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 การประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดว่าบรรลุผลส าเร็ จหรือไม่ อย่างไร 
ซ่ึงหน่วยงานสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น 
 

1. เกณฑ์การประเมินผล 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ          
กลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครบรรลุตามวัตถุประสงค์ และส่งเสริมสนับสนุน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเห็นชอบกรอบแนวทางและตัวชี้วัด          
การประเมินผลแยกตามมิติ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติคุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ         
มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติการพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 40 ดังนี้ 
1.1 ผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กพง.) น้ าหนักคะแนน  

ร้อยละ 5 

  1.2 ผลส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (กพก.) 
น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น (กพง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.4 ผลส าเร็จของการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ (สนม.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.5 ผลส าเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (สนม.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.6 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 – 2560 
(กผง./สนม.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 

1.7 ผลส าเร็จของการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

 มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 15 ดังนี้ 
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพร.) น้ าหนักคะแนน  

ร้อยละ 5 

2.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการ (ผตร.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

บทสรปุส ำหรบัผู้บรหิำร 
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2.3 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง/กรม น้ าหนัก 

คะแนน ร้อยละ 5 

2.4 รางวัลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครได้รับ 

จากหน่วยงานภายนอก น้ าหนักคะแนน บวกเพ่ิม 0.25 คะแนน 

 

 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 35 ดังนี้ 
3.1 ผลส าเร็จของการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านบัญชี (กค.) น้ าหนักคะแนน  

ร้อยละ 10 

  3.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกแผนงาน/
โครงการ (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 7 

  3.3 ผลส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ (CPS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  3.4  ผลส าเร็จของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพน.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  3.5 ผลส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (กผง.) น้ าหนักคะแนน 
ร้อยละ 5 

  3.6 ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กผง.) 
น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 3 

 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 ดังนี้ 
  4.1 ผลส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลโปรไฟล์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ 
(ศสท.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2.5 

  4.2 ผลส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(Action Plan) แยกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2 

  4.3 ผลส าเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (สทส.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 3 

  4.4 ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ศสท.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2.5  

ระยะเวลาการประเมิน  
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 11 เดื อนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         

(1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)  
 

2. ผลการประเมิน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 4 มิติ คือ 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน จ านวน 21 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผล   
การประเมินผลได้ ดังนี้ 
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2.1 ภาพรวมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน  มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 
84.2609 คะแนน (คะแนนสูงสุด 92.0618 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 70.0271 คะแนน) หน่วยงานที่ได้อันดับ
ที่ 1 – 10 ของประเทศ ดังนี้ 
  อันดับที่ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่   92.0618 คะแนน  
  อันดับที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  91.6474 คะแนน  
  อันดับที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร  90.9152 คะแนน  
  อันดับที่ 4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   90.7935 คะแนน  
  อันดับที่ 5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  90.7060 คะแนน  
  อันดับที่ 6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  90.3055 คะแนน  
  อันดับที่ 7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   90.2725 คะแนน  
  อันดับที่ 8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  89.0760 คะแนน  
  อันดับที่ 9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   89.0501 คะแนน  
  อันดับที่ 10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  88.9152 คะแนน  

หน่ วยงานที่ มี ผลการประเมินต่ า สุดของประเทศ คือ  ส านั กงาน ส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  70.0271 คะแนน  

 2.2 หน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ล าดับดีขึ้น เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จากภาพรวมทั้งประเทศ  

อันดับที่ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน  
อันดับที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  
อันดับที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 

2.3 ภาพรวมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในแต่ละมิติ 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 29.4293 คะแนน 

หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (35.2736 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่มีคะแนน
ต่ าสุด (22.3414 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 

มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ (15 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 
13.5631 คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (14.5791 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 
และหน่วยงานที่มีคะแนนต่ าสุด (11.0050 คะแนน) คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (35 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 31.9808 
คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (34.0221 คะแนน)  คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และ
หน่วยงานที่มีคะแนนต่ าสุด (26.3540 คะแนน) คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 9.2876 
คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (9.9400 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงาน    
ที่มีคะแนนต่ าสุด (7.6892 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3. ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ในแต่ละปี มีความส าคัญในเชิงการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

ตามนโยบาย จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 3.1 เห็นควรให้ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงาน นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรับเปล่ียนในแต่ละปี รวมทั้งปรับ
ค่าน้ าหนักในแต่ละตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง เพ่ือให้ผลการประเมิน
สามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ 
 3.2 เห็นควรให้ส านัก/กอง พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ส าคัญที่ต้องการเร่งรัดหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งทบทวนตัวชี้วัดเดิมและเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.3 ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  ประเมินผล              
การปฏิบัติงานระหว่างปีตามแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ที่ก าหนด และใช้ผล
จากการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยในติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งจะ     
ท าให้ทราบว่าตัวชี้วัดใดต้องเร่งด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย  หรือตัวชี้วัดใดประสบปัญหาที่จะต้อง
น าไปสู่การปรับแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัดควรจะต้องมีเอกสาร หลักฐาน 
ส าหรับอ้างอิงประกอบอยู่ด้วย 

 



 

 

 

 

 

 

   

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบและตัวชี้วัด          
การประเมินผลที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด               
ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกองแผนงานกับส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็น
ข้อมูลส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของแต่ละหน่วยงานได้ 
 

 

 

           กองแผนงาน  
กลุ่มติดตามและประเมินผล 

               ตุลาคม 2560 

 

ค ำน ำ 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ            
เป็นกระบวนการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด     
ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ โดยมีการน าตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสามารถน าผลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน         
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการส าคัญข้อหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม แนะน า และสนับสนุนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกและ
ประชาชนทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจ าปีมาด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ        
กลุ่มเกษตรกรตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้รับบริการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เห็น ชอบ           
ในหลักการให้กองแผนงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร             
ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน        
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1.2.2 เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับ
คุณภาพการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 
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1.3 เป้าหมาย 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จ านวน 78 หน่วยงาน  

1.4 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลา 11 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560)  
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2.1 ความหมาย 

 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของแผนงาน/โครงการด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับผลของการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วน ามาวิเคราะห์ว่า           
ได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด บรรลุผลส าเร็จหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมีบทบาทความส าคัญในการให้ข้อมูล             
ด้านความคืบหน้าชี้ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงาน
โครงการ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าว           
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ และปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้  

2.2 แนวคิด 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พัฒนาและปรับปรุงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร.   
ที่ได้น าแนวคิด Balanced scorecard มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการตามมุมมองใน 4 มิติ คือ 

มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน และมิติด้านการพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน 

2.3 กรอบการประเมินผล 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ          
กลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครบรรลุตามวัตถุประสงค์ และส่งเสริมสนับสนุน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกรอบแนวทางและ
ตัวชี้วัดการประเมินผลแยกตามมิติประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติคุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ 
มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติการพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 40 ดังนี้ 
1.1 ผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กพง.) น้ าหนักคะแนน  

ร้อยละ 5 

  1.2 ผลส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (กพก.) 
น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

บทที่ 2 

แนวคิดและกรอบการประเมินผล 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น (กพง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.4 ผลส าเร็จของการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ (สนม.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.5 ผลส าเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (สนม.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  1.6 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 – 2560 
(กผง./สนม.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 

1.7 ผลส าเร็จของการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

 มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 15 ดังนี้ 
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพร.) น้ าหนักคะแนน  

ร้อยละ 5 

2.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการ (ผตร.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

2.3 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล/กระทรวง/กรม น้ าหนัก 

คะแนน ร้อยละ 5 

2.4 รางวัลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครได้รับ 

จากหน่วยงานภายนอก น้ าหนักคะแนน บวกเพ่ิม 0.25 คะแนน 

 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 35 ดังนี้ 
3.1 ผลส าเร็จของการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านบัญชี (กค.) น้ าหนักคะแนน  

ร้อยละ 10 

  3.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกแผนงาน/
โครงการ (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 7 

  3.3 ผลส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ (CPS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  3.4  ผลส าเร็จของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพน.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 5 

