอบโล่รางวัล  
 6. กระบวนการด าเนินงานและหน่วยงานรับผิดชอบ 
โดยมีรายละเอียดของกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1.1 เพ่ือประเมินคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเห็นความส าคัญของกระบวนการและประสิทธิภาพของ 

การปฏิบัติงาน ที่น าไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท างาน  

1.3 เพ่ือเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน  
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1.4 เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับใช้ตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ 
การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการ  และจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณต่อไป  

2. รอบระยะเวลาการประเมิน 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 10 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ผลงาน
สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563  

3. องค์ประกอบและประเด็นการประเมิน 
 ประเมินจากผลส าเร็จของงานที่หน่วยงานควรด าเนินการได้ในรอบ 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 – กรกฎาคม 2563) ใน 4 มิติ ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากผลผลิต 
และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และความคุ้มค่าจากการปฏิบัติภารกิจจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รวมถึงมีกระบวนงาน 
ในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การบริหารงบประมาณ  
การติดตามผลและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการส่งรายงานผลการด าเนินงาน
และข้อมูลส าคัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรมก าหนด โดยกรอบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ดังนี้ 

องค์ประกอบการประเมิน/ประเด็นการประเมิน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญเร่งด่วน   
   1.1 ผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
   1.2 ผลการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (การรักษา/ยกระดับชั้น
สหกรณ์)  
   1.3 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ส าคัญตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 งาน/โครงการ 
   1.3 ผลการก ากับ และติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   1.4 ผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ านวน 6 งาน/โครงการ 

60 

องค์ประกอบที่  2 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงาน 
ในการปฏิบัติราชการ 
   2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และการติดตาม/เร่งรัดการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับ 
   2.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับ 
   2.3 การจัดท าแผนแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

25 
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องค์ประกอบการประเมิน/ประเด็นการประเมิน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลส าคัญ 
   3.1 การจัดส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารส าคัญต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 
   3.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน (Annual Report) 
   3.3 การรายงานและจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
   3.4 การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
  

15 

4. หลักเกณฑ์และการแปลผลการประเมิน  
 4.1 การประเมินระดับองค์ประกอบ  พิจารณาจากผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
หรือผลส าเร็จตามประเด็นการประเมินที่ก าหนดตามกรอบการประเมินผล 
 4.2 สรุปผลการประเมินระดับหน่วยงาน พิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยค านวณ 
เป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

      1) ระดับคุณภาพ  
      2) ระดับมาตรฐาน 
      3) ระดับปานกลาง  
      3) ระดับต้องปรับปรุง 

5. การประกาศผลการประเมินและการมอบโล่รางวัล จะประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เป็นระดับ และมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมิน
สูงสุดล าดับที่ 1 – 10 จ านวน 10 รางวัล โดยก าหนดการมอบโล่รางวัลในวันงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2563  

6. กระบวนการด าเนินงานและหน่วยงานรับผิดชอบ 

ขั้นตอน ก าหนดการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   1. ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
แจ้งให้ สสจ./สสพ. และกอง/ส านักที่เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ  
 

ภายใน 
เดือนกรกฎาคม 

2563 

กผง. 

   2. กอง/ส านัก/ศูนย์ ที่เก่ียวข้องรวบรวมผลการด าเนินงานของงาน/
โครงการ (ผลงานสะสม 10 เดือน) เป็นรายจังหวัด/พ้ืนที่ และข้อมูล 
ที่ก าหนดตามองค์ประกอบและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
       2.1 ผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
       2.2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/
โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส าคัญตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 7 งาน/โครงการ 
 

ภายในวันที่  
10 สิงหาคม 

2563 

 
 
 

กผง. 
 

กพก./กพน./
กคร. 
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ขั้นตอน ก าหนดการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       2.3 ผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 6 งาน/โครงการ 
       2.5 การรายงานและจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือ
รองรับภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ 
              - ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 
       - ระบบปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
    - ระบบจดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
       2.6 การรายงานและจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารส าคัญ ได้แก่ 
             - การส ารวจข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
             - การรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร  
       2.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับแผนงาน/โครงการและ
ภาพรวมรายจังหวัด 
 

กพก./กพน./
กพง./กผง. 

 
 

ศสท. 
กพก./กพง. 

