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โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. เลขที่โครงการ กผง. 2/2563
2. ชื่อโครงการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
และสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
4. หลักการและเหตุผล
การประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการหรื อ การประเมินผลการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ
เป็นกระบวนการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง าน และยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารงาน โดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก าร และเป็ น ไปตามหลั ก การส าคั ญ ข้ อ หนึ่ง ที่ ไ ด้ บัญ ญั ติ ไ ว้ใ นพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (3) และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณภายในหน่ ว ยรั บ งบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อานวยการกาหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากน้อยเพียงใด เพื่อกากับ ตรวจสอบให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็ น ไปอย่ างคุ้มค่า มี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเพื่อให้ ทราบ
ความก้ า วหน้ า ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคของการด าเนิ น งานในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ จะได้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้บ รรลุผลสาเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ก าหนด
ให้ มีการประเมิน ผลการปฏิบั ติง านส่ งเสริมสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรของส านั กงานสหกรณ์จัง หวั ด และ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเป็นประจาทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบั ติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่ว ยงาน และส่ งเสริม จูงใจให้ เกิดการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการ กองแผนงานจึงได้จัดทาโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด และส านั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหานคร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมินสูงสุดลาดับที่
1 – 10 ของประเทศ โดยกาหนดให้มีการประกาศผลการประเมิน และมอบโล่รางวัลในวันงานประชุมสัมมนา
ทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี 2563
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อประเมินคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและส านั ก งาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2 เพื่อคัดเลือกและมอบโล่รางวัล แก่สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุ งเทพมหานครที่ มีผลการปฏิบั ติ งานในระดั บคุ ณภาพและมี คะแนนการประเมินสู งสุ ดล าดั บที่ 1 – 10
ของประเทศ
6. เป้าหมาย...

-26. เป้าหมาย
สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จานวน 78 หน่วยงาน
7. กระบวนการดาเนินงาน
7.1 กองแผนงานจัดทาโครงการและกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่ มเกษตรกรของส านั กงานสหกรณ์จั งหวั ดและส านั กงานส่ งเสริ มสหกรณ์ กรุ งเทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนออธิบดีเห็ นชอบ และแจ้งให้ ส านัก/กอง/ศูนย์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัด/
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครทราบและถือปฏิบัติตามกรอบประเมินที่กาหนด
7.2 สานัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ (ผลงานสะสม
10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) เป็นรายจังหวัด/พื้นที่ และข้อมูลที่กาหนด
ตามองค์ประกอบและประเด็นการประเมิน จัดส่งให้กองแผนงาน
7.3 กองแผนงานรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครตามองค์ประกอบและประเด็นการประเมินที่กาหนด
7.4 กองแผนงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
7.5 สรุปผลการประเมินและจัดทารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่ ม เกษตรกรของส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด และส านั ก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ก รุ ง เทพมหานคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นาเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบและประกาศผลการประเมินผ่านเว็บไซต์กองแผนงาน
7.6 มอบโล่รางวัลแก่สานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ คุ ณ ภาพและมี ค ะแนนการประเมิ น สู ง สุ ด ล าดั บ ที่ 1 – 10 ของประเทศ
ในวันงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี พ.ศ. 2563
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 10 เดือน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบโล่รางวัลในวันงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ในเดือนกันยายน 2563
9. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่ งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมรองอานวยการงานส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กองแผนงาน) เพื่อจัดทาโล่รางวัล จานวน 10 รางวัล
เป็นเงิน 18,190 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
10. ผลผลิต
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 78 หน่วยงาน

11. ผลที่คาดว่า...

-311. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลสาหรับใช้ตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ
การจัดสรรงบประมาณ การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการ และจัดลาดับความสาคัญของ
แผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป
11.2 หน่ วยงานสามารถใช้ ผลการประเมิ นเป็ นข้ อมู ลส าหรั บการปรั บปรุ งและพั ฒนากระบวนการ
ทางานให้ มีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น รวมถึง ปรับเปลี่ ยนวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม/โครงการและจัดล าดับ
ความสาคัญของแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไป
11.3 หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการประกาศเกียรติคุณ สามารถสร้ างขวัญกาลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน
11.4 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเห็นความสาคัญของกระบวนการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ที่ น าไปสู่ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน และจู ง ใจให้ เ กิ ด การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน
12. เจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อานวยการโครงการ
ผู้บริหารโครงการ
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์
ผู้อานวยการกองแผนงาน
นายนาถ บารุงพาณิชย์
ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน

