
แปลผลการประเมิน
ภาพรวม

ผลลัพธ์ (10 คะแนน)

Ÿ  ระดับคุณภาพ = 79.410
 คะแนนขึ้นไป  
Ÿ  ระดับมาตรฐาน = 
67.379 - 79.409 คะแนน 
 ต้องปรับปรุง = ต ่ากว่า 
67.379 คะแนน

1.1 งาน/โครงการ
ตามภารกิจ จ่านวน 

12 โครงการ 
(น่้าหนัก 50%)

1.2 โครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 
เรื อง (Agenda) 

จ่านวน 10 โครงการ 
(น่้าหนัก 30%)

1.3 โครงการไทยนิยม
 ยั งยนื ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
จ่านวน 4 โครงการ 

(น่้าหนัก 20%)

1.4 ผลลัพธ์จากการ
ปฏิบตัิงาน

หน่วยงาน 78 แหง่ สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง.

คะแนนเต็ม 100 100.00 100.00 100.00 100.00 55.00 100 100 100 35.00 100 100 100 100 10.00

คุณภาพ / MAX 10 86.155 96.575 94.947 100.000 87.747 50.349 97.917 93.750 90.000 31.420 87.500 84.868 95.833 100.000 8.236

ต้องปรับปรุง / MIN 10 57.141 55.320 52.448 0.008 16.153 31.760 27.500 31.250 23.333 13.213 35.000 50.000 50.000 33.333 5.831

มาตรฐาน/AVERAGE 58 73.302 82.008 79.523 62.483 65.410 41.510 74.686 70.353 65.684 24.588 60.241 70.048 73.736 91.014 7.204

1 สสจ.เพชรบรุี คุณภาพ

2 สสจ.ศรีสะเกษ คุณภาพ

3 สสจ.พะเยา คุณภาพ

4 สสจ.ตราด คุณภาพ

5 สสจ.อุบลราชธานี คุณภาพ

6 สสจ.นครนายก คุณภาพ

7 สสจ.ฉะเชิงเทรา คุณภาพ

8 สสจ.ร้อยเอ็ด คุณภาพ

9 สสจ.นครราชสีมา คุณภาพ

10 สสจ.สมุทรสาคร คุณภาพ

หมายเหต ุ: เรียงตามล าดับที่

ส่วนที  1 : ผลการปฏบิตังิานและผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (คะแนนเตม็ 55 คะแนน) ส่วนที  2 : กระบวนงานในการปฏบิตัริาชการและการบรหิารจดัการ (คะแนนเตม็ 35 คะแนน)

ระดบัคุณภาพ          = 45.143 คะแนน ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ          = 28.062 คะแนน ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ          = 7.732 คะแนน ขึน้ไป
ระดบัมาตรฐาน        = 37.878-45.142 คะแนน ระดบัมาตรฐาน        = 21.115-28.061 คะแนน ระดบัมาตรฐาน        = 6.677-7.731 คะแนน
ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 37.878 คะแนน ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 21.115 คะแนน ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 6.677 คะแนน

การแปลผลการประเมนิตามกรอบการประเมนิ 3 ส่วน
ส่วนที  3 : การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบส่ารวจข้อมูลส่าคัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 
และการจดัท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที ส่าคัญเพื อรองรบัภารกิจของหน่วยงาน (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.3 การจัดท่า
แผนการส่งเสริม
และพัฒนาความ

เข้มแข็งของสหกรณ์
 (น่้าหนัก 30%)

คะแนนรวม
ส่วนที  2

3.1 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบตัิงานและ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(น่้าหนัก 30%)

 3.2 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 เรื อง 
(Agenda) และโครงการ

ไทยนิยม ยั งยนืฯ
(น่้าหนัก 30%)

   3.3 การรายงานและ
จัดท่าฐานข้อมูล/

สารสนเทศที สา่คัญเพื อ
รองรับภารกิจของ

หน่วยงาน 
(น่้าหนัก 20%)

ชื อหน่วยงาน คะแนนรวม 
ส่วนที  1-3

ส่วนที  1 ผลการปฏิบตัิงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
(55 คะแนน)

ส่วนที  2  กระบวนงานในการปฏิบตัิราชการและการบริหารจัดการ
(35 คะแนน)

ส่วนที  3  การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบสา่รวจข้อมูลสา่คัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
และการจัดท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที สา่คัญเพื อรองรับภารกิจของหน่วยงาน (10 คะแนน)

ผลผลิตและผลเบกิจ่าย (45 คะแนน) คะแนนรวม 
ส่วนที  1

2.1 กระบวนการ
วางแผนการ

ปฏิบตัิงานและการ
ก่าหนดเปา้หมายของ

งาน/โครงการ  
(น่้าหนัก 30%)

 

  2.2 การจัดท่า
รายงานผลการ

ด่าเนินงานประจ่าปี
ของหน่วยงาน 

(Annual Report) 
(น่้าหนัก 40%)

ผลประเมนิการปฏบิัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรของ สสจ .และสสพ. ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองแผนงาน กลุม่ติดตามและประเมนิผล

สถานะ วนัที ่28 กันยายน 2561 เวลา 14.40 น.