  3.5 ผลส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (กผง.) น้ าหนักคะแนน 
ร้อยละ 5 

  3.6 ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กผง.) 
น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 3 

 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 ดังนี้ 
  4.1 ผลส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลโปรไฟล์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ 
(ศสท.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2.5 

  4.2 ผลส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(Action Plan) แยกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง (กผง.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2 

  4.3 ผลส าเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (สทส.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 3 

  4.4 ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ศสท.) น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 2.5  
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.4 ระยะเวลาและการประกาศผลการประเมิน 

 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 11 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560) และประกาศผลการประเมินในเดือนกันยายน 2560 (งานสัมมนา    
ทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์) 

2.5 วิธีการประเมินผล 

 2.5.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร              
ของ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     
เพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางและตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติ งานส่งเสริมสหกรณ์และ             
กลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และก ากับแนะน าการประเมินผลให้เป็นไปตามที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้อ านวยการส านัก/กอง และสหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล     
กองแผนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2.5.2 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พิจารณา
ก าหนดกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลฯ จ านวนทั้งส้ิน 21 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็นมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน     น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 40 จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

  มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ  น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 15  จ านวน 4 ตัวชี้วัด 

  มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน      น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 35 จ านวน 6 ตัวชี้วัด 

  มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน   น้ าหนักคะแนน ร้อยละ 10 จ านวน 4 ตัวชี้วัด 

 2.5.3 ด าเนินการแจ้งกรอบตัวชี้วัดการประเมินผลฯ ให้ สสจ./สสพ. ทราบ พร้อม SAR 

 2.5.4 กองแผนงานร่วมกับส านัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยจัดเรียงล าดับ
ตามผลคะแนนการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ 

 2.5.5 กองแผนงานได้สุ่มตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ (Site Visit) ณ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่มีผลคะแนนการประเมินสูง จ านวน 11 หน่วยงาน          
เพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด 

  2.5.6 มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในล าดับที่ 1 – 10 จากคะแนน
ภาพรวมทั้งประเทศ และหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ล าดับดีขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อันดับที่ 1-3 รวมทั้งส้ิน 13 รางวัล ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส        
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 

 2.5.7 สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นงบด าเนินงาน
ในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในล าดับที่ 
1 – 10 จากคะแนนภาพรวมทั้งประเทศ 

2.6 การน าเสนอผลการประเมิน 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 การน าเสนอผลประเมินการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 จะจัดเรียงล าดับ             
ตามผลคะแนนการประเมินในภาพรวมทั้งประเทศ โดยเรียงจากคะแนนสูงสุดถึงคะแนนต่ าสุด 

2.7 รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน 

 กองแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการประเมิน    
ในแต่ละประเด็นเนื้อหาตามกรอบการประเมินที่ก าหนดตามข้อ 2.3 แจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และร่วมกันด าเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้
คะแนน โดยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

2.7.1 กรอบแนวทางและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ตัวช้ีวัด ปี 2560 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 40 

     1.1 ผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กพง.) 5 

     1.2 ผลส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (กพก.) 5 

     1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น (กพง./กพก.) 5 

     1.4 ผลส าเร็จของการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ (สนม.) 5 

     1.5 ผลส าเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (สนม.) 5 

     1.6 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ 2559-2560 (กผง./สนม.) 10 

     1.7 ผลส าเร็จของการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร (กผง.) 5 

มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ 15 

     2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพร.) 5 

     2.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการ (ผตร.) 5 

2.3 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม (กอง/ส านัก) 5 

 

 

  



      

 
6 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 35 

     3.1 ผลส าเร็จของการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านบัญชี (กค.) 10 

     3.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

          ทุกงาน/โครงการ (กผง./กอง/ส านัก) 
7 

     3.3 ผลส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริม   
          สหกรณ์ (CPS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กผง.) 

5 

     3.4 ผลส าเร็จของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพน.) 5 

     3.5 ผลส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กพง.) 5 

     3.6 ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กผง.) 3 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน 10 

     4.1 ผลส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลโปรไฟล์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและ 

          กลุ่มอาชีพ (ศสท.) 
2.5 

     4.2 ผลส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

          (Action Plan) แยกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง (กผง.) 
2 

     4.3 ผลส าเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (สทส.) 3 

     4.4 ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

          (ศสท.) 
2.5 

2.7.2 รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบแนวทางและตัวชี้วัดการประเมินผล  

การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน : 35 คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 40 

ตัวช้ีวัด 1.1 ผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กพง.) 5 

พิจารณาผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. พิจารณาผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รักษามาตรฐานสหกรณ์ เดิม         
ร้อยละ 100) 

50 

    2. พิจารณาผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนสหกรณ์ท่ีได้รับการแนะน าส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2560 (รวมผ่านมาตรฐานทั้งหมด ร้อยละ 82 ขึ้นไป) 

30 

    3. พิจารณาผลส าเร็จจากการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (รวมผ่านมาตรฐาน    
ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี2559 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 ขึ้นไป)  

20 

ตัวช้ีวัด 1.2 ผลส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (กพก.) 5 



      

 
7 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

พิจารณาผลส าเร็จของการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. พิจารณาผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (รักษามาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
เดิม ร้อยละ 100) 

50 

    2. พิจารณาผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมและ
พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (รวมผ่านมาตรฐานทั้งหมด ร้อยละ 93 ขึ้นไป) 

30 

    3. พิจารณาผลส าเร็จจากการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  (รวมผ่าน
มาตรฐานทั้งหมด เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมชึ้นร้อยละ 6 ขึ้นไป) 

20 

ตัวช้ีวัด 1.3 ผลส าเร็จของการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น (กพง./กพก.) 5 

พิจารณาผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่น
แห่งชาติตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. พิจารณาผลส าเร็จของการพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น 80 

       1.1 จ านวนสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
ดีเด่นแห่งชาติในระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีคะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 จ านวน 2 แห่ง  

40 

       1.2 จ านวนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติในระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีคะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 จ านวน 2 แห่ง  

40 

    2. พิจารณาผลส าเร็จของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น 20 

       2.1 จ านวนกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการแนะน าส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ดีเด่น
แห่งชาติในระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีคะแนนในแต่ละหมวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

จ านวน 2 แห่ง  

20 

ตัวช้ีวัด 1.4 ผลส าเร็จของการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ (สนม.) 5 

พิจารณาจากผลส าเร็จของการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย     
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. พิจารณาผลส าเร็จของสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจการโดยทีมตรวจสอบสหกรณ์ซึ่งเข้าด าเนินการ
ตรวจสอบครบทุกประเด็นตามรายการที่ก าหนดในแนวทางการตรวจการสหกรณ์ (ไม่นับซ้ าแห่งเดิม) 
ร้อยละ 100  

25 

    2. พิจารณาผลส าเร็จของสหกรณ์ที่เลือกตั้งและรายงานวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100  

25 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

    3. พิจารณาผลส าเร็จของสหกรณ์ท่ีจัดท างบดุลแล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอ
เพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี (วันส้ินปี เมษายน 
2559 – มีนาคม 2560) ร้อยละ 100  

25 

    4. พิจารณาผลส าเร็จของสหกรณ์ที่จัดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ (วันสิ้นปี เมษายน 2559 – มีนาคม 2560) ร้อยละ 100  

25 

ตัวช้ีวัด 1.5 ผลส าเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (สนม.) 5 

พิจารณาจากผลส าเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ตามจ านวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตาม
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ก ากับ ดูแล และคุ้มครอง
ระบบสหกรณ์) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. มีการจัดท าแผนการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายสหกรณ์ โดยก าหนดเป้าหมาย แนวทาง ขั้นตอน 

และวิธีการแก้ไขตามแผน ส่งถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามก าหนดเวลา 

20 

    2. รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามแผนที่ก าหนด ส่งถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายในวันที่ 5 

ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2560 รวม 6 เดือน) 
20 

    3. ผลส าเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่อง เทียบกับแผนการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง 60 

