กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดและสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ระยะเวลาการประเมินผล
ประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา 10 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้ผลงานสะสม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561

2. เกณฑ์การประเมิน
ประเมินจากผลสาเร็จของงานที่หน่วยงานควรดาเนินการได้ในรอบ 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561) ใน 4 มิติ ได้แก่ ปริ มาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย โดยพิจารณาจากผลผลิ ต ผลลั พธ์
และตัว ชี้วัดที่เ ป็ น รู ป ธรรมที่ เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานและมีความสอดคล้ องกับ ผลการเบิกจ่า ย
มีกระบวนงานในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การบริหาร
งบประมาณ การติดตามผล และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงาน และการส่งรายงาน
ผลการด าเนิ น งานและข้ อ มูล ส าคั ญ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ตามกรอบระยะเวลาและเงื่ อ นไขที่ ก รมก าหนด
โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คะแนนเต็มรวม 100 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการสาคัญซึ่งปรากฏ
อยู่ ใ นเอกสารงบประมาณ ตามแผนปฏิ บั ติ ง านและงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
1.1 งาน/โครงการตามภารกิจ จานวน 12 โครงการ
1.2 โครงการตามนโยบายสาคัญ 15 เรื่อง (Agenda) จานวน 10 โครงการ
1.3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 4 โครงการ
ส่วนที่ 2 กระบวนงานในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการ
2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานและการกาหนดเป้าหมายของงาน/โครงการ
2.2 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน (Annual Report)
2.3 การจัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
ส่ ว นที่ 3 การส่ ง รายงานข้ อ มู ล /เอกสาร และแบบส ารวจข้ อ มู ล ส าคั ญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัด ทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญเพื่อรองรั บ
ภารกิจของหน่วยงาน
3.1 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายสาคัญ 15 เรื่อง (Agenda)
และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.3 การรายงานและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล /สารสนเทศที่ ส าคั ญ เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ของ
หน่วยงาน
3.4 การจัดส่งข้อมูล/เอกสารที่กาหนดตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

คะแนน
55

35

10

รายละเอียด...
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รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลงาน 10 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561) (55 คะแนน)
ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของงาน/โครงการสาคัญซึ่งปรากฏอยู่ใน
เอกสารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1.1 งาน/โครงการตามภารกิจ น้าหนักร้อยละ 50 ของปริมาณงานทั้งหมด จานวน 12 งาน/โครงการ ได้แก่
1) งานส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
3) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5) โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6) โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
7) โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริมเกษตร
ผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
8) โครงการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร (ส่งเสริมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร)
9) โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
10) โครงการตลาดเกษตรกร
11) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร
12) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
1.2 โครงการตามนโยบายสาคัญ 15 เรื่ อง (Agenda) น้าหนักร้อยละ 30 ของปริมาณงานทั้งหมด
จานวน 10 งาน/โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค้าเกษตรที่สาคัญ (ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
การเกษตรตามแผนที่ Agri - Map ในนิคมสหกรณ์)
4) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
5) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
6) โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
7) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตร (เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
1 อาเภอ 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร)
8) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
9) โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์)
10) โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)
1.3 โครงการ...
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1.3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้าหนักร้อยละ 20 ของปริมาณงาน
ทั้งหมด จานวน 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของเกษตรกร
2) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
3) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
4) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
เกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระดับ “ผลผลิต”
ประเมินจากผลการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย ตามตัวชี้วัด/กิจกรรมหลัก/เงื่อนเวลา โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับ Action Plan ที่กรมกาหนด กรณีที่ไม่ได้กาหนด Action Plan จะยึดหลักผลงานหรือขั้นตอน
ที่ควรดาเนินการได้ในช่วงที่ทาการประเมินผล
2. พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระดับ “ผลลัพธ์”
- ประเมินจากผลลัพธ์หรือผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ และผลสาเร็จตามเป้าประสงค์
จากการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ น Smart Agricultural Curve ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ รวมถึ ง
ผลสาเร็จของงานที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยเทียบผลงานกับค่าเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดและ
ค่าเฉลี่ยผลงานของหน่วยงานที่มีขนาด/เป้าหมายใกล้เคียงกัน
- ประเมินจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่สะท้อนผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่ขับเคลื่อนและเห็น ผลชัดเจนเป็ นรูปธรรมที่สุด โดยจานวนแห่งแปรผั นตามปริมาณกลุ่มเป้าหมายผู้ รับบริการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งกองแผนงานจะแจ้งให้หน่วยงานคัดเลือกและจัดส่งส่งเอกสาร/ข้อมูล/
รูปภาพ ประกอบผลลัพธ์/ผลสาเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อสามารถแสดงผลงานที่เป็นรูปธรรมได้
3. พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเมิ น จากผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณในระดั บ แผนงาน/โครงการที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังหรือกรมกาหนด
4. ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ได้ แ ก่ รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการจากระบบ E-project และ
แบบรายงานที่ ก อง/ส านั ก ก าหนด รายงานผลส าเร็ จ จากการปฏิ บั ติ ง านตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ น Smart
Agricultural Curve ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อมูลผลเบิกจ่ายจากระบบ
GFMIS แยกเป็นรายแผนงาน/โครงการ รวมถึงเอกสารที่กาหนดให้จัดส่งตามข้อ 2