สนม. 
 

กผง. 
 
 

ศวส. 
 

กค. 

   3. ประมวลผลการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ตามองค์ประกอบและ
ประเด็นการประเมินที่ก าหนด 

ภายในวันที่  
31 สิงหาคม 

2563 

กผง. 

   4. ลงพ้ืนที่หรือประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
ผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริม
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. ในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

สิงหาคม - 
กันยายน 2563 

กผง. 

   5. สรุปผลการประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าเสนออธิบดี ให้ความเห็นชอบ
และประกาศผลการประเมิน 
 

กันยายน 2563 กผง. 
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รายละเอียดขององค์ประกอบและประเด็นการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วน (ผลงาน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

ประเมินจาก 

 1.1 ผลการแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) 
พิจารณาจาก 
  1) รายงานผลการด าเนินงานเข้าแนะน าส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี แผนการแนะน าส่งเสริมรายแห่ง และแผนการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  
   2) รายงานผลการแนะน าส่งเสริมด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ด้านการพัฒนาการด าเนิน
ธุรกิจ และด้านการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
           3) ผลส าเร็จของแนะน าส่งเสริมการเพ่ิมจ านวนสมาชิก การปิดบัญชี ประชุมใหญ่ และผลมาตรฐาน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 1.2 ผลการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (การรักษา/ยกระดับชั้นสหกรณ์) 
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) ซึ่งหน่วยงานได้ด าเนินการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือรักษา/ยกระดับสหกรณ์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณท์ั้ง 4 ด้าน โดยพิจารณาจาก 
  1) รายงานผลการด าเนินงานเข้าแนะน าส่งเสริมเพ่ือรักษา/ยกระดับสหกรณ์ตามเกณฑ์จัดระดับ
ความเข้มแข็งของสหกรณ์  
         2) ผลส าเร็จของการส่งเสริมเพ่ือรักษา/ยกระดับสหกรณ์ตามเกณฑ์จัดระดับความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ความสามารถในการให้บริการสมาชิก ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ คุณภาพ 
การควบคุมภายใน และการแก้ไขข้อบกพร่อง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

    1.3 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส าคัญตาม
เอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
7 งาน/โครงการ (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) ประกอบด้วย 
  1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ (กพน.) 
  2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง (กคร.) 
         3) โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กคร.) 
             4) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพน.) 
             5) โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร (กพน.) 
         6) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรของ
สหกรณ ์(กพก.) 
         7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร (กพน.) 
โดยพิจารณาจาก  
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  - ผลการปฏิบัติงานในระดับ “ผลผลิต” 
        ประเมินจากผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/เงื่อนเวลา  
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ Action Plan ที่กรมก าหนด กรณีที่ไม่ได้ก าหนด Action Plan จะยึดหลัก
ผลงานหรือขั้นตอนที่ควรด าเนินการได้ในช่วงที่ท าการประเมินผล  
      - ผลการปฏิบัติงานในระดับ “ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ” 
        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ
งานโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณาผลงานที่ควรด าเนินการได้ในช่วงที่ท าการประเมินผล 
      - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
        ประเมินจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับ  
ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังหรือกรมก าหนด 

 1.4 ผลการก ากับ และติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) พิจารณาจาก  
       ผลการด าเนินงาน ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง และผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ
จากการด าเนินงานโครงการ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประมวลข้อมูลจากระบบติดตาม
งบประมาณ ไทยนิยมยั่งยืน พ.ศ. 2561 ผลงาน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 

 1.5 ผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 
6 งาน/โครงการ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) ประกอบด้วย 
         1) โครงการ Supermarket สหกรณ์ (กพง./กพก.) 
        2) โครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กพก.) 
         3) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63 (กพก.) 
         4) โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพ่ือรองรับผลกระทบของไวรัส  
โควิค-19 (กพก.) 
         5) การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์ (กพน.) 
         6) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ (กผง.) 
โดยพิจารณาจาก 
      ผลการด าเนินงานหรือผลส าเร็จในแต่ละนโยบายตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย และผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณต์ามแนวทาง/วิธีปฏิบัติที่ส านัก/กองเจ้าภาพก าหนด 
 
องค์ประกอบที่ 2  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนงานในการปฏิบัติราชการ  
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)  
ประเมินจาก  