**********************************************************************

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เป็นกระบวนการเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนาผลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง าน และยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารงาน โดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของป ระชาชน
ผู้ รั บ บริ ก าร และเป็ น ไปตามหลั ก การส าคั ญ ข้ อ หนึ่ง ที่ ไ ด้ บัญ ญั ติ ไ ว้ใ นพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (3) และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล
การด าเนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณภายในหน่ ว ยรั บ งบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อานวยการกาหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารงบประมาณที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ได้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ผลผลิต และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากน้อยเพียงใด เพื่อกากับ ตรวจสอบให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็ น ไปอย่ างคุ้มค่า มี ป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเพื่อให้ ทราบ
ความก้ า วหน้ า ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคของการด าเนิ น งานในแต่ ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ จะได้ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานให้บ รรลุผลสาเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึง ได้ก าหนด
ให้ มีการประเมิน ผลการปฏิบั ติง านส่ งเสริมสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรของส านั กงานสหกรณ์จัง หวั ด และ
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครเป็นประจาทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบั ติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน และส่ งเสริม จูง ใจให้ เกิดการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของส่ ว นราชการ ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนงานได้ ก าหนดกรอบการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริ มสหกรณ์
กรุงเทพมหานครขึ้น โดยประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
2. รอบระยะเวลาการประเมิน
3. องค์ประกอบและประเด็นการประเมิน
4. หลักเกณฑ์และการแปลผลการประเมิน
5. การประกาศผลการประเมินและการมอบโล่รางวัล
6. กระบวนการดาเนินงานและหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดของกรอบการประเมิน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1.1 เพื่อประเมินคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2 เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานเห็ น ความส าคั ญ ของกระบวนการและประสิ ท ธิ ภ าพของ
การปฏิบัติงาน ที่นาไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
1.3 เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
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1.4 เพื่อให้มีข้อมูลสาหรับใช้ตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ
การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของกิ จ กรรม/โครงการ และจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ง าน
ในปีงบประมาณต่อไป
2. รอบระยะเวลาการประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 10 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ผลงาน
สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563
3. องค์ประกอบและประเด็นการประเมิน
ประเมินจากผลสาเร็จของงานที่หน่วยงานควรดาเนินการได้ในรอบ 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562 – กรกฎาคม 2563) ใน 4 มิติ ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากผลผลิต
และผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิบั ติ ง านของหน่ว ยงานในเชิ งประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ล
และความคุ้ ม ค่ า จากการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ จากการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ ว ยงาน รวมถึ ง มี ก ระบวนงาน
ในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การบริหารงบประมาณ
การติดตามผลและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการส่งรายงานผลการดาเนินงาน
และข้อมูลสาคัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรมกาหนด โดยกรอบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบการประเมิน/ประเด็นการประเมิน
คะแนน
องค์ ป ระกอบที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ พื้ น ฐาน ภารกิ จ
60
ยุทธศาสตร์ และนโยบายสาคัญเร่งด่วน
1.1 ผลการแนะนาส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์และ
กลุ่ ม เกษตรกร ตามแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563
1.2 ผลการส่ งเสริ มและพัฒ นาความเข้มแข็งของสหกรณ์ (การรักษา/ยกระดับชั้น
สหกรณ์)
1.3 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ส าคัญตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 7 งาน/โครงการ
1.3 ผลการกากับ และติดตามการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.4 ผลการขั บเคลื่ อนงานตามนโยบายส าคั ญของรั ฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จานวน 6 งาน/โครงการ
องค์ ป ระกอบที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นากระบวนงาน
25
ในการปฏิบัติราชการ
2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิ บั ติ งาน (Action Plan) และการติ ดตาม/เร่ งรั ดการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับ
2.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับ
2.3 การจัดทาแผนแนะน าส่งเสริ ม พัฒนา และกากับดูแลสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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องค์ประกอบการประเมิน/ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลสาคัญ
3.1 การจัดส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารสาคัญต่าง ๆ ตามที่กาหนด
3.2 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน (Annual Report)
3.3 การรายงานและจัดทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน
3.4 การรายงานข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