ส่วนที่ 2 กระบวนงานในการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการ (35 คะแนน)
ประเมินจาก
2.1 กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานและการกาหนดค่าเป้าหมายของงาน/โครงการ
2.2 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน (Annual Report)
2.3 การจัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์
เกณฑ์การพิจารณา
1. กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานและการกาหนดค่าเป้าหมายของงาน/โครงการ พิจารณาจาก
1.1 การวางแผนการปฏิบัติงานและการกาหนดค่าเป้าหมายของงาน/โครงการในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์
มีความสอดคล้องกับจานวนและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพื้นที่
1.2 การจัดทา...
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1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของงาน/โครงการที่ สสจ./สสพ. รับผิดชอบ มีการถ่ายทอด
แผนปฏิ บั ติ ง านสู่ ห น่ ว ยงานย่ อ ย ระบุ ชื่ อ กิ จ กรรม เป้ า หมาย ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ งบประมาณในแต่ ล ะกิ จ กรรม
และระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยตรวจสอบและประเมินจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน (Annual Report) พิจารณาจาก
2.1 การส่ งรายงานประจ าปี (Annual Report) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่ว ยงาน
จานวน 1 เล่ม พร้อมแผ่น CD จานวน 1 แผ่น ส่งถึงกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
2.2 ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยเนื้อหาสาระทั้งหมดในเล่มรายงานต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดทารายงาน มีรายละเอียดครบถ้วนตามรูปแบบที่ กองแผนงานกาหนด สามารถสะท้อนภารกิจที่หน่วยงานปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจน โดยกรมสามารถใช้ประโยชน์จากเล่มรายงานดังกล่าวได้
2.3 การเผยแพร่รายงานประจาปี (Annual Report) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยรูปแบบหรือไฟล์ที่เผยแพร่ ต้องสามารถนาไปใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงข้อมูลได้จริง
3. การจัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ พิจารณาจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามศักยภาพและบริบทของสหกรณ์แต่ล ะแห่ ง และจัดทาแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาความเข้มแข็งเป็นรายสหกรณ์ เพื่อใช้ในการดาเนินงานแนะนา ส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยกองแผนงานจะแจ้งให้หน่วยงานดาเนินการตามกรอบแนวทางและระยะเวลาที่กาหนด

ส่วนที่ 3 การส่งรายงานข้อมูล/เอกสาร และแบบสารวจข้อมูลสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
การจัดทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน (10 คะแนน)
ประเมินจาก
3.1 การรายงานผลการดาเนิน งานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านการรายงาน 3 ช่องทาง ได้แก่
1) รายงานผลงานโครงการผ่านระบบ E-project (รายเดือน) โดยประเมินผลเมื่อเปิดใช้ระบบตั้งแต่
เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 (จานวน 5 เดือน)
2) รายงานผลงานโครงการผ่านแบบรายงานของกอง/สานัก (รายเดือนและรายไตรมาส) โดยประเมิน
การจัดส่งรายงานรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2561 (จานวน 5 เดือน) รายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่
2/2561 – ไตรมาสที่ 3/2561 (จานวน 2 ไตรมาส)
3) รายงานผลสาเร็จผ่านแบบรายงานสรุปผลสาเร็จจากการดาเนินงาน (รายไตรมาส) โดยประเมิน
การจัดส่งรายงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 – ไตรมาสที่ 3/2561 (จานวน 2 ไตรมาส)
3.2 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามนโยบายสาคัญ 15 เรื่อง (Agenda) และโครงการไทยนิยม
ยั่ ง ยื น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประเมิ น การจั ด ส่ ง รายงานรายเดื อ นตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2561 (จานวน 3 เดือน)
3.3 การรายงานและจัดทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน
3.4 การจัดส่งข้อมูล/เอกสารที่กาหนดตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