ล่าดบั
ที 

คะแนนรวม
ส่วนที  3

   3.4 การจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสารที 

ก่าหนดตาม
โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็ง

สหกรณ์ 
(น่้าหนัก 20%)

ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน ระดับต้องปรับปรุง

เอกสารแนบ 3 : ระดับคุณภาพ



แปลผลการประเมิน
ภาพรวม

ผลลัพธ์ (10 คะแนน)

Ÿ  ระดับคุณภาพ = 79.410
 คะแนนขึ้นไป  
Ÿ  ระดับมาตรฐาน = 
67.379 - 79.409 คะแนน 
 ต้องปรับปรุง = ต ่ากว่า 
67.379 คะแนน

1.1 งาน/โครงการ
ตามภารกิจ จ่านวน 

12 โครงการ 
(น่้าหนัก 50%)

1.2 โครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 
เรื อง (Agenda) 

จ่านวน 10 โครงการ 
(น่้าหนัก 30%)

1.3 โครงการไทยนิยม
 ยั งยนื ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
จ่านวน 4 โครงการ 

(น่้าหนัก 20%)

1.4 ผลลัพธ์จากการ
ปฏิบตัิงาน

หน่วยงาน 78 แหง่ สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง.

คะแนนเต็ม 100 100.00 100.00 100.00 100.00 55.00 100 100 100 35.00 100 100 100 100 10.00

คุณภาพ / MAX 10 86.155 96.575 94.947 100.000 87.747 50.349 97.917 93.750 90.000 31.420 87.500 84.868 95.833 100.000 8.236

ต้องปรับปรุง / MIN 10 57.141 55.320 52.448 0.008 16.153 31.760 27.500 31.250 23.333 13.213 35.000 50.000 50.000 33.333 5.831

มาตรฐาน/AVERAGE 58 73.302 82.008 79.523 62.483 65.410 41.510 74.686 70.353 65.684 24.588 60.241 70.048 73.736 91.014 7.204

1 สสจ.กระบี่ มาตรฐาน

2 สสจ.กาญจนบุรี มาตรฐาน

3 สสจ.กาฬสินธุ์ มาตรฐาน

4 สสจ.ก าแพงเพชร มาตรฐาน

5 สสจ.ขอนแกน่ มาตรฐาน

6 สสจ.ชลบุรี มาตรฐาน

7 สสจ.ชัยนาท มาตรฐาน

8 สสจ.ชัยภูมิ มาตรฐาน

9 สสจ.ชุมพร มาตรฐาน

10 สสจ.เชียงราย มาตรฐาน

11 สสจ.เชียงใหม่ มาตรฐาน

12 สสจ.ตรัง มาตรฐาน

13 สสจ.ตาก มาตรฐาน

14 สสจ.นครปฐม มาตรฐาน

15 สสจ.นครพนม มาตรฐาน

16 สสจ.นครศรีธรรมราช มาตรฐาน

17 สสจ.นครสวรรค์ มาตรฐาน

18 สสจ.นนทบุรี มาตรฐาน

19 สสจ.นราธวิาส มาตรฐาน

20 สสจ.น่าน มาตรฐาน

21 สสจ.บึงกาฬ มาตรฐาน

22 สสจ.บุรีรัมย์ มาตรฐาน

23 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ มาตรฐาน

24 สสจ.ปราจนีบุรี มาตรฐาน

25 สสจ.พระนครศรีอยุธยา มาตรฐาน

26 สสจ.พงังา มาตรฐาน

27 สสจ.พจิติร มาตรฐาน

28 สสจ.พษิณุโลก มาตรฐาน

29 สสจ.เพชรบูรณ์ มาตรฐาน

30 สสจ.แพร่ มาตรฐาน

31 สสจ.ภูเกต็ มาตรฐาน

32 สสจ.มหาสารคาม มาตรฐาน

33 สสจ.มุกดาหาร มาตรฐาน

34 สสจ.ยโสธร มาตรฐาน

35 สสจ.ระนอง มาตรฐาน

36 สสจ.ระยอง มาตรฐาน

37 สสจ.ราชบุรี มาตรฐาน

2.3 การจัดท่า
แผนการส่งเสริม
และพัฒนาความ

เข้มแข็งของสหกรณ์
 (น่้าหนัก 30%)