คะแนน
15

4. หลักเกณฑ์และการแปลผลการประเมิน
4.1 การประเมิ น ระดั บ องค์ ป ระกอบ พิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานเที ย บกั บ ค่ า เป้ า หมาย
หรือผลสาเร็จตามประเด็นการประเมินที่กาหนดตามกรอบการประเมินผล
4.2 สรุปผลการประเมินระดั บ หน่วยงาน พิจารณาในภาพรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยคานวณ
เป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์ประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1) ระดับคุณภาพ
2) ระดับมาตรฐาน
3) ระดับปานกลาง
3) ระดับต้องปรับปรุง
5. การประกาศผลการประเมินและการมอบโล่รางวัล จะประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เป็นระดับ และมอบโล่รางวัลให้ แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพและมีคะแนนการประเมิน
สูงสุดลาดับที่ 1 – 10 จานวน 10 รางวัล โดยกาหนดการมอบโล่รางวัลในวันงานประชุมสั มมนาทางวิชาการ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี 2563
6. กระบวนการดาเนินงานและหน่วยงานรับผิดชอบ
ขั้นตอน

กาหนดการ

1. กาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และ
ภายใน
กลุ่ ม เกษตรกรของ สสจ./สสพ. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกรกฎาคม
แจ้งให้ สสจ./สสพ. และกอง/สานักที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
2563
2. กอง/สานัก/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการดาเนินงานของงาน/
โครงการ (ผลงานสะสม 10 เดือน) เป็นรายจังหวัด/พื้นที่ และข้อมูล
ที่กาหนดตามองค์ประกอบและประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ผลการแนะนาส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.2 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/
โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสาคัญตามเอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 7 งาน/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กผง.

ภายในวันที่
10 สิงหาคม
2563
กผง.
กพก./กพน./
กคร.
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ขั้นตอน

กาหนดการ

2.3 ผลการขับเคลื่ อนงานตามนโยบายส าคั ญของรัฐบาลและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 6 งาน/โครงการ
2.5 การรายงานและจัดทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญเพื่อ
รองรับภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่
- ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
- ระบบปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- ระบบจดทะเบียนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2.6 การรายงานและจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารสาคัญ ได้แก่
- การส ารวจข้ อ มู ล การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ของสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- การรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
2.7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระดับแผนงาน/โครงการและ
ภาพรวมรายจังหวัด
3. ประมวลผลการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ตามองค์ประกอบและ
ประเด็นการประเมินที่กาหนด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กพก./กพน./
กพง./กผง.
ศสท.
กพก./กพง.
สนม.
กผง.
ศวส.
กค.

ภายในวันที่
31 สิงหาคม
2563
4. ลงพื้น ที่ ห รื อประชุมผ่ านระบบออนไลน์ เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล
สิงหาคม ผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริม กันยายน 2563
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของ สสจ./สสพ. ในกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด

กผง.

5. สรุ ป ผลการประเมิ น และจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ผล กันยายน 2563
การปฏิบั ติงานส่ งเสริมสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรของ สสจ./สสพ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นาเสนออธิบดี ให้ความเห็นชอบ
และประกาศผลการประเมิน

กผง.