    4. ผลสัมฤทธ์ิจากการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ 20 

ตัวช้ีวัด 1.6 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ (กผง.และ สนม.) 10 

พิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ , การช าระบัญชี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. ร้อยละของจ านวนสหกรณ์ที่ได้รับการยกระดับ (ร้อยละ 55 ขึ้นไป) 50 

    2. ผลส าเร็จของการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  50 

ตัวช้ีวัด 1.7 ผลส าเร็จของการเพ่ิมข้ึนของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร (กผง.) 5 

พิจารณาจากผลส าเร็จของการเพ่ิมขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร  ประกอบด้วย                   
2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 70 

    2. รายงานผลการเพิ่มขึ้นของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ 
E-project (CPS แบบที่ 1) ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - สิงหาคม 
2560 รวม 10 เดือน) 

30 

 

 

 



      

 
9 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ : 10 คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ 15 

ตัวช้ีวัด 2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพร.) 5 

พิจารณาความพึงพอใจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ สสจ./สสพ. จาก
ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจจากการบริหารของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคใน 4 ด้าน ดังนี้ 
     1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

     2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
     3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

     4. ด้านช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. การจัดท าแผนและผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ 50 

       1.1 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแผนการปฏิบัติการ  

(Action Plan) และตัวชี้วัดความส าเร็จประจ าปี พ.ศ. 2560 ส่งมายัง กพร. ทางระบบ E-sarabun 

และทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ cpd_psdg@cpd.go.th ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 

** หากเกินก าหนดเวลา หักคะแนน วันละ 0.2 คะแนน (เฉพาะวันท าการ) 

10 

       1.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งมายัง กพร. ทางระบบ e-sarabun และทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ cpd_psdg@cpd.go.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

10 

       1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 

           1) ค่าคะแนนความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

30 

           2) ค่าคะแนนความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  15 

           3) ค่าคะแนนความพึงพอใจของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่ ากว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  10 

    2. ผลคะแนนการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

50 

ผู้รับบริการ ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกประเภท ชุมนุมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น กลุ่มอาชีพ และหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  

  

ตัวช้ีวัด 2.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารหรือผู้ก าหนดนโยบาย (ผู้ตรวจราชการกรม) 5 



      

 
10 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

พิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ตรวจราชการกรมที่มีต่อ สสจ./สสพ. ใน 3 ด้าน ดังนี ้ 100 

    1. ความพึงพอใจด้านการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  (งานโครงการส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 

กระทรวง กรม ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
30 

    2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามระบบติดตามงาน 30 

    3. ความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธ์ิของงาน 40 

ตัวช้ีวัด 2.3 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม (กอง/ส านัก)  5 

พิจารณาจากร้อยละผลส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบาย รัฐบาล/กระทรวง/กรม โดยกอง/ส านัก 
เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ประเมินผล ดังนี้ 

100 

โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   2. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 

   3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) 
   4. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

   5. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 

   6. โครงการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์ 
   7. โครงการตลาดสินค้าเกษตร  

  

ตัวช้ีวัด 2.4 รางวัลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ได้รับจากหน่วยงานภายนอก (คะแนนบวกเพ่ิม 3 คะแนน แต่ผลคะแนนรวมในมิติท่ี 1 ต้องไม่เกิน 
15 คะแนน) 

บวกเพ่ิม 
0.25 

คะแนน 

พิจารณาจากรางวัลที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ได้รับ
จากหน่วยงานภายนอก โดยเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์และ     
กลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 
1 รางวัล 

 

 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน : 35 คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มิติที่ 3 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ 35 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลส าเร็จของการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านบัญชี (กค.) 10 

พิจารณาจากประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ประกอบด้วย          
2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

    1. ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดท ารายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แยกตามผลผลิต/โครงการ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย (การ
เบิกจ่าย) 

50 

        1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของหน่วยงานสูงกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของกรม เปรียบเทียบรายเดือน (เดือนละ 2 คะแนน) 

22 

        1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายสรุปตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม จ าแนกตามงบรายจ่าย ถูกต้อง
ตรงกับรายงานในระบบ GFMIS (เดือนละ 2 คะแนน) 

22 

        1.3 การจัดส่งสรุปรายงานทาง e-mail : rinsai_la@cpd.go.th (ครั้งละ 3 คะแนน) 
             - ครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. 
             - ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. 

6 

    2. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ (คุณภาพข้อมูล) โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 – มิถุนายน 
2560 

50 

        2.1 งบทดลองของหน่วยงานแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 
             - จ านวนรายการที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ตัด 0.4 คะแนน/1 รายการ 

20 

        2.2 หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีครบ 5 เรื่อง 4 

        2.3 การจัดส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภายใน 30 วัน รอบที่ 2 ปี 2559 

และรอบที่ 1 ปี 2560 

             - ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือส่งเอกสารช้ากว่าก าหนด ตัด 3 คะแนนต่อครั้ง  

6 

        2.4 การจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท ารายงานการเงินประจ าปีให้กรมฯ ภายในวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2559 

             - ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือส่งเอกสารช้ากว่าก าหนด ตัด 20 คะแนน  

20 

ตัวช้ีวัด 3.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

ทุกงาน/โครงการ (e - Project) (กผง./กอง/ส านัก) 
7 

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกงาน/
โครงการ (ยกเว้นงานส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ : CPS) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100 

    1. ความถูกต้องและทันเวลาในการส่งรายงาน 30 

    2. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของทุก
งาน/โครงการเฉล่ีย (ร้อยละ 100 ถ้าต่ ากว่าร้อยละ 100 คะแนนจะลดลงตามสัดส่วน)  
  

70 

ตัวช้ีวัด 3.3 ผลส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริม 5 



      

 
12 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

สหกรณ์ (CPS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กผง.) 

พิจารณาผลส าเร็จของการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ 
(CPS) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100 

    1. การบันทึกผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ในแต่ละเดือน  

(CPD Card Online) ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะด าเนินการและหยุดด าเนินการ ณ 1 ตุลาคม 2559 

30 

    2. การบันทึกข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ
ส่งเสริมสหกรณ์ในแต่ละเดือน (CPD Card Online) ของสหกรณ์จังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์บันทึกการส่งเสริมตามข้อ 1 

20 

    3. ผลส าเร็จของการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์  (จากระบบ
รายงาน E – Project) 

30 

    4. ผลส าเร็จของการประชุมกลุ่มสมาชิก (จากระบบรายงาน E – Project) 20 

ตัวช้ีวัด 3.4 ผลส าเร็จของการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพน.) 5 

พิจารณาจากผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงานปกติ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100 

    1. การก ากับและติดตามการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ระยะเวลาการขอกู้และเบิกจ่ายเงินกู้ กพส.ใน
การบริการประชาชน (25 วันท าการ/สหกรณ์) 

30 

        1.1 ขั้นตอนการขอกู้เงิน กพส. (21 วันท าการ)  

        1.2 ขั้นตอนขอเบิกเงิน กพส. (4 วันท าการ)  

    2. การก ากับและติดตามการปฏิบัติงานด้านเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 60 

        2.1 รายงานเกี่ยวกับการจัดท าสัญญา รายงานทางการเงิน  

        2.2 รายงานเกี่ยวกับการขอกู้เงิน การติดตามเร่งรัดหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้  

    3. การติดตามเร่งรัดหนี้ 10 

ตัวช้ีวัด 3.5 ผลส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (กพง.) 5 

พิจารณาผลส าเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  สสจ./สสพ. 
ด าเนินการครบถ้วน ภายใต้ค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100 

    ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างานหรือใช้คณะท างานที่มีอยู่เดิม 20 

    ขั้นตอนที่ 2 ประชุมร่วมกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ให้สหกรณ์ประเมินตนเอง  และ    

จดรายงานการประชุม 

20 

    ขั้นตอนที่ 3 ประชุมภายในส านักงานสหกรณ์จังหวัด สร้างองค์ความรู้ จดบันทึกรายงานการประชุม 20 



      

