
ตัวชี้วัดที่....................................  

หนวยวัด : ………… 

นํ้าหนัก  : รอยละ ……. 

คําอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สูตรการคํานวณ :  

เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ......หนวย  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

•  เทากับ   1   คะแนน 

•  เทากับ   2   คะแนน 

•  เทากับ   3   คะแนน 

•  เทากับ   4   คะแนน 

•  เทากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถามี) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ. 

………. …….. ………. 

หมายเหตุ :  * (ถามี) 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. 

2. 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล : 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : ................................. เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 

ผูจัดเก็บขอมูล    : ................................. เบอรติดตอ : 0-xxxx-xxxx 

แบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด 



หมายเหตุ :  1 รูปแบบการกําหนดเกณฑการใหคะแนนอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละของผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตที่ผลิตแลวมีการนําไปใชประโยชน 

หนวยวัด :   รอยละ 

นํ้าหนัก  :   รอยละ 20 

คําอธิบาย :   

เปนการเปรียบเทียบการใชประโยชนผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตกับจํานวนผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตท่ี

ผลิตได โดยการนําไปใชประโยชน หมายถึง การจําหนาย แจกจาย สํารองพันธุพืชสนับสนุนงานตามภารกิจกรม ใหกับ

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตท่ีมีการนําไปใชประโยชน X 100 

จํานวนผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตท่ีผลิตไดท้ังหมด 

เกณฑการใหคะแนน1 : 

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/-  รอยละ 2.00  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ตัวชี้วดั(i) น้ําหนัก

(wi) 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน

ท่ีได(Ci) 

คะแนน

เฉล่ียถวง

น้ําหนัก 

(WixCi) 

1 2 3 4 5 

1.1 รอยละของการใช

ประโยชนพันธุพืชและ

ปจจัยการผลิต 

0.7 นําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 

83.50 

นําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 

85.50 

นําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 

87.50 

นําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 

89.50 

นําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 

91.50 

1.2 ระดับความสําเร็จ

ของการบันทึกแผนผล

การผลิตพันธุพืชและ

ปจจัยการผลิต/การใช

ประโยชน โดยใชระบบ

0.3 บันทึก

แผนการ

ผลิตพันธุพืช

และปจจัย

การผลิต

บันทึก

ขอมูลตาม

แบบ

รายงาน

“รายเดอืน

บันทึกขอมูล

ตามแบบ

รายงาน

“รายเดอืน

และราย

บันทึก

ขอมูลตาม

แบบ

รายงาน

“รายเดอืน

บันทึกขอมูล

ตามแบบ

รายงาน

“รายเดอืน

และราย

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 



เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Web Application) 

ผานโปรแกรม Data-

based for Plant 

production (DaP) : 

ระบบติดตามงานผลิต

พันธุพชืและปจจัยการ

ผลิต 

ครบตามที่

ไดรับการ

จัดสรร

งบประมาณ

จากกรม 

และราย

สัปดาห”

ผาน

โปรแกรม 

DaP 

(ต.ค.-ธ.ค.

61) 

สัปดาห”

ผาน

โปรแกรม 

DaP (ต.ค.

60-มี.ค.62) 

และราย

สัปดาห”

ผาน

โปรแกรม 

DaP (ต.ค.

60-มิ.ย.62) 

สัปดาห”

ผาน

โปรแกรม 

DaP (ต.ค.

60-ก.ย.62) 

น้ําหนักรวม ∑ Wi=1 คาคะแนนของตัวชี้วดันี้เทากับ 

 หรือ 

หมายเหตุ :  -บันทึกขอมูล “แบบรายเดือน” จํานวน 1 ครั้ง/เดือน ภายในวันท่ี 30 ของแตละเดือน 

 -บันทึกขอมูล “รายสัปดาห” ภายในวันศุกรของแตละสัปดาห 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีตปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

รอยละของผลิตพันธุพืชและปจจัยการผลิตทีผ่ลิต

แลวมีการนําไปใชประโยชน 
รอยละ 94.33 93.63 99.19 

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. กําหนดใหสวนประสานและบริหารนโยบายโดยฝายแผนงานฯเปนผูที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล 

ผานระบบ Web application

∑ (WixCi) 

∑ Wi 

(W1xC1)+ (W2xC2)+...+ (WixCi) 

W1+W2 +W3+...+Wi 

โดยท่ี W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญของแตละกระบวนการ โดยกําหนดใหแตละ

กระบวนการมี นํ้าหนักเทา กันทุกกระบวนการ และผลรวมของนํ้าหนักของ 

ทุกกระบวนการเทากับ 1 รวมท้ังกําหนดใหนํ้าหนักของแตละตัวมีนํ้าหนักเทากัน 

ทุกตัวช้ีวัด 

C หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับรอยละของผลสาํเรจ็ตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i หมายถึง ลําดับท่ีของตัวช้ีวัด ; 1,2,…,i 



โดยความรวมมือจากหนวยงาน ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลติชุมพร  และศูนยบริการวิชาการ

ดานพืชและปจจัยการผลติระนอง 

2. ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล 

2.1 หนวยงานในสังกัด รวบรวมขอมูลเปนรายเดือน ตามแบบฟอรมที่ กองแผนงานและวิชาการ 

กําหนด จัดสงใหกองแผนงานและวิชาการ และสําเนาสงสวนประสานและบริหารนโยบาย 

2.2 สวนประสานและบริหารนโยบายโดยฝายแผนฯ รวบรวมขอมูลสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สงให  ก.พ.ร. กวก.  เพื่อรวบรวมสงใหคณะทํางานติดตามฯ ของกรมฯ 

ตอไป 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล : 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 7 

 ( นายวิรัตน  ธรรมบํารุง )   

เบอรติดตอ :  077-259445-6 

ผูจัดเก็บขอมูล ฝายแผนงานและประสานนโยบาย      

 ( นางจริยาภรณ หนูแปลก ) 

เบอรติดตอ :  077-259445-6 


	เกณฑ์การให้คะแนนP1P :
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