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 รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล 1 

มิติภายนอก 1 

ตัวชี้วัด สลก.1 ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมประมง 
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ตัวชี้วัด สลก.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 3 
ตัวชี้วัด สลก.3 ร้อยละความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมประมง

ผ่าน Facebook Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง 
4 

ตัวชี้วัด สลก.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุมที่เพ่ิมขึ้น 6 
ตัวชี้วัด กกม.1 จ านวนเรื่องของการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชก าหนดการประมง  

พ.ศ. 2558 จ านวน 40 ฉบับ 
7 
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ตัวชี้วัด กกม.4 ร้อยละความส าเร็จของการตอบข้อหารือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท านิติกรรมและสัญญา

การด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ 
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ตัวชี้วัด กกจ.1 ระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจ IUU 13 
ตัวชี้วัด กกจ.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 15 
ตัวชี้วัด กกจ.3 ร้อยละความส าเร็จของการบันทึกข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับประวัติการด ารงต าแหน่งและ

ประวัติเงินเดือนในระบบ DPIS 
16 

ตัวชี้วัด กกจ.4 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการส ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคคลากร 18 
ตัวชี้วัด กกจ.5 ระยะเวลาแล้วเสร็จของรายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการป้องกันและ

แก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 
27 

ตัวชี้วัด กค.1 ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
กรมบัญชีกลางก าหนด 
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ตัวชี้วัด กค.3 ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ไม่ผ่าน PO) 32 
ตัวชี้วัด กค.4 ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม/ใบแจ้งหนี้ – จ่ายผ่านกรม   

โดยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 
33 

ตัวชี้วัด กค.5 ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม – จ่ายผ่านกรม โดยเงินทด
รองราชการ 

34 
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ตัวชี้วัด กค.6 ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จ ในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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ตัวชี้วัด กตส.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 37 
ตัวชี้วัด กตส.2  ระดับความส าเร็จของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาก าหนด 39 
ตัวชี้วัด กตส.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

ส่งออก 
41 

ตัวชี้วัด กจป.1 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสนอมาตรการควบคุมการเลี้ยงกุ้งเคลฟิช 43 
ตัวชี้วัด กจป.2 ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW 44 
ตัวชี้วัด กจป.3 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเรือประมง 45 
ตัวชี้วัด กปต.1 ระดับความส าเร็จของจ านวนจุลสารการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศที่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
47 

ตัวชี้วัด กปต.2 ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

48 

ตัวชี้วัด กปต.3 ระดับความส าเร็จของการเจรจาจัดท า MOU และ Implementing Arrangement  
กับประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 

50 

ตัวชี้วัด กปต.4 ระดับความส าเร็จของจ านวนรายงานตามข้อมติมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC  
ที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

52 

ตัวชี้วัด กผง.1 ระดับความส าเร็จของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ 

54 

ตัวชี้วัด กผง.2 ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพ่ิมขึ้น 55 
ตัวชี้วัด กผง.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าของบประมาณของกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
56 

ตัวชี้วัด กผง.4 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 57 
ตัวชี้วัด กมป.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต 

ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 
58 

ตัวชี้วัด กมป.2 ระดับความส าเร็จในการประเมินสมรรถนะเบื้องต้นห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR น าร่อง  
เพ่ือรองรับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการส่งออก 

59 

ตัวชี้วัด กมป.3 ระดับความส าเร็จในการศึกษากฎระเบียบการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes  
ของสหรัฐอเมริกา 
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ตัวชี้วัด กมป.4 ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065  

ที่ออกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
62 

ตัวชี้วัด กทป.1 จ านวนเมนูอาชีพประมงแบบพลวัตเพ่ิมผลผลติสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงที่จัดท าแลว้เสรจ็ 64 
ตัวชี้วัด กทป.2 จ านวนความผิดพลาดในการออกแบบและการค านวณแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ต้อง

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
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ตัวชี้วัด กทป.3 ระดับความส าเร็จของจ านวนรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัด กทป.4 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรม 69 
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ตัวชี้วัด กพช.2 รอ้ยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 
(ISO/IEC 17065) ที่ได้รับการทบทวนรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เขตพ้ืนที่การท าการประมงพ้ืนบ้านและการท าประมงพาณิชย์ 
79 

ตัวชี้วัด กพจ.1 ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตที่ลดลงได้เทียบกับปี 2557 80 
ตัวชี้วัด กพจ.2 ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐาน GAP (ตามระบบ 
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ตัวชี้วัด ศสท.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าเอกสารเผยแพร่สถิติการประมง 93 
ตัวชี้วัด ศสท.2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปรับปรุงฐานข้อมูลระบบเกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมประมง 
96 

ตัวชี้วัด ศสท.3 ร้อยละของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าที่มีการบันทึกการท าการประมงในระบบ  
E-logbook 

102 

ตัวชี้วัด ศสท.4  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 

103 

ตัวชี้วัด ศสท.5 ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศการประมง (Fishing Info) 108 
ตัวชี้วัด สพก.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ า 111 
ตัวชี้วัด สพก.2 ระดับความส าเร็จของการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 112 
ตัวชี้วัด สพก.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 113 
ตัวชี้วัด สปก.1 ร้อยละความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 114 
ตัวชี้วัด สปก.2 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการ

ประมง หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงหอยแครง มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

115 

ตัวชี้วัด สปก.3 ระดับความส าเร็จของจ านวนองค์ความรู้ที่มีการถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบ 
Smart Farmer 

116 

ตัวชี้วัด สปก.4 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งมีการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

118 

ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรม 119 

ตัวชี้วัด PA1.2 ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 
จากงานวิจัยด้านการเกษตร 

119 

ตัวชี้วัด PA1.3 ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล 122 
ตัวชี้วัด PA1.5.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 124 
ตัวชี้วัด PA1.7 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 
125 

ตัวชี้วัด PA1.8 ร้อยละของจ านวนตัวอย่างกุ้งทะเลที่ตรวจพบโรค EMS  127 
ตัวชี้วัด PA1.9 ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืดที่เพ่ิมขึ้น 127 
ตัวชี้วัด PA2 ความพึงพอใจผู้รับบริการ 128 
  

สารบัญ (ตอ่) 
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มิติภายใน  130 

ตัวชี้วัด PA3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 130 
ตัวชี้วัด PA3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 131 
ตัวชี้วัด PA3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 132 
ตัวชี้วัด PA4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม 133 
ตัวชี้วัด PA4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 135 
ตัวชี้วัด PA4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
138 

ตัวชี้วัด PA5  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ าของกรม 141 
ตัวชี้วัด PA5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ าของหน่วยงาน 144 
ตัวชี้วัด PA6 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 147 
ตัวชี้วัด PA6.1 ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ป้องกันไวรัสได้ 149 
ตัวชี้วัด PA7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 151 
ตัวชี้วัด PA8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 158 
ตัวชี้วัด PA8.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน 
159 

ตัวชี้วัด PA8.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมประมง 160 
ตัวชี้วัด PMQA ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 
161 
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สลก.1 ร้อยละเวลาเฉล่ียของการรับ - ส่ง หนงัสือราชการผ่านระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส์กรมประมง

12.5 1

สลก.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มอืการปฏบิติังานด้านการส่ือสาร 12.5 3
สลก.3 ร้อยละความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร

ของกรมประมงผ่าน Facebook Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง
12.5 4

สลก.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอ้งประชุมที่เพิ่มขึน้ 12.5 6

กกม.1 จ านวนเร่ืองของการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 จ านวน 40 ฉบบั

12.5 7

(1)

กกม.2 ร้อยละของบคุลากรกรมประมงที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลความรู้ด้าน
กฎหมายการประมง

12.5 8

กกม.3 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการเกีย่วกบัคดีที่กรมประมงเปน็คู่ความ 12.5 9
กกม.4 ร้อยละความส าเร็จของการตอบข้อหารือใหค้ าปรึกษาเกีย่วกบัการท า

นติิกรรมและสัญญาการด าเนนิการเกีย่วกบันติิกรรมและสัญญาต่าง ๆ
12.5 11

กกจ.1 ระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรอตัราก าลังเพื่อปฏบิติัภารกจิ IUU 10 13

กกจ.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการปรับระดับชัน้งานลูกจ้างประจ า 10 15
กกจ.3 ร้อยละความส าเร็จของการบนัทึกข้อมลูบคุคลเกีย่วกบัประวัติการด ารง

ต าแหนง่และประวัติเงินเดือนในระบบ DPIS
10 16

กกจ.4 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการส ารวจปจัจัยความผาสุกและความผูกพันของ
บคุลากร

10 18

กกจ.5 ระยะเวลาแล้วเสร็จของรายงานการศึกษาวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะใน
การปอ้งกนัและแกไ้ขการกระท าผิดวินยัของเจ้าหนา้ที่ในสังกดักรมประมง

10 27

กค.1 ร้อยละของความส าเร็จในการปฏบิติังานด้านบญัชีการเงิน ตามเกณฑ์การ
ประเมนิผลของกรมบญัชีกลางก าหนด

8 28

กค.2 ระยะเวลาเฉล่ียความส าเร็จของการเบกิจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี ้
(ผ่าน PO)

8 31

มติภิายนอก

ตวัชีว้ัด
หน่วยงาน หน้า
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ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน หน้า

กค.3 ระยะเวลาเฉล่ียความส าเร็จของการเบกิจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี ้
(ไม่ผ่าน PO)

8 32

กค.4 ระยะเวลาเฉล่ียความส าเร็จของการเบกิจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม/ใบแจ้งหนี ้– 
จ่ายผ่านกรม  โดยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

8 33

กค.5 ระยะเวลาเฉล่ียความส าเร็จของการเบกิจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม – จ่ายผ่าน
กรม โดยเงินทดรองราชการ

8 34

กค.6 ระยะเวลาเฉล่ียความส าเร็จ ในการด าเนนิการจัดซ้ือ/จัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

10 35

กตส.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตรวจประเมนิโรงงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน

10 37

กตส.2 ระดับความส าเร็จของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลา
ก าหนด

10 39

(2) กตส.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบความสมบรูณ์ของภาชนะบรรจุใน
ผลิตภณัฑ์สัตว์น้ าส่งออก

10 41

กจป.1 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสนอมาตรการควบคุมการเล้ียงกุง้เคลฟิช 10 43

กจป.2 ร้อยละเวลาเฉล่ียของการออกใบอนญุาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่าน
ระบบ FSW

10 44

กจป.3 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเรือประมง 10 45
กปต.1 ระดับความส าเร็จของจ านวนจุลสารการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ

ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด
12.5 47

กปต.2 ระดับความส าเร็จของการขออนมุติัตัวบคุคลในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชัว่คราวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

12.5 48

กปต.3 ระดับความส าเร็จของการเจรจาจัดท า MOU และ Implementing 
Arrangement กบัประเทศต่างๆ ในการแกไ้ขปญัหาการท าประมง IUU

12.5 50

กปต.4 ระดับความส าเร็จของจ านวนรายงานตามข้อมติมาตรการอนรัุกษแ์ละ
จัดการของ IOTC ที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

12.5 52
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ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน หน้า

กผง.1 ระดับความส าเร็จของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัด
ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแหง่ชาติ

12.5 54

กผง.2 ร้อยละเฉล่ียของการเบกิจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพิ่มขึน้ 12.5 55

กผง.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าของบประมาณของกรมประมง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

12.5 56

กผง.4 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดท ารายงานการประเมนิความคุ้มค่าการ
ปฏบิติัภารกจิของรัฐ

12.5 57

กมป.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มอืผู้ตรวจประเมนิในการตรวจรับรอง
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภณัฑ์สัตว์น้ าอนิทรีย์ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17065

10 58

(3)

กมป.2 ระดับความส าเร็จในการประเมนิสมรรถนะเบือ้งต้นหอ้งปฏบิติัการทดสอบ
 PCR น าร่อง เพื่อรองรับมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงกุง้ทะเลและการส่งออก

10 59

กมป.3 ระดับความส าเร็จในการศึกษากฎระเบยีบการตรวจสอบปลาใน Order 
Siluriformes ของสหรัฐอเมริกา

10 61

กมป.4 ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17065 ที่ออกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

20 62

กทป.1 จ านวนเมนอูาชีพประมงแบบพลวัตเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเล้ียง
ที่จัดท าแล้วเสร็จ

12.5 64

กทป.2 จ านวนความผิดพลาดในการออกแบบและการค านวณแบบแปลน
ส่ิงกอ่สร้างที่ต้องปรับปรุงใหส้อดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ

12.5 66

กทป.3 ระดับความส าเร็จของจ านวนรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกจิที่
ส าคัญที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

12.5 67

กทป.4 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชนภ์ายหลัง
การฝึกอบรม

12.5 69
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กพช.1 ร้อยละของการตรวจประเมนิฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน 
ISO/IEC GUIDE 65 (ISO/IEC 17065)  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 71

กพช.2 ร้อยละของรายงานการตรวจประเมนิฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตาม
มาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 (ISO/IEC 17065) ที่ได้รับการทบทวน
รับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 73

กพท.1 ร้อยละเฉล่ียของจ านวนเรือที่ด าเนนิการสังเกตการณ์บนเรือ (Observer 
on board)

10 75

กพท.2 จ านวนแหง่ของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มกีารติดตามผลภายหลังการ
จัดสร้างในปงีบประมาณ 2557

10 77

กพท.3 จ านวนชุมชนที่มกีจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง 10 78
กพท.4 จ านวนการเสนอข้อมลูทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการออก

ประกาศการแบง่เขตพื้นที่การท าการประมงพื้นบา้นและการท าประมง
พาณิชย์

10 79

(4) กพจ.1 ร้อยละเฉล่ียของปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตที่ลดลงได้เทียบ
กบัป ี2557

10 80

กพจ.2 ร้อยละของการตรวจประเมนิฟาร์มเพาะเล้ียงปลานลิตามมาตรฐาน GAP 
(ตามระบบ ISO/IEC 17065) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 81

กพจ.3 ร้อยละของรายงานการตรวจประเมนิฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าตาม
มาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 (ISO/IEC 17065) ที่ได้รับการทบทวน
รับรอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 83

กอส.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีแปรรูป
สัตว์น้ า

10 85

กอส.2 ระดับความส าเร็จของจ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสุขลักษณะ
สถานแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตว์น้ าพื้นเมอืง

10 87
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กอส.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานโครงการใหค้วามรู้/อบรมเร่ือง
สุขลักษณะที่ดีของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ

10 89

กอส.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานโครงการผลักดันผลิตภณัฑ์ประมงไทย
สู่ตลาดอาเซียน ป ี2559

10 91

ศทส.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าเอกสารเผยแพร่สถิติการประมง 10 93
ศทส.2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการตามแผนปรับปรุงฐานข้อมลูระบบ

เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ของกรมประมง
10 96

ศทส.3 ร้อยละของเรือประมงไทยนอกนา่นน้ าที่มกีารบนัทึกการท าการประมงใน
ระบบ E-logbook

10 102

ศทส.4 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนนิการตามแผนปรับปรุงระบบภมูิ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ในการ
ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ทบ.1)

10 103

(5) ศทส.5 ร้อยละความส าเร็จในการแกไ้ขปญัหาของระบบสารสนเทศการประมง 
(Fishing Info)

10 108

สพก.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานธนาคารเชือ้พันธุ์สัตว์น้ า 15 111
สพก.2 ระดับความส าเร็จของการผลิตพ่อแมพ่ันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 12.5 112
สพก.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการพัฒนาสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 12.5 113
สปก.1 ร้อยละความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรใหเ้ปน็ปจัจุบนั 12.5 114

สปก.2 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม
เกษตรกรด้านการประมง หลักสูตร ส่งเสริมการเล้ียงหอยแครง มกีารน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชนต์ามเกณฑ์ที่ก าหนด

12.5 115

สปก.3 ระดับความส าเร็จของจ านวนองค์ความรู้ที่มกีารถอดบทเรียนจาก
เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer

12.5 116

สปก.4 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากประมงใน
ฤดูแล้งมกีารน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

12.5 118
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119
PA1.2 ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการผลิตจากงานวิจัยด้านการเกษตร
10 10 10 10 10 10 119

PA1.3 ประสิทธิภาพในการผลิตกุง้ทะเล 10 122
PA1.5.2 ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 10 124
PA1.7 ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการ

แลกเปล่ียนข้อมลูใบอนญุาต/ใบรับรองอเิล็กทรอนกิส์ ผ่านระบบ NSW
10 125

PA1.8 ร้อยละของจ านวนตัวอย่างกุง้ทะเลที่ตรวจพบโรค EMS 10 126
PA1.9 ร้อยละเฉล่ียของปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหนว่ยการลงแรงประมงใน

แหล่งน้ าจืดที่เพิ่มขึน้
10 127

PA2 ความพึงพอใจผู้รับบริการ 10 128
มติภิายใน 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 130

PA3 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130
PA3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 131
PA3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 132

(6) PA4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลังงานของกรม 5 133
PA4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

หนว่ยงาน
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135

PA4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า

10 138

PA5 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดน้ าของกรม 5 141
PA5.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดน้ าของ

หนว่ยงาน
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

144

PA6 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 5 147
PA6.1 ร้อยละของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของหนว่ยงานที่ปอ้งกนัไวรัสได้ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 149
PA7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 151

PA1 ตวัชีว้ัดตามภารกิจหลกัของกรม
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PA8 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหนว่ยงาน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 158
PA8.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหนว่ยงาน
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 159

PA8.2 ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
กรมประมง

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 160

PMQA ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบบัที่ 2

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 161

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนกิารตามเกณฑ์ฯ หมวด 1 และ 2 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนกิารตามเกณฑ์ฯ หมวด 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนกิารตามเกณฑ์ฯ หมวด 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนกิารตามเกณฑ์ฯ หมวด 5 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนกิารตามเกณฑ์ฯ หมวด 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนกิารตามเกณฑ์ฯ หมวด 7 5 5 5

(7) รวมตวัชีว้ัด 14 14 15 16 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 13 14
รวมน้ าหนัก 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



ปฏิทินการด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงาน (IPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วันที่ กิจกรรม 
กันยายน – ตุลาคม 2558  - จัดประชุมชี้แจงร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการ

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
พฤศจิกายน 2558 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ก าหนดกรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร 

สู่ระดับหน่วยงาน 
- หน่วยงานจัดท าร่างตัวชี้วัดภารกิจหลักของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับภารกิจ

หลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ยุทธศาสตร์กรม ตามมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล  

ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 
2559 

- คณะท างานกลั่นกรองตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ประชุมเจรจาความเหมาะสม
ของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน ตามมิติภายนอก ด้านประสิทธิผล 

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดท าร่างค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
โดยถ่ายทอดตัวชี้วัดน าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตาม 
ค ารบัรองการปฏิบัติราชการลงสู่ระดับหน่วยงาน 

มีนาคม 2559 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งเอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน พร้อมเอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการให้อธิบดีและ
รองอธิบดีฯ จ านวน 2 ชุด เพื่อด าเนินการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
และจัดส่งให้หน่วยงาน 

- หน่วยงานน าเอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

ภายใน 20 เมษายน 2559 - หน่วยงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยไม่ต้อง
แนบหลักฐานมาพร้อมกับรายงาน (ยกเว้นตัวชี้วัดที่มีเง่ือนไขระบุไว้) 

ภายใน 15 กรกฎาคม 2559 - หน่วยงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยไม่ต้อง
แนบหลักฐานมาพร้อมกับรายงาน (ยกเว้นตัวชี้วัดที่มีเง่ือนไขระบุไว้) 

ภายใน 14 ตุลาคม 2559 - หน่วยงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยไม่ต้องแนบ
หลักฐานมาพร้อมกับรายงาน (ยกเว้นตัวชี้วัดที่มีเง่ือนไขระบุไว้) 

 

 (8)  



วันที่ กิจกรรม 
ภายในเดือน ธันวาคม 2559 - กรมประมงแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน และตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ 
* 
 
 

** 

 
*** 

 
หากหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) รอบ 12 
เดือน ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด 
(นับเฉพาะวันท าการ) 
หากหน่วยงานไม่จัดส่งรายงานหรือผลการด าเนินงานตามท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขของตัวชี้วัด จะถูก
ปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนในตัวช้ีวัดนั้น (นับเฉพาะวันท าการ) 
หากหน่วยงานไม่ด าเนินการเลย หรือไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานด าเนินการตามตัวชี้วัด 
จะถูกปรับคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 1 
 

d 

 

ตัวช้ีวัด สลก.1 : ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมประมง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 

หมายถึง ระยะเวลาการรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมงที่หน่วยงาน 
ส่งมาถึงส านักงานเลขานุการกรม และส านักงานเลขานุการกรมสามารถด าเนินการจัดส่งผ่านระบบฯ ให้
ผู้บริหารกรมประมง หรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ภายในเวลา 3 ชั่ ว โมง นับจากหน่วยงาน  ฯ  
ส่งหนังสือราชการในระบบฯ จะนับเฉพาะหนังสือที่ผ่านระบบภายในเวลาท าการเท่านั้น เวลาท าการ 
หมายถึง เวลา 08.30 – 16.30 น. มีพักเที่ยง ทั้งนี้ ไม่นับรวมหนังสือราชการที่หน่วยงานฯ  SCAN ส่งสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยมาไม่ครบถ้วน หรือ เอกสารแนบเป็นรูปเล่ม หรือไม่มีการลงนามของหัวหน้าหน่วยงาน หรือไม่มี
การประทับตรายาง ส าหรับการนับระยะเวลาไม่นับรวมวันหยุดราชการ ทั้งนี้ การด าเนินงาน  รับ - ส่ง 
หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมงเป็นการลดระยะเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้สามารถรับ ส่งหนังสือได้อย่างรวดเร็ว 

สูตรการค านวณ  : 

ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 
                               =      จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด    x 100 
                                                  จ านวนเรื่องท่ีได้รับทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 96 97 98 99 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานการ รับ - ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมงที่หน่วยงาน ส่งมาถึง

ส านักงานเลขานุการกรม และส านักงานเลขานุการกรมจัดส่งผ่านระบบฯ  ให้ผู้บริหารกรมประมง หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง นับจากหน่วยงาน ฯ ส่งหนังสือราชการในระบบฯ เป็นระยะเวลา  
2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ก าหนดเริ่มใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 

2. รายงานผลการจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมงให้กรมประมงทราบภายในวันที่  
15 กันยายน 2559   

3. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
  

รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล 

มิติภายนอก 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 2 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรสนา  ลาภมา  โทรศัพท์ภายใน  3100 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 3 
 

ตัวช้ีวัด สลก.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร เพ่ือรองรับมาตรการในการ

ท าประมงที่ผิดกฎหมายของกรมประมง หมายถึง ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานใน
การปฏิบัติงานทางด้านการสื่อสาร ในการรองรับมาตรการในการท าประมงที่ผิดกฎหมายของกรมประมง ให้
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารแล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย.59 
2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารแล้วเสร็จภายใน 15 เม.ย.59 
3 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารแล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค.59 
4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารแล้วเสร็จภายใน 15 มี.ค.59 

5 
สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามคู่มือ เสนอกรมประมง      
ภายในวันที่ 30 ก.ย.59 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. คู่มือการปฏิบัติงานทางด้านการสื่อสารของกรมประมง  
2. หลักฐานการแจกจ่ายคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านการสื่อสารของกรมประมง 
3. หนังสือเห็นชอบ 
4. หนังสือเสนอกรมประมง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอนุชา  พงษ์พัฒนะ  โทรศัพท์ภายใน  3700 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 4 
 

ตัวช้ีวัด สลก.3 :  ร้อยละความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมประมง
ผ่าน Facebook Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 

ร้อยละความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมประมงผ่าน 
Facebook Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง หมายถึง การเพ่ิม หรือ หาจ านวนสมาชิก Facebook 
Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อ New Media ที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มคนด้วยความรวดเร็ว
เป็นวงกว้าง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัยของ
กรมประมง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสาธารณชนช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกรมประมงและ
ก่อให้เกิดการ ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายของกรมประมง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันจากฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558  
มีสมาชิก Facebook Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง จ านวน 4,770 คน ดังนั้น การสร้าง
เครือข่ายสมาชิกให้เพ่ิมมากขึ้น  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ของกรมประมงเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยมีสมาชิก Facebook Page 
เพ่ิมขึ้นและต้องมีข่าวกรมประมง ถัวเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 30 ชิ้นงาน และข่าวของผู้บริหารกรมประมง 
ถัวเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 30 ชิ้นงาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ประชาสัมพันธ์ภายในกรมประมง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึกแจ้ง เพ่ือเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเข้า

ร่วมเป็นสมาชิก Facebook Page ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง 
2. ประชาสัมพันธ์ภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จุลสาร  จดหมายข่าว  Facebook  Line เพ่ือเชิญชวน

ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook Page ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง 
3. ติดตามการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook Page ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง 
4. จัดท าสรุปรายงานผลการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมประมงผ่าน Facebook 

Page ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 5 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. เอกสารแสดงการเพ่ิมของจ านวนสมาชิก Facebook Page ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง 
2. บันทึกแจ้งเวียนเชิญชวนบุคลากรกรมประมงเข้าร่วมเป็นสมาชิก Facebook Page ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

กรมประมง 
3. จุลสาร “ร้อยข่าวชาวประมง” 
4. หัวจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กรมประมง 
5. Facebook Page ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมประมง และอ่ืนๆ 
6. Line Group ต่างๆ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนฤนารถ  ภัคพงศ์โยธิน  โทรศัพท์ภายใน  7710 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 6 
 

ตัวช้ีวัด สลก.4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุมที่เพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุมที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง การส ารวจความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการห้องประชุมในความรับผิดชอบ ด้วยการสรุปวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการทางด้านเทคนิค การควบคุม ตรวจสอบและตรวจเช็คการท างาน การประเมิน
สภาพการท างานของอุปกรณ์ การปรับตั้งค่าการท างานรวมไปถึงการบ ารุงรักษาชุดไมโครโฟนประชุม ระบบ
ปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ฉายภาพ ให้มีพร้อมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้จัดและกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 
2. มีการส ารวจความพึงพอใจด้วยการตอบแบบสอบถามจ านวน 2 ครั้ง ก่อนและหลังการปรับปรุง 
3. โดยการใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

สูตรการค านวณ  : 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ลดลงมากกว่า 

-5 
ลดลง 5 ลดลง 1 ถึง

เพ่ิมข้ึน 1 
เพ่ิมข้ึน 5 เพ่ิมข้ึน

มากกว่า 5 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุม 
2. เอกสารการสรุปผลจากแบบส ารวจ 
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
4. รวบรวม/สรุปและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง  โทรศัพท์ภายใน  7500 
 นายวสุวัฒน์  โพธิราช  โทรศัพท์ภายใน  7503 , 7507 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องประชุมที่เพ่ิมขึ้น  
=  คะแนนความพึงพอใจส ารวจครั้งที่ 2 – คะแนนความพึงพอใจครั้งที่ 1 x 100 

คะแนนความพึงพอใจครั้งที่ 1 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 7 
 

ตัวช้ีวัด กกม.1 : จ านวนเรื่องของการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 จ านวน 40 ฉบับ 

หน่วยวัด : ฉบับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
กองกฎหมายมีภารกิจที่ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะ 

พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายล าดับรอง  
ให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ฉบับ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
จ านวนเรื่อง 32 34 36 38 40 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนกฎหมายล าดับรองที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202-2203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรพงษ  สาระรัตน์  โทรศัพท์ภายใน 4037 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 8 
 

ตัวช้ีวัด กกม.2 : ร้อยละของบุคลากรกรมประมงท่ีผ่านเกณฑ์การวัดผลความรู้ด้านกฎหมายการประมง 

หน่วยวัด   :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
กองกฎหมายมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะพระราชก าหนดการประมง  

พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้ง
กฎหมายล าดับรอง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ชาวประมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจ 
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องต่อไป 

โดยกองกฎหมายจะด าเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของกรมประมง สังกัดกองบริหารจัดการด้านการประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล เจ้าหน้าที่สังกัด
ส านักงานประมงจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท า
แบบทดสอบส าหรับเจ้าหน้าที่ ในการวัดผลความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการ
วัดผลความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประมงของบุคลากรกรมประมง ซึ่งจะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนบุคลากรกรมประมงที่ได้ผ่านเกณฑ์การวัดผลความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202-2203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายยานยนต์ สราญรมย์  โทรศัพท์ภายใน 4037 

ร้อยละของบุคลากรกรมประมงท่ีผ่านเกณฑ์การวัดผลความรู้ด้านกฎหมายการประมง 
=  จ านวนบุคลากรกรมประมงที่ผ่านเกณฑ์การวัดผลความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง x 100 

จ านวนบุคลากรกรมประมงที่ถูกวัดผล 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 9 
 

ตัวช้ีวัด กกม.3  : ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีท่ีกรมประมงเป็นคู่ความ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย  : 
กองกฎหมายมีภารกิจและหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดี

ปกครอง ที่กรมประมงเป็นคู่ความ ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้อง หากเป็นผู้ฟ้องจะเป็นการว่าต่างคดี หาก
เป็นผู้ถูกฟ้องจะเป็นการแก้ต่างคดี ซึ่งในการด าเนินการ โดยกองกฎหมายด าเนินการ ดังนี้ 

1. การรับเรื่องจากต้นเรื่อง เช่น จากหน่วยงานของกรมประมง หรือจากเจ้าหน้าที่กรมประมง 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องหรือผู้ถูกฟ้อง และมีการพิจารณาเรื่องเบื้องต้น ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 1 วัน   

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเอกสารที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กรมประมง จัดส่งมา
ให้พิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนจะตรวจสอบเอกสารส่วนมากเอกสารจะไม่ครบถ้วน ไม่เพียง
พอที่จะประกอบในการด าเนินการเกี่ยวกับคดี ไม่ว่าจะเป็นการว่าต่างหรือแก้ต่างคดี ซึ่งในแต่ละเดือนจะมี
เรื่องท่ีส่งมาให้กองกฎหมายจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความส าคัญและความเร่งด่วนของ
คดี เช่น คดีท่ีเกี่ยวกับอายุความ จะต้องน ามาด าเนินการก่อน จะใช้ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน  

3. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประสานงานจะมีปัญหาบาง
ประการ เช่น ต้นเรื่องส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ได้เก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับคดี หาเอกสารไม่พบ ส่งเรื่องมา
ล่าช้า ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนบางกรณีส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการ ต้องมีการประสานงานหลายครั้ง จึงต้องใช้ระยะเวลามาตรฐานประมาณ 15 วัน หากเอกสาร
หลักฐานไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เมื่อกรมประมงส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแก้ต่างหรือว่าต่างคดี 
พนักงานอัยการอาจส่งเรื่องคืนหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม ซึ่งท าให้เสียเวลาในการด าเนินการ ฉะนั้น
ก่อนส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินการ ข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต่าง ๆ จะต้องมีเพียงพอ จึ งจะ
ด าเนินการได ้

4. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน สรุปประเด็นและปรับข้อเท็จจริงกับ
ข้อกฎหมาย จัดท าส านวนเพ่ือว่าต่างหรือแก้ต่างคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง แล้วแต่กรณีเสนอ
ความเห็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือเสนอกรมประมง ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 5 วัน 

5. เสนอกรมประมง ในการจัดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดี แล้วแต่
กรณี บางครั้งมีการแก้ไขเอกสารในระบบสารบรรณ หรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากผู้บริหาร ก่อนที่จะส่งหนังสือ
ออกจากกรมประมง เพ่ือให้พนักงานอัยการด าเนินการต่อไป ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

6. จ านวนคดีที่กองกฎหมายด าเนินการต่อปี คดีใหม่ประมาณ 40 คดี คดีเดิมที่ต้องติดตามและ
ด าเนินการต่อเนื่องประมาณ 300 คดี เนื่องจากการด าเนินคดีมีกระบวนการต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย คดีความจะไม่สิ้นสุดในขณะที่ด าเนินการ ต้องด าเนินการต่อ เช่น มีระยะเวลาในการบังคับคดี
เป็นเวลา 10 ปี เป็นต้น  

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

  

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีท่ีกรมประมงเป็นคู่ความ 
=      จ านวนคดีท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด    x 100 

    จ านวนคดีท่ีได้รับเรื่องให้ด าเนินการ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 10 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง ที่ด าเนินการ 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินการให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202 - 2203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรทิพย์  ทัศนา  โทรศัพท์ภายใน 4037 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 11 
 

ตัวช้ีวัด กกม.4 : ร้อยละความส าเร็จของการตอบข้อหารือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท านิติกรรมและ
สัญญาการด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
กองกฎหมายมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการตอบข้อหารือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท านิติกรรมและ

สัญญา ที่หน่วยงานกรมประมงเป็นคู่สัญญา ซึ่งหน่วยงานของกรมประมงหรือเจ้าหน้าที่ได้หารือ ปรึกษาและ
ขอค าแนะน าเกี่ยวกับการท านิติกรรมและสัญญา ในการด าเนินการต้องพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบข้อ
กฎหมายในการตอบข้อหารือ ให้ค าปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง โดยกองกฎหมายด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การรับเรื่องจากต้นเรื่อง เช่น จากหน่วยงานของกรมประมง หรือจากเจ้าหน้าที่กรมประมง 
เช่น ส่งเรื่องมาหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ที่กรมประมงครอบครองดูแลการตรวจสัญญา
ในการจัดซื้อจัดจ้าง หารือการท านิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับการท านิติ
กรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การมอบอ านาจและการปฏิบัติราชการของกรมประมง พิจารณาการจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์ การเวนคืน การขอรับจดทะเบียนตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ในการด าเนินการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเร่งด่วนของเรื่อง ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 
 2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเอกสารที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่กรมประมง จัดส่งมา
ให้พิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบเอกสาร ส่วนมากเอกสารจะไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอที่จะประกอบ
ในการด าเนินการ ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีเรื่องที่ส่งมาให้กองกฎหมายจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ
พิจารณาตามความส าคัญและความเร่งด่วนของเรื่อง จะใช้ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

3. ประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประสานงานจะมีปัญหาบาง
ประการ เช่น ต้นเรื่องส่งเอกสารไม่ครบ หาเอกสารไม่พบ ส่งเรื่องมาล่าช้า ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนบาง
กรณีส่งเอกสารหลักฐานหรือข้อเท็จจริงมาแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ ต้องมีการประสานงานหลาย
ครั้งจึงต้องใช้ระยะเวลามาตรฐานประมาณ 12 วัน หากข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจนไม่
ครบถ้วน ก็จะไม่สามารถด าเนินการให้ถูกต้องได้ 

4. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน สรุปประเด็นและปรับข้อเท็จจริงกับ
ข้อกฎหมาย เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือเสนอกรมประมง ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

5. เสนอกรมประมงเพ่ือขอความเห็นชอบ ลงนามตอบข้อหารือ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับนิติ
กรรมและสัญญาต่าง ๆ เพ่ือส่งเรื่องให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ต้นเรื่องทราบ และถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ บางครั้งมีการแก้ไขเอกสารในระบบสารบรรณ หรือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากผู้บริหาร ก่อนที่จะส่ง
หนังสือออกจากกรมประมง ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

6. จ านวนเรื่องที่กองกฎหมายด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา ประมาณ 200 เรื่องต่อปี 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 12 
 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การด าเนินการตอบข้อหารือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท านิติกรรมและสัญญา 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการการด าเนินการตอบข้อหารือและให้ค าปรึกษาให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202-2203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกานต์พิชชา พึ่งพร  โทรศัพท์ภายใน 4037 

  

ร้อยละความส าเร็จของการตอบข้อหารือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท านิติกรรมและสัญญาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ 

 =     จ านวนเรื่องท่ีได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด    x 100 
      จ านวนเรื่องท่ีได้รับและให้ด าเนินการ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 13 
 

ตัวช้ีวัด กกจ.1  : ระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจ IUU 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 

ปัจจุบันปัญหาการคุกคามการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมง
ของโลก มีเพ่ิมมากขึ้น ประเทศผู้น าเข้าสินค้าประมงต่างให้ความส าคัญในการช่วยกันขจัดและยับยั้งปัญหา
ดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าประมงและส่งออกมากเป็นล าดับต้นของโลก มีความพยายามที่จะ
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุมดังนั้น การด าเนินการเพ่ือวางระบบการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการปรับตัว เพ่ือ
รับมือกับกฎระเบียบดังกล่าว  

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเลของประเทศไทย (FMP) พ.ศ. 2558-2562 ตามนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเลที่
กรมประมงเสนอ ซึ่งระบุถึงงบประมาณและทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย โดยในส่วนของกรมประมงเสนอขอจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการ จ านวน 1,272 อัตรา เพ่ือด าเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการก าหนดภารกิจใหม่เพ่ิมเติม เช่น ด้านแรงงานประมง ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ชาวประมง เป็นต้น  

กองการเจ้าหน้าที่จึงต้องด าเนินการขอรับการจัดสรรอัตราก าลังตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเล (FMP) พ.ศ. 2558 -2562 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย (FMP) พ.ศ. 2558-
2562 ตามนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล รวมทั้งกฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง 

2. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานอ่ืนที่ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังตามที่ระบุไว้ในแผนฯ และ
ผู้แทนส านักงาน ก.พ. เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

3. รวบรวมข้อมูลตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนฯ จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมประมง  
4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายละเอียดการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง 
5. จัดท ารายละเอียดการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง 
6. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้แทนส านักงาน ก.พ. เพ่ือพิจารณา

รายละเอียดการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง 
7. ปรับปรุงรายละเอียดการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง 
8. จัดท าหนังสือเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเสนอส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พิจารณา 
 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 14 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 7 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระยะเวลา ภายในวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ 
2559 

ภายในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 

2559 

ภายในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 

2559 

ภายในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 

2559 

ภายในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 

2559 
 

เงื่อนไข : ระยะเวลาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง การจัดท าข้อมูลรายละเอียดการขอรับการจัดสรร
อัตราก าลังแล้วเสร็จ เพ่ือเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานการประชุมการหารือ 
2. ข้อมูลรายละเอียดการขอรับการจัดสรรอัตราก าลัง 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  โทรศัพท์ภายใน 3411 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 15 
 

ตัวช้ีวัด กกจ.2  : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า หมายถึง ความส าเร็จ
ของการด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเสนอเอกสารขอปรับระดับชั้นในสังกัดกรมประมงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสามารถ
เสนออธิบดีกรมประมงพิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 

 =      จ านวนลูกจ้างประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         X 100 
จ านวนลูกจ้างประจ าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอเอกสารขอปรับระดับชั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90  95  100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 

หลักฐานประกอบการประเมิน :  
ค าสั่งกรมประมง เรื่อง ปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเผดิม  รอดอินทร์  โทรศัพท์ภายใน 3313 
 นางสาวอนงค์รัตน์  เศรษฐธรางกูร  โทรศัพท์ภายใน 3314 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 16 
 

ตัวช้ีวัด กกจ.3  : ร้อยละความส าเร็จของการบันทึกข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับประวัติการด ารงต าแหน่งและ
ประวัติเงินเดือนในระบบ DPIS 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 

การบันทึกข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่ง และประวัติเงินเดือนของข้าราชการ หมายถึง การ
บันทึกข้อมูลของข้าราชการที่บรรจุก่อนปี 2533 ในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
DPIS (เนื่องจากเริ่มน าโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ใช้บันทึกข้อมูล เมื่อปี 
2533) มีจ านวนทั้งสิ้น 882 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วยประวัติการด ารง
ต าแหน่ง ค าสั่งบรรจุ ย้าย เลื่อน ลาออก ให้โอน รับโอน บรรจุกลับ จัดคนลงตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี และ
การบันทึกข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ปรับเงินตามมติ ครม. และเงินอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย ผลการ
ด าเนินการถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 (30 กันยายน 2558) แล้วเสร็จจ านวน 441 ราย (50%) เหลือ
ข้อมูลที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 441 ราย (50%) รวมทั้งหมด 882 
ราย (100%) โดยการบันทึกข้อมูล มีดังนี้ 

รายละเอียดการบันทึกข้อมูลบุคคลประวัติการด ารงต าแหน่ง มีจ านวน 21 คอลัมน์/1 ค าสั่ง 
ดังนี้ 

- ชื่อ-สกุล    - เลขประจ าตัวประชาชน 
- วัน เดือน ปี ที่มีผล   - วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด 
- อัตราเงินเดือน    - เงินประจ าต าแหน่ง 
- ประเภทความเคลื่อนไหว  - เลขที่ค าสั่ง 
- ลงวันที่    - เลขที่ต าแหน่ง 
- ต าแหน่งในสายงาน   - ระดับ 
- ต าแหน่งในการบริหารงาน  - ระดับ 
- กระทรวง    - กรม 
- ส านัก/กอง    - ต่ ากว่าส านัก/กอง 1 ระดับ 
- ประเทศ    - ต าแหน่ง (ก.พ. 7) 
- ส่วนราชการ (ก.พ. 7)    

รายละเอียดประวัติเงินเดือน มีจ านวน 15 คอลัมน์/1 ค าสั่ง ดังนี้ 
- ชื่อ-สกุล    - เลขประจ าตัวประชาชน 
- วัน เดือน ปี ที่มีผล   - วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด 
- อัตราเงินเดือน    - ประเภทเงิน 
- ประเภทความเคลื่อนไหว  - เลขที่ค าสั่ง 
- ลงวันที่    - เลขที่ต าแหน่ง 
- อัตราเงินเดือนเดิม   - ปีงบประมาณ 
- ระดับต าแหน่ง    - ต าแหน่ง 
- สังกัด  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 17 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90  95  100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. บัญชีรายขื่อข้าราชการ ที่บรรจุก่อนปี 2533 จากฐานข้อมูล Excel 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส.รุ่งอรุณ  ครองบุญ  โทรศัพท์ภายใน 4003 
 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล  โทรศัพท์ภายใน 3316 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 18 
 

ตัวช้ีวัด กกจ.4  : ระยะเวลาแล้วเสร็จในการส ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคคลากร 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ จัดท าแบบส ารวจปัจจัยความผาสุก

และความผูกพันของบุคลากร เฉพาะข้าราชการกรมประมงประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และรายงานผลการส ารวจให้ผู้บริหาร  
(รองอธิบดีกรมประมง ที่ก ากับดูแล) รับทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 15 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระยะเวลา 30 กันยายน 

2559 
15 กันยายน 

2559 
31 สิงหาคม 

2559 
15 สิงหาคม 

2559 
1 สิงหาคม 

2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าแบบส ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
2. รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย 
3. หนังสือแจ้งเวียนจัดส่งแบบส ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. รายงานผลจากการส ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์  โทรศัพท์ภายใน 4014 
 นางสตตบงกช กล่ าศรี  โทรศัพท์ภายใน 4014 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 19 
 

แบบส ารวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองคก์ร     
................................................... 