 
13 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

    ขั้นตอนที่  4 ประชุมร่วมกับสหกรณ์  แนะน าสหกรณ์จัดท าแผนพัฒนาสหกรณ์หรือพัฒนา          

กลุ่มเกษตรกร 
20 

    ขั้นตอนที่ 5 น าองค์ความรู้และแผนพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วางบนเว็บไซต์ของส านักงาน 20 

    โดยต้องมีการจดบันทึกรายงานการประชุม วางบนเว็บไซต์ของส านักงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 
2560 และแจ้ง กพง. ทราบ เพ่ือเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานครบทุกขั้นตอน  ถือเป็น      
การส้ินสุดกระบวนงาน 

  

ตัวช้ีวัด 3.6 ผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(กผง.) 
3 

พิจารณาผลส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

100 

    1. ส่งรายงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน จ านวน 
1 เล่ม พร้อมแผ่น CD จ านวน 1 แผ่นส่งถึงกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (ทันเวลา) 

10 

    2. ความครบถ้วนของเนื้อหา 80 

        2.1 ส่วนที่ 1 ภาพรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย  15 

             1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์    

             2) ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน   

             3) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

             4) ผลประเมินการปฏิบัติงาน    

             5) สรุปสถิติท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

        2.2 ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 30 

             1) ผลการด าเนินงานโครงการเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

             2) ผลการด าเนินงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ปีงบประมาณ 2559   

             3) การด าเนินงานขับเคล่ือนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์  พ.ศ. 2559 - 2560           

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

             4) ผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่และกิจกรรมเด่นของหน่วยงาน   

             5) สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติ งาน           
(Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

             6) งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

        2.3 ส่วนที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 15 

             1) สรุปการด าเนินงาน พร้อมน าเสนอปัญหา/อุปสรรค    

             2) ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ปี 2559   

        2.4 ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย ปก ค าน า สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ความสวยงาม องค์ประกอบรูปเล่ม 20 



      

 
14 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

    3. การเผยแพร่รายงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (เผยแพร่ใช้ประโยชน์)  

10 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน : 20 คะแนน 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน 10 

ตัวช้ีวัด 4.1 ผลส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลโปรไฟล์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ 

(ศสท.) 
2.5 

พิจารณาจากผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  และกลุ่มอาชีพ             
ซึ่งก าหนดให้ สสจ./สสพ. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และบันทึกผ่าน
ทางระบบโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

100 

    1. ความทันเวลา : ก าหนดให้ สสจ./สสพ. บันทึกข้อมูลเข้าระบบโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มอาชีพ  

20 

    2. ความครบถ้วน : ก าหนดประเด็นความครบถ้วน ดังนี้ 80 

       2.1 โปรไฟล์สหกรณ์ ประกอบด้วย จ านวนกลุ่มสมาชิก จ านวนสมาชิก จ านวนหุ้น มาตรฐาน
สหกรณ์ กรรมการ งบดุล ปริมาณธุรกิจ ครบถ้วนทุกประเด็น (กรณีไม่ครบถ้วนทุกประเด็นจะถูกตัด
คะแนนตามสัดส่วนที่ไม่ครบ) 

40 

     2.2 โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย จ านวนสมาชิก จ านวนหุ้น มาตรฐานสหกรณ์ กรรมการ 
งบดุล ปริมาณธุรกิจ ครบถ้วนทุกประเด็น (กรณีไม่ครบถ้วนทุกประเด็น จะถูกตัดคะแนนตามสัดส่วน   

ที่ไม่ครบ) 

20 

     2.3 โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ข้อมูลบริหารจัดการ ข้อมูลผลิตสินค้า ข้อมูลจ าหน่ายสินค้า 

ข้อมูลบริหารเงินทุน ข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่าย ครบถ้วนทุกประเด็น  (กรณีไม่ครบถ้วนทุกประเด็น      
จะถูกตัดคะแนนตามสัดส่วนที่ไม่ครบ)  

20 

ตัวช้ีวัด 4.2 ผลส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(Action Plan) แยกตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมรอง (กผง.) 

2 

พิจารณาผลส าเร็จของการจัดท า/ส่งรายงานแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย มีเกฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. การอัพโหลดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ลงในเว็บไซต์ของสสจ./สสพ. ภายใน 30 วัน 
หลังจากท่ีกรมอนุมัติแผนฯ 

20 

    2. ความสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 80 



      

 
15 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

       2.1 มี Action Plan ครบทุกงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ สสจ./สสพ. รับผิดชอบ 

  

       2.2 มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่หน่วยงานย่อย โดยระบุชื่อกิจกรรม เป้าหมาย หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณในแต่ละกิจกรรม และระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

  

ตัวช้ีวัด 4.3 ผลส าเร็จของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (สทส.) 3 

พิจารณาผลส าเร็จของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. การจัดท า/ส่งรายงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเป็นเอกสารตามแบบที่ก าหนด ถึง สทส. 
ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน โดยให้จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd.pr.center@gmail.com 

20 

    2. จ านวนปริมาณงานของการประชาสัมพันธ์ตามแผนการปฏิบัติงาน 40 

    3. คุณภาพของงานประชาสัมพันธ์ 40 

ตัวช้ีวัด 4.4 ผลส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (ศสท.) 
2.5 

พิจารณาผลส าเร็จในการจัดท าตามมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจัดเก็บไว้
ชัดเจนในเว็บไซต์หน่วยงาน และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย มีเกฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

100 

    1. มีเว็บไซต์หน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ก าหนด 

20 

    2. มีผู้รับผิดชอบเว็บไซต์และข้อมูลเผยแพร่อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ 5 

    3. การปรับปรุงข้อมูล ทุกหน่วยงานด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2560  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

50 

        3.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ปรากฏรายการประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ 

หรือข้อมูลที่ล้าสมัย พ้นก าหนดระยะเวลาไปแล้ว เป็นต้น 

  

        3.2 มีการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่า หรือปรากฏข้อความแจ้งความผิดพลาด เช่น 
หาหน้าเพจหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงข้อมูลไปไม่เจอ เป็นต้น 

  

    4. การออกแบบและปรับแต่งเว็บไซต์ 20 

    5. มีเมนูหรือปุ่มเชื่อมโยงบนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานแสดงข้อมูล  “ฐานข้อมูลกลางของ
หน่วยงาน”  

5 
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กองแผนงานร่วมกับส านัก/กองที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร (สสพ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบตาม        

กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดดังกล่าว (รายละเอียดคะแนนผลการประเมิน
ทั้งหมดในภาคผนวก) ซึ่งในบทนี้สามารถแสดงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ในภาพรวม
ของประเทศแยกตามมิตต่ิาง ๆ 4 มิติ ประกอบด้วย  

มิติที่ 1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
มิติที่ 2 คุณภาพการปฏิบัติงาน/การบริการ  
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อการปฏิบัติงาน  

3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ในภาพรวมของประเทศ จ านวน 78 หน่วยงาน 
พบว่า ในภาพรวมของผลการปฏิบัติงานมีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 84.2609 คะแนน คะแนนสูงสุด 92.0618 
คะแนน และคะแนนต่ าสุด 70.0271 คะแนน 

1) การประเมินผลในภาพรวมของประเทศ หน่วยงานที่มีผลการประเมินสูงสุด เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
อันดับที่ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่   92.0618 คะแนน  

  อันดับที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  91.6474 คะแนน  
  อันดับที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร  90.9152 คะแนน  
  อันดับที่ 4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   90.7935 คะแนน  
  อันดับที่ 5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  90.7060 คะแนน  
  อันดับที่ 6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  90.3055 คะแนน  
  อันดับที่ 7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   90.2725 คะแนน  
  อันดับที่ 8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  89.0760 คะแนน  
  อันดับที่ 9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   89.0501 คะแนน  
  อันดับที่ 10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  88.9152 คะแนน  

หน่วยงานที่มีผลการประเมินต่ าสุดของประเทศ คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1  70.0271 คะแนน  

 

ผลการประเมนิผล 
บทที่ 3 
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2) การประเมินผลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานได้ล าดับดีขึ้น เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559 จากภาพรวมทั้งประเทศ  