คะแนนรวม
ส่วนที  2

3.1 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบตัิงานและ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(น่้าหนัก 30%)

 3.2 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 เรื อง 
(Agenda) และโครงการ

ไทยนิยม ยั งยนืฯ
(น่้าหนัก 30%)

   3.3 การรายงานและ
จัดท่าฐานข้อมูล/

สารสนเทศที สา่คัญเพื อ
รองรับภารกิจของ

หน่วยงาน 
(น่้าหนัก 20%)

ชื อหน่วยงาน คะแนนรวม 
ส่วนที  1-3

ส่วนที  1 ผลการปฏิบตัิงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
(55 คะแนน)

ส่วนที  2  กระบวนงานในการปฏิบตัิราชการและการบริหารจัดการ
(35 คะแนน)

ส่วนที  3  การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบสา่รวจข้อมูลสา่คัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
และการจัดท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที สา่คัญเพื อรองรับภารกิจของหน่วยงาน (10 คะแนน)

ผลผลิตและผลเบกิจ่าย (45 คะแนน) คะแนนรวม 
ส่วนที  1

2.1 กระบวนการ
วางแผนการ

ปฏิบตัิงานและการ
ก่าหนดเปา้หมายของ

งาน/โครงการ  
(น่้าหนัก 30%)

 

  2.2 การจัดท่า
รายงานผลการ

ด่าเนินงานประจ่าปี
ของหน่วยงาน 

(Annual Report) 
(น่้าหนัก 40%)

ผลประเมนิการปฏบิัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรของ สสจ .และสสพ. ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองแผนงาน กลุม่ติดตามและประเมนิผล

สถานะ วนัที ่28 กันยายน 2561 เวลา 14.40 น.

ที 

คะแนนรวม
ส่วนที  3

   3.4 การจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสารที 

ก่าหนดตาม
โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็ง

สหกรณ์ 
(น่้าหนัก 20%)

ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน ระดับต้องปรับปรุง

เอกสารแนบ 3 : ระดับระดับมาตรฐาน



แปลผลการประเมิน
ภาพรวม

ผลลัพธ์ (10 คะแนน)

Ÿ  ระดับคุณภาพ = 79.410
 คะแนนขึ้นไป  
Ÿ  ระดับมาตรฐาน = 
67.379 - 79.409 คะแนน 
 ต้องปรับปรุง = ต ่ากว่า 
67.379 คะแนน

1.1 งาน/โครงการ
ตามภารกิจ จ่านวน 

12 โครงการ 
(น่้าหนัก 50%)

1.2 โครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 
เรื อง (Agenda) 

จ่านวน 10 โครงการ 
(น่้าหนัก 30%)

1.3 โครงการไทยนิยม
 ยั งยนื ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
จ่านวน 4 โครงการ 

(น่้าหนัก 20%)

1.4 ผลลัพธ์จากการ
ปฏิบตัิงาน

หน่วยงาน 78 แหง่ สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง.

คะแนนเต็ม 100 100.00 100.00 100.00 100.00 55.00 100 100 100 35.00 100 100 100 100 10.00

2.3 การจัดท่า
แผนการส่งเสริม
และพัฒนาความ

เข้มแข็งของสหกรณ์
 (น่้าหนัก 30%)

คะแนนรวม
ส่วนที  2

3.1 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบตัิงานและ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(น่้าหนัก 30%)

 3.2 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 เรื อง 
(Agenda) และโครงการ

ไทยนิยม ยั งยนืฯ
(น่้าหนัก 30%)

   3.3 การรายงานและ
จัดท่าฐานข้อมูล/

สารสนเทศที สา่คัญเพื อ
รองรับภารกิจของ

หน่วยงาน 
(น่้าหนัก 20%)

ชื อหน่วยงาน คะแนนรวม 
ส่วนที  1-3

ส่วนที  1 ผลการปฏิบตัิงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
(55 คะแนน)

ส่วนที  2  กระบวนงานในการปฏิบตัิราชการและการบริหารจัดการ
(35 คะแนน)

ส่วนที  3  การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบสา่รวจข้อมูลสา่คัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
และการจัดท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที สา่คัญเพื อรองรับภารกิจของหน่วยงาน (10 คะแนน)