 
  แบบส ารวจฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือปรับปรุงองค์กร และรวบรวมจัดท าเป็น
ข้อมูล ส าหรับเสนอผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรกรมประมงและเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ตามล าดับความส าคัญและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดท าแผนการเสริมสร้า งความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบส ารวจตามความเป็นจริงที่มีต่อกรมประมง โดยแบบ
ส ารวจชุดนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับความผาสุก 
  ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
  ส่วนที่ 4   ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคล 
กรุณาเขียนเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่ตรงกบัลักษณะของท่าน 

1.1 เพศ 
  ชาย    หญิง 

1.2 หน่วยงานที่สังกัด ส านัก/สถาบัน/กอง/
ศูนย์ ........................................................................................................  
  ส่วนกลาง และส่วนกลางในภูมิภาค   ส่วนภูมิภาค 
1.3 อายุ 
   20 – 30 ป ี   31 – 40 ป ี   41 – 50 ป ี   มากกว่า  50  ปี 
1.4 ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
1.5 สถานภาพการรับราชการ 

 ข้าราชการ  ประเภททั่วไป  ปฏิบัติงาน  ช านาญงาน  อาวุโส     
ทักษะพิเศษ 
 ประเภทวิชาการ  ปฏิบัติการ   ช านาญการ     ช านาญการพิเศษ 

   เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ 
  ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น   ระดับสูง 

1.6 อายุราชการ 
   น้อยกว่า 10 ปี   10 - 15  ป ี   16 - 20  ปี    มากกว่า  20  ปี  
1.7 อัตราเงินเดือน 
   น้อยกว่า 10,001 บาท   10,001 – 20,000 บาท    20,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 40,000 บาท   มากกว่า 40,000 บาท 
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ส่วนที่ 2  ความผาสุก 
    กรุณาเขียนเครื่องหมาย    ลงใน   ที่ระบุหมายเลขระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นและระดับ
ความส าคัญ  ในแต่ละค าถาม 
 ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น            ระดับความส าคัญ 
 มีความพึงพอใจ / เห็นด้วย มากที่สุด คือ 4  และ  ส าคัญมาก คือ     3 

มีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย มาก  คือ 3  ส าคัญปานกลาง  คือ     2 
 มีความพึงพอใจ / เห็นด้วย นอ้ย  คือ 2  ส าคัญน้อย คือ     1 
 มีความพึงพอใจ/ เห็นด้วย  นอ้ยที่สุด คือ 1  ไม่มีเลย  คือ     0 
ตัวอย่าง 

ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
โดยการสัมมนาและการเข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงาน
ต้องการ 

  

√  
 

√ 

   

 

กรณีนี้  ผู้ตอบเห็นว่า การได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
มากต่อความผาสุกในการท างาน  ผู้ตอบ จึงตอบในช่องระดับความส าคัญ “มาก” แต่เมื่อพิจารณาจากความ
เป็นจริงผู้ตอบมีโอกาสในการได้รับการพัฒนาน้อย จึงตอบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นในช่อง “น้อย” 

ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

2.1 ด้านลักษณะงาน         

1.ท่านมีความพึงพอใจที่ได้ท างานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและความถนัดของท่าน 

        

2.ท่านมีความสุขในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือรับผิดชอบ 

        

3.ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายหรือรับผิดชอบ 

        

4.ท่านรู้สึกว่างานที่ท่านท ามีความท้าทาย  และช่วยให้ท่านได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น 

        

5.หน่วยงานของท่านมีระบบการจัดการความรู้ที่ดีและส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

2.2 ความม่ันคงและความก้าวหน้า         

1.ท่านมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงกับงานที่ท าอยู่ในขณะนี้         

2.การประเมินความรู้ ความสามารถ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งต่างๆ 
อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม 
และสามารถเชื่อม่ันในเกณฑ์การประเมินได้ 

        

3.การประเมินประสิทธิภาพ ผลงาน ความสามารถ และ
ความดีความชอบของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่บนพ้ืนฐาน
แห่งความถูกต้อง เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถ
เชื่อมั่นในเกณฑ์การประเมินได้ 

        

4.มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ / การผลิตผล
งานทางวิชาการ / เอกสาร /งานวิจัย /สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ 

        

5.ท่านมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการท างาน
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหรือกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

        

6.การพัฒนาและการเรียนรู้ของท่านส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

        

2.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน         

1.เพ่ือนร่วมงานให้ความสนิทสนม ให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่และผลงาน 

        

2.ผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือนร่วมงาน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

        

3.ท่านพึงพอใจที่สามารถปรึกษาปัญหาการท างานและได้รับ
การช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน 

        

4.ท่านได้รับการยอมรับ นับถือในความรู้  ผลงาน และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานภารกิจและหน้าที่  จาก
บุคคลากรภายในหน่วยงาน 

        

5.ท่านสามารถท างานเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และ
การท างานที่มีคุณภาพ 
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ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

2.4 ด้านผู้บังคับบัญชา         

 

1.ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆอย่าง
ชัดเจน 

        

2.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้น าหน่วยงาน 

        

3.ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร 
และเมื่อประสบปัญหาในการท างานผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปรึกษาหารือได ้

        

4.ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคต่อบุคลากรภายในองค์กร 
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร 

        

5.ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า และสอนงานท่านเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการท างาน 

        

6.ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ 
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

        

7.ผู้บังคับบัญชามีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
การท างาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวก
รวมเร็วยิ่งขึ้น 

        

8.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวางแผนพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

        

2.5 ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

        

1.รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมกับปริมาณหรือภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

        

2.ท่านพอใจกับเงินเดือนของท่านเมื่อเปรียบเทียบกับ
บุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ ที่มีวุฒิการศึกษาเหมือนท่าน 

        

3.ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้สิทธิ์ เบิกค่า
รักษาพยาบาล และค่าสวัสดิการต่างๆ 

        

4.ท่านได้รับสวัสดิการที่คณะกรรมการสวัสดิการกรม
ชลประทานจัดให้อย่างเหมาะสม 
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ปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ/

ความคิดเห็น 
ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

5.หน่วยงานสนับสนุน ยกย่อง ให้รางวัล แก่บุคลากร/ทีมงาน 
ที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม หรือที่มีผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

        

6.หน่วยงานมีการน าผลการได้รับรางวัลต่างๆ ของบุคลากร 
ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบ
การประเมินอย่างเป็นรูปธรรม 

        

2.6 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก         

1.สภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ัวไปในที่ท างาน เช่น เสียง 
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศมีความเหมาะสมและส่งเสริมให้
ท่านท างานสะดวก 

        

2.ท่านมีความพึงพอใจในอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ทั่วๆ ไปขององค์กร ที่มีลักษณะท าให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการท างาน 

        

3.หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น น้ าดื่ม ห้องพัก ห้องน้ า ห้องส้วม ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ 

        

4.การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการท างาน 

        

5.ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานแห่งนี้ 

        

6.วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจ านวนที่เพียงพอและมี
ความสะดวกที่จะน ามาใช้ 

        

7.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้ท่านสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

        

8.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมช่วยให้ท่านสืบค้น
ความรู้ที่ใช้ในการท างานและพัฒนาตนเอง ได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว 

        

9.หน่วยงานของท่านมีแหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด มุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

        

ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................  
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ส่วนที่ 3  ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

3.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

        

1.ท่านปฏิบัติ งานที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เต็มความรู้
ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และความส าเร็จของ
องค์กร 

        

2.ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร
อย่างเคร่งครัด 

        

3. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการสรุปบทเรียน
และวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

        

4.ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

        

5.ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิก
งานไปแล้ว หรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 

        

6. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรมาใช้ในการพัฒนา
งานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

        

3.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร         

1.เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากข้ึน ท่านมีความ
ภาคภูมิใจตามไปด้วย 

        

2.ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อ่ืน ว่าท่าน
ท างานที่องค์กรแห่งนี้ 

        

3.ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดี         

4. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

        

5.ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง  

        

3.3 การด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร         

1.ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ         

2.เมื่อท่านท างานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
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ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็น ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 
4 

มาก 
 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ที่สุด 
1 

มาก 
 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 

1 

ไม่มี
เลย 
0 

3.ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุ
ราชการ 

        

4.ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอ่ืน แม้ว่าจะได้รับ
ต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า  

        

3.4 ปัจจัยท่ีมีผลความผูกพันต่อองค์กร         

1.ผู้บังคับบัญชา         

2.เพ่ือนร่วมงาน         

3.ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย         

4.สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน         

5.สวัสดิการ         

6.เงินเดือน/ค่าตอบแทน         

7.การพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ         

8.ความก้าวหน้าในสายงาน         

9.ระบบการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล         

10.ครอบครัว/ภูมิล าเนา         

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น 

1. ท่านคิดอย่างไรกับกรมประมง 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... .........................................................................................  

...................................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................ ................................................................................................  

...................................................................................................................... ...................................................... 

2. ที่ผ่านมาท่านได้ท าอะไรให้กับกรมประมงบ้าง 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... ......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 
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3. ในอนาคตท่านคิดจะท าอะไรเพื่อกรมประมง และต้องการให้กรมประมงท าอะไรให้ท่านบ้าง 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................... .............................................................................................  

...................................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

........................................................................ .................................................................................................... 
 
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ 
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ตัวช้ีวัด กกจ.5  : ระยะเวลาแล้วเสร็จของรายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการป้องกันและ
แก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 

เป็นการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดวินัยของข้าราชการสังกัดกรมประมง 3 ปีย้อนหลัง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ) มาวิเคราะห์ตามพฤติการณ์ของการกระท าความผิด เพ่ือหาสาเหตุ
ของการกระท าความผิด และหาแนวทางแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิด เพ่ือมิให้มีการ
กระท าความผิดหรือมีการกระท าความผิดน้อยลง แล้วน าเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบปัญหาและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินการ รายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิด วินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ก าหนดช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วันท าการ ต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑ์

การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระยะเวลา 26 กรกฎาคม 

2559 
27 กรกฎาคม 

2559 
28 กรกฎาคม 

2559 
29 กรกฎาคม 

2559 
1 สิงหาคม 

2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ข้อมูลการกระท าความผิดวินยัของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จัดเก็บโดยกลุ่มวินัย กองการเจ้าหนา้ที่ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชา  ปรัชญารัตน์  โทรศัพท์ภายใน 3412 
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ตัวช้ีวัด กค.1 : ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย :  

เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยประเมิน
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และคุณภาพของการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของส่วนกลาง   
ตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย 

 

เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมินด้านบัญชีการเงิน คะแนนเต็ม 

เรื่องท่ี 1 บัญชี
เงินสดในมือ
และบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 

1.1 บัญชีเงินสดในมือ 
บัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
ส่วนราชการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ครบทุกบัญชี 
และทุกเดือน 

0.20 
 
 
 

 
0.80 

รวม 1.00 
เรื่องท่ี 2 บัญชี
พักสินทรัพย์ 

บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ต้องไม่มียอดคงค้างในงบทดรอง 1.00 

รวม 1.00 
เรื่องท่ี 3 บัญชี
พักท่ีมียอดคง
ค้าง 

บัญชีดังต่อไปนี้ไม่มียอดคงค้างในงบทดรอง 
3.1 บัญชีพักเงินน าส่ง  และบัญชีพักเงินสดรับ 
3.2 บัญชีพักรอ Clearing 
3.3  บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ 
3.4  บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ 
3.5  บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน 
3.6  บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน 
3.7  บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง  (ระบุประเภท) 
3.8  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง 
3.9  บัญชีพักค่าใช้จ่าย 
3.10  บัญชีปรับหมวดรายจ่าย 

 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

รวม 1.00 
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เกณฑ์การ
ประเมินผลฯ 

เรื่องท่ีประเมินด้านบัญชีการเงิน คะแนนเต็ม 

เรื่องท่ี 4 งบทด
รองแสดงข้อมูล
ทางบัญชี
ถูกต้องตามดุล
บัญชีปกติทุก
บัญชี 

งบทดรองของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายแสดงข้อมูลทางบัญชีที่
ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 

1.00 

รวม 1.00 
เรื่องท่ี 5 งบทด
รองระดับหน่วย
เบิกจ่าย 

5.1 การจัดส่งงบทดรองและรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายให้ สตง. ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

5.2  การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
  (1) การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
  (2) การปิดบัญชีรายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิและบัญชีผลสะสม

จากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

0.50 
 
 

0.30 
0.20 

รวม 1.00 
เรื่องท่ี 6 การ
จัดส่งรายงาน
การเงินระดับ
กรม 

6.1 ส่วนราชการระดับกรมส่งรายงานการเงินประจ าปีให้ สตง. ภายใน  
60 วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

6.2 ส่วนราชการระดับกรมส่งส าเนารายงานการเงินประจ าปีให้
กรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

6.3 ส่วนราชการระดับกรมน าข้อมูลรายงานการเงินระดับกรมไปเผยแพร่
สาธารณะภายใน 75 วัน  นบัแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

6.4 ส่วนราชการระดับกรมที่มีข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินล่าสุด  มีการแจ้งผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 60 วัน 

0.30 
 

0.30 
 

0.20 
 

0.20 

รวม 1.00 
เรื่องท่ี 7 การ
ตรวจสอบ
รายงานงบทด
รองและการ
ตรวจสอบ
รายงานการเงิน 

7.1  รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการแสดงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องท่ี 1 – 
5 

7.2  การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

โดยให้คะแนนตามประเภทของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  ดังนี้ 
1. การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 0.50 คะแนน 
2. การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข 0.20 คะแนน 

0.50 
 

0.50 

รวม 1.00 
รวมทั้งสิ้น 7.00 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ < 85 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
กลุ่มบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลและจัดเก็บข้อมูล 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการด าเนินงานส่งให้กรมบัญชีกลาง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน  3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มบัญชี  โทรศัพท์ภายใน  3401 
 นางสาวสริญญา  เฟ่ืองฟุ้ง  โทรศัพท์ภายใน  3406 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กค.2 : ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ผ่าน PO) 

หน่วยวัด : จ านวนวัน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเบิกจ่ายใบส าคัญในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย 
- การเบิกจ่ายใบส าคัญ หมายถึง การเบิกจ่ายใบส าคัญกรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ผ่าน PO) ภายใน

ระยะเวลา 9 วัน 
- การนับระยะเวลาเบิกจ่ายใบส าคัญ เริ่มนับจากวันที่กองคลังได้รับใบส าคัญจากส านัก/กอง/

ศูนย์/กลุ่มจนถึงวันที่ กองคลังวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS ทั้งนี้ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมการปฏิบัติงานของ กองคลัง เช่น ระยะเวลาแก้ไขใบส าคัญของส านัก/กอง/ศู นย์/
กลุ่ม  และระยะเวลาที่กรมอนุมัติ  เป็นต้น กรณีมีการส่งคืน  แก้ไขให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่กองคลังได้รับคืน
จนถึงวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนวัน 10 วัน 9.5 วัน 9 วัน 8.5 วัน 8 วัน 

เงื่อนไข  :  ประเมินผลตั้งแต่ 1 มกราคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทางการเงินกองคลัง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3402 
 นางสาววิลัยวัลย์  คณะพรม  โทรศัพท์ภายใน 3404 
  

ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ผ่าน PO) 
=      ผลรวมของจ านวนวันที่ใช้ในการเบิกจ่ายใบส าคัญทั้งหมด  

                     จ านวนใบส าคัญท้ังหมด 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กค.3 : ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ไม่ผ่าน PO) 

หน่วยวัด : จ านวนวัน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเบิกจ่ายใบส าคัญในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย 

 - การเบิกจ่ายใบส าคัญ  หมายถึง  การเบิกจ่ายใบส าคัญกรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ไม่ผ่าน PO) 
ภายในระยะเวลา 8 วัน 

- การนับระยะเวลาเบิกจ่ายใบส าคัญ  เริ่มนับจากวันที่กองคลังได้รับใบส าคัญจากส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่มจนถึงวันที่ กองคลังวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS ทั้งนี้ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมการปฏิบัติงานของ กองคลัง เช่น ระยะเวลาแก้ไขใบส าคัญของส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม และระยะเวลาที่กรมอนุมัติ เป็นต้น กรณีมีการส่งคืน แก้ไขให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่กองคลังได้รับคืน
จนถึงวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนวัน 9 วัน 8.5 วัน 8 วัน 7.5 วัน 7 วัน 

เงื่อนไข  :  ประเมินผลตั้งแต่ 1 มกราคม  2559 ถึง 30 กันยายน 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทางการเงินกองคลัง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3402 
 นางสาววิลัยวัลย์  คณะพรม  โทรศัพท์ภายใน 3404 
  

ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ไมผ่่าน PO) 
=      ผลรวมของจ านวนวันที่ใช้ในการเบิกจ่ายใบส าคัญทั้งหมด  

                     จ านวนใบส าคัญท้ังหมด 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กค.4 : ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม/ใบแจ้งหนี้ – จ่ายผ่านกรม   
โดยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

หน่วยวัด : จ านวนวัน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเบิกจ่ายใบส าคัญในระบบ GFMIS  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดย 
- การเบิกจ่ายใบส าคัญ หมายถึง การเบิกจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม/ใบแจ้งหนี้ – จ่ายผ่านกรม โดย

เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ภายในระยะเวลา 8 วัน 
- การนับระยะเวลาเบิกจ่ายใบส าคัญ  เริ่มนับจากวันที่กองคลังได้รับใบส าคัญจากส านัก/กอง/

ศูนย์/กลุ่มจนถึงวันที่ กองคลังวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS ทั้งนี้ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมการปฏิบัติงานของ กองคลัง เช่น ระยะเวลาแก้ไขใบส าคัญของส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม และระยะเวลาที่กรมอนุมัติ เป็นต้น กรณีมีการส่งคืน แก้ไขให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่กองคลังได้รับคืน
จนถึงวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนวัน 9 วัน 8.5 วัน 8 วัน 7.5 วัน 7 วัน 

เงื่อนไข  :  ประเมินผลตั้งแต่ 1 มกราคม  2559 ถึง 30 กันยายน 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทางการเงินกองคลัง 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3402 
 นางสาววิลัยวัลย์  คณะพรม  โทรศัพท์ภายใน 3404 

ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ /ใบยืม/ใบแจ้งหนี้ – จ่ายผ่านกรม 
โดยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 

=   ผลรวมของจ านวนวันที่ใช้ในการเบิกจ่ายใบส าคัญทั้งหมด  
                                              จ านวนใบส าคัญทั้งหมด 

 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กค.5 : ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม – จ่ายผ่านกรม โดยเงินทดรอง
ราชการ  

หน่วยวัด : จ านวนวัน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเบิกจ่ายใบส าคัญในระบบ GFMIS  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดย 
- การเบิกจ่ายใบส าคัญ  หมายถึง  การเบิกจ่ายใบส าคัญ/ใบยืม – จ่ายผ่านกรม โดยเงินทดรอง

ราชการ ภายในระยะเวลา 11 วัน 
- การนับระยะเวลาเบิกจ่ายใบส าคัญ  เริ่มนับจากวันที่กองคลังได้รับใบส าคัญจากส านัก/กอง/

ศูนย์/กลุ่มจนถึงวันที่ กองคลังวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS  ทั้งนี้ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่อยู่
นอกเหนือจากการควบคุมการปฏิบัติงานของกองคลัง เช่น ระยะเวลาแก้ไขใบส าคัญของส านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม และระยะเวลาที่กรมอนุมัติ เป็นต้น กรณีมีการส่งคืน แก้ไขให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่กองคลังได้รับคืน
จนถึงวางเบิกใบส าคัญในระบบ GFMIS 

สูตรการค านวณ : 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนวัน 12 วัน 11.5 วัน 11 วัน 10.5 วัน 10 วัน 

เงื่อนไข  :  ประเมินผลตั้งแต่ 1 มกราคม  2559 ถึง 30 กันยายน 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทางการเงินกองคลัง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3402 
 นางสาววิลัยวัลย์  คณะพรม  โทรศัพท์ภายใน 3404 
  

ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จของการเบิกจ่ายใบส าคัญ /ใบยืม – จ่ายผ่านกรมโดยเงินทดรองราชการ 
=   ผลรวมของจ านวนวันที่ใช้ในการเบิกจ่ายใบส าคัญทั้งหมด  

                                              จ านวนใบส าคัญทั้งหมด 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 35 
 

ตัวช้ีวัด กค.6 : ระยะเวลาเฉลี่ยความส าเร็จ ในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

หน่วยวัด : จ านวนวัน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย: 
เป็นการประเมินผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ด าเนินงานโดยกลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง ตามขั้นตอน และการนับระยะเวลา
ด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอน ภารกิจ จ านวนวัน 
1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้าง/คณะกรรมการ

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เสนอกรมฯ ลงนาม 

3 วัน 

2 จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง บนัทึกขออนุมัติในหลักการ ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสาร
ประกวดราคา เสนอกรมฯอนุมัติและลงนาม   

7 วนั 

3 จัดท าประกาศประกวดราคาเสนอกรมฯลงนาม  2 วัน 
4 จัดท าสรุปผลการประกวดราคาเสนอกรมฯ อนุมัติ  3 วนั 
5 จัดท าสัญญาเสนอกรมฯ ลงนาม  30 วัน 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 45 วัน 
 

หมายเหตุ : การนับระยะเวลาด าเนินการ หมายถึง จ านวนวันท าการ โดยเริ่มนับจากวันที่กองคลังได้รับเรื่อง
ที่มีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และด าเนินการจนถึงวันที่น าเสนอกรมฯ ลงนาม 

สูตรการค านวณ : 
 

 

 
  

ระยะเวลาเฉลี่ยในการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
=   ผลรวมของจ านวนวันที่ใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมดทุกเรื่อง  

                                              จ านวนเรื่องทั้งหมด 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 36 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนวัน 47 วัน 46 วัน 45 วัน 44 วัน 43 วัน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มบริหารพัสดุ กองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกองคลัง ระบบ e-GP ระบบอ่ืนๆ และรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ  โทรศัพท์ภายใน 15203 
 นางสาวจินตนา  ศีลภูษิต  โทรศัพท์ภายใน 15102 
 นางธีรพร  ภักดีพลเกตม์  โทรศัพท์ภายใน 15200 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 37 
 

ตัวช้ีวัด กตส.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า

เพ่ือการส่งออกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงให้การรับรองในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 ทั้งนี้เนื่องจากมี
การยกเลิกการรับรองและปรับเปลี่ยนระหว่างปี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP/HACCP ในโครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานจากฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

 กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

 โรงงาน คือสถานประกอบการที่ผลิตสินค้าประมงเพ่ือส่งออก ประกอบด้วยสินค้าประมง 
แช่เยือกแข็ง สินค้าประมงกระป๋อง และสินค้าประมงพ้ืนเมือง เช่น กะปิ น้ าปลา ปลาแห้ง เป็นต้น 

สูตรการค านวณ : 
  

  

  

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 97 
2 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 
3 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 และมีผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของกรมประมง  2 แห่ง  
4 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 และมีผลการตรวจไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของกรมประมง  1 แห่ง  
5 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 และทุกโรงงานมีผลการตรวจผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของกรมประมง 

 
  

ร้อยละการตรวจประเมิน =   จ านวนโรงงานที่ตรวจประเมินได้ ณ 30 กันยายน 2559  x100  
                                     จ านวนโรงงานในบัญชีรายชือ่รับรอง ณ 30 กันยายน 2559 
 

ร้อยละการผ่านเกณฑ์     =   จ านวนโรงงานที่ตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ณ 30 กันยายน 2559 x100  
มาตรฐาน                            จ านวนโรงงานในบัญชีรายชื่อรับรอง ณ 30 กันยายน 2559 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 38 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานในพ้ืนที ่
2. รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ตารางรายชื่อโรงงานที่เข้าตรวจประเมินและผลการตรวจ 
2. ตารางรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
3. บัญชีรายชื่อปัจจุบันของโรงงานที่กรมประมงให้การรับรอง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ

แหล่งแปรรูปสัตว์น้ า 
 โทรศัพท์ภายใน  13402 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 39 
 

ตัวช้ีวัด กตส.2 : ระดับความส าเร็จของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาก าหนด 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากระยะเวลาในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า ที่ออกให้กับผู้ประกอบการที่ยื่น

ค าขอ ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าสงขลา 

 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 3 วันท าการ นับจากวันที่ข้อมูลหรือเอกสารประกอบการ
พิจารณา ครบถ้วนและถูกต้อง 

สูตรการค านวณ : 
  

  

  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  ร้อยละ 90  ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2  ร้อยละ 95  ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3  ร้อยละ 100  ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4  ร้อยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และต้องมี

อย่างน้อยร้อยละ 25  ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกเร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
5  ร้อยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และต้องมี

อย่างน้อยร้อยละ 50 ของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกเร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
  

ร้อยละของใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ =   จ านวนใบรับรองฯ ที่แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ   x  100 
ออกทันตามระยะเวลาก าหนด                 จ านวนใบรับรองฯ ที่ยื่นขอการรับรองทั้งหมด   
 
ร้อยละใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่     =   จ านวนใบรับรองฯ ที่แล้วเสร็จก่อน 3 วันท าการ    x  100 
ออกเร็วกว่าระยะเวลาที่ก าหนด          จ านวนใบรับรองฯ ที่แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ 
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หลักฐานการตรวจ/ประเด็นการพิจารณา : 
1. หลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
3. รายงานผลการปฏิบัติการการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า ที่ผู้ประกอบการยื่นค าขอ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
4. สรุปผลการด าเนินงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ  โทรศัพท์ 08 6430 5107 