อันดับที่ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน  
อันดับที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  
อันดับที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 

3) การประเมินผลในแต่ละมิติ 
      มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 29.4293 คะแนน 
หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (35.2736 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่มีคะแนน
ต่ าสุด (22.3414 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 

             มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ (15 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 
13.5631 คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (14.5791 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 
และหน่วยงานที่มีคะแนนต่ าสุด (11.0050 คะแนน) คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

    มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (35 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 31.9808 
คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (34.0221 คะแนน)  คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และ
หน่วยงานที่มีคะแนนต่ าสุด (26.3540 คะแนน) คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

   มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 9.2876 
คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (9.9400 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงาน    
ที่มีคะแนนต่ าสุด (7.6892 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางที่ 3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ 

เขต
ตรวจ
ราช 

การ 

ล าดับ 

ปี 
2559 

ล าดับ 

ปี 
2560 

หน่วยงาน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) 
มิติท่ี 1 

ประสิทธิผล
ของการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(40 คะแนน) 

มิติท่ี 2 

คุณภาพของ
การ

ปฏิบตัิงาน 
การบริการ  

 

(15 คะแนน) 

มิติท่ี 3 

ประสิทธภิาพ
ของการ

ปฏิบตัิงาน 

 

  

(35 คะแนน) 

มิติท่ี 4  

การพัฒนา
องค์กรเพื่อการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(10 คะแนน) 
      MAX 92.0618 35.2736 14.5791 34.0221 9.9400 

      MIN 70.0271 22.3414 11.0050 26.3540 7.6892 

      AVERAGE 84.2609 29.4293 13.5631 31.9808 9.2876 

16 11 1 สสจ.แพร่ 92.0618 35.2736 13.4642 33.8928 9.4313 

05 29 2 สสจ.เพชรบุรี 91.6474 35.0586 14.1812 32.5642 9.8434 

18 30 3 สสจ.ก าแพงเพชร 90.9152 34.3111 14.5791 33.3845 8.6405 

09 1 4 สสจ.ตราด 90.7935 32.9106 14.5437 33.8393 9.5000 

17 41 5 สสจ.เพชรบูรณ ์ 90.7060 33.9475 14.5350 32.8759 9.3477 

14 5 6 สสจ.นครราชสีมา 90.3055 33.7749 14.0063 33.1854 9.3390 

06 32 7 สสจ.ชุมพร 90.2725 33.6496 13.6610 33.5019 9.4600 
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เขต
ตรวจ
ราช 

การ 

ล าดับ 

ปี 
2559 

ล าดับ 

ปี 
2560 

หน่วยงาน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) 
มิติท่ี 1 

ประสิทธิผล
ของการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(40 คะแนน) 

มิติท่ี 2 

คุณภาพของ
การ

ปฏิบตัิงาน 
การบริการ  

 

(15 คะแนน) 

มิติท่ี 3 

ประสิทธภิาพ
ของการ

ปฏิบตัิงาน 

 

  

(35 คะแนน) 

มิติท่ี 4  

การพัฒนา
องค์กรเพื่อการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(10 คะแนน) 
13 9 8 สสจ.ศรีสะเกษ 89.0760 32.0392 14.0882 33.5069 9.4416 

17 73 9 สสจ.ตาก 89.0501 33.6203 13.0214 32.8929 9.5155 

14 16 10 สสจ.บุรีรัมย ์ 88.9152 32.6688 14.1278 32.8655 9.2530 

02 4 11 สสจ.ลพบุรี 88.8524 31.4242 14.3638 33.8836 9.1808 

09 40 12 สสจ.ระยอง 88.8163 33.4743 12.9279 32.8664 9.5477 

03 46 13 สสจ.ปราจีนบุรี 88.5620 32.5704 13.5207 33.0184 9.4525 

15 49 14 สสจ.เชียงใหม ่ 88.4625 32.6635 12.7964 33.3564 9.6463 

13 27 15 สสจ.อ านาจเจริญ 88.3380 32.6444 13.7600 32.3765 9.5572 

12 19 16 สสจ.กาฬสินธุ์ 88.1232 32.3163 13.7760 32.0908 9.9400 

07 48 17 สสจ.ภูเก็ต 88.0797 32.1985 13.0718 33.4193 9.3900 

07 2 18 สสจ.ระนอง 87.7864 31.5343 13.6950 32.9946 9.5625 

03 56 19 สสจ.ฉะเชิงเทรา 87.6759 31.6957 13.7178 33.2598 9.0025 

15 62 20 สสจ.ล าพูน 87.3849 31.7524 14.4067 32.2499 8.9758 

08 3 21 สสจ.สงขลา 87.2828 30.7308 13.8195 33.1950 9.5375 

10 64 22 สสจ.หนองบัวล าภ ู 87.2792 31.6188 13.2950 32.7451 9.6203 

12 17 23 สสจ.มหาสารคาม 86.9827 29.9826 13.0904 34.0221 9.8875 

05 53 24 สสจ.ประจวบคีรีขันธ ์ 86.9746 30.5365 13.9877 32.5380 9.9125 

16 7 25 สสจ.น่าน 86.9180 30.2319 13.8109 33.5252 9.3500 

18 52 26 สสจ.อุทัยธานี 86.6436 31.5312 13.0571 32.7105 9.3448 

04 14 27 สสจ.นครปฐม 86.6156 30.1771 13.9178 32.7201 9.8007 

02 18 28 สสจ.อ่างทอง 86.4932 30.2921 13.6200 33.1498 9.4313 

11 69 29 สสจ.มุกดาหาร 86.0220 30.4954 14.3681 31.4962 9.6623 

18 34 30 สสจ.นครสวรรค์ 85.9846 30.2000 13.6093 32.9265 9.2488 

15 47 31 สสจ.แม่ฮ่องสอน 85.8190 33.4468 12.4767 30.7365 9.1590 

01 22 32 สสจ.สระบุรี 85.5339 29.6787 14.5378 32.0100 9.3075 

17 24 33 สสจ.อุตรดิตถ ์ 85.3782 29.7259 14.4928 31.5158 9.6438 

17 26 34 สสจ.พิษณุโลก 85.2290 29.6878 13.5033 32.3691 9.6688 

10 37 35 สสจ.อุดรธานี 85.1439 29.9492 14.0870 31.3152 9.7925 

12 13 36 สสจ.ขอนแก่น 85.1262 29.5514 13.6920 32.2895 9.5934 

13 21 37 สสจ.อุบลราชธานี 84.9890 28.5125 13.8150 33.0440 9.6175 

02 38 38 สสจ.ชัยนาท 84.8571 31.1160 13.7560 30.8456 9.1394 
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เขต
ตรวจ
ราช 

การ 

ล าดับ 

ปี 
2559 

ล าดับ 

ปี 
2560 

หน่วยงาน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) 
มิติท่ี 1 

ประสิทธิผล
ของการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(40 คะแนน) 

มิติท่ี 2 

คุณภาพของ
การ

ปฏิบตัิงาน 
การบริการ  

 

(15 คะแนน) 

มิติท่ี 3 

ประสิทธภิาพ
ของการ

ปฏิบตัิงาน 

 

  

(35 คะแนน) 

มิติท่ี 4  

การพัฒนา
องค์กรเพื่อการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(10 คะแนน) 
06 39 39 สสจ.นครศรีธรรมราช 84.4079 30.4927 12.6368 31.8859 9.3925 