 2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และการติดตาม/เร่งรัดการด าเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจาก  
               1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของงาน/โครงการที่ สสจ./สสพ. รับผิดชอบ  
มีความครบถ้วน มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่หน่วยงานย่อย ระบุชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณในแต่ละกิจกรรมและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกองแผนงานจะตรวจสอบและประเมินจาก
ข้อมูลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
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         2) รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมประจ าเดือน หรือการประชุมติดตามงาน
ที่ สสจ./สสพ. ได้ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 โดยจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลให้ 
กองแผนงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
              3) ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องตามกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ใช้การอ้างอิงการปฏิบัติงานของสสจ./
สสพ. ได้ โดยกองแผนงานจะแจ้งให้ สสจ./สสพ. จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน     

 2.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับ  (คะแนนเต็ม  
5 คะแนน) พิจารณาจาก 
   ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   2.3 การจัดท าแผนแนะน าส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจาก 
        ความครบถ้วนของข้อมูล ความทันเวลาในการจัดส่งข้อมูล คุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตามศักยภาพและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่ง และคุณภาพของการจัดท าแผนการแนะน า
ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลเป็นรายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่สามารถใช้เป็นแผนส าหรับการแนะน า 
ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้  
 
องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลส าคัญ (คะแนนเต็ม  
15 คะแนน) 

ประเมินจาก     

    3.1 การจัดส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารส าคัญต่าง ๆ ตามที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
ประกอบด้วย 
   1) การรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินการจัดส่งรายงานตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563 
(จ านวน 4 เดือน) 
       2) การจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารส าคัญตามที่กรมก าหนด ได้แก่ 
                     - การส ารวจข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของสมาชิกจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กผง.) 
                   - การรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ศวส.) 
โดยพิจารณาจาก 
 ข้อมูลหรือเอกสารส าคัญที่หน่วยงานรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบที่ก าหนด  
และการจัดส่งหรือการบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กรมก าหนด 
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3.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน (Annual Report) (คะแนนเต็ม 
3 คะแนน) พิจารณาจาก 
         1) การส่งรายงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน 
จ านวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น ส่งถึงกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 
         2) ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดในเล่มรายงานต้องตรงตามวัตถุประสงค์  
ของการจัดท ารายงาน มีรายละเอียดครบถ้วนตามรูปแบบที่กองแผนงานก าหนด สามารถสะท้อนภารกิจ  
ที่หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยกรมสามารถใช้ประโยชน์จากเล่มรายงานดังกล่าวได้  
         3) การเผยแพร่รายงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรูปแบบหรือไฟล์ที่เผยแพร่ ต้องสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลได้จริง  

3.3 การรายงานและจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศที่ส าคัญเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน 
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน) พิจารณาจาก 
        1) คุณภาพและผลส าเร็จของการรายงานข้อมูลส าคัญของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านระบบงาน 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงสามารถตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงของข้อมูลได้ ประกอบด้วย 
                - ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 
              - ระบบปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   
           - ระบบจดทะเบียนสหกรณ์และระบบสหกรณ์ทั่วไป 
       2) คุณภาพของการจัดท าฐานข้อมูล/สารสนเทศที่ส าคัญ ที่หน่วยงานจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบ
เอกสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี  
เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อและใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือวางแผนการด าเนินงานได้ โดยข้อมูล
ส าคัญอย่างน้อยท่ีหน่วยงานควรต้องด าเนินการจัดท าเป็นฐานข้อมูล/สารสนเทศ ได้แก่ 

          - ข้อมูลภาพรวมของจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก และปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

          - ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกเป็นรายแห่ง (ข้อมูล 
อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีล่าสุด) 

          - ข้อมูลมาตรฐานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกเป็นรายแห่ง (ท้ังที่น ามาจัดและไม่น ามา
จัดมาตรฐาน) 
           โดยกองแผนงานจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลและสารสนเทศส าคัญที่เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากการสุ่มตรวจสอบในพ้ืนที่ 

 3.4 การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) พิจารณาจาก  
        คุณภาพของการรายงานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่  สสจ./สสพ. รายงานผ่านระบบข้อมูลอุปกรณ์
การตลาด สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) โดยข้อมูลที่รายงาน
ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
*************************************************************************************************** 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 