 
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ า 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า สงขลา  
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ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ 

จ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ x 100 
  จ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพทั้งหมด 

ตัวช้ีวัด กตส.3 : ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ส่งออก 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงในโครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โดยใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานจากฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

สูตรการค านวณ: 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานความ

สมบูรณ์ของภาชนะ 
รายงานการปฏิเสธสินค้าจากต่างประเทศ 

1 99.4 พบรายงาน 
2 99.5  
3 99.6  
4 99.7  
5 มากกว่า 99.7 ไม่พบรายงาน 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. จ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ 
๓. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
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วิธีการประเมินผล :  
1. หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ให้กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
2. ตารางรายงานจ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานความ

สมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ 
3. ตารางสรุปการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
4. สรุปรายงานการปฏิเสธสินค้าจากต่างประเทศพร้อมรายงานรอบ 12 เดือน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจสอบรับรองสินค้าประมง โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพ โทรศัพท์ 09 1003 0989 

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า สมุทรสาคร 
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ตัวช้ีวัด กจป.1 : ระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสนอมาตรการควบคุมการเลี้ยงกุ้งเคลฟิช 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
กุ้งเคลฟิชเป็นสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่มีแนวโน้มรุกราน ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อ 28 เมษายน 

2545 ที่ห้ามส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่เนื่องจากมีราคาสูงจึงท าให้เกษตรกร
หลายรายในพ้ืนที่หลายจังหวัดพยายามท าการเพาะเลี้ยง เพ่ือเป็นการควบคุมการเลี้ยงกุ้งเคลฟิชไม่ให้หลุดสู่
ธรรมชาติจึงจ าเป็นต้องสร้างมาตรการควบคุมดูแล เสนอคณะกรรมการระดับความปลอดภัยและความ
หลากหลายทางชีวภาพ กรมประมงเพ่ือพิจารณา 

เกณฑ์การให้คะแนน  :   

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 15 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระยะเวลา  ช้ากว่าวันที่ 18 
เม.ย. 59 

ภายในวันที่ 18 
เม.ย. 59 

ภายในวันที่ 30 
มี.ค. 59 

ภายในวันที่ 
15 มี.ค. 59 

ก่อนวันที่ 1 
มี.ค. 59 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รวบรวมข้อมูลจากเวปไซต์ และเอกสารวิชาการ 
2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ร่างมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงกุ้งเคลฟิช 
4. เสนอคณะกรรมการระดับความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพกรมประมงพิจารณา 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. ร่างมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงกุ้งเคลฟิช 
2. หนังสือน าส่งประธานคณะกรรมการระดับความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพ  

กรมประมง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2001 
ผู้จัดเก็บข้อมูล           : ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตและก าหนดมาตรการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2103 

 
หัวหน้ากลุ่มงานสงวนคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าและ
อนุสัญญา 

 โทรศัพท์ภายใน 4023 
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ตัวช้ีวัด กจป.2 : ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW 

หน่วยวัด : ระยะเวลา (นาท)ี 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตก าหนดระยะเวลาด าเนินการกระบวนงาน การ
ออกใบอนุญาตผ่านระบบ FSW ไว้ที่ 60 นาที/ฉบับ โดยนับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องจนถึง
ระยะเวลาจัดท าใบอนุญาตแล้วเสร็จ (นับเฉพาะการออกใบอนุญาตฯ ในเวลาราชการ) 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 นาที ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระยะเวลา 
(นาที) 

> 65 65 60 55 50 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
รายงานสรุประยะเวลาการให้บริการการออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ านวนใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่
ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2559 
กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวลาเฉลี่ยของการออกใบอนุญาตน าเข้า
ส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยุพดี  ทองมี  โทรศัพทภ์ายใน 2108 

 นายนภดล  สุขพันธุ์  โทรศัพท์ภายใน 2107 
  

เวลาเฉลี่ยของการออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW   

      =   ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW ทั้งหมด  
                 จ านวนใบอนุญาตน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าที่ออกผ่านระบบ FSW ทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัด กจป.3 : ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเรือประมง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
การปฏิบัติงานควบคุม และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในการท าประมงในเขตพ้ืนที่ทะเลทั้ง

สองฝั่ง คือ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน ครอบคลุมพ้ืนที่ต้องได้รับการจัดการและฟ้ืนฟู  จ านวน 7.7 ล้านไร่ 
ใน 22 จังหวัดชายทะเล แก้ปัญหาการท าการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย โดยการป้องกันและ
ปราบปรามจับกุมด าเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืน นอกจากนั้นจะต้องด าเนินการจับกุมเรือที่กระท าผิดกฎหมายการท าประมง
ได้ตามข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยงการท าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อให้
ทรัพยากรสัตว์น้ า   มีเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นการใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างถูกต้อง และถูกวิธีจึงมีความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากร และการท า
ประมง 

ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเรือประมง หมายถึง การด าเนินควบคุมตรวจสอบ และหรือการ
จับกุมเรือที่กระท าผิดกฎหมายตามข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานในอดีต ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 

การจับกุมผู้กระท าผิด
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คดี/ราย 502/2,524 539/3,055 523/3,084 

  

ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเรือประมง 

=    จ านวนเรือที่ตรวจ   x 100 
จ านวนเรือที่มีความเสี่ยง 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงการท าประมงผิดกฎหมาย จากข้อมูลติดตามเรือ 
2. รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
3. รายงานผลผ่านเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. สรุปรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการท าประมงผิดกฎหมายในพื้นท่ี 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
3. รายงานผลการจับกุมด าเนินคดี 
4. แบบตรวจสอบเรือที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการประมงทะเล  โทรศัพทภ์ายใน 2301 
 หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4017 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 47 
 

ตัวช้ีวัด กปต.1 : ระดับความส าเร็จของจ านวนจุลสารการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 
การจัดท าจัดจุลสารสินค้าประมงระหว่างประเทศ เป็นจุลสารรายไตรมาส 1 ปี จะมีจ านวน 4 

ฉบับ โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยสถานการณ์การค้าสินค้าประมงของไทย การค้าสินค้าประมงในประเทศผู้
น าเข้าสินค้าประมงหลัก เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป  นอกจากยังมีประเด็นปัญหาการส่งออกสินค้า
ประมงที่เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการส่งออก เช่น ปัญหาแรงงาน การตัดสิทธิ GSP เป็นต้น 
  โดยกระบวนการจัดท าจุลสารฯ จะต้องมีการจัดเตรียมและวางแผนเนื้อหาที่มีในแต่ละฉบับ จึง
ต้องสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องให้ทราบ โดยมีขั้นตอนการจัดประชุมเตรียมการจัดท า การก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การเขียนบทความ และการ Upload ขึ้น website กองประมงต่างประเทศ 
  โดยก าหนดแล้วเสร็จของจุลสารแต่ฉบับดังนี้ 
  ฉบับที่ 1 (ไตรมาส 3)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 21 ธ.ค. 2558 
  ฉบับที่ 2 (ไตรมาส 4)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  18 มี.ค. 2559 
  ฉบับที่ 3 (ไตรมาส 1)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  17 มิ.ย. 2559 
  ฉบับที่ 4 (ไตรมาส 2)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  19 ก.ย.  2559 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
  ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เสร็จช้ากว่าก าหนดมากกว่า 1 ฉบับ 
2 เสร็จช้ากว่าก าหนด 1 ฉบับ 
3 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ 
4 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับและเสร็จเร็วกว่าก าหนดอย่างน้อย 1 ฉบับ 
5 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับและสรุปรายงานผลการประเมินความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการภายในวันที่ 19 ก.ย. 59 
วิธีการประเมินผล : 
1. ดาวน์โหลดข้อมูลน าเข้าส่งออกสินค้าประมงจากกรมศุลกากร รายเดือน 
2. ดาวน์โหลดข้อมูลการน าเข้าสินค้าประมงในประเทศผู้น าเข้าท่ีส าคัญ เช่น สหรัฐฯ  ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. การดาวน์โหลดข้อมูล 
2. การเผยแพร่บน Wesite 
3. รายงานผลการประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน  1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล         : นายประพันธ์  โนระดี   โทรศัพท์ภายใน 1213 
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ตัวช้ีวัด กปต.2 :  ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก  :   ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  
กองประมงต่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องการเสนอขออนุมัติตัว

บุคคลข้าราชการเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ตามแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนก าหนดวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ทั้งนี้ กลุ่ม
วิเทศฯ จะต้องได้รับเรื่องก่อนก าหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร ค่าใช้จ่าย
ของผู้เดินทางให้ตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ และต้องมีก าหนดเวลาไปราชการ ที่แน่นอน
แล้ว พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเรื่องเสนอขออนุมัติตัวบุคคลต้องแนบมาให้ครบถ้วน เช่น หนังสือ
เชิญเข้าร่วมประชุม ข้อสั่งการของกรมประมงก าหนดวันเดินทางไป – กลับ งบประมาณที่ใช้ในการเดินทาง และ
การท าหนังสือเดินทางราชการ กรณีท่ียังไม่เคยมี หรือหมดอายุแล้ว โดยพิจารณาติดตามจากการอนุมัติตัวบุคคล
ฯ ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในข้างต้น 

*การขออนุมัติตัวบุคคลในที่นี้หมายถึงข้าราชการเท่านั้น* 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว ที่ได้ด าเนินการจริง โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนด 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 80 
2 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 90 
3 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100 
4 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100 จะต้องมีการด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนด ร้อยละ 25 
5 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100 จะต้องมีการด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนด ร้อยละ 50 

 
  

ร้อยละของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

=  จ านวนเรื่องการอนุมัติตัวบุคคลไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   x 100 
จ านวนเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุม ณ ต่างประเทศท้ังหมด 

ร้อยละของการอนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่แล้วเสร็จก่อนก าหนด 

=  จ านวนเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด x 100 
จ านวนเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 49 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. บันทึกรับ – ส่ง ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
2. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
3. แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น บันทึกข้อมูลลงเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และสมุดบันทึก 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารขั้นตอนการด าเนินการ เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
2. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุม ณ ต่างประเทศ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 ชุด 
3. สรุปผลการด าเนินงานการขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน 1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปราณี ก าลังเจริญ  โทรศัพท ์02 5620530 

 นางสาวอีฟ หอมชื่น  โทรศัพท์ 02 5620530 
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ตัวช้ีวัด กปต.3:   ระดับความส าเร็จของการเจรจาจัดท า MOU และ Implementing Arrangement  
กับประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 

หน่วยวัด  :   ระดับ 

น้ าหนัก    :   ร้อยละ  12.5 

ค าอธิบาย :    
กองประมงต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU กับประเทศต่าง 
ๆ ที่ประเทศไทยเข้าไปท าการประมงในน่านน้ าของประเทศเหล่านั้น หรือน าวัตถุดิบจากประเทศนั้น ๆ เข้ามา
เพ่ือ แปรรูปเป็นสินค้าประมงและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อก าหนดเงื่อนไขของสหภาพยุโรปที่
ก าหนดให้ประเทศไทยต้องแสวงหาความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือจัดท า MOU และ Implementing 
Arrangement (IA) ในการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ดังกล่าว เนื่องจากไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพ
ยุโรป โดยในปี 2559 กรมประมงมีแผนการเจรจาเพ่ือจัดท า MOU กับประเทศต่าง ๆ รวม 10 ฉบับ ได้แก่ 
สาธารณรัฐคิรีบาติ สาธารณรัฐมาแชลไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐโซโลมอนไอซ์แลนด์ สหพันธรัฐไมโครนีเซีย  รัฐ
เอกราชปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิจิ สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศมาเลเซีย และ 
ราชอาณาจักรสเปน และกรมประมงจะท าImplementing Arrangement (IA) หรือบางประเทศใช้ชื่อเป็น 
Protocol แทน รวม 6 ฉบับ ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (IA) ไต้หวัน (IA) ประเทศมาเลเซีย (IA) ราชอาณาจักร
สเปน (IA) สาธารณรัฐเกาหลี (Protocol มี 2 ฉบับ)  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการหารือการจัดท า MOU และ Implementing 

Arrangement (IA หรือ Protocol) ตามท่ีได้ด าเนินการจริง โดยเปรียบเทียบกับจ านวนบันทึกความเข้าใจฯ  
ที่จะต้องท าให้ส าเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ ดังนี้  

                                                                                      หนว่ย : ร้อยละ 
 ระดับ
คะแนน 
  

        
      ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

       เกณฑ์การให้คะแนน 
MOU 

10 ฉบับ 
IA or Protocol 

    6 ฉบับ 
1 จัดท าร่าง MOU หรือ IA ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้   6       2 
2 จัดท าร่าง MOU หรือ IA ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้    7       3 
3 จัดท าร่าง MOU หรือ IA ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้   8       4 
4 จัดท าร่าง MOU หรือ IA ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้   9       5 
5 จัดท าร่าง MOU หรือ IA ได้ตามท่ีตั้งเป้าไว้  10       6 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารร่าง MOU หรือ Implementing Arrangement (IA) หรือ Protocol 
2. หนังสือโต้ตอบ/อีเมล กับประเทศที่จัดท า MOU หรือ Implementing Arrangement (IA) หรือ Protocol 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน 1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์  โทรศัพท ์02-5620530 
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ตัวช้ีวัด กปต.4 : ระดับความส าเร็จของจ านวนรายงานตามข้อมติมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC  
ที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 

ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กร IOTC ซึ่งเป็นองค์กรบริหารและจัดการทรัพยากรทูน่าใน
เขตมหาสมุทรอินเดีย ไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อมติที่องค์กรนี้ก าหนด ซึ่งองค์กร IOTC 
ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ IOTC ระบุไว้ในคู่มือของการจัดท ารายงานและมีระยะเวลา
การส่งรายงานที่ชัดเจน ซึ่งจากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC ของใน
อดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีจุดอ่อนในเรื่องการรายงานผลการด าเนินงานให้กับ IOTC ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งบางครั้งไม่มีการรายงาน ท าให้ประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อมติ
มาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC  
  โดยกระบวนการจัดท ารายงาน กลุ่มบริหารการประมงและเศรษฐกิจนอกน่านน้ า กองประมง
ต่างประเทศจะมีการจัดเตรียมและวางแผนข้อมูลที่จะรายงานในแต่ละข้อมติตามคู่มือ จึงต้องสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ทราบ โดยมีขั้นตอนการจัดประชุมเตรียมการจัดท ารายงาน การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท า
รายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและจัดส่งรายงานให้กับ IOTC ตามก าหนด 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 

 
พิจารณาจากความส าเร็จของการรายงาน IOTC ที่ได้ด าเนินการจริง โดยเปรียบเทียบกบั

ระยะเวลาที่ IOTC ก าหนด 

 

 

 

  

ร้อยละของการรายงานตามข้อมติอนุรักษ์และจัดการของ IOTC เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

= จ านวนข้อมติอนุรักษ์และจัดการที่รายงาน IOTC ภายในระยะเวลาที่ก าหนด x 100 
จ านวนข้อมติที่รายงาน IOTC ทั้งหมด 

ร้อยละของการรายงานตามข้อมติอนุรักษ์และจัดการของ IOTC แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด 

= จ านวนข้อมติอนุรักษ์และจัดการที่รายงาน IOTC แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนด x 100 
จ านวนข้อมติอนุรักษ์และจัดการที่รายงาน IOTC แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 80 
2 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 90 
3 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100 
4 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100 และมีการด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนด  

ร้อยละ 25 
5 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100 และมีการด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนด  

ร้อยละ 50 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หนังสือกรมประมงถึง IOTC เพ่ือรายงานตามข้อมติอนุรักษ์และจัดการของ IOTC 
2. คู่มือการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามข้อมติ IOTC (Guide to IOTC data and information reporting 

requirements for Members and Cooperating Non-contracting Parties) 
3. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น จะส่งรายงานให้กับ IOTC ทางอิเลคโทรนิคส์เมลล์ และส่งจดหมายไปถึง IOTC 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน 1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร  โทรศัพทภ์ายใน 1200 
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ตัวช้ีวัด กผง.1 : ระดับความส าเร็จของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 

ระดับความส าเร็จของการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติ หมายถึง ระยะเวลาที่กองแผนงานสามารถเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ที่ประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายประมง
แห่งชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแลว้เสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแลว้เสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแลว้เสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
4 จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ จ านวน 1 ครั้ง 
5 จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ จ านวน 2 ครั้ง 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมในระบบ e – สารบรรณ 
2. ข้อมูล/เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. เอกสารประกอบการประชุม 
3. หนังสือเชิญประชุม 
4. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไพชนสิฏฐ์  โหละสุต  โทรศัพท์ 0 2561 0834 
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ตัวช้ีวัด กผง.2 : ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย  : 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพ่ิมขึ้นหมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตร
มาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทียบกันรายไตรมาส แล้วมาหาค่าเฉลี่ย 
4 ไตรมาส 

สูตรการค านวณ :  

 
       ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพ่ิมข้ึน 
   = ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที.่..ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ผลการเบิกจ่ายไตรที่...ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 X100 
    ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่...ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ ลดลงมากกว่า  
–5.0 

ลดลง 5.0 ลดลง 1.0 ถึง
เพ่ิมข้ึน 1.0 

เพ่ิมข้ึน 5 เพ่ิมข้ึนมากกว่า 
5 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 2 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในจัดท าข้อมูลการเบิกจ่าย

งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายไตรมาส 

หลักฐานการประเมินผล : 
1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปี 2558 และ ปี 2559 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชมัยพร  ชูงาน  โทรศัพท์ 0 2940 6202 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กผง.3 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าของบประมาณของกรมประมง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  
การพิจารณาระดับความส าเร็จของการจัดค าของบประมาณของกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 โดยจัดส่งค าของบประมาณให้กับส านักงบประมาณพิจารณาได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ 

พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี : 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 
วางแผนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย โดยแจ้งหน่วยงานให้ส่งค าขอตามแบบฟอร์มภายใน
เวลาที่ก าหนด 

2 รวบรวมและจ าแนกข้อมูลรายละเอียดค าขอตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

3 
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ 

4 
บันทึกข้อมูลรายละเอียดค าของบประมาณในระบบ e-Budgeting พร้อมเชื่อมโยงกับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตามแนวทางการจัดท างบประมาณ  

5 จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้วเสร็จภายในวันที่  4 มีนาคม 2559  

หลักฐานการประกอบการประเมินผล : 
1. หนังสือแจ้งหน่วยงาน พร้อมแบบฟอร์ม เพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. หนังสือที่ผู้บริหารลงนามถึงส านักงบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุดาภรณ์ แจ่มปัญญา  โทรศัพท์ภายใน 3502 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กผง.4 : ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก  : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐ จ าแนกเป็นรายผลผลิต โครงการ จ านวน 8 โครงการ 3 ผลผลิต (โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการบริหาร
จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์ ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ผลผลิตส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา) เสร็จทัน
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพ่ือบันทึกผลรายงานแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความ
คุ้มค่าของภาครัฐ (Value for Money – VFM) และการวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool – PART)  ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ส านักงบประมาณ เพ่ือส านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลส าหรับพิจารณายุบเลิกภารกิจ และใช้ในการจัดสรร
งบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 15 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระยะเวลา วันที่ 30  
กันยายน  
2559 

วันที่ 15 
กันยายน 
2559 

วันที่ 31 
สิงหาคม 
2559 

วันที่ 15 
สิงหาคม  
2559 

วันที่ 31 
กรกฎาคม 
2559 

หลักฐานการประกอบการประเมินผล : 
รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558  

ที่ได้รับการรับรองจากผู้บริหาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววริษฐา  บันไดเพชร  โทรศัพท์ภายใน 3506 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กมป.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต 
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากความส าเร็จในการจัดท าคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต 
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 เพ่ือให้ผู้ตรวจประเมิน เจ้าหน้าที่กรม
ประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการเข้าตรวจประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน  :    
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษา รวบรวม เอกสาร ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินเพ่ือรับรอง

ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 
2 จัดท าร่างคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 และทดสอบการใช้งาน 
3 จัดท าร่างฉบับสุดท้ายของคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต ผลิตผล 

และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 แล้วเสร็จภายในวันที่  
31 สิงหาคม 2559 

4 จัดท าร่างฉบับสุดท้ายของคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต ผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 แล้วเสร็จภายในวันที่  
31 กรกฎาคม 2559 

5 จัดท าร่างฉบับสุดท้ายของคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต ผลิตผล 
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 แล้วเสร็จภายในวันที่  
30 มิถุนายน 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
ร่างฉบับสุดท้ายของคู่มือผู้ตรวจประเมินในการตรวจรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานแหล่งผลิต  โทรศัพท์ภายใน 14515 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กมป.2 : ระดับความส าเร็จในการประเมินสมรรถนะเบื้องต้นห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR น าร่อง  
เพ่ือรองรับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการส่งออก 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการในการประเมินสมรรถนะเบื้องต้นห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ PCR น าร่อง เพ่ือรองรับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการส่งออกของกรมประมง และจัดท า
บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR ที่รองรับงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง  
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP หรือ ISO/IEC17025 เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการพิจารณา
จัดส่งตัวอย่างวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน  :    
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สรุปข้อมูลสถานภาพเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR ที่รองรับงานตรวจสอบ

รับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง 
2 ตรวจประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR และจัดท ารายงานผลสรุปผล 

การประเมินสถานะห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR เสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3 จัดท าบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR ที่รองรับงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มของกรมประมง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP หรือ ISO/IEC17025  
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

4 จัดท าบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR ที่รองรับงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มของกรมประมง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP หรือ ISO/IEC17025         
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

5 จัดท าบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR ที่รองรับงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มของกรมประมง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP หรือ ISO/IEC17025  
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลสรุปการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR น าร่อง ที่รองรับมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการส่งออก เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบ PCR ที่รองรับงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง ที่

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP หรือ ISO/IEC17025  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 60 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการ 
 โทรศัพทภ์ายใน 14515 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 61 
 

ตัวช้ีวัด กมป.3 : ระดับความส าเร็จในการศึกษากฎระเบียบการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes  
ของสหรัฐอเมริกา 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จของการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบการตรวจสอบปลาใน Order 
Siluriformes ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการตรวจสอบการน าเข้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2558 เสนอกรมประมงและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเตรียมการรองรับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่
ประกาศบังคับใช้ โดยประกาศใช้ระเบียบในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ก าหนดช่วงเวลาผ่อนผัน (Transition 
Period) ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 และมีผลบังคับใช้ (Effective Date) ในวันที่ 
1 กันยายน 25560 ซึ่งระเบียบที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบทั้งต่อขั้นตอนในการด าเนินการ
รับรองของกรมประมง และต่อผู้ประกอบการที่ส่งออกปลาใน Order Siluriformes และผลิตภัณฑ์ไป
สหรัฐอเมริกา 