12 50 40 สสจ.ร้อยเอ็ด 84.3293 28.4870 13.6946 32.2777 9.8700 

15 12 41 สสจ.ล าปาง 84.3141 31.0749 13.0328 30.6832 9.5232 

07 20 42 สสจ.ตรัง 84.2847 28.2685 13.5769 33.0643 9.3750 

01 23 43 สสจ.นนทบุรี 84.2482 30.5349 12.9599 31.2885 9.4650 

08 67 44 สสจ.ยะลา 84.1505 29.0663 13.5800 32.2156 9.2886 

17 51 45 สสจ.สุโขทัย 83.5806 28.9431 13.2863 32.5079 8.8433 

04 31 46 สสจ.กาญจนบุรี 83.3551 27.3876 13.3407 33.1192 9.5075 

08 65 47 สสจ.ปัตตานี 83.3004 26.6584 14.2348 32.7422 9.6650 

10 25 48 สสจ.เลย 83.1973 27.5909 13.1626 32.7927 9.6510 

07 54 49 สสจ.พังงา 83.1949 28.0388 12.7014 32.6522 9.8025 

14 68 50 สสจ.สุรินทร์ 82.7058 29.6255 13.5386 29.9879 9.5538 

18 72 51 สสจ.พิจิตร 82.3034 28.1084 13.6083 32.0625 8.5242 

09 15 52 สสจ.ชลบุรี 82.1274 25.8365 14.5036 32.1848 9.6025 

02 60 53 สสจ.สิงห์บุรี 81.9360 29.6108 13.8694 30.2962 8.1596 

13 59 54 สสจ.ยโสธร 81.8130 26.9352 13.0459 32.3299 9.5020 

05 45 55 สสจ.สมุทรสาคร 81.7526 27.2538 14.4074 31.4342 8.6572 

08 77 56 สสจ.นราธิวาส 81.7114 26.5799 13.6350 32.3533 9.1432 

03 71 57 สสจ.นครนายก 81.6834 25.4292 13.7946 32.9745 9.4850 

01 10 58 สสจ.พระนครศรีอยุธยา 81.6357 27.8923 13.2167 31.7272 8.7995 

11 28 59 สสจ.สกลนคร 81.1907 26.0444 13.6718 31.7945 9.6800 

03 78 60 สสจ.สระแก้ว 80.8188 29.1231 14.5503 28.4408 8.7046 

16 8 61 สสจ.เชียงราย 80.6560 28.0253 13.4882 29.8916 9.2508 

06 6 62 สสจ.พัทลุง 80.5838 28.3309 13.1546 30.9387 8.1595 

01 36 63 สสจ.ปทุมธานี 80.5833 27.3440 12.8979 31.9208 8.4206 

04 70 64 สสจ.ราชบรีุ 80.4803 26.5162 13.1367 31.5283 9.2992 

11 61 65 สสจ.นครพนม 80.4243 27.4731 13.5766 30.3058 9.0688 

07 33 66 สสจ.กระบี่ 80.1937 24.4849 13.3757 32.8181 9.5150 

16 35 67 สสจ.พะเยา 79.9993 25.6504 13.0353 32.1842 9.1293 

06 55 68 สสจ.สุราษฎร์ธานี 79.4711 29.2344 13.0086 29.5390 7.6892 

09 75 69 สสจ.จันทบุรี 79.2913 26.9197 13.3782 29.8938 9.0996 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

เขต
ตรวจ
ราช 

การ 

ล าดับ 

ปี 
2559 

ล าดับ 

ปี 
2560 

หน่วยงาน คะแนนรวม 

(100 คะแนน) 
มิติท่ี 1 

ประสิทธิผล
ของการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(40 คะแนน) 

มิติท่ี 2 

คุณภาพของ
การ

ปฏิบตัิงาน 
การบริการ  

 

(15 คะแนน) 

มิติท่ี 3 

ประสิทธภิาพ
ของการ

ปฏิบตัิงาน 

 

  

(35 คะแนน) 

มิติท่ี 4  

การพัฒนา
องค์กรเพื่อการ

ปฏิบตัิงาน  

 

 

(10 คะแนน) 
03 44 70 สสจ.สมุทรปราการ 79.2490 26.9343 13.6789 30.0450 8.5909 

00 76 71 สสพ. 2 79.2129 27.8838 13.5300 29.0978 8.7013 

10 43 72 สสจ.บึงกาฬ 78.8028 25.5809 12.9650 30.6732 9.5838 

08 74 73 สสจ.สตูล 78.4273 23.0459 13.4768 33.0808 8.8238 

04 57 74 สสจ.สุพรรณบุรี 78.2405 26.6316 12.9839 29.8285 8.7965 

14 42 75 สสจ.ชัยภมู ิ 77.8589 25.7369 13.2285 29.5111 9.3825 

05 66 76 สสจ.สมุทรสงคราม 77.5063 23.0922 13.6400 31.6316 9.1425 

10 58 77 สสจ.หนองคาย 74.2021 22.3414 13.1370 29.2678 9.4558 

00 63 78 สสพ. 1 70.0271 24.2831 11.0050 26.3540 8.3850 

 

3.2 เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบั ติงานของส านักงานสหกรณ์ จังหวัด (สสจ.)         
และส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร (สสพ.) ปี 2559 และ ปี 2560 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานระหว่างปี 2559 และปี 2560 พบว่า  ผลจาก           
การประเมินในภาพรวม มีผลประเมินการปฏิบัติงานสูงสุดลดลง 5.7325 คะแนน ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ต่ าสุดมีค่าคะแนนลดลง 15.6198 คะแนน และค่าเฉล่ียของการประเมินผลการปฏิบัติงานลดลง 6.3037 
คะแนน (ตารางท่ี 3.2.1) 
ตารางที่ 3.2.1 เปรียบเทียบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสจ. และ สสพ. ปี 2559 และ ปี 2560 

ค่าคะแนน ปี 2559 ปี 2560 เพ่ิมข้ึน (+) /ลดลง (-) 

คะแนนสูงสุด 97.7943 92.0618 - 5.7325 

คะแนนต่ าสุด 85.6469 70.0271 - 15.6198 

คะแนนเฉล่ีย 90.5646 84.2609 - 6.3037 
 

 และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละมิติ พบว่า  ร้อยละผลคะแนนค่าเฉล่ียในมิติที่  1 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานลดลงร้อยละ 8.85 มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการลดลง       
ร้อยละ 0.89 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานลดลง ร้อยละ 4.30 และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร      
เพ่ือการปฏิบัติงานลดลง ร้อยละ 2.63 (ตารางที่ 3.2.2) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากรายละเอียดของตัวชี้วัดในแต่ละมิติ
จะพบว่าการที่ค่าเฉล่ียคะแนนลดลง เนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์การประเมินแต่ละมิติในปี 2560 ได้ให้น้ าหนัก
คะแนนในส่วนของผลลัพธ์มากข้ึน รวมถึงการปรับลดค่าคะแนนบวกเพ่ิมในแต่ละมิติลง 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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ตารางที่ 3.2.2 เปรียบเทียบร้อยละผลคะแนนเฉล่ียปี 2559 และ 2560 ในแต่ละมิต ิ

ปี พ.ศ. 

มิติท่ี 1 ประสิทธิผลของ 
การปฏิบัติงาน 

มิติท่ี 2 คุณภาพของ 
การปฏิบัติงาน/การบริการ 

มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพของ 
การปฏิบัติงาน 

มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย % คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย  % คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย  % คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย  % 

ปี 2559 35 28.8478 82.42 10 9.1307 91.30 35 33.4847 95.67 20 19.1015 95.51 

ปี 2560 40 29.4293 73.57 15 13.5631 90.42 35 31.9808 91.37 10 9.2876 92.88 

เพิ่มขึ้น (+) 
/ลดลง (-) 

-5  -8.85 -5  -0.89 -  -4.30 +10  -2.63 

 กราฟที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบร้อยละผลคะแนนเฉล่ียปี 2559 และ 2560 ในแต่ละมิติ  

 
3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 และ 
ปี 2560 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 และ         
ปี  2560 ในตัวชี้ วัดส าคัญ  4 ตัวชี้ วัด พบว่า  ผลสหกรณ์ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 3.11                   
ผลกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 0.40 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 4.04 
และผลการบริหารงบประมาณ (เฉพาะส่วนภูมิภาค) ลดลง ร้อยละ 1.34 (ตารางที่ 3.3) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์        
จะพบว่า ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่ลดลงในทุกตัวชี้วัดส าคัญสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สสจ. และ สสพ. (ตารางท่ี 3.2.1) ในภาพรวมที่มีผลการประเมินที่ลดลงเช่นกัน   
 

 

 

 

 

 