กผง.
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รายละเอียดขององค์ประกอบและประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบาย
สาคัญเร่งด่วน (ผลงาน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ประเมินจาก
1.1 ผลการแนะนาส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คะแนนเต็ม 24 คะแนน)
พิจารณาจาก
1) รายงานผลการดาเนิ น งานเข้า แนะนาส่ ง เสริมสหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี แผนการแนะนาส่งเสริมรายแห่ง และแผนการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2) รายงานผลการแนะนาส่งเสริมด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ด้านการพัฒนาการดาเนิน
ธุ ร กิ จ และด้ า นการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบและคุ้ ม ครองระบบสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
3) ผลสาเร็จของแนะนาส่งเสริมการเพิ่มจานวนสมาชิก การปิดบัญชี ประชุมใหญ่ และผลมาตรฐาน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
1.2 ผลการส่งเสริ ม และพั ฒนาความเข้ ม แข็ ง ของสหกรณ์ (การรั กษา/ยกระดับ ชั้น สหกรณ์ )
(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) ซึ่งหน่วยงานได้ดาเนินการแนะนาส่งเสริม สหกรณ์เพื่อรักษา/ยกระดับสหกรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ทั้ง 4 ด้าน โดยพิจารณาจาก
1) รายงานผลการดาเนินงานเข้าแนะนาส่งเสริมเพื่อรักษา/ยกระดับสหกรณ์ตามเกณฑ์ จัดระดับ
ความเข้มแข็งของสหกรณ์
2) ผลสาเร็จของการส่งเสริม เพื่อรักษา/ยกระดับ สหกรณ์ตามเกณฑ์จัดระดับความเข้มแข็งของ
สหกรณ์ ประกอบด้ว ย ความสามารถในการให้ บริการสมาชิก ประสิ ทธิภ าพในการดาเนินธุรกิจ คุณภาพ
การควบคุมภายใน และการแก้ไขข้อบกพร่อง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
1.3 ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสาคัญตาม
เอกสารงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน
7 งาน/โครงการ (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) ประกอบด้วย
1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ (กพน.)
2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (กคร.)
3) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กคร.)
4) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กพน.)
5) โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร (กพน.)
6) โครงการพัฒ นาศักยภาพการดาเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิ ตทางการเกษตรของ
สหกรณ์ (กพก.)
7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร (กพน.)
โดยพิจารณาจาก
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- ผลการปฏิบัติงานในระดับ “ผลผลิต”
ประเมิ น จากผลการด าเนิ น งานเที ย บกั บ เป้ า หมาย ตามตั ว ชี้ วั ด /กิ จ กรรมหลั ก /เงื่ อ นเวลา
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ Action Plan ที่กรมกาหนด กรณีที่ไม่ได้กาหนด Action Plan จะยึดหลัก
ผลงานหรือขั้นตอนที่ควรดาเนินการได้ในช่วงที่ทาการประเมินผล
- ผลการปฏิบัติงานในระดับ “ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ”
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของ
งานโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณาผลงานที่ควรดาเนินการได้ในช่วงที่ทาการประเมินผล
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเมิ น จากผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณในระดั บ แผนงาน/โครงการที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ผลการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังหรือกรมกาหนด
1.4 ผลการกากับ และติดตามการดาเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) พิจารณาจาก
ผลการดาเนินงาน ผลการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง และผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดาเนินงานโครงการ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประมวลข้อมูลจากระบบติดตาม
งบประมาณ ไทยนิยมยั่งยืน พ.ศ. 2561 ผลงาน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563)
1.5 ผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน
6 งาน/โครงการ (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) ประกอบด้วย
1) โครงการ Supermarket สหกรณ์ (กพง./กพก.)
2) โครงการนาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (กพก.)
3) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/63 (กพก.)
4) โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบของไวรัส
โควิค-19 (กพก.)
5) การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของสมาชิกสหกรณ์ (กพน.)
6) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ (กผง.)
โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานหรือผลสาเร็จในแต่ละนโยบายตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมาย และผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามแนวทาง/วิธีปฏิบัติที่สานัก/กองเจ้าภาพกาหนด
องค์ ป ระกอบที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นากระบวนงานในการปฏิ บัติ ร าชการ
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
ประเมินจาก
2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และการติดตาม/เร่งรัดการดาเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจาก
1) การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan) ของงาน/โครงการที่ สสจ./สสพ. รั บ ผิ ด ชอบ
มีความครบถ้ว น มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานสู่ ห น่ว ยงานย่อย ระบุชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ผู้ รับผิ ดชอบ
งบประมาณในแต่ละกิจกรรมและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกองแผนงานจะตรวจสอบและประเมินจาก
ข้อมูลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
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2) รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมประจาเดือน หรือการประชุมติดตามงาน
ที่ สสจ./สสพ. ได้ดาเนิ น การตั้ งแต่เ ดื อ นตุล าคม 2562 - มิถุนายน 2563 โดยจัดส่ งเป็น ไฟล์ ข้ อ มู ล ให้
กองแผนงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_pnd@cpd.go.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
3) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางการดาเนินงานที่ใช้การอ้างอิงการปฏิบัติงานของสสจ./
สสพ. ได้ โดยกองแผนงานจะแจ้ งให้ สสจ./สสพ. จัดส่ งเป็นไฟล์ ข้อมูล ด้ว ยวิธีการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน
2.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนที่หน่วยงานได้รับ (คะแนนเต็ม
5 คะแนน) พิจารณาจาก
ประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ ายงบลงทุนและงบเงินอุ ดหนุนที่ห น่ว ยงานได้ รั บ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.3 การจั ด ทาแผนแนะน าส่ง เสริ ม พัฒนา และกากับ ดู แ ลสหกรณ์ / กลุ่ มเกษตรกร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจาก
ความครบถ้วนของข้อมูล ความทันเวลาในการจัดส่ งข้อมูล คุณภาพของการวิเคราะห์ ข้ อ มูล
ตามศักยภาพและบริบทของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่ง และคุณภาพของการจัด ทาแผนการแนะนา
ส่ งเสริ ม พัฒ นา และกากับ ดูแลเป็ น รายสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร ที่ส ามารถใช้ เป็นแผนส าหรับ การแนะนา
ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพของการจัดส่งรายงานข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลสาคัญ (คะแนนเต็ม
15 คะแนน)
ประเมินจาก
3.1 การจัดส่งข้อมูล รายงาน และเอกสารสาคัญต่าง ๆ ตามที่กาหนด (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)
ประกอบด้วย
1) การรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประเมินการจัดส่งรายงานตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2563
(จานวน 4 เดือน)
2) การจัดส่งข้อมูล หรือเอกสารสาคัญตามที่กรมกาหนด ได้แก่
- การส ารวจข้อมูล การให้ ความช่ว ยเหลื อของสหกรณ์/กลุ่ มเกษตรกร เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของสมาชิกจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กผง.)
- การรายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ศวส.)
โดยพิจารณาจาก
ข้อมูล หรื อเอกสารส าคัญ ที่ห น่ว ยงานรายงานมีความถูกต้ อง ครบถ้ว นตามรูปแบบที่กาหนด
และการจัดส่งหรือการบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กรมกาหนด
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3.2 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน (Annual Report) (คะแนนเต็ม
3 คะแนน) พิจารณาจาก
1) การส่งรายงานประจาปี (Annual Report) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD จานวน 1 แผ่น ส่งถึงกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
2) ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดในเล่มรายงานต้องตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดทารายงาน มีรายละเอียดครบถ้วนตามรูปแบบที่กองแผนงานกาหนด สามารถสะท้อนภารกิจ
ที่หน่วยงานปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยกรมสามารถใช้ประโยชน์จากเล่มรายงานดังกล่าวได้
3) การเผยแพร่ ร ายงานประจ าปี (Annual Report) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรูปแบบหรือไฟล์ที่เผยแพร่ ต้องสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงข้อมูลได้จริง
3.3 การรายงานและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล /สารสนเทศที่ ส าคั ญ เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จของหน่ วยงาน
(คะแนนเต็ม 3 คะแนน) พิจารณาจาก
1) คุณภาพและผลสาเร็จ ของการรายงานข้อมูลสาคัญของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านระบบงาน
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้ว น เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูล และนาไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงสามารถตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงของข้อมูลได้ ประกอบด้วย
- ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
- ระบบปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- ระบบจดทะเบียนสหกรณ์และระบบสหกรณ์ทั่วไป
2) คุณภาพของการจัดทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญ ที่หน่วยงานจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบ
เอกสารหรื อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ควรเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และมี ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง อย่ า งน้ อ ย 2 ปี
เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อและใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือวางแผนการดาเนินงานได้ โดยข้อมูล
สาคัญอย่างน้อยที่หน่วยงานควรต้องดาเนินการจัดทาเป็นฐานข้อมูล/สารสนเทศ ได้แก่
- ข้อมูลภาพรวมของจานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จานวนสมาชิก และปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
- ข้อมูล แสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร แยกเป็นรายแห่ ง (ข้อมู ล
อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีล่าสุด)
- ข้อมูลมาตรฐานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกเป็นรายแห่ง (ทั้งที่นามาจัดและไม่นามา
จัดมาตรฐาน)
โดยกองแผนงานจะตรวจสอบข้อมูล จากฐานข้อมูล และสารสนเทศส าคัญที่เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากการสุ่มตรวจสอบในพื้นที่
3.4 การรายงานข้ อ มู ล การติ ด ตามการใช้ ป ระโยชน์ จ ากอุ ป กรณ์ / สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ส หกรณ์ แ ละ
กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) พิจารณาจาก
คุ ณ ภาพของการรายงานข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ จ ากอุ ป กรณ์ / สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ส หกรณ์ แ ละ
กลุ่ มเกษตรกรได้รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ว ยงานภาครัฐ ที่ สสจ./สสพ. รายงานผ่ านระบบข้อมูล อุปกรณ์
การตลาด สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) โดยข้อมูลที่รายงาน
ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
***************************************************************************************************
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