เกณฑ์การ...
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เกณฑ์การพิจารณา
1. การรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาจาก
ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบที่กาหนด และการจัดส่งหรือการบันทึก
ข้อมูลตามจานวนงาน/โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กรมกาหนด
2. การรายงานผลการด าเนิน งานโครงการตามนโยบายสาคัญ 15 เรื่อง (Agenda) และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาจาก
ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายงานที่สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กาหนด และจ านวนครั้ งของการจัดส่ ง รายงานให้ กอง/ส านักที่รับผิ ดชอบโครงการตามเงื่อนเวลา
ที่กรมกาหนด
3. การรายงานและจัดทาฐานข้อมูล/สารสนเทศที่สาคัญเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาจาก
3.1 การรายงานข้อมูลสาคัญของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านระบบงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณา
จาก คุณภาพและผลสาเร็จในการรายงานข้อมูล โดยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูล
และนาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงของข้อมูลได้ ประกอบด้วย
- ระบบโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
- ระบบปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- ระบบจดทะเบียนสหกรณ์และระบบสหกรณ์ทั่วไป
3.2 การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล /สารสนเทศที่ ส าคั ญ พิ จ ารณาจาก การเก็ บ รวบรวม การตรวจสอบ
การประมวลผล การจัดเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและระบบคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลควรประกอบด้วยข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ต่อและใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
หรือวางแผนการดาเนินงานได้ โดยข้อมูลสาคัญอย่างน้อยที่หน่วยงานควรต้องดาเนินการจัดทาเป็นฐานข้อมูล /
สารสนเทศ ได้แก่
- ข้อมูล ภาพรวมของจ านวนสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร จานวนสมาชิก และปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
- รายงานประจาปีหรืองบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกเป็นรายแห่ง
(ข้อมูลอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีล่าสุด)
- ข้อมูลมาตรฐานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกเป็นรายแห่ง (ทั้งที่นามาจัดและไม่นามาจัด
มาตรฐาน)
- ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยกองแผนงานจะตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลและสารสนเทศสาคัญที่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากการสุ่มตรวจสอบในพื้นที่
4. การจัดส่งข้อมูล/เอกสารที่กาหนดตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พิจารณาจาก
การจัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือแบบสารวจที่กาหนดตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ตามเงื่อน
เวลาที่กรมกาหนด

3. การแปลผล...
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3. การแปลผลการประเมิน โดยจัดระดับผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน
และระดับต้องปรับปรุง

4. การประกาศผลการประเมิ น และการมอบโล่ รางวั ล จะประกาศผลการประเมินผลการปฏิ บัติง านของ
หน่ ว ยงานเป็ น ระดั บ และมอบโล่ ร างวัล ให้ แก่ห น่ ว ยงานที่ มี ผลการประเมิ นอยู่ ใ นระดั บ คุ ณ ภาพและมี ค ะแนน
การประเมิ น สู ง สุ ด ล าดั บ ที่ 1 – 3 จ านวน 3 รางวั ล โดยก าหนดการมอบโล่ ร างวั ล ในวั น งานประชุ ม สั ม มนา
ทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจาปี 2561

5. กระบวนการดาเนินงาน
ขั้นตอน
1. กาหนดกรอบการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานส่ งเสริ ม
สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรของ สสจ./สสพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งให้ สสจ./สสพ. และกอง/สานัก
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

กาหนดการ
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
กองแผนงาน

2. รวบรวมผลการดาเนินงานของงาน/โครงการ (ผลงาน
สะสม 10 เดือน) เป็นรายจังหวัด/พื้นที่ และข้อมูลที่กาหนด
ตามกรอบประเมินผล ส่งให้กองแผนงาน

ภายในวันที่
10 สิงหาคม 2561

กอง/สานัก/
ศูนย์
ที่เกี่ยวข้อง

3. ประ มว ล ผล กา รปฏิ บั ติ งาน ขอ ง ส สจ . /ส สพ .
ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2561

กองแผนงาน

4. ลงพื้น ที่ตรวจสอบข้อมูล ผลการปฏิบัติงานตามกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสจ./สสพ. ในกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด

กันยายน 2561

กองแผนงาน

5. สรุ ป ผลการประเมิ น และจั ด ท ารายงานผลประเมิ น
ผลการปฏิ บั ติ ง านของ สสจ./สสพ. น าเสนออธิ บ ดี
ให้ความเห็นชอบและประกาศผลการประเมิน

กันยายน 2561

กองแผนงาน

***************************************
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