95.51%

95.67%

91.30%

82.42%

92.88%

91.37%

90.42%

73.57%
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ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 และ        
ปี 2560 

ตัวช้ีวัดส าคัญ หน่วยนับ ปี 2559 ปี 2560 
เพ่ิมข้ึน (+) 
/ลดลง (-) 

1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75.71 72.60 -3.11 

2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 84.20 83.80 -0.40 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สหกรณ์และ      
กลุ่มเกษตรกร) 

ร้อยละ 85.45 81.41 -4.04 

4. การบริหารงบประมาณ (เฉพาะส่วนภูมิภาค) ร้อยละ 99.89 98.55 -1.34 

 

กราฟที่ 3.3 กราฟเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2559 และ        
ปี 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ (Site Visit) 
 กองแผนงานได้สุ่มตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ (Site Visit) ณ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่มีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ีย จ านวน 11 จังหวัด          
เพ่ือท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามผลการด าเนินงานและซักถามการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด  

 ผลการสุ่มตรวจติดตามและตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานครบถ้วน มีการวางระบบการด าเนินงานที่ดีสามารถตรวจสอบได้ แต่ใน
บางหน่วยงานยังมีเอกสารหลักฐานการรายงานผลการด าเนินงานไม่ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ค าแนะน าแก่ 
สสจ./สสพ. ที่มีประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อท าการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
(Site Visit) ในทุกจังหวัดที่สุ่มตรวจแล้ว ได้น าผลการตรวจติดตามมาปรับผลการประเมินให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบก่อนการสรุปผลการประเมินด้วยแล้ว  

ปี 2560 

 ปี 2559 

 

ร้อยละ 

 

0 20 40 60 80 100

การบริหารงบประมาณ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน

สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน

99.89%

85.45%

84.20%

75.71%

98.55%

81.41%

83.80%

72.60%
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 ภาพการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ (Site Visit) 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

3.5 การมอบโล่รางวัล ในงานสัมมนาทางวิชาการเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 
 

 การมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานล าดับที่ 1-10 ของประเทศ 
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 การมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ล าดับดีขึ้น เม่ือเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รางวัลพัฒนาการสูงสุด ล าดับที่ 1 – 3 
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4.1 สรุป 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 4 มิติ คือ 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน จ านวน 21 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการ
ประเมินได้ ดังนี้ 

4.1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 84.2609 
คะแนน คะแนนสูงสุด 92.0618 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 70.0271 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ได้คะแนน
สูงสุดอันดับที่ 1 – 10 ของประเทศ ดังนี้ 
  อันดับที่ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่   92.0618 คะแนน  
  อันดับที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี  91.6474 คะแนน  
  อันดับที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร  90.9152 คะแนน  
  อันดับที่ 4 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตราด   90.7935 คะแนน  
  อันดับที่ 5 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  90.7060 คะแนน  
  อันดับที่ 6 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  90.3055 คะแนน  
  อันดับที่ 7 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   90.2725 คะแนน  
  อันดับที่ 8 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 89.0760 คะแนน  
  อันดับที่ 9 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก   89.0501 คะแนน  
  อันดับที่ 10 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  88.9152 คะแนน  

หน่วยงานที่มีผลการประเมินต่ าสุดของประเทศ คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1  70.0271 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
บทที่ 4 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

(1) หน่วยงานที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมทั้งประเทศ (84.2609 คะแนน)        
มีจ านวน 42 หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน 

(100 คะแนน) 
 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน 

(100 คะแนน) 
1. สสจ. แพร่ 
2. สสจ.เพชรบุรี 
3. สสจ.ก าแพงเพชร 
4. สสจ.ตราด 

5. สสจ.เพชรบูรณ ์

6. สสจ.นครราชสีมา 
7. สสจ.ชุมพร 
8. สสจ.ศรีสะเกษ 

9. สสจ.ตาก 

10.  สสจ.บุรีรัมย์ 
11.  สสจ.ลพบุรี 
12.  สสจ.ระยอง 
13.  สสจ.ปราจีนบุรี 
14.  สสจ.เชียงใหม่ 
15.  สสจ.อ านาจเจริญ 

16.  สสจ.กาฬสินธุ์ 
17.  สสจ.ภูเก็ต 

18.  สสจ.ระนอง 
19.  สสจ.ฉะเชิงเทรา 
20.  สสจ.ล าพูน 

21.  สสจ.สงขลา 
 

92.0618 

91.6474 

90.9152 

90.7935 

90.7060 

90.3055 

90.2725 

89.0760 

89.0501 

88.9152 

88.8524 

88.8163 

88.5620 

88.4625 

88.3380 

88.1232 

88.0797 

87.7864 

87.6759 

87.3849 

87.2828 

 22. สสจ.หนองบัวล าภู 
23. สสจ.มหาสารคาม 

24. สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
25. สสจ.น่าน 

26. สสจ.อุทัยธานี 
27. สสจ.นครปฐม 

28. สสจ.อ่างทอง 
29. สสจ.มุกดาหาร 
30. สสจ.นครสวรรค ์

31. สสจ.แม่ฮ่องสอน 

32. สสจ.สระบุรี 
33. สสจ.อุตรดิตถ ์

34. สสจ.พิษณุโลก 

35. สสจ.อุดรธานี 
36. สสจ.ขอนแก่น 

37. สสจ.อุบลราชธานี 
38. สสจ.ชัยนาท 

39. สสจ.นครศรีธรรมราช 

40. สสจ.ร้อยเอ็ด 

41. สสจ.ล าปาง 
42. สสจ.ตรัง 

87.2792 

86.9827 

86.9746 

86.9180 

86.6436 

86.6156 

86.4932 

86.0220 

85.9846 

85.8190 

85.5339 

85.3782 

85.2290 

85.1439 

85.1262 

84.9890 

84.8571 

84.4079 

84.3293 

84.3141 

84.2847 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

(2) หน่วยงานที่ มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมทั้งประเทศ(84.2609 คะแนน)                
มีจ านวน 36 หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน 

(100 คะแนน) 
 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน 

(100 คะแนน) 
1. สสจ.นนทบุรี 
2. สสจ.ยะลา 
3. สสจ.สุโขทัย 

4. สสจ.กาญจนบุรี 
5. สสจ.ปัตตานี 
6. สสจ.เลย 

7. สสจ.พังงา 
8. สสจ.สุรินทร์ 
9. สสจ.พิจิตร 
10.  สสจ.ชลบุรี 
11.  สสจ.สิงห์บุรี 
12.  สสจ.ยโสธร 
13.  สสจ.สมุทรสาคร 
14.  สสจ.นราธิวาส 

15.  สสจ.นครนายก 

16.  สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
17.  สสจ.สกลนคร 
18.  สสจ.สระแก้ว 

84.2482 

84.1505 

83.5806 

83.3551 

83.3004 

83.1973 

83.1949 

82.7058 

82.3034 

82.1274 

81.9360 

81.8130 

81.7526 

81.7114 

81.6834 

81.6357 

81.1907 

80.8188 

 

 19.  สสจ.เชียงราย 

20.  สสจ.พัทลุง 
21.  สสจ.ปทุมธานี 
22.  สสจ.ราชบุรี 
23.  สสจ.นครพนม 

24.  สสจ.กระบี ่
25.  สสจ.พะเยา 
26.  สสจ.สุราษฎร์ธานี 
27.  สสจ.จันทบุรี 
28.  สสจ.สมุทรปราการ 
29.  สสพ.2 

30.  สสจ.บึงกาฬ 

31.  สสจ.สตูล 

32.  สสจ.สุพรรณบุรี 
33.  สสจ.ชัยภูมิ 
34.  สสจ.สมุทรสงคราม 

35.  สสจ.หนองคาย 

36.  สสพ. 1 

80.6560 

80.5838 

80.5833 

80.4803 

80.4243 

80.1937 

79.9993 

79.4711 

79.2913 

79.2490 

79.2129 

78.8028 

78.4273 

78.2405 

77.8589 

77.5063 

74.2021 

70.0271 

 4.1.2 การประเมินหน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ล าดับดีขึ้น เม่ือเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากคะแนนภาพรวมทั้งประเทศ มีหน่วยงานที่ได้ล าดับที่ดีขึ้น 3 อันดับแรก ดังนี้  