เกณฑ์การให้คะแนน  :    
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 รวบรวมกฎระเบียบในการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes ของสหรัฐอเมริกา 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
2 ศึกษากฎระเบียบในการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes ของสหรัฐอเมริกา 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
3 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษากฎระเบียบในการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes 

ของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
4 เผยแพร่ผลการศึกษากฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการตรวจสอบปลาใน Order 

Siluriformes ของสหรัฐอเมริกาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 
5 เผยแพร่ผลการศึกษากฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการตรวจสอบปลาใน Order 

Siluriformes ของสหรัฐอเมริกาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 

ผลการศึกษากฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการตรวจสอบปลาใน Order Siluriformes  
ของสหรัฐอเมริกา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานแหล่งแปรรูปและผลิตภัณฑ์  โทรศัพทภ์ายใน 13130 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กมป.4 : ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065  
ที่ออกได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 20 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ที่ออกได้

ทันภายในก าหนด หมายถึง ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ที่กองพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าประมงสามารถออก ให้กับผู้รับบริการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยให้เริ่มประเมิน 
ใบค าขอที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง จ านวน 22 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่กองพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าประมงได้รับรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจากหน่วยตรวจประเมินฟาร์ม (กพช.
และกพจ.)ที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรับรองมาตรฐานฟาร์ม จนถึงวันที่
ออกใบรับรอง 

ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า
ประมง เช่น ระยะเวลาที่แจ้งให้ผู้ตรวจประเมินแก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการตรวจประเมินฟาร์มให้สมบูรณ์หรือ
จัดส่งผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม ระยะเวลาในกรณีที่คณะทบทวนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
คณะทบทวนได้ภายใน 7 วัน ระยะเวลาที่คณะทบทวนมีมติให้ผู้ตรวจประเมินจัดท ารายงานและ/หรือส่งผล
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม และกรณีผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจฟาร์มแล้วพบว่าไม่มีการเลี้ยงกุ้ง 
เป็นต้น 

เหตุผล : 
เนื่องจากปัจจุบัน กรมประมงได้รับการร้องเรียนจากผู้มาขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ว่าไม่ได้รับใบรับรอง ได้ใบรับรองช้ามาก ใช้ระยะเวลานานหรือได้รับ 
แต่ใบแทน ท าให้มีผลกระทบต่อการขายผลผลิตสัตว์น้ า ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 
จึงได้จัดท าตัวชี้วัดนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

  

ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ที่ออกได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

=  จ านวนใบรับรองฯ ที่ออกทันภายในก าหนด x 100 
จ านวนค าขอใบรับรองทั้งหมด 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 63 
 

เงื่อนไข :  
1. การนับเวลาจะไม่นับรวมระยะเวลาที่ให้ผู้ขอใบรับรองแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. ในกรณีท่ีผู้ขอใบรับรองไม่ยอมแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องแจ้งผู้ขอใบรับรองเพ่ือคืนค าขอ 
3. กรณีผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจฟาร์มแล้วพบว่าไม่มีการเลี้ยงกุ้ง จะต้องแจ้ง กมป. ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร เพ่ือคืนค าขอ ระงับค าขอชั่วคราวหรือยกเลิกค าขอ 
4. โดยให้เริ่มประเมินใบค าขอที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนใบค าขอ 
2. จ านวนใบรับรองที่ออก 

แนวทางการประเมินผล : 
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ดังนี้ 
1. จ านวนใบค าขอทั้งหมด  
2. ระยะเวลาด าเนินการในการออกใบรับรองแต่ละฉบับ 
3. จ านวนใบรับรองที่ออก 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานแหล่งผลิต  โทรศัพท์ภายใน 14515 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กทป.1 : จ านวนเมนูอาชีพประมงแบบพลวัตเพ่ิมผลผลติสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงที่จัดท าแลว้เสรจ็ 

หน่วยวัด : เรื่อง 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  
การจัดท าเมนูอาชีพประมงแบบพลวัต หมายถึงการจัดท าเมนูอาชีพที่ประมวลผลข้อเท็จจริง

ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลจากต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ (Best practice) น ามาจัดท าเมนูอาชีพที่ปรับปรุง
สารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือใช้ส าหรับการเสนอโครงการตามนโยบายรัฐบาล การฟ้ืนฟูอาชีพ การส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ และ/หรือ การประกอบอาชีพให้ได้ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

เรื่อง 1 2 3 4 5 

หมายเหตุ :  
 โครงสร้างฐานข้อมูล Culture ใช้ส าหรับการประมวลผลการพัฒนาทดลอง (Experimental 
development) การถอดแบบ Best practice และการประมวลผลลัพธ์ (Outcome)  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลจากฟาร์มเกษตรกรในพ้ืนที่ซึ่งมีงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
2. จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล “Culture” 
3. บันทึกข้อมูล “Culture” ลงคอมพิวเตอร์ ซึ่งพิมพ์รายงานผลได้ทันที่ 5 รายการ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. โครงสร้างฐานข้อมูล Culture  
     1.1 โครงสร้างตาราง T_Master 
     1.2 โครงสร้างตาราง T_Model 
     1.3 โครงสร้างตาราง T_Production 
     1.4 ฟิลด์ที่สร้างในแบบสอบถาม (Query) 
     1.5 สูตรการค านวณที่สร้างในรายงาน (Report) 
 2. รายชื่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 3. รายงานต้นทุนและผลตอบแทน เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง ระดับบุคคล 
 4. รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง 
  

ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ = รายได้จากผลผลิตที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน –  ต้นทุนทั้งหมด 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 65 
 

                   ระดับกลุ่ม 
                   5. รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง   
                   ระดับโครงการ 
                    6. เมนูอาชีพประมง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  โทรศัพท ์0 2558 0190 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  โทรศัพท ์08 7513 6709 
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ตัวช้ีวัด กทป.2 : จ านวนความผิดพลาดในการออกแบบและการค านวณแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ต้อง
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 

หน่วยวัด :  ครั้ง 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  
จ านวนความผิดพลาดในการออกแบบและการค านวณแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ต้องปรับปรุงให้

สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับหมายถึง จ านวนความผิดพลาดที่เกิดจาก การส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคาค่าก่อสร้างพร้อมจัดพิมพ์แบบแปลน ราคาค่าก่อสร้าง ที่หน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 และมอบหมายให้กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
เป็นผู้ด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ครั้ง > 3 3 2 1 - 

เงื่อนไข : ไม่นับการออกแบบแปลน เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณก่อสร้าง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  โทรศัพท ์0 2558 0190 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมประมง  โทรศัพท ์0 2558 0201 
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ตัวช้ีวัด กทป.3 :  ระดับความส าเร็จของจ านวนรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  

การรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าฯ หมายถึง การด าเนินการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ด้านการผลิต การตลาด และการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของสินค้า  
สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ทูน่า ปลาเป็ด-ปลาป่น ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีการ
รายงานสถานการณ์เป็นรายเดือน และรายไตรมาส  

ทั้งนี้การรายงานรายเดือน ก าหนดแล้วเสร็จ ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ตั้งแต่ ต.ค. 58 - ก.ย. 
59 ส าหรับการรายงานประจ าเดือน ก.ย. 58 - ส.ค. 59 ตามล าดับ ส่วนการรายงานรายไตรมาสที่ 3/58 แล้วเสร็จ 
30 พ.ย. 58 ไตรมาสที่ 4/58 แล้วเสร็จ 29 ก.พ. 59 ไตรมาสที่ 1/59 แล้วเสร็จ 31 พ.ค. 59 ไตรมาสที่ 2/59 
แล้วเสร็จ 31 ส.ค. 59 ส าหรับการรายงานประจ าไตรมาส 3/58 4/58 1/59 และ 2/59 ตามล าดับ  

ซึ่งหากด าเนินการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะได้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เสร็จช้ากว่าก าหนดมากกว่า 1 ฉบับ 
2 เสร็จช้ากว่าก าหนด 1 ฉบับ 
3 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ 
4 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ และเสร็จเร็วกว่าก าหนดอย่างน้อย 1 ฉบับ 
5 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ และสรุปรายงานผลการประเมินความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน 2559 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญได้จากหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่  ตลาดไท องค์การสะพานปลา สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า-กระทรวง
พาณิชย์ กรมศุลกากร กองประมงต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-กรมประมง INFOFISH และ GLOBEFISH เป็นต้น 

๒. วิธีการด าเนินการ 
2.1 ประชุมหารือคณะท างานเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง  
2.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2.3 ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 จัดท าตาราง/กราฟ แสดงผลการวิเคราะห์ 
2.5 เขียนรายงาน  
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2.6 น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร (เฉพาะสถานการณ์รายเดือน) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส่วน
เศรษฐกิจการประมง http://fishco.go.th/fisheconomic/ (ทั้งสถานการณ์รายเดือนและรายไตรมาส) 

2.7 จัดท าแบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และสรุปรายงานผลการประเมิน 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาหนังสือน าส่งผู้บริหาร 
2. การ upload ขึ้นหน้าเว็บไซต์ส่วนเศรษฐกิจการประมง 
3. ส าเนาหนังสือรายงานผลการประเมิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  โทรศัพท ์0 2558 0190 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส่วนเศรษฐกิจการประมง  โทรศัพท์ภายใน 14111 
  

http://fishco.go.th/fisheconomic/
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ตัวช้ีวัด กทป.4 :  ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรม 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  

1. เกษตรกร คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและแปรรูปสัตว์น้ า หรือผู้ที่
สนใจที่จะประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและแปรรูปสัตว์น้ า  
 2. การน าความรู้มาใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เสริมรายได้ ประยุกต์เป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพ 
 3. เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมจ านวน 200 คน ประกอบด้วย 
  1. แปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 80 คน 
  2. การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย จ านวน 60 คน 

 3. การผลิตอาหารปลาสวยงาม จ านวน 60 คน 

สูตรการค านวณ :  

 
       ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ภายหลังการฝึกอบรม 
  =   จ านวนเกษตรกรที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ X 100 
  เกษตรกรที่ตอบแบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ น้อยกว่า 58 58 63 68 มากกว่า 
68 

เงื่อนไข : การประเมินผลการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ของเกษตรกร เฉพาะหลักสูตรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปกติของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และผู้จัดการอบรมด าเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรแล้วเสร็จ 
ภายในเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งก าหนดจ านวนเกษตรกรในการประเมินผลอย่างน้อยร้อยละ 50 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ภาพรวม 
2556 2557 2558 

ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่สามารถน า
ความรู้มาใช้ประโยชน์ภายหลังการ
ฝึกอบรม  (4 หลักสูตร) 

ร้อยละ 61.71 41.49 63.49 55.92 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลเกษตรกร คือ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  
2. จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม “แบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์” หลังจากได้รับการอบรมไป

แล้ว 1 – 3 เดือน 
3. หน่วยงานจะส่งแบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์พร้อมข้อมูลเกษตรกร ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ภายใน 1 เดือน หลังจากอบรมทุกหลักสูตร 
4. การประเมินผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะประสานงานให้กองตรวจราชการ เป็นผู้รับผิดชอบใน  

การด าเนินการส ารวจและประเมินผล  
 
หมายเหตุ : 
 การออกติดตามประเมินผลระดับผลลัพธ์ จะด าเนินการภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว 1-3 เดือน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  โทรศัพท ์0 2558 0190 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  โทรศัพท์ 085 111 8903 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 71 
 

ตัวช้ีวัด กพช.1 : ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 
(ISO/IEC 17065)  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 
(ISO/IEC 17065) ที่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าฯ ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสามารถด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง จ านวน 60 วันท าการ ของกระบวนงาน การตรวจประเมินฟาร์ม
(Farm Audition) และกระบวนงาน การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรับรองมาตรฐานฟาร์ม นับตั้งแต่วันที่
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนจากกองพัฒนาระบบ
มาตรฐานสินค้าประมง  

เหตุผล : 
เนื่องจากปัจจุบัน กรมประมงได้รับการร้องเรียนจากผู้มาขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าตามมาตรฐาน  ISO/IEC GUIDE 65 (ISO/IEC 17065) ว่าไม่ได้รับใบรับรอง ได้ใบรับรองช้ามาก  
ใช้ระยะเวลานานหรือได้รับแต่ใบแทน ท าให้มีผลกระทบต่อการขายผลผลิตสัตว์น้ า ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าตัวชี้วัดนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของ 3 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และกองวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่ง  

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

เงื่อนไข :  
1. การนับเวลาจะไม่นับรวมเวลาที่ให้ผู้ขอใบรับรองแก้ไขข้อบกพร่อง 
2. จะไม่นับค าขอ ในกรณีที่ผู้ขอใบรับรองไม่ยอมแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และกองวิจัย

และพัฒนาประมงชายฝั่งได้แจ้งให้กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมงทราบแล้วภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ครบก าหนด 

3. เริ่มนับจ านวนจากค าขอผู้รับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 
  

ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=    จ านวนรายงานผลการตรวจฉบับสมบูรณ์ที่ออกทันภายในก าหนด   x 100 

   จ านวนค าขอใบรับรองทั้งหมดที่ได้รับ 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนใบค าขอ 
2. จ านวนรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ออก 

แนวทางการประเมินผล :  
 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1. จ านวนใบค าขอทั้งหมด  
2. ระยะเวลาด าเนินการในการรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  โทรศัพท ์0 2561 4759 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์ม

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
 โทรศัพท์ 0 2561 4683 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กพช.2 : รอ้ยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 
(ISO/IEC 17065) ที่ได้รับการทบทวนรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ร้อยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC GUIDE 65 
(ISO/IEC 17065) ที่ได้รับการทบทวนรับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง การที่คณะทบทวนให้  
การรับรอง (CC) ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง จ านวน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่กองพัฒนาระบบมาตรฐาน
สินค้าประมง จัดส่งเอกสารรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานฯฉบับสมบูรณ์ 
ทางE-mail ให้คณะทบทวนให้การรับรอง (CC)  

เหตุผล : 
เนื่องจากปัจจุบัน กรมประมงได้รับการร้องเรียนจากผู้มาขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าตามมาตรฐาน  ISO/IEC GUIDE 65 (ISO/IEC 17065) ว่าไม่ได้รับใบรับรอง ได้ใบรับรองช้ามาก  
ใช้ระยะเวลานานหรือได้รับแต่ใบแทน ท าให้มีผลกระทบต่อการขายผลผลิตสัตว์น้ า ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าตัวชี้วัดนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของ 3 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง คือ กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด และกองวิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่ง  

สูตรการค านวณ : 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

เงื่อนไข :  
1. กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง จัดส่งชุดอกสารตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้คณะ

ทบทวนให้การรับรอง (CC) ไม่เกิน 20 ชุด/ครั้ง   
2. นับจ านวนจากค าขอผู้รับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 
  

ร้อยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ที่ได้รับการทบทวนรับรอง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

=     จ านวนรายงานฯ ที่ได้ผลการพิจารณาภายในก าหนด   x 100 
   จ านวนรายงานทั้งหมดท่ีได้รับ 

 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 74 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้ผลการพิจารณา 
2. จ านวนรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ออก 

แนวทางการประเมินผล :  
 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1. จ านวนรายงานฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด  
2. ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาต่อฉบับ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  โทรศัพท ์0 2561 4759 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  โทรศัพท์ 0 2561 4683 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กพท.1 : ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนเรือที่ด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ (Observer on board) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละของจ านวนเรือที่ด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ (Observer on board) หมายถึง 

จ านวนเรือที่ได้ด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ เปรียบเทียบกับจ านวนเรือตามแผนการด าเนินการสังเกตการณ์
บนเรือในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งเรือที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ประกอบไปด้วย เรือประมงท า
การประมงนอกน่านน้ าไทย ขนาดมากกว่า 400 ตันกรอส จ านวน 76 ล า และเรือขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ า
ไทยอยู่ในระหว่างการด าเนินการอนุญาต  

หมายเหตุ :  
1. เรือประมง/เรือขนถ่ายสินค้า หมายถึง เรือประมงไทยที่ท าการประมงในทะเลหลวง/

เรือประมงไทยที่ท าการประมงในน่านน้ าของรัฐชายฝั่งอ่ืน/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ชักธงไทยและท าการขนถ่าย
นอกน่านน้ าไทย โดยได้รับใบอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าซึ่งออกโดยกรมประมง ก่อนวันที่  
30 พฤษภาคม 2559 และเรือมีการท าการประมง/ขนถ่ายสินค้าภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 

2. เรือประมงจะได้รับการสังเกตการณ์บนเรือ คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของการลงแรงประมง และ
เรือขนถ่ายได้รับการสังเกตการณ์บนเรือ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของการลงแรงประมง 

สูตรการค านวณ :  
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของร้อยละของเรือ 2 ประเภท ที่ได้ด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ คือ 
1. เรือประมง 

 
 
 
 

2. เรือขนถ่าย 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 > 95 
  

ร้อยละของเรือประมงท่ีด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ 

=  จ านวนเรือประมงท่ีด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ x 100 
จ านวนค าขอใบรับรองทั้งหมด 

ร้อยละของเรือขนถ่ายที่ด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ 

=  จ านวนเรือขนถ่ายที่ด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ x 100 
จ านวนเรือขนถ่ายตามแผนการด าเนินการสังเกตการณ์บนเรือ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ด าเนินการฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์บนเรือ 
2. ด าเนินการปฏิบัติงานสังเกตการณ์บนเรือ 
3. ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการสังเกตการณ์บนเรือ 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการสังเกตการณ์บนเรือ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. เอกสารอนุมัติปฏิบัติหน้าที่ในการสังเกตการณ์บนเรือ 
2. รายงานสรุปผลการสังเกตการณ์บนเรือ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน  4622 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ประมงทะเลลึก 

 โทรศัพท์ภายใน 4706 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 77 
 

ตัวช้ีวัด กพท.2 : จ านวนแห่งของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มีการติดตามผลภายหลังการจัดสร้างในปี  
งบประมาณ 2557 

หน่วยวัด : แห่ง 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ปีงบประมาณ 2557 กรมประมงได้มีการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจ านวน ๑๓ แห่ง  
เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย และชาวประมงมีแหล่งท าการประมงเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการ
ประเมินผลจากการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจึงด าเนินการให้มีการ
ส ารวจและติดตามผลภายหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อาทิเช่น คุณภาพน้ า สภาวะการประมง 
สภาพแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลทางกายภาพและชีวภาพ เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 แห่ง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 แห่ง  9 10 11 12 13 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ที่มีการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ในปีงบประมาณ 2557  
2. จัดท ารายงานผลการส ารวจและติดตามแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในแต่ละพ้ืนที่ โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

อาทิเช่น คุณภาพน้ า สภาวะการประมง สภาพแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลทางกายภาพและชีวภาพ เป็นต้น 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการส ารวจและติดตามผลหลังการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในปีงบประมาณ 2557 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ประมงทะเล 
 โทรศัพท์ภายใน 4629 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 78 
 

ตัวช้ีวัด กพท.3 : จ านวนชุมชนที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยวัด : ชุมชน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
จ านวนชุมชนที่กิจกรรมต่อเนื่องในการด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการปูม้าโดยชุมชน  

มีส่วนร่วมพิจารณาจากการชุมชนที่ด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 
โดยมีการติดตามผลการด าเนินโครงการของชุมชน อาทิเช่น จ านวนปูม้าที่เข้ามาสู่ธนาคาร และผลการจับปูม้า 
โดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ชุมชน 7 แห่ง ในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ ระยอง ชุมพร สงขลา 
ระนอง สตูล และภูเก็ต 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ชุมชน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ชุมชน < 4 4  5  6  7  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการปูม้าโดยชุมชนมีสว่นร่วมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2559 
2. รายงานผลความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2559 อาทิเช่น จ านวน 

ปูม้าที่เข้ามาสู่ธนาคาร และผลจับปูม้า  

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการส่งเสริมการจัดการปูม้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน

ปีงบประมาณ 2558 – 2559 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4621 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 79 
 

ตัวช้ีวัด กพท.4 : จ านวนการเสนอข้อมูลทางวิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาการออกประกาศ 
การแบ่งเขตพ้ืนที่การท าการประมงพ้ืนบ้านและการท าประมงพาณิชย์ 

หน่วยวัด  :  จังหวัด 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  :  

ความส าเร็จในการเสนอข้อมูลทางวิชาการเพ่ือพิจารณาการออกประกาศการแบ่งเขตพ้ืนที่การ
ท าการประมงพ้ืนบ้านและการท าประมงพาณิชย์ หมายถึง การด าเนินการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการแก่
คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการพหุภาคีของจังหวัดชายทะเล ในพ้ืนที่ชายทะเล 22 
จังหวัด ในการพิจารณาการออกประกาศการแบ่งเขตพ้ืนที่การท าการประมงพ้ืนบ้านและการท าประมง
พาณิชย์ตามแนวทางการก าหนดเขตทะเลชายฝั่งตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 จังหวัด ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จังหวัด 18 19 20 21 22 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ด าเนินการรวบรวมและสรุปข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเขตท าการประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์  

ตามแนวทางการก าหนดเขตทะเลชายฝั่งตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558   
2. น าเสนอข้อมูลทางวิชาการแก่คณะกรรมการประมงจังหวัด หรือคณะกรรมการพหุภาคีของจังหวัด

ชายทะเล ในพ้ืนที่ชายทะเล 22 จังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาการออกประกาศการแบ่งเขตพ้ืนที่การ
ท าการประมงพ้ืนบ้านและการท าประมงพาณิชย์ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. บทสรุปข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเขตท าการประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ 
2. รายงานการประชุม/รายงานการเข้าร่วมประชุมการเข้าร่วมน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในที่ประชุม 
3. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัด หรือคณะกรรมการพหุภาคีของจังหวัดชายทะเลเพ่ือ

ก าหนดเขต เสนออธิบดีกรมประมง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4621 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตัวช้ีวัด กพจ.1 : ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตที่ลดลงได้เทียบกับปี 2557 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากผลส าเร็จในการพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดเป้าหมายได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ราชบุรี 

ศรีษะเกษ หนองคาย และจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับการจัดท าฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเข้าสู่แนวทางของการเป็น Green Agriculture City โดยมีหลักการส าคัญ คือ 3R ได้แก่ Reduce 
Reuse และ Recycle ซึ่งในแต่ละจังหวัดเป้าหมายต้องไปจัดท าแผนและปรับปรุงกระบวนการเพาะเลี้ยง
ภายในฟาร์มของเกษตรกร กพจ. 1,250 ฟาร์ม 

สูตรการค านวณ :  