ผลผลิตและผลเบกิจ่าย (45 คะแนน) คะแนนรวม 
ส่วนที  1

2.1 กระบวนการ
วางแผนการ

ปฏิบตัิงานและการ
ก่าหนดเปา้หมายของ

งาน/โครงการ  
(น่้าหนัก 30%)

 

  2.2 การจัดท่า
รายงานผลการ

ด่าเนินงานประจ่าปี
ของหน่วยงาน 

(Annual Report) 
(น่้าหนัก 40%)

ที 

คะแนนรวม
ส่วนที  3

   3.4 การจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสารที 

ก่าหนดตาม
โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็ง

สหกรณ์ 
(น่้าหนัก 20%)

ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน ระดับต้องปรับปรุง

38 สสจ.ลพบุรี มาตรฐาน

39 สสจ.ล าปาง มาตรฐาน

40 สสจ.ล าพนู มาตรฐาน

41 สสจ.เลย มาตรฐาน

42 สสจ.สกลนคร มาตรฐาน

43 สสจ.สงขลา มาตรฐาน

44 สสจ.สมุทรปราการ มาตรฐาน

45 สสจ.สมุทรสงคราม มาตรฐาน

46 สสจ.สระแกว้ มาตรฐาน

47 สสจ.สระบุรี มาตรฐาน

48 สสจ.สิงห์บุรี มาตรฐาน

49 สสจ.สุโขทัย มาตรฐาน

50 สสจ.สุพรรณบุรี มาตรฐาน

51 สสจ.สุราษฎร์ธานี มาตรฐาน

52 สสจ.สุรินทร์ มาตรฐาน

53 สสจ.หนองบัวล าภู มาตรฐาน

54 สสจ.อา่งทอง มาตรฐาน

55 สสจ.อ านาจเจริญ มาตรฐาน

56 สสจ.อดุรธานี มาตรฐาน

57 สสจ.อตุรดิตถ์ มาตรฐาน

58 สสจ.อทุัยธานี มาตรฐาน

หมายเหต ุ: เรียงล าดับตามตัวอกัษร

ส่วนที  1 : ผลการปฏบิตังิานและผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (คะแนนเตม็ 55 คะแนน) ส่วนที  2 : กระบวนงานในการปฏบิตัริาชการและการบรหิารจดัการ (คะแนนเตม็ 35 คะแนน)

ระดบัคุณภาพ          = 45.143 คะแนน ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ          = 28.062 คะแนน ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ          = 7.732 คะแนน ขึน้ไป
ระดบัมาตรฐาน        = 37.878-45.142 คะแนน ระดบัมาตรฐาน        = 21.115-28.061 คะแนน ระดบัมาตรฐาน        = 6.677-7.731 คะแนน
ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 37.878 คะแนน ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 21.115 คะแนน ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 6.677 คะแนน

การแปลผลการประเมนิตามกรอบการประเมนิ 3 ส่วน
ส่วนที  3 : การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบส่ารวจข้อมูลส่าคัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 
และการจดัท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที ส่าคัญเพื อรองรบัภารกิจของหน่วยงาน (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)



แปลผลการประเมิน
ภาพรวม

ผลลัพธ์ (10 คะแนน)

Ÿ  ระดับคุณภาพ = 79.410
 คะแนนขึ้นไป  
Ÿ  ระดับมาตรฐาน = 
67.379 - 79.409 คะแนน 
 ต้องปรับปรุง = ต ่ากว่า 
67.379 คะแนน

1.1 งาน/โครงการ
ตามภารกิจ จ่านวน 

12 โครงการ 
(น่้าหนัก 50%)

1.2 โครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 
เรื อง (Agenda) 

จ่านวน 10 โครงการ 
(น่้าหนัก 30%)

1.3 โครงการไทยนิยม
 ยั งยนื ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
จ่านวน 4 โครงการ 

(น่้าหนัก 20%)

1.4 ผลลัพธ์จากการ
ปฏิบตัิงาน

หน่วยงาน 78 แหง่ สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง สา่นัก/กอง กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง. กผง.