อันดับที่ 1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน  
อันดับที่ 2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  
อันดับที่ 3 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

(1) หน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ล าดับดีขึ้น เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จากคะแนนภาพรวมทั้งประเทศ มีจ านวน 41 หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 

ล าดับ
ปี 

2559 

ล าดับปี 
2560 

จ านวน
ล าดับที่

พัฒนาขึ้น 

 หน่วยงาน 

ล าดับ
ปี 

2559 

ล าดับ
ปี 

2560 

จ านวน
ล าดับที่

พัฒนาขึ้น 

1. สสจ.ตาก 

2. สสจ.ล าพูน 

3. สสจ.หนองบัวล าภู 
4. สสจ.มุกดาหาร 
5. สสจ.ฉะเชิงเทรา 
6. สสจ.เพชรบูรณ์ 
7. สสจ.เชียงใหม่ 
8. สสจ.ปราจีนบุรี 
9. สสจ.ภูเก็ต 

10. สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
11. สสจ.ระยอง 
12. สสจ.เพชรบุรี 
13. สสจ.ก าแพงเพชร 
14. สสจอุทัยธานี 
15. สสจ.ชุมพร 
16. สสจ.ยะลา 
17. สสจ.พิจิตร 
18. สสจ.นราธิวาส 

19. สสจ.ปัตาตานี 
20. สสจ.สุรินทร์ 
21. สสจ.สระแก้ว 

73 

62 

64 

69 

56 

41 

49 

46 

48 

53 

40 

29 

30 

52 

32 

67 

72 

77 

65 

68 

78 

9 

20 

22 

29 

19 

5 

14 

13 

17 

24 

12 

2 

3 

26 

7 

44 

51 

56 

47 

50 

60 

64 

42 

42 

40 

37 

36 

35 

33 

31 

29 

28 

27 

27 

26 

25 

23 

21 

21 

18 

18 

18 

 

 22. สสจ.แม่ฮ่องสอน 

23. สสจ.นครนายก 

24. สสจ.อ านาจเจริญ 

25. สสจ.แพร่ 
26. สสจ.ร้อยเอ็ด 

27. สสจ.สิงห์บุรี 
28. สสจ.บุรีรัมย์ 
29. สสจ.สุโขทัย 

30. สสจ.ราชบุรี 
31. สสจ.จันทบุรี 
32. สสจ.พังงา 
33. สสจ.ยโสธร 
34. สสพ.2 

35. สสจ.นครสรรค์ 
36. สสจ.กาฬสินธุ์ 
37. สสจ.อุดรธานี 
38. สสจ.ศรีสะเกษ 

39. สสจ.สตูล 

40. สสจ.ชัยนาท 

41. สสจ.นครศรีธรรมราช 

47 

71 

27 

11 

50 

60 

16 

51 

70 

75 

54 

59 

76 

34 

19 

37 

9 

74 

38 

39 

31 

57 

15 

1 

40 

53 

10 

45 

64 

69 

49 

54 

71 

30 

16 

35 

8 

73 

38 

39 

 

16 

14 

12 

10 

10 

7 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

0 

0 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

(2) หน่วยงานที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ล าดับลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จากคะแนนภาพรวมทั้งประเทศ มีจ านวน 37 หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 

ล าดับ
ปี 

2559 

ล าดับปี 
2560 

จ านวน
ล าดับที่
ลดลง 

 หน่วยงาน 

ล าดับ
ปี 

2559 

ล าดับ
ปี 

2560 

จ านวน
ล าดับ
ทีล่ดลง 

1. สสจ.นครราชสีมา 
2. สสจ.ตราด 

3. สสจ.นครพนม 

4. สสจ.มหาสารคาม 

5. สสจ.ลพบุรี 
6. สสจ.พิษณุโลก 

7. สสจ.อุตรดติถ์ 

8. สสจ.อ่างทอง 
9. สสจ.สระบุรี 
10.  สสจ.สมุทรสาคร 
11.  สสจ.สมุทรสงคราม 

12.  สสจ.นครปฐม 

13.  สสจ.สุราษฎร์ธานี 
14.  สสจ.กาญจนบุรี 
15.  สสพ.1 

16.  สสจ.ระนอง 
17.  สสจ.อุบลราชธานี 
18.  สสจ.สุพรรณบุร ี
19.  สสจ.สงขลา 

5 

1 

61 

17 

4 

26 

24 

18 

22 

45 

66 

14 

55 

31 

63 

2 

21 

57 

3 

6 

4 

65 

23 

11 

34 

33 

28 

32 

55 

76 

27 

68 

46 

78 

18 

37 

74 

21 

-1 

-3 

-4 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

-10 

-10 

-10 

-13 

-13 

-15 

-15 

-16 

-16 

-17 

-18 

 20.  สสจ.น่าน 

21.  สสจ.หนองคาย 

22.  สสจ.นนทบุรี 
23.  สสจ.ตรัง 
24.  สสจ.ขอนแก่น 

25.  สสจ.เลย 

26.  สสจ.สมุทรปราการ 
27.  สสจ.ปทุมธานี 
28.  สสจ.ล าปาง 
29.  สสจ.บึงกาฬ 

30.  สสจ.สกลนคร 
31.  สสจ.พะเยา 
32.  สสจ.กระบี ่
33.  สสจ.ชัยภูมิ 
34.  สสจ.ชลบุรี 
35. สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
36.  สสจ.เชียงราย 

37.  สสจ.พัทลุง 
 

7 

58 

23 

20 

13 

25 

44 

36 

12 

43 

28 

35 

33 

42 

15 

10 

8 

6 

 

25 

77 

43 

42 

36 

48 

70 

63 

41 

72 

59 

67 

66 

75 

52 

58 

61 

62 

-18 

-19 

-20 

-22 

-23 

-23 

-26 

-27 

-29 

-29 

-31 

-32 

-33 

-33 

-37 

-48 

-53 

-56 

 

 4.1.3 ภาพรวมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในแต่ละมิติ 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (40 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 29.4293 คะแนน

หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (35.2736 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่มีคะแนน
ต่ าสุด (22.3414 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 

มิติที่ 2 คุณภาพของการปฏิบัติงาน/การบริการ (15 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 
13.5631 คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (14.5791คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร 
และหน่วยงานที่มีคะแนนต่ าสุด (11.0050 คะแนน) คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ของสสจ. และ สสพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ ์

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (35 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 31.9808 
คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (34.0221 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และ
หน่วยงานที่มีคะแนนต่ าสุด (26.3540 คะแนน) คือ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) มีคะแนนเฉล่ียทั้งประเทศ 9.2876 
คะแนน หน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด (9.9400 คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงาน    
ที่มีคะแนนต่ าสุด (7.6892คะแนน) คือ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ในแต่ละปี มีความส าคัญในเชิงการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าห มาย 

ตามนโยบายจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 4.2.1 เห็นควรให้ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมาย           
การให้บริการของหน่วยงาน นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรับเปล่ียนในแต่ละปี 
รวมทั้งปรับค่าน้ าหนักในแต่ละตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่จริง เพ่ือให้ผล
การประเมินสามารถสะท้อนถึงผลสัมฤทธ์ิจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ 
 4.2 .2 เห็ นควรให้ ส านั ก /กอง พิจารณ าแผนงาน/โครงการที่ ส าคัญที่ ต้ องการเร่ งรัดหรือ                  
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งทบทวนตัวชี้วัดเดิมและเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4.2.3 ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประเมินผล              
การปฏิบัติงานระหว่างปีตามแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ที่ก าหนด และใช้ผล
จากการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยในติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งจะ     
ท าให้ทราบว่าตัวชี้วัดใดต้องเร่งด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดใดประสบปัญหาที่จะต้อง
น าไปสู่การปรับแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัดควรจะต้องมีเอกสารหลักฐาน 
ส าหรับอ้างอิงประกอบอยู่ด้วย 

          
  

 



 

 

 

 

 

กองแผนงาน กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 