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 8 11 14 17 20 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2. จัดเก็บข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงที่มีการพัฒนาสู่แนวทางการเป็น Green Agriculture City และข้อมูลการลดลง

ของค่าคาร์บอนในกระบวนการเพาะเลี้ยง 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  โทรศัพท์ภายใน 5203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนันทิชา  สุรัตน์  โทรศัพท์ภายใน 4039 
  

ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตที่ลดลงได้เทียบกับปี 2557 

=  ปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตปี 2557 - ปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตปี 2559  x 100 
                               ปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตปี 2557 
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ตัวช้ีวัด กพจ.2 : ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐาน GAP (ตามระบบ 
ISO/IEC 17065) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐาน GAP (ตามระบบ ISO/IEC 
17065) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลตาม
มาตรฐาน GAP เฉพาะรายใหม่ และรายต่ออายุ ที่เข้าตามระบบ ISO/IEC 17065 ที่กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ าจืด (กพจ.) สามารถด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง 60 วันท าการ ของกระบวนงาน การตรวจประเมินฟาร์ม (Farm 
Auditing) นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานในสังกัด กพจ. (ศพจ./สถาบัน) ได้รับแจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติ
ค าขอแล้ว จาก กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) เพ่ือจัดท าแผนการตรวจประเมิน จนถึงวันที่ส่ง
รายงานการตรวจประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วน เข้าระบบของ กมป. เรียบร้อย 

เหตุผล :   
เนื่องจากที่ผ่านมากรมประมงได้รับการร้องเรียนจากผู้มาขอรับการรับรองฟาร์ม GAP ในเรื่อง

ของความล่าช้าในการได้รับใบรับรอง ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ กรมประมงจึงได้
จัดท าตัวชี้วัดนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงที่มีหน้าที่ตรวจประเมิน
และให้การรับรองฟาร์ม 

สูตรการค านวณ :  

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 
 

  

ร้อยละของการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลตามมาตรฐาน  GAP ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

=  จ านวนฟาร์มฯ ที่ตรวจประเมินได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด x 100 
                                  จ านวนฟาร์มฯ ที่พร้อมให้เข้าตรวจประเมิน 
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เงื่อนไข : 
1. การนับจ านวนฟาร์มตามตัวชี้วัดนี้ ให้เริ่มนับค าขอรับการรับรองที่เข้ามาในระบบของ กมป. ตั้งแต่วันที่  

1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2559  
2. ไม่นับใบค าขอที่เกษตรกรไม่พร้อมให้เข้าตรวจภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ ศพจ./สถาบัน ได้รับ

แจ้งรายชื่อจาก กมป. 
3. การนับเวลาจะไม่นับรวมเวลาที่ผู้ขอใบรับรองแก้ไขข้อบกพร่อง 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนใบค าขอรับการรับรอง GAP ปลานิล เฉพาะกรณีรายใหม่ และต่ออายุ ที่เกษตรกรแจ้งว่ามีความพร้อม

ให้เข้าตรวจประเมินได้ภายใน 30 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ ศพจ./สถาบันได้รับแจ้งรายชื่อจาก กมป. 
2. จ านวนรายงานผลการตรวจประเมินที่มีหลักฐานประกอบครบถ้วน ที่ส่งเข้าสู่ระบบของ กมป. (เฉพาะ

กรณีรายใหม่ และต่ออายุ) 
3. ตารางสรุประยะเวลาในการด าเนินงาน ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิล GAP ที่ผ่านระบบ กมป. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  โทรศัพท์ภายใน 5203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัมพุชนี  นวลแสง  โทรศัพท์ภายใน 7520 
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ตัวช้ีวัด กพจ.3 : ร้อยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC 
GUIDE 65 (ISO/IEC 17065) ที่ได้รับการทบทวนรับรอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ร้อยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามระบบ ISO/IEC 17065 ที่
ได้รับการทบทวนรับรอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง คณะทบทวนให้การรับรอง (Certification 
Committee: CC)  ที่สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ด าเนินการพิจารณาทบทวนรายงานผลการ
ตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐาน GAP, CoC, GAP มกษ. ที่เข้ามาตาม
ระบบ ISO/IEC 17065 (เฉพาะรายใหม่ และรายต่ออายุ) 

ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาทบทวนให้การรับรอง โดยเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) ส่งรายงานผลการตรวจประเมินฉบับสมบูรณ์ 
ถึงคณะทบทวนให้การรับรอง (Certification Committee: CC) จนถึง คณะทบทวนฯ ส่งรายงานผลการ
พิจารณาถึง กมป. รวมระยะเวลาไม่เกิน 8 วันท าการ  

เหตุผล : 

เนื่องจากที่ผ่านมากรมประมงได้รับการร้องเรียนจากผู้มาขอรับการรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าตามมาตรฐาน GAP, CoC, GAP มกษ. ที่เข้ามาในระบบ ISO/IEC 17065 ในเรื่องของความล่าช้าในการ
ได้รับใบรับรอง ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ กรมประมงจึงได้จัดท าตัวชี้วัดนี้ขึ้น ซึ่ง
เป็นการบูรณาการร่วมกัน ของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงท่ีมีหน้าที่พิจารณาให้การรับรอง คงไว้ ยกเลิก  

สูตรการค านวณ : 
 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

เงื่อนไข :  
การนับจ านวนรายงานการตรวจประเมินฟาร์มตามตัวชี้วัดนี้  ให้เริ่มนับจ านวนรายงานที่ส่ง

ให้แก่คณะทบทวนฯ (CC) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค. 2559 
  

ร้อยละของรายงานการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าฯ ที่ได้รับการทบทวนรับรองภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
=  จ านวนรายงานการตรวจประเมินฯ ที่ส่งผลการพิจารณาไปยัง กมป. ทันภายใน 8 วันท าการ  x 100 

จ านวนรายงานการตรวจประเมินฯ ทั้งหมดที่คณะทบทวนฯ ของ กพจ.ได้รับ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนแบบรายงานการตรวจประเมินฟาร์มฯ ที่คณะทบทวนฯ (CC) ได้รับจาก กมป. 
2. จ านวนแบบรายงานการตรวจประเมินที่ CC พิจารณาผลแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ตารางสรุประยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาทบทวนให้การรับรอง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  โทรศัพท์ภายใน 5203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอัมพุชนี  นวลแสง  นักวิชาการประมงช านาญการ  โทรศัพท์ภายใน 7520 
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ตัวช้ีวัด กอส.1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ าให้แก่

เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ร้องขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และ
วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร 
โดยการให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปสัตว์น้ าในระยะเวลาที่เหมาะสม 
สามารถน าไปประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องมีการวัดผลความรู้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการก่อนและหลังการ
ถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ยังมีการวัดการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  โดยวัดจากจ านวนที่ตอบกลับ
แบบสอบถามและได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานของกรมประมง
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

สูตรการค านวณ  :   

ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมขึ้น 
                             =   จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึน       

                              จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 
 
สูตรการค านวณ  :   

          ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
                 =    จ านวนเกษตรกรที่ตอบกลับแบบสอบถามฯและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
                                     จ านวนเกษตรกรที่ตอบกลับแบบสอบถามฯทั้งหมด      

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 75 
2 ร้อยละของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 80 
3 ร้อยละของเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 85 
4 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
5 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
  

X 100 

 X 100 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
2. ด าเนินการฝึกอบรมสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ าให้กับกลุ่มเกษตรกร 
3. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการด าเนินงาน 
4. รวบรวมหลักฐานจากเกษตรกรที่น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
5. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. รายชื่อเกษตรกร 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
4. หนังสือตอบรับจากเกษตรกร ในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4213 
  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด  ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.  

2556 2557 2558 
จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ราย -- -- 560 
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ตัวช้ีวัด กอส.2 :   ระดับความส าเร็จของจ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูป 
                          ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพ้ืนเมือง  

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากความส าเร็จจากผลลัพธ์ของการให้ค าแนะน าการพัฒนากระบวนการผลิตและ

การบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าโดยชุมชน กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้รับการรับรองและผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ าเสมอมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากฐานข้อมูล
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกขายในระดับนานาชาติ หมายถึง 
สามารถน าผลิตภัณฑ์ออกขายในงานนิทรรศการที่มีผู้ร่วมงานอย่างน้อย 3 ประเทศ หรือกลุ่มสามารถส่งขาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปยังต่างประเทศได้ 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานของกรมประมง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง  

8 กลุ่ม 
2 จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง  

10 กลุ่ม 
3 จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง  

12  กลุ่ม 
4 จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกขายในระดับนานาชาติได้อย่าง

น้อย 2 กลุ่ม 
5 จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่สามารถน าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกขายในระดับนานาชาติได้อย่าง

น้อย 4 กลุ่ม 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด  ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ.  

2556 2557 2558 
จ านวนเกษตรกรได้รับการรับรอง
สุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าพื้นเมือง 

กลุ่ม - - 18 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าให้ค าแนะน าการพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ าให้กับกลุ่มเกษตรกร 
2. ตรวจประเมินและให้กับรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง 
3. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทีอยู่ในความดูแลของกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
4. รวบรวมข้อมูลหรือกิจกรรมของกลุ่มที่แสดงถึงความสามารถของกลุ่มในการน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายใน

ระดับนานาชาติ 
5. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
6. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
7. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. รายชื่อกลุ่มเกษตรกร 
2. รายงานผลการตรวจประเมิน 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
4. ข้อมูลหรือภาพกิจกรรมของกลุ่มในการน าผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่ายในระดับนานาชาติ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารจากสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4213 
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ตัวช้ีวัด กอส.3 :   ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการให้ความรู้/อบรมเรื่องสุขลักษณะที่ดีของ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือ 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ประเทศผู้น าเข้าสินค้าสัตว์น้ ารายใหญ่ทั้งสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรป  (EU) แคนาดาญี่ปุ่น
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ให้ความส าคัญพร้อมกับเพ่ิมความเข้มงวดกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์
น้ าตั้งแต่ข้ันตอนการจับสัตว์น้ า การขนย้ายการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนน าเข้าเพ่ือการแปร
รูป รวมถึงสุขอนามัยของสะพานปลาท่าเทียบเรือและตลาดกลางซ้ือขายสัตว์น้ า ซึ่งส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดท าเป็นมาตรฐานบังคับเรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับ
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ า โดยจะมีผลบังคับใช้ในระยะอันใกล้ 
โดยกฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการต้องขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐานบังคับด้วย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับทราบและเตรียมพร้อม
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับ โดยด าเนินการให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การสะพานปลา 
ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีส าหรับท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา แพปลา และตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ า และ
น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การมีวัตถุดิบสัตว์น้ าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อไป ตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 150 ราย 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของจ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม 
                            =         จ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้เข้ารับการอบรม           x 100 

                            จ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมตามแผนที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80  
2 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 85  
3 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมได้ 90  
4 สถานประกอบการมีผลคะแนนจากการประเมินสุขลักษณะตามเกณฑ์ของกรมประมงสูงขึ้น 

จ านวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 แห่ง 
5 สถานประกอบการมีผลคะแนนจากการประเมินสุขลักษณะตามเกณฑ์ของกรมประมงสูงขึ้น 

จ านวน 5 แห่ง 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ) ที่เข้ารับการอบรม 
2. ประเมินสุขลักษณะของสะพานปลาและท่าเทียบเรือก่อนการอบรม 
3. ด าเนินการให้ความรู้/อบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
4. ประเมินสุขลักษณะของสะพานปลาและท่าเทียบเรือหลังการอบรม 
5. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. รายชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าการอบรม 
2. ผลการประเมินสุขลักษณะของสะพานปลาและท่าเทียบเรือตามเกณฑ์การประเมินของกรมประมง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4212 
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ตัวช้ีวัด กอส.4 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงไทยสู่ตลาด
อาเซียน ปี 2559 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

 เนื่องจากปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) เพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค อันจะช่วยเพ่ิมบทบาท
และอ านาจต่อรองของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงการเปิดเสรีการค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่
ยังครอบคลุมถึงการเปิดเสรีทางการบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน 
อันจะเอ้ือให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” ดังนั้นผู้ประกอบการแปร
รูปสัตว์น้ าทั้งระดับชุมชน และSMEs ไทยในยุคนี้จ าเป็นต้องศึกษา แสวงหาและพัฒนาความรู้ ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบสัตว์น้ า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพ้ืนเมืองเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก
หรือกลุ่มเกษตรกรประมง ซึ่งส่วนใหญ่ยังมิได้ค านึงถึงสุขลักษณะและมาตรฐานการผลิต ท าให้สินค้าที่ได้มี
คุณภาพไม่สม่ าเสมอ ไม่ปลอดภัย อายุการเก็บรักษาสั้น และกระบวนการผลิตมีมาตรฐานแตกต่างกัน ดังนั้นเพ่ือ
เตรียมความพร้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ จึงควรพัฒนาเกษตรกร/
ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับมาตรฐานในประเทศและสากล แข่งขันได้ในตลาดอาเซียน 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีความรู้เพ่ิมขึ้น 
             =     จ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน      x 100  
              จ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมการแปรรูปสัตว์น้ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า 75 
2 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า 80 
3 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการประมงที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนไม่

น้อยกว่า 85 
4 เกษตรกร/ผู้ประกอบการน าความรู้ไปพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มจนสามารถน า

ผลิตภัณฑ์ไปขายในงานแสดงผลิตภัณฑ์ระดับอาเซียนอย่างน้อย 1 กลุ่ม 
5 เกษตรกร/ผู้ประกอบการน าความรู้ไปพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มจนสามารถน า

ผลิตภัณฑ์ไปขายในงานแสดงผลิตภัณฑ์ระดับอาเซียนอย่างน้อย 2 กลุ่ม 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ) และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
2. ด าเนินการจัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
4. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย  
5. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4304 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์สัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4218 
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ตัวช้ีวัด ศทส.1 :   ระดับความส าเร็จของการจัดท าเอกสารเผยแพร่สถิติการประมง 

หน่วยวัด :   ระดับ  

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

การจัดท าข้อมูลสถิติการประมงเป็นภารกิจหลักของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งกลุ่มฯ ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติการประมงประจ าปีครอบคลุมทุก
กิจกรรมการท าประมง เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ประจ าปีรวมจ านวน 12 เรื่อง ดังนี้ 

๑. สถิติการประมงทะเล ส ารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประจ าปี ๒๕๕6  
๒. ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล (และเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล) ประจ าปี ๒๕๕7 
๓. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ณ ท่าข้ึนปลาน้ าเค็ม ประจ าปี ๒๕๕7 
๔. สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ประจ าปี ๒๕๕7 
5. สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล ประจ าปี ๒๕๕7 
6. สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อย ประจ าปี ๒๕๕7 
7. สถิติการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ประจ าปี ๒๕๕7 
8. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวน์้ าจืด ประจ าปี ๒๕๕7 
9. สถิติปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ ประจ าปี ๒๕๕7 
๑๐. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ณ ท่าข้ึนปลาน้ าจืด ประจ าปี ๒๕๕7 
1๑. สถิติเรือประมงไทย ประจ าปี ๒๕๕7 
1๒. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕7 
นอกจากนี้กลุ่มฯ ได้มีการเผยแพร่โดยให้บริการข้อมูลสถิติการประมงแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ/

เอกชน และผู้สนใจทั่วไปผ่านช่องทางให้บริการ 4 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ บริการผู้มาขอรับบริการด้วยตนเอง 
บริการผ่านทางโทรศัพท์ บริการผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) และบริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมประมงบนเว็บไซต์ http://www.fisheries.go.th/it-stat 

สูตรการค านวณ :  

 

 
 
  

ร้อยละของจ านวนครั้งที่มีผู้ใช้บริการฯ =  
                      =     จ านวนครั้งที่มีผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติการประมง  x 100 
                    ค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งที่มีผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติฯ ปีที่ผ่านมา (3 ปี) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
พิจารณาจากผลการด าเนินงานทั้งในส่วนของการจัดท าเอกสารเผยแพร่และการให้บริการข้อมูล

สถิติการประมง ดังนี้ 
1. การจัดท าเอกสารเผยแพร่สถิติการประมง ต้องด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ฯ จ านวน 

12 เรื่อง ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งได้รับอนุมัติเผยแพร่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้การก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนจะวัดจากการจัดท าเอกสารเผยแพร่ฯ ประจ าปี 2557 จ านวน 5 เรื่อง แล้วเสร็จและได้รับ
อนุมัติเผยแพร่ ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้แก่ สถิติเรือประมงไทย สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล สถิติ
ฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อย สถิติการเพาะเลี้ยงหอยทะเล  ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล (และเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล)  

2. การให้บริการข้อมูลสถิติการประมง ก าหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละของจ านวนครั้งที่มี
ผู้ใช้บริการข้อมูลสถิติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบกับค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งที่มีผู้ใช้บริการข้อมู ล 
สถิติฯ 3 ปีที่ผ่านมา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
 วันที่ได้รับอนุมัติเผยแพร่ ร้อยละของผู้รับบริการข้อมูลสถิติฯ 

1 หลังวันที่ 15 เมษายน 2559 50 
2 วันที่ 15 เมษายน 2559  60 
3 วันที่ 31 มีนาคม 2559  70 
4 วันที่ 15 มีนาคม 2559  80 
5 ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2559 มากกว่า 80 

หมายเหตุ : คะแนนที่ได้เป็นผลรวมของคะแนนจากสองเป้าหมาย โดยให้น้ าหนักสองเป้าหมายเท่าๆ กัน คือ 
0.5 : 0.5 และวิธีการค านวณคะแนนของเป้าหมายที่ 2 (ร้อยละของผู้รับบริการข้อมูลสถิติฯ) ใช้การคิดแบบ
เทียบบัญญัติไตรยางค์ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
1. การวัดผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2557 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากการจัดท า

เอกสารเผยแพร่สถิติการประมงแล้วเสร็จจ านวน 12 เรื่อง ที่ได้รับการอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
2. การวัดผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ปรับระยะเวลาในการจัดท าเอกสารเผยแพร่สถิติ

การประมงให้เร็วขึ้น 15 วันและเพ่ิมผลงานการน าข้อมูล “สถิติการประมงแห่งประเทศไทย” เผยแพร่บน
เว็บไซต์ 

3. การวัดผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ปรับระยะเวลาการจัดท าเอกสารเผยแพร่สถิติ
การประมงให้เร็วขึ้น 6 เดือน และมีก าหนดแล้วเสร็จ 5 เรื่อง ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2559 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การจัดท าข้อมูลสถิติการประมงและเอกสารเผยแพร่มีทั้งการส ารวจด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างและการรวบรวม

จากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่ส ารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.1 วางแผน/ก าหนดวิธีการส ารวจ ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจแต่ละงาน 
1.2 อบรมชี้แจงงานส ารวจเกี่ยวกับการส ารวจภาคสนามและการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน

ส ารวจ 
1.3 จัดท าแบบส ารวจและบัญชีรายชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด 
1.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ 
1.5 บรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกข้อมูล และประมวลผล  
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการส ารวจ 
1.7 ส าหรับข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานอ่ืนๆ มีทั้งรวบรวมจากภายในกรมประมงและจากหน่วยงาน

ภายนอก โดยกลุ่มฯ จะน าข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนมาท าการบันทึก วิเคราะห์และสรุปผล 
1.8 เมื่อท าการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากการส ารวจ/รวบรวมแล้วเสร็จจึงจัดท าเอกสารส าหรับ

เผยแพร่ จ านวน 12 เรื่อง ซึ่งเอกสาร “สถิติการประมงแห่งประเทศไทย” เป็นเอกสารที่รวบรวม
ข้อมูลสถิติการประมงครอบคลุมทุกกิจกรรมการท าประมงในภาพรวมของประเทศ 

2. กลุ่มฯ มีการให้บริการข้อมูลสถิติการประมงแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 
นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปผ่าน 4 ช่องทางด้วยกัน คือ 
2.1 จัดสถานที่บริการสถิติการประมง ส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการข้อมูลด้วยตนเอง 
2.2 ให้บริการข้อมูลสถิติการประมงทางโทรศัพท์ ในกรณีที่รายการข้อมูลไม่มากนัก 
2.3 ให้บริการข้อมูลสถิติการประมงผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
2.4 ให้บริการข้อมูลสถิติการประมงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมประมงบนเว็บไซต์ 

http://www.fisheries.go.th/it-stat ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๐๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๑๘ 
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ตัวช้ีวัด ศทส.๒ :  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปรับปรุงฐานข้อมูลระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมประมง  

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

ในปี พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โดยก าหนดให้เป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ซึ่งสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Country Strategy) ของรัฐบาลในการกระชับความเจริญก้าวหน้าในทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าของภาคการเกษตร 
ผ่านการพัฒนาและผลักดันให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มุ่งให้ภาคการผลิตมีการด าเนินกิจกรรมสามารถบูรณา
การองค์ความรู้เข้ากับการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางในการน าไปสู่ความยั่งยืนทางอาชีพ 
รายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมประมง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ของกรมประมง เพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดทั้ง 76 
จังหวัด และส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดท าระบบให้บริการเกษตรกรออนไลน์  
http://fsf.fisheries.go.th โดยให้บริการความรู้ด้านการประมง และขอรับบริการจากหน่วยงามกรมประมง 
เป็นต้น  

วิธีการด าเนินงาน : 
1. จัดท าแบบประเมินความคาดหวังของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer) ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานประมงจังหวัดและผู้เข้าใช้ระบบ ผ่านทาง 
http://fsf.fisheries.go.th โดยท าการประเมินแบบสอบถาม ตั้งแต่ เดือนมกราคม - มีนาคม 
พ.ศ. 2559 

2. วิเคราะห์ผลจากการประเมินความคาดหวังต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานประมงจังหวัด  
ผ่านทาง http://fsf.fisheries.go.th  

3. จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบริหารภายใน วันที่ 30 เมษายน 2559 

4. ด าเนินการปรับปรุงระบบตามแผนปฏิบัติงาน 

5. สรุปผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 
  

http://fsf.fisheries.go.th/
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แบบประเมินความคาดหวังของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส าหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานประมงจังหวัด 
2. ผลการประเมินความคาดหวังของผู้เข้ามาใช้ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานประมงจังหวัด 
3. แผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ของกรมประมง พร้อมใช้งาน 
2. แบบประเมินความคาดหวังของผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ส าหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส านักงานประมงจังหวัดและผู้เข้าใช้งานระบบ 
3. แผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๐๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางชลธิชา สันติภาตะนันท์  โทรศัพท์ภายใน 5132 

 นายนภัทร์  โสภณ  โทรศัพท์ภายใน 5129 
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                                   แบบสอบถาม 
 

 
เลขที่แบบสอบถาม……………. 