คะแนนเต็ม 100 100.00 100.00 100.00 100.00 55.00 100 100 100 35.00 100 100 100 100 10.00

คุณภาพ / MAX 10 86.155 96.575 94.947 100.000 87.747 50.349 97.917 93.750 90.000 31.420 87.500 84.868 95.833 100.000 8.236

ต้องปรับปรุง / MIN 10 57.141 55.320 52.448 0.008 16.153 31.760 27.500 31.250 23.333 13.213 35.000 50.000 50.000 33.333 5.831

มาตรฐาน/AVERAGE 58 73.302 82.008 79.523 62.483 65.410 41.510 74.686 70.353 65.684 24.588 60.241 70.048 73.736 91.014 7.204

1 สสจ.จนัทบุรี ต้องปรับปรุง

2 สสจ.ปทุมธานี ต้องปรับปรุง

3 สสจ.ปัตตานี ต้องปรับปรุง

4 สสจ.พทัลุง ต้องปรับปรุง

5 สสจ.แม่ฮ่องสอน ต้องปรับปรุง

6 สสจ.ยะลา ต้องปรับปรุง

7 สสจ.สตูล ต้องปรับปรุง

8 สสจ.หนองคาย ต้องปรับปรุง

9 สสพ. 1 ต้องปรับปรุง

10 สสพ. 2 ต้องปรับปรุง

หมายเหต ุ:  เรียงล าดับตามตัวอกัษร

ส่วนที  1 : ผลการปฏบิตังิานและผลการเบกิจา่ยงบประมาณ (คะแนนเตม็ 55 คะแนน) ส่วนที  2 : กระบวนงานในการปฏบิตัริาชการและการบรหิารจดัการ (คะแนนเตม็ 35 คะแนน)

ระดบัคุณภาพ          = 45.143 คะแนน ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ          = 28.062 คะแนน ขึน้ไป ระดบัคุณภาพ          = 7.732 คะแนน ขึน้ไป
ระดบัมาตรฐาน        = 37.878-45.142 คะแนน ระดบัมาตรฐาน        = 21.115-28.061 คะแนน ระดบัมาตรฐาน        = 6.677-7.731 คะแนน
ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 37.878 คะแนน ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 21.115 คะแนน ระดบัตอ้งปรบัปรงุ   = ต ่ากวา่ 6.677 คะแนน

การแปลผลการประเมนิตามกรอบการประเมนิ 3 ส่วน
ส่วนที  3 : การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบส่ารวจข้อมูลส่าคัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 
และการจดัท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที ส่าคัญเพื อรองรบัภารกิจของหน่วยงาน (คะแนนเตม็ 10 คะแนน)

2.3 การจัดท่า
แผนการส่งเสริม
และพัฒนาความ

เข้มแข็งของสหกรณ์
 (น่้าหนัก 30%)

คะแนนรวม
ส่วนที  2

3.1 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบตัิงานและ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ่าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
(น่้าหนัก 30%)

 3.2 การรายงานผลการ
ด่าเนินงานโครงการตาม
นโยบายสา่คัญ 15 เรื อง 
(Agenda) และโครงการ

ไทยนิยม ยั งยนืฯ
(น่้าหนัก 30%)

   3.3 การรายงานและ
จัดท่าฐานข้อมูล/

สารสนเทศที สา่คัญเพื อ
รองรับภารกิจของ

หน่วยงาน 
(น่้าหนัก 20%)

ชื อหน่วยงาน คะแนนรวม 
ส่วนที  1-3

ส่วนที  1 ผลการปฏิบตัิงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ
(55 คะแนน)

ส่วนที  2  กระบวนงานในการปฏิบตัิราชการและการบริหารจัดการ
(35 คะแนน)

ส่วนที  3  การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบสา่รวจข้อมูลสา่คัญ ประจ่าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
และการจัดท่าฐานข้อมูล/สารสนเทศที สา่คัญเพื อรองรับภารกิจของหน่วยงาน (10 คะแนน)

ผลผลิตและผลเบกิจ่าย (45 คะแนน) คะแนนรวม 
ส่วนที  1

2.1 กระบวนการ
วางแผนการ

ปฏิบตัิงานและการ
ก่าหนดเปา้หมายของ

งาน/โครงการ  
(น่้าหนัก 30%)

 

  2.2 การจัดท่า
รายงานผลการ

ด่าเนินงานประจ่าปี
ของหน่วยงาน 

(Annual Report) 
(น่้าหนัก 40%)

ผลประเมนิการปฏบิัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรของ สสจ .และสสพ. ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองแผนงาน กลุม่ติดตามและประเมนิผล

สถานะ วนัที ่28 กันยายน 2561 เวลา 14.40 น.

เลขที 

คะแนนรวม
ส่วนที  3

   3.4 การจัดส่ง
ข้อมูล/เอกสารที 

ก่าหนดตาม
โครงการพัฒนา
ความเข้มแข็ง

สหกรณ์ 
(น่้าหนัก 20%)

ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน ระดับต้องปรับปรุง

เอกสารแนบ 3 : ระดับต้องปรับปรุง