 

 
เรื่อง ความคาดหวังของผู้ใช้งานระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมประมง 
 
วัตถุประสงค์ :  

 ในปี พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนา
เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โดยก าหนดให้เป็นโครงการส าคัญ (Flagship Project) ซึ่งสอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Country Strategy) ของรัฐบาลในการกระชับความเจริญก้าวหน้าในทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าของภาคการเกษตร 
ผ่านการพัฒนาและผลักดันให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มุ่งให้ภาคการผลิตมีการด าเนินกิจกรรมสามารถบูรณา
การองค์ความรู้เข้ากับการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางในการน าไปสู่ความยั่งยืนทาง
อาชีพ รายได้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรมประมง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ของกรมประมง เพ่ือสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดทั้ง 76 
จังหวัด และส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดท าระบบให้บริการเกษตรกรออนไลน์ 
http://fsf.fisheries.go.th โดยให้บริการความรู้ด้านการประมง และขอรับบริการจากหน่วยงามกรมประมง 
เป็นต้น  

 
ค าชี้แจง 
ส่วนที่ 1     ค าถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2     ค าถามที่เก่ียวกับความคาดหวังของผู้ใช้งาน (User) ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 

Farmer)ของส านักงานประมงจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และส านักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าค าตอบท่ีท่านต้องการลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่เป็นจริงและ
เหมาะสมกับท่านมากที่สุด 
  

http://fsf.fisheries.go.th/
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
2. อายุ  

  18-30 ปี        31-40 ปี 
  41- 50 ปี                 51 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   
  ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 
4. อาชีพ 

  เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด (ผู้ปฏิบัติงาน) 
  พนักงานราชการ                 ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการ  
 
           ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมประมง 
  น้อยกว่า 5 ปี  6-15 ปี  16-25 ปี 
  26-35 ปี  36 ปี ขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน (User) ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
ของส านักงานประมงจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงตารางข้อความที่ตรงกับระดับการใช้งานของท่านมากท่ีสุด 
 * ความคาดหวังของบุคลากรที่ใช้งานระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
      1 หมายถึง  น้อยที่สุด   
  2 หมายถึง   น้อย 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  4 หมายถึง  มาก 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
 * ความคิดเห็นต่อการใช้งานจริงของบุคลากรที่ใช้งานระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

1 หมายถึง  น้อยที่สุด   
  2 หมายถึง   น้อย 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  4 หมายถึง  มาก 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
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การใช้งาน 
ความคาดหวังต่อการใช้งาน ความคิดเห็นต่อการใช้งานจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ความสามารถในการเรียนรู ้
1.1 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรให้
เป็น Smart Farmer ก่อนที่จะใช้ระบบเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

          

1.2 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
เรียนรูไ้ด้ง่าย 

          

1.3 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู ้ 

          

2. ประสิทธิภาพในการใช้งาน 
2.1 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ใช้งานง่ายและสะดวก 

          

2.2 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว 

          

2.3 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
สามารถค้นหาข้อมลูเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว 

          

2.4 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

          

2.5 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เข้าถึงข้อมูลเกษตรกรได้อย่างถูกตอ้ง 

          

3. ความสามารถในการใช้งาน 
3.1 ท่านสามารถพิสูจนต์ัวตนหรอืความถูกต้องของ
เกษตรกรได ้

          

3.2 ท่านสามารถพิมพ์รายงานเพื่อแสดงผลออกมา
ได ้

          

3.3 ท่านสามารถค้นหาข้อมลูของเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีขึ้นทะเบียนได ้

          

4. คุณภาพการให้บริการ 
4.1 เจ้าหน้าที่ระบบให้ค าแนะน าในการตอบข้อ
ซักถาม ปัญหา ข้อสงสยั และอธิบายได้อยา่งชัดเจน 

          

4.2 เจ้าหน้าที่ระบบให้บริการด้วยความสภุาพ เป็น
มิตร ให้เกียรติ และให้ความส าคญัอย่างเท่าเทียมกัน 

          

4.3 เจ้าหน้าที่ระบบ มีความรู้ ความช านาญ และ
ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

          

5. ข้อผิดพลาดในการใช้งาน 
5.1 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีการสญูหายของข้อมูลระหว่างการใช้งาน 

          

5.2 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีปัญหาระบบเครือข่ายล่ม 

          

5.3 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ใช้เวลานานในการ Log in เข้าสู่ระบบ 
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การใช้งาน ความคาดหวังต่อการใช้งาน ความคิดเห็นต่อการใช้งานจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.4 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ใช้เวลานานในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ 

          

5.5 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
น าเสนอข้อมูลครบถ้วนตรงกับความต้องการ 

          

5.6 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีตัวอักษรอ่านง่าย และชัดเจน 

          

5.8 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีภาพ สี และการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

          

5.9 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมยั 

          

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
6.1 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีประโยชน์ต่อตัวเอง หน่วยงาน องค์กร 

          

6.2 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ช่วยลดต้นทุนงานด้านเอกสารและช่วย
ประหยดัเวลา และ งบประมาณ 

          

6.3 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
มีช่องทางในการติดต่อสอบถามปญัหาอย่างเพียงพอ 

          

6.4 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
มีเอกสาร/คูม่ือ + การใช้งาน 

          

6.5 ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ช่วยให้การท างานรวดเร็วยิ่งข้ึน 

          

 
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณท่าน ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัด ศทส.3 :  ร้อยละของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าที่มีการบันทึกการท าการประมงในระบบ  
E-logbook 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

ร้อยละของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าที่มีการบันทึกการท าการประมงในระบบ E-logbook 
พิจารณาจากจ านวนเรือประมงไทยที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการ
บันทึกการท าการประมงในระบบ E-logbook ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าระบบขึ้นในปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามมาตรการควบคุมการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและ ไร้การควบคุม (IUU Fishing)  

สูตรการค านวณ : 

 
ร้อยละของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าที่มีการบันทึกการท าการประมงในระบบ E-logbook 

     =  จ านวนเรือประมงไทยนอกน่านน้ าที่มีการบันทึกการท าการประมงในระบบ E-logbook  x 100 
                                จ านวนเรือประมงไทยนอกน่านน้ าทั้งหมด 
 
เงื่อนไข : เรือประมงไทยนอกน่านน้ า หมายถึง เรือประมงไทยที่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมงอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายในทะเลหลวง ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 65 70 75 80 > 80 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ด าเนินการให้เรือประมงไทยนอกน่านน้ าใช้ระบบ E-logbook ในการบันทึกการท าประมง  
2. รวบรวมบันทึกการท าการประมงของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าด้วยระบบ E-logbook 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารแสดงบัญชี (Account) ของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าที่เข้าใช้ระบบ E-logbook 
2. บันทึกการท าการประมงของเรือประมงไทยนอกน่านน้ าด้วยระบบ E-logbook 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๐๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอนุชา ขันธ์สุวรรณ  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๑๐ 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 103 
 

ตัวช้ีวัด ศทส.4 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มภูมิสารสนเทศประมงได้ด าเนินการจัดท า
“โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต"  เพ่ือให้บริการ
เกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ในส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ช่วยในการส ารวจ 
ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระบบฯ แสดงผลข้อมูลเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเชิงพ้ืนที่ ในรูปแผนที่กราฟ ตาราง ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่กรมประมง  

กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง จึงต้องส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการขึ้นขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1)  เพ่ือน าความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ  มาสรุป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน : 
1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการประมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้บริการเกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ  (ข้าราชการ ประมงจังหวัด ประมง
อ าเภอ และพนักงานราชการ)  โดยใช้แบบส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  2559  

2. รวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผลจากแบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการใช้
ระบบภูมิสารสนเทศฯ ของผู้ใช้งาน  

3. จัดท าแผนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศฯ 
4. ด าเนินการปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศฯ ตามแผนการปฏิบัติงาน 
5. สรุปผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 104 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การสร้างแบบส ารวจข้อมูลความต้องการและความคาดหวังในการใช้ระบบภูมิสารสนเทศฯ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ  (ข้าราชการ ประมงจังหวัด ประมงอ าเภอ และพนักงาน
ราชการ)   

2. ผลการประเมินความคาดหวังผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ   
3. แผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง ระบบภูมิสารสนเทศฯ   
4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และรวบรวมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศฯ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต" ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
2. แบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมง 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ  
3. แผนปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง ระบบภูมิสารสนเทศฯ   
4. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๐๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มภูมิสารสนเทศประมง  โทรศัพท์ภายใน 13508 
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แบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมง 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(LBIS : Location Based Information System)  

ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า (ทบ.1)    
ค าชี้แจง แบบส ารวจ 

1. แบบส ารวจความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ า (ทบ.1)  ของผู้ใช้งานระบบฯ ในส านักงานประมงจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ได้แก่  
ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสรมิฯ ผู้ใช้งานระบบ ประมงอ าเภอ  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงุระบบภูมสิารสนเทศฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานระบบต่อไป  
 
โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ต้องการใน  และช่องตาราง หรือเติมข้อความในช่องว่าง 

3. ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ข้าราชการ  ต าแหน่ง.........................................................................   ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง 
 พนักงานราชการ ต าแหน่ง...............................................................     อื่นๆ ระบ ุ
 เพศ      ชาย   หญิง 
 อายุ      อายุ 18 – 30 ปี  อายุ 31 – 40 ปี  อายุ 41 – 50 ป ี อายุ 51 – 60 ป ี
 ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปรญิญาตรี  ปริญญาตรี   ปรญิญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 
 ประสบการณ์/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1)  
     น้อยกว่า 6 เดือน    6 เดือน -1 ปี    1-2 ป ี   2-4 ปี    มากกว่า 4 ป ี
 การเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ 
   ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า (ทบ.1) 
    เคย  ไม่เคย 
 ระยะเวลา/ประสบการณ์ในการใช้ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
   ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า (ทบ.1) 
     น้อยกว่า 3 เดือน    3 เดือน - 6 เดือน    6 เดือน-1ป ี   1- 2 ปี  
 
ส่วนท่ี 2 ความต้องการและความคาดหวังในการใช้งานระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ า (ทบ.1)  

ระดับ 5 = มากที่สุดหรือดมีาก  4 = มากหรือดี  3 = ปานกลางหรือพอใช้  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

รายการ ความคาดหวังต่อการใช้งาน ความคิดเห็นต่อการใช้งานจริง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ความรู ้           
4. 1.1 ท่านมคีวามรูเ้รื่องระเบียบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) 
          

5. 1.2 ท่านมคีวามรูเ้รื่องการใช้งานระบบภมูิสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจดัการประมงผา่นเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ 
ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ า (ทบ.1) 

          

6. 1.3 ท่านมคีวามรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร ์Microsoft 
Office เช่น MS word ,MS Excel และ web browser 
เช่น Inter Explorer (IE)  Chrome Mozilla Firefox  

          

 
มีต่อ หน้าถัดไป 
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รายการ ความคาดหวังต่อการใช้งาน ความคิดเห็นต่อการใช้งาน
จริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2. ความสามารถในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ           
2.1 ท่านสามารถลงช่ือเข้าใช้ระบบภูมสิารสนเทศฯ (log in)  
ได้อย่างรวดเร็ว 

          

2.2 ท่านสามารถบันทึก/แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ า (ทบ.1)  ให้เป็นปัจจุบันในระบบ 
ภูมิสารสนเทศฯได ้

          

2.3 ท่านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ต่ออายุและ
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสัตว์น้ าในระบบ 
ภูมิสารสนเทศฯ ได ้

          

2.4 ท่านสามารถประมวลผลรายงานทะเบียนทะเบียนเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ในระบบภูมิสารสนเทศฯได ้

          

2.5 ระบบภมูิสารสนเทศฯ สามารถสนับสนุนการปฏบิัติงาน 
เจ้าหน้าได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้
ระบบ 

          

3. ประสิทธิภาพระบบระบบภมูิสารสนเทศฯ           
3.1 ระบบภมูิสารสนเทศฯ ช่วยให้ข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า(ทบ.1) มีความถูกต้อง 

          

3.2 ระบบภมูิสารสนเทศฯ ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีมองเห็นพื้นท่ีบ่อ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค ์
ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสัตว์น้ า(ทบ.1)  

          

3.3 ระบบภมูิสารสนเทศฯสามารถพิมพ์บัตรทะเบียนเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ 
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ 

          

3.4 ระบบภมูิสารสนเทศฯ สามารถแสดงผลข้อมลูทะเบียน
เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น้ า (ทบ.1) ในรูปแบบตาราง แผนท่ี  
และกราฟ ได ้

          

3.5 ระบบภมูิสารสนเทศฯ สามารถแสดงต าแหน่งที่ตั้ง 
 และน าทางไปยังบ่อเพาะเลีย้งตามทะเบยีนเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ได ้

          

3.6 ระบบภมูิสารสนเทศฯ มเีครือ่งมือวัดขนาดพื้นท่ีท าให้
ตรวจสอบพ้ืนท่ีบ่อเพาะเลีย้งสัตวน์้ าตามที่เกษตรกรแจ้งข้อมลู
ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเ้พาะเลี้ยงสัตว์น้ า(ทบ.1)  

          

3.7 ระบบภมูิสารสนเทศฯช่วยใหก้ารขึ้นทะเบียนในพ้ืนท่ี 
ที่ถูกต้อง ไม่บุกรุกพ้ืนท่ีหวงห้าม เนื่องจากระบบสามารถ 
แสดงเขตพื้นท่ีป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

          

3.8 ระบบภมูิสารสนเทศฯ สามารถแสดงผลข้อมลูพื้นที่ความ
เหมาะสมส าหรับการเลีย้งสตัว์น้ าจดืและกุ้งทะเล ช่วยใหเ้จ้าหน้าที ่
ให้ค าแนะน า/ส่งเสรมิเกษตรกรให้เลีย้งสัตว์น้ าได้เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนท่ี 

          

มีต่อ หน้าถัดไป 
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รายการ ความคาดหวังต่อการใช้งาน ความคิดเห็นต่อการใช้งานจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4.การให้บริการ           
4.1 เจ้าหน้าที่ผูดู้แลระบบให้ค าแนะน าตรงกับความต้องการ           
4.2 เจ้าหน้าที่ผูดู้แลระบบมีเพียงพอกับการให้ค าปรึกษา 
ในแต่ละจังหวัด 

          

4.3 มีช่องทางการตดิต่อสอบถามการใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศฯ ได้หลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
ไลน์ (Line) อีเมล์ (e-mail)  

          

4.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบภูมสิารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจดัการประมงผา่นเครอืข่ายอินเทอร์เนต็  
ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์น้ า (ทบ.1) 

          

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการประมงผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ในการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1)   

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
 

*** ขอขอบคุณ ทุกท่านที่สละเวลาในการท าแบบส ารวจ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของระบบฯ *** 
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ตัวช้ีวัด ศทส.5 :  ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศการประมง (Fishing Info)  

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

สืบเนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนักและมีความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมของโลก เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing) ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สหภาพ
ยุโรปโดยคณะกรรมการจึงได้ออกระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม เพ่ือต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ระเบียบดังกล่าวมีผลกระทบต่อการส่งออก
สินค้าประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงไปประชาคมยุโรปต้องท าการ
รับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงว่าไม่ได้มาจากการท าประมง*IUU*และแนบเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ า 
(Catch Certificate) ประกอบการส่งออกไปประชาคมยุโรปด้วย 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนใบอนุญาตท าการประมง ข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ า  และ
ข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ า 2๒ จังหวัดชายทะเล การออกเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ า และเพ่ือสนับสนุนและ
ร่วมด าเนินงานจึงปรับปรุงระบบสารสนเทศการประมง เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศการประมงแบบบูรณา
การ เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้าประมงของ
ประเทศ  

ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศการประมง 
(Fishing*Info) แล้ว เสร็จ และมีการให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบฯ โดยใช้ระบบ Help*Desk 
(http://helpdesk.fisheries.go.th/)*และ*Line*เขต ศรชล. ประกอบด้วย 3 เขต ศรชล. เขต 1 (16 ศูนย์)        
ศรชล. เขต 2 (6 ศูนย์) ศรชล. เขต 3 (6 ศูนย์) รับแจ้งแก้ไขปัญหาส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO จ านวน 28 
ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ Fishing info ส่วนกลางซึ่งจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน  

สูตรการค านวณ :    
 

ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศการประมง (Fishing Info) 
=  จ านวนปัญหาที่ได้รับการแก้ไขส าเร็จ x 100 

                  จ านวนปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 70 75 80 85 90 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 แหล่งข้อมูล : ระบบ Helpdesk (http://helpdesk.fisheries.go.th/) ของระบบสารสนเทศการ
ประมง (Fishing Info)  
 วิธีการ : Helpdesk 

1. ผู้ใช้โพสต์ปัญหาผ่านระบบ Helpdesk (http://helpdesk.fisheries.go.th/) 
2. ผู้ดูแลระบบรับเรื่องและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา 
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปัญหา 
4. ผู้รับผิดชอบโพสต์รายละเอียด/วิธีการแก้ไขปัญหา 
5. ผู้ดูแลระบบท าการตรวจสอบและอัพเดตสถานะของปัญหา (Close Issue) 

 วิธีการ : Line 
1. ผู้ใช้โพสต์ปัญหาผ่าน Line เขต ศรชล. 
2. ผู้ดูแลระบบรับเรื่องและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา 
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขปัญหา 
5. ผู้ดูแลระบบท าการแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้แจ้งปัญหาผ่านทาง Line หรือโทรศัพท์ 

เงื่อนไข : 
1. ผู้ใช้ระบบ คือเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO จ านวน 28 ศูนย์และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ Fishing info 

ส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบก่อน 
2. ประเภทปัญหา 

- ปัญหาด้านข้อมูลและการใช้งาน ก าหนดระยะเวลาในการแก้ปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง 
- ปัญหาด้านเทคนิค ได้แก่ โปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ท างานผิดพลาดหรือขัดข้อง 

ก าหนดระยะเวลาในการแก้ปัญหาภายใน 7 วัน  

หลักฐานแสดงผลงาน : 
1. หน้าจอระบบ Helpdesk (http://helpdesk.fisheries.go.th/) 
2. รายงานผลการแก้ไขปัญหารายเดือนของระบบฯ 

  

http://helpdesk.fisheries.go.th/
http://helpdesk.fisheries.go.th/
http://helpdesk.fisheries.go.th/
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพท์ภายใน ๑๓๕๐๗ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย  โทรศัพท์ภายใน 13508 
 นายประพัทธ์ ประณิธานนท์  โทรศัพท ์086-616-6912 

 นางสาวศรินทิพย์ ยศโชติ  โทรศัพท์ 089-989-9847 

 นายสมยศ วงษ์ชาลี  โทรศัพท์ 091-698-6909 

 นายอรรถชัย อินทรทรัพย์  โทรศัพท์ 086-663-0700 
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ตัวช้ีวัด สพก.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ า 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 15 

ค าอธิบาย :  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ด าเนินกิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าประกอบไป
ด้วยการเก็บเชื้อพันธุ์จากสัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าได้แก่ น้ าเชื้อ ตัวอ่อน ไข่ เป็นต้น เก็บจากสายพันธุ์จากแหล่ง
น้ าต่างๆ ในธรรมชาติหรือสายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน น าไปเก็บรักษาไว้โดยใช้เทคนิคการแช่แข็ง (cryopreservation) การเลี้ยงและปลูกในสภาพมีชีวิต (ex-
situ preservation) และเทคนิคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื้อพันธุ์ที่เก็บรักษายังคงมีคุณภาพ สามารถน าออกไปใช้
ประโยชน์ได ้ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ด าเนินการเก็บรักษาน้ าเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าไปแล้ว 29 ชนิด 70 สายพันธุ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าได้จ านวน 1 ชนิด/สายพันธุ์ 
2 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าได้จ านวน 2 ชนิด/สายพันธุ์ 
3 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าได้จ านวน 3 ชนิด/สายพันธุ์ขึ้นไป 
4 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าได้จ านวน 3 ชนิด/สายพันธุ์ขึ้นไปและมีการน าเชื้อพันธุ์ที่เก็บ

รักษาไปใช้ประโยชน์ในการเพาะผสมพันธุ์สัตว์น้ า และได้สัตว์น้ ามีชีวิตที่เกิดจาก
เพาะพันธุ์จากน้ าเชื้อแช่แข็งอย่างน้อย 1 ชนิด/สายพันธุ์ ขนาด 2 -3 เซนติเมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ตัว 

5 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าได้จ านวน 3 ชนิด/สายพันธุ์ขึ้นไปและมีการน าเชื้อพันธุ์ที่เก็บ
รักษาไปใช้ประโยชน์ในการเพาะผสมพันธุ์สัตว์น้ า และได้สัตว์น้ ามีชีวิตที่เกิดจาก
เพาะพันธุ์จากน้ าเชื้อแช่แข็งอย่างน้อย 2 ชนิด/สายพันธุ์ ขนาด 2 -3 เซนติเมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท ์0 2904 7670 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ า  โทรศัพท์ 0 2904 7670 
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ตัวช้ีวัด สพก.2 : ระดับความส าเร็จของการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ริเริ่มด าเนินการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 
(ขนาด 50 กรัม) ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดทั่วประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางกระจายสัตว์น้ าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรโดยสถาบันฯมีเป้าหมายที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์
ปรับปรุงขนาด 50 กรัม ในปีงบประมาณ 2559 เป็นจ านวน 100,000 ตัวโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
2 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 7.5 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
3 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 10 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
4 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 
5 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท ์0 2904 7670 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า

ปทุมธานี 
 โทรศัพท์ 0 2904 1557 
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ตัวช้ีวัด สพก.3 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาสัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ ามีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า ให้ได้
ลักษณะที่ดีเป็นที่ต้องการของเกษตรกร  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ด าเนินการวิจัยด้านการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  พันธุ์สัตว์น้ าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ าได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกรได้มีการน าพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงไปใช้
อย่างกว้างขวางมีหลายชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา 3  ปลานิลจิตรลดา 4 ปลานิลแดงปทุมธานี 1 ปลาหมอ
ชุมพร 1 เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ได้สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 1 ชนิด/สายพันธุ์ พร้อมเสนอกรมประมงตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ า

ภายใน 30 กันยายน 2559 
2 - 
3 ได้สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 2 ชนิด/สายพันธุ์ พร้อมเสนอกรมประมงตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ า  

ทั้ง 2 ชนิด/สายพันธุ์ ภายใน 30 กันยายน 2559 
4 - 
5 ได้สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 3 ชนิด/สายพันธุ์ พร้อมเสนอกรมประมงตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ า  

ทั้ง 3 ชนิด/สายพันธุ์ ภายใน 30 กันยายน 2559 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
2. หนังสือเสนอถึงกรมประมงเพ่ือขออนุมัติตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท ์0 2904 7670 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า

ปทุมธานี 
 โทรศัพท์ 0 2904 1557 
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ตัวช้ีวัด สปก.๑ : ร้อยละความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ ๑2.5 

ค าอธิบาย :  

ร้อยละความถูกต้องในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายของส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 
 “ทะเบียนเกษตรกร” หมายถึง ทะเบียนผู้ประกอบการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) และ
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒) 
 “ขึ้นทะเบียน” หมายถึง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) และ
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒) รายใหม่ 

 “ต่อทะเบียน” หมายถึง การต่ออายุให้แก่ผู้ประกอบการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.๑) และ
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒) ที่ทะเบียนเกษตรกรหมดอายุ (๓ ปี) 

“ปรับปรุงข้อมูล” หมายถึง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประมงที่ยังไม่มีพิกัด 
GPS จ านวน ๘๐๐ ราย เพ่ือระบุสถานะของเกษตรกรประมง โดยเกษตรกรประมงที่ยังคงเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ขึ้น
ทะเบียน (พร้อมระบุพิกัด) หากไม่เลี้ยงสัตว์น้ าแล้ว ให้ยกเลิกจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงเพ่ือให้
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ การขึ้นและต่อทะเบียนเกษตรกรรายปี จ านวน ๕๐๐ ราย/ปี การปรับปรุงข้อมูล จ านวน ๘๐๐ ราย  
รวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ต้องด าเนินการตามตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ ราย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เอกสารค าขอขึ้น/ต่อทะเบียน 
๒. การบันทึกข้อมูลการขึ้น/ต่อทะเบียนลงระบบงานทะเบียนเกษตรกร 
 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 

การประเมินของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๓๓ 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด สปก.2  : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการ
ประมง หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงหอยแครง มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมเกษตรกร

ด้านการประมงประจ าปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร ส่งเสริมการเลี้ยงหอยแครง จ านวน 70 ราย โดยวัด
จากจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการสอบถามตามแบบ
ประเมินการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคล 

“การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์” หมายถึง การที่เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมของโครงการมาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้เดิม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าของตนเอง เพ่ือให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน อันจะก่อประโยชน์ให้มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ิมข้ึน 

“เกษตรกรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด” หมายถึง เกษตรกรที่น าความรู้ที่
ได้รับ   จากการฝึกอบรมมาปรับประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของตนเอง และสามารถผ่านการ
ประเมิน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายจะต้องมีความรู้ที่ได้รับและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 
1 หัวข้อ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สูตรการค านวณ : 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 65 70 75 80 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 70 ราย 
2. ท าการสอบถามข้อมูลตามแบบประเมินการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 
3. สรุปข้อมูลร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมและมีการน าไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบประเมินการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
2. แบบสรุปข้อมูลร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  โทรศัพท์ภายใน 14224 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  x 100 
                                  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัด  สปก.3 : ระดับความส าเร็จของจ านวนองค์ความรู้ที่มีการถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer  

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 12.5 

ค าอธิบาย :   

ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณในการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
เป็นเงิน 90,000 บาท โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจ านวน 300 ราย ที่จะได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรสู่ Smart Farmer และเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการประมง (Existing Smart Farmer) ซึ่งเกษตรกร
ต้นแบบด้านการประมงจะต้องผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ และคุณสมบัติพ้ืนฐานครบทั้ง 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้
อย่างน้อย 1 ตัวในแต่ละคุณสมบัติ จากนั้นจะท าการถอดบทเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ส านักงานประมง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร          ได้ด าเนินการถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 3 เรื่อง โดยการจัดท า
เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล 

“เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer” หมายถึง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart 
Farmer และผ่านการประเมินจากแบบประเมิน Smart Farmer ด้านการประมงประจ าปี 2559 ซึ่งจะ
เรียกว่า เกษตรกรกลุ่ม Existing Smart Farmer และผ่านคุณสมบัติ Smart Farmer ต้นแบบ 

“ถอดบทเรียน” หมายถึง การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้จากเกษตรกรต้นแบบ เช่น เทคนิคเฉพาะ 
ในเรื่องการจัดการ การเลี้ยง การตลาด การแปรรูป ซึ่งเป็นจุดเด่นในการประกอบอาชีพด้านการประมงของ
เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ มาจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป
ทราบถึงเทคนิค และวิธีการประกอบอาชีพด้านการประมงให้ประสบความส าเร็จ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
จ านวนองค์ความรู้ ระยะเวลาที่เผยแพร่ 

1 1 ช้ากว่า 30 ก.ย. 59 
2 2 30 ก.ย. 59 
3 3 31 ส.ค. 59 
4 4 31 ก.ค. 59 
5 5 ก่อนวันที่ 31 ก.ค. 59 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. แบบฟอร์มองค์ประกอบพ้ืนฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ซึ่งประกอบด้วยค าจ ากัด

ความของเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดี การจัดการ
ปัจจัยการผลิต การเลี้ยง การตลาด และเทคนิคเฉพาะตัวของเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer 

2. เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ (แผ่นพับ) 
3. แผ่นป้ายไวนิลของเกษตรกรต้นแบบที่ใช้ติดแสดงในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบองค์ประกอบพ้ืนฐานของการน าเสนอบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 
2. เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ (แผ่นพับ) 
3. ภาพถ่ายแผ่นป้ายไวนิลของเกษตรกรต้นแบบที่ใช้ติดแสดงในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  โทรศัพท์ภายใน 14224 
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ตัวช้ีวัด สปก.๔ : ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งมีการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ ๑2.5 

ค าอธิบาย :  

ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งมีการน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
๑,๓๑๘ ราย เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรทั่วไป ไม่มีความรู้และประสบการณ์
ในการเลี้ยงสัตว์น้ า การประเมินการน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์จึงวัดจากการที่
เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมแนะน า สามารถสร้างผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ าในฤดูแล้ง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง โดยการสอบถามตามแบบการติดตาม
การเลี้ยงสัตว์น้ า  

“การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์” หมายถึง การที่เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้จากเข้า
ร่วมโครงการจากการส่งเสริมแนะน าของเจ้าหน้าที่ ไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาและสามารถสร้างผลผลิตจาการเลี้ยง
สัตว์น้ าในฤดูแล้ง 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. เอกสารรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง  
๒. แบบติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. แบบติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. แบบสรุปข้อมูลร้อยละของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพ  โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๓๑ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๓๓ 
  

ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งมีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
      =   จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์   x   ๑๐๐ 
                         จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัด PA1.2 :  ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต 
จากงานวิจัยด้านการเกษตร 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 ผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนาที่กลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก ่เกษตรกร ประชาชน ภาคเอกชน ผู้สนใจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ โดยประเมินผลจากเกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์ ปริมาณผลผลิตที่ได้ รายได้ที่ เพ่ิมขึ้นระหว่าง
ก่อนและหลังการน าผลิตภัณฑ์ใหม่หรืองานวิจัยหรือองค์ความรู้ไปใช้ โดยไม่ค านึงว่าผลงานวิจัยสิ้นสุดปีใด 

 มีผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

 การวัดผลส าเร็จของผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจจะวัดจากขั้นตอนที่ด าเนินการส าหรับผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 

 กรณีที่ 1 : มีการใช้ประโยชน์โดยเกษตรกร หรือภาคเอกชน ฯลฯ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

และมีการด าเนินการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
3 มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
4 มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ (ลดต้นทุน, ผลผลิตเพิ่ม, รายได้เพ่ิม) 
5 มีหลักฐานครบถ้วนและมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อ 

ที่ก าหนด 
 

 กรณีที่ ๒ : การบริหารจัดการ ควบคุมและส่งเสริม ฯลฯ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 ระบุประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียน ฯลฯ 
2 ค้นคว้า รวบรวมผลงานวิจัยแล้วเสร็จในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
3 มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในข้อ 1 
4 มีการประเมินผลจากการน ามาตรการไปใช้ประโยชน์ 
5 มีหลักฐานครบถ้วนและมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่

ก าหนด 
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สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ 
=        ผลรวมของขั้นตอนที่ด าเนินการได้ส าเร็จ     x  100 

จ านวนขั้นตอนทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 

วิธีการประเมินผล : 
1. หน่วยงานคัดเลือกผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้ง

รายละเอียดของแต่ละเรื่อง ส่งให้กองผู้เชี่ยวชาญ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559 
2. ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
3. สรุปประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
4. หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส่งให้กองผู้เชี่ยวชาญ  

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
เงื่อนไข : 
1. มีผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕9 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ 
 - กพจ. กพช. หน่วยงานละ 2 เรื่อง 
 - กพท. กอส. กตส. สพก. หน่วยงานละ 1 เรื่อง 
3. นอกจากรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดนี้ จะต้องมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของแต่ละเรื่อง ตามหัวข้อดังนี้ 
 - ชื่องานวิจัย 
 - วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 - ประเภทงานวิจัย (พ้ืนฐาน/ประยุกต์/วิจัยและพัฒนา) 
 - วันที่เผยแพร่งานวิจัย 
 - ช่องทางการเผยแพร่ 
 - ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ประชาชน/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพ่ือ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 - ระยะเวลาที่น าไปใช้ 
 - มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลลัพธ์เปรียบเทียบก่อน-หลัง การน างานวิจัยไปใช้ เช่น ผลผลิต ต้นทุน 

รายได้ และอ่ืน ๆ 
 - ความสอดคล้องของผลประโยชน์ที่ได้รับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 - ความสอดคล้องของงานวิจัยที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและตัวชี้วัดของกระทรวง 
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 - งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัล หรือมีการจดสิทธิบัตร หรือ ยกระดับ
เป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

๔. ผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของแต่ละเรื่องจะต้อง
ประกอบด้วยหลักฐาน ดังนี้ 

 - ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
 - กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งผ่านเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม ดูงาน การประชุม 

การจัดนิทรรศการ หรืออ่ืน ๆ 
 - กลุ่มผู้น าไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ได้รับประโยชน์ เช่น รายชื่อเกษตรกร สถานที่กลุ่มเป้าหมาย (บุคคล/

กลุ่ม) ที่น ามาใช้ประโยชน์ ภาพถ่าย หลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น 
- สรุปผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผู้เชี่ยวชาญ   
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองผู้เชี่ยวชาญ  โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางโสมลดา ประเสริฐสม  โทรศัพท์ภายใน 3618 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
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ตัวช้ีวัด PA1.3 : ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล 

หน่วยวัด  :  ตันต่อลูกกุ้งล้านตัว 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล เป็นปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงซึ่งกองวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝั่งได้น าเข้าและผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวจากต่างประเทศที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม 
ให้บริการตรวจคัดกรองโรคระบาดก่อนลงเลี้ยง และระหว่างเลี้ยง รวมทั้งผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
ปม. 1 ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าและดิน นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรในการลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคระบาด โดยพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตจากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและมี
การออกใบรับรองก ากับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ า โดยมีหน่วยวัดเป็น ตันต่อลูกกุ้งล้านตัว และมีผลผลิตระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 

สูตรการค านวณ : 

ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล = ผลผลิตกุ้ง / จ านวนลกูพันธุ์กุ้งที่ปล่อยย้อนหลัง 3 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ก าหนดชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.75 ตัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ตันต่อลูกกุ้ง 

ล้านตัว 
3.5 4.25 5 5.75 6.5 

เงื่อนไข :      วัดจากข้อมูล MD และ FMD 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล ตันต่อลูกกุ้งล้านตัว 4.9 3.4 5.0 

หมายเหตุ : เป็นตัวชี้วัดใหม่ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ในการรวบรวมข้อมูลผลผลิตกุ้งทะเลจากหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า  (Movement Document) 
และปริมาณลูกพันธุ์กุ้งทะเลจากหนังสือก ากับการจ าหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ า (Fry Movement Document) 
ในระบบออนไลน์  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สรุปผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

วิธีการประเมินผล : 
1. หน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหารภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. รายงานปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลและปริมาณลูกพันธุ์กุ้งทะเลที่ปล่อย 
3. รายงานสรุปประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
2. รายงานปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลและปริมาณลูกพันธุ์กุ้งทะเลที่ปล่อย 
3. รายงานสรุปประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  โทรศัพท์ 0 2561 4759 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

กุ้งทะเล 
 โทรศัพท์ 0 2562 0552 
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ตัวช้ีวัด PA1.5.2  :  ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) หมายถึงการจัดท า
ฐานข้อมูลสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ตั้งแต่การน าเข้าสัตว์น้ าจนถึงการส่งออกของ
โรงงาน โดยด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า ได้แก่การตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port 
Stage Measures) และการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endorsement) ใน
การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มาจากสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ าเพ่ือยืนยันว่า
สินค้าสัตว์น้ าน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือแปรรูปและส่งออกไปยังสหภาพยุโรปไม่ได้มาจากการท าประมง 
IUU(Illegal Unreported and Unregulated Fishing) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท ารายละเอียด (TOR) แล้วเสร็จ 
2 ด าเนิน การจัดจ้าง 
3 ได้โปรแกรมต้นแบบ (Prototype) เพ่ือทดสอบระบบการด าเนินงานของระบบงานย่อย

การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า 
4 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน 
5 ทดสอบการน า เข้าข้อมูลการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า  (Processing 

Statement)) 

เงื่อนไข : - วัดเฉพาะระบบงานย่อยการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement 
Endorsement: PSE) ในส่วนของทูน่าน าเข้า 

- ต้องได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ (เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจาก ศปมผ.) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. กองตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง รวบรวมข้อมูลผลความส าเร็จการด าเนินงานการ

จัดท าระบบการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า (PSM) และการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 
(PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงค าขอกลาง (FSW)  

2. สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุพินดา จงสืบสุข  โทรศัพท์ภายใน  13403 
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ตัวชี้วัด PA1.7 : ร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
พิจารณาจากร้อยละของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จัดท าแผนการด าเนินพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. ประชุมพิจารณาคัดเลือก กลุ่มสินค้าน าร่อง การตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% 
3. จัดท าระเบียบเกี่ยวกับการตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% 
4. ประชุม/ชี้แจง/สัมมนา/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ 
5. จัดท าหนังสือแจ้งขึ้นการตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% ในกลุ่มสินค้าน าร่อง 
6. ประเมินผลการตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% ในกลุ่มสินค้าน าร่อง 
7. จัดท าหนังสือแจ้งขึ้นการตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% ในสินค้าทั้งหมดที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ

ไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 
8. ประเมินผลการตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% ในสินค้าทั้งหมดที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้

เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. หนังสือแจ้งยืนยันรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าควบคุมของกรมประมง 
2. หนังสือแจ้งแผนการด าเนินพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3. หนังสือแจ้งการขึ้นการตรวจใบอนุญาตกับใบขนสินค้า 100% ของสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้

เอกสารด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน  2201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยุพด ี  ทองมี  โทรศัพท์ภายใน  2108 
 นายนภดล สุขพันธุ์  โทรศัพท์ภายใน  2107 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA1.8 : ร้อยละของจ านวนตัวอย่างกุ้งทะเลที่ตรวจพบโรค EMS  

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งได้เข้าตรวจสุขอนามัยโรงพ่อแม่พันธุ์ และโรงเพาะฟักทั่ว
ประเทศ รวมทั้งให้บริการตรวจโรคในพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล คัดกรองโรคในลูกพันธุ์กุ้งก่อนปล่อยเลี้ยง บริการ
ตรวจโรคในกุ้งระหว่างดารเลี้ยง รวมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านการป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรค
ผ่านทางการประชุมสัมมนา และสื่อประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรทั่วประเทศ เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค EMS ใน
ประเทศไทย โดยจ านวนตัวอย่างกุ้งทะเลที่ตรวจพบโรค EMS (VP3) เป็นตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตรวจโรคใน
โรงพ่อแม่พันธุ์ โรงเพาะฟัก และฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรในพ้ืนที่ต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัดกองวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่งให้บริการ โดยท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
30 กันยายน 2559  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ร้อยละของจ านวนตัวอย่างกุ้งทะเล 
ที่ตรวจพบโรค EMS  

ร้อยละ - - 33 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน

การรวบรวมข้อมูลการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเลจากหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สรุปผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  โทรศัพท์ภายใน  6201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเล  โทรศัพท์ภายใน  6207 
  

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 43 38 33 28 23 
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ตัวช้ีวัด PA1.9 : ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืดที่เพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากผลส าเร็จในการด าเนินการประเมินปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรง
ประมงในแหล่งน้ าจืด (CPUE) โดยเก็บข้อมูลจากแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 7 แห่ง ได้แก่ บึงบอระเพ็ด หนองหาร 
กว๊านพะเยา อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนแก่งกระจาน  

ข้อมูลผลประเมินฯ เฉลี่ยของทั้ง 7 แห่ง ปี 2556-2558 เป็น 797, 953 และ 609 
ตามล าดับ 
สูตรการค านวณ : 

 
ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืดที่เพ่ิมขึ้น 

= ผลประเมินฯ ปี 2559 –  ผลประเมินฯ ปี 2558 x 100 
ผลประเมินฯ ปี 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 0.2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.6 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.8 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.2 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.4 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 

ร้อยละการเพ่ิมของปริมาณการจับ
สัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมงใน
แหล่งน้ าจืด 

ร้อยละ -36.09 - 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
4. สทจ. จัดท าโครงการฯ เสนอผู้อ านวยการกองฯเพ่ืออนุมัติและจัดท าแผนใหห้น่วยงานที่รับผดิชอบด าเนินการ

เก็บข้อมูล 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  โทรศัพท์ภายใน 5203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ประมงน้ าจืด 
 โทรศัพท์ภายใน 13614 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA2 : ความพึงพอใจผู้รับบริการ 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อผู้รับบริการของส่วนราชการ และน าผลส ารวจมาเพ่ือ
ยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ 

 พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส่วนราชการ โดยส านักงาน ก.พ.ร.  
จะเป็นผู้จัดหาหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

 ประเด็นส าคัญที่จะใช้ในการส ารวจ เช่น ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 

 ส านักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการ ร่วมกันวิเคราะห์ และคัดเลือกงานบริการตามหลักเกณฑ์  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

แนวทางการประเมินผล  : 
แนวทางการประเมินผล 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงาน 

ก.พ.ร. จะใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้
ในการประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลการส ารวจกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัด 

 การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล 
 ก าหนดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ และการน าแผน 

ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 ส่วนราชการสามารถด าเนินการส ารวจข้อมูล                     
ผลการด าเนินงานด้วยตนเองควบคู่ไปได้  
เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานของ 
ส่วนราชการซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใน 
ส่วนราชการ และไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินผล    
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เงื่อนไข  : 

 ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้รับบริการ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ) ในรูปแบบ 
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Excel หรือ Word) ให้ครบถ้วน และพร้อมส าหรับการเข้าด าเนินการส ารวจ 
โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการเก็บข้อมูลและส ารวจในช่วง
ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2559 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดคะแนนตัวชี้วัดนี้ ในกรณีที่พบว่าส านักงานสถิติแห่งชาติ
ไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจจากผู้รับผิดชอบงานบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะ
ปรับลดคะแนนวันละ 0.025 คะแนน นับจากวันที่ครบก าหนดตามหนังสือของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 กรณีงานบริการที่ถูกคัดเลือกมีจุดให้บริการหลายแห่ง หรือมีจุดให้บริการในส่วนภูมิภาค ผู้ด าเนินการ
ส ารวจขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มจุดบริการในการส ารวจความพึงพอใจ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม PA : กองบริหารจัดการด้านการประมง  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการด้าน

การประมง 
 โทรศัพท์ภายใน 3508 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยุพด ี  ทองมี  โทรศัพท์ภายใน  2108 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: กองบริหารจัดการด้านการประมง 
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ตัวช้ีวัด PA3 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี  

กรณีที่ 1  หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัดโดยนับรวมกรณีท่ีมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีด้วย 

ตัวช้ีวัด สัดส่วนน้ าหนัก 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 50% 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 50% 

 

กรณีที่ 2  หน่วยงานไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สัดส่วนน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 100% 
 
 
  

มิติภายใน 
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ตัวช้ีวัด PA3.1 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย  : 
การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ  

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเช่น กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กองวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจะรวมงบประมาณของกอง/ศูนย์/สถานี โดยจะใช้
ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่  
30 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. 

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอด
งบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 
เหตุผล :  

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเพ่ือให้สามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
= เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย  x 100 

                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ๗๕ ๗๘ ๘๑ ๘๔ ๘๗ 

เงื่อนไข : ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กองแผนงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม PA :  กองแผนงาน  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3508 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 2  โทรศัพท์ภายใน 3502 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: ทุกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA3.2  : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย     : 

การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเช่น กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจะรวมงบประมาณของกอง/ศูนย์/สถานี 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. 

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 หากมี 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอดงบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน
ในการค านวณ 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
= เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 
 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ 

เงื่อนไข : ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กองแผนงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม PA :  กองแผนงาน  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3508 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ 2  โทรศัพท์ภายใน 3502 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: ทุกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA4  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม หมายถึง การที่  

ส่วนราชการสามารถจัดการไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยท่ี :  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ประขุมคณะท างานลดการใช้พลังงานของกรมเพ่ือท าจัดท า“แผนปฏิบัติการลดการ

ใช้ไฟฟ้า”และเสนอ“แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า”ให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
1 

2 สื่อสาร “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า”ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

1 

3 3.1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559 อย่างน้อย 2 ครั้ง 
3.2 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2559 อย่างน้อย 2 ครั้ง 

0.5 
 
 

0.5 
4 4.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.5 

 4.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.5 

5 5.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559  

0.5 

 5.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2559  

0.5 
 
 

หมายเหตุ : 
การรายงานตามขั้นตอนต่างๆ จะต้องรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www. 

e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หากเลยก าหนดจะ
ไม่ได้คะแนนในขั้นตอนนั้นๆ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง  โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ส านักงานเลขานุการกรม  
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ตัวช้ีวัด PA4.1  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานระดับกอง หมายถึง หน่วยงานที่อยู่

ภายในอาคารต่างๆของกรมประมง สามารถจัดการไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบกับปริมาณการใช้
ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการค านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
 

  = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2559 – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2555 x 100 
                     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2555 

 

โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร 
 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
ร้อยละของการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงที่ลดลง 
 

= ปริมาณการใช้น้ ามันปี 2559 – ปริมาณการใช้น้ ามันปี 2555 x 100 
ปริมาณการใช้น้ ามันปี 2555 

ก าหนดให้ ปริมาณการใช้น้ ามันหมายถึง จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะ
ของหน่วยงาน ที่เบิกจ่ายจากปั๊มน้ ามันของกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล โดยรวบรวมจ านวน
หน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน

ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 
ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ประชุมคณะท างานลดการใช้พลังงานประจ าอาคารเพ่ือพิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของกรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจะต้องระบุ 
1.ผู้รับผิดชอบในทุกกิจกรรม 
2.ผู้รับผิดชอบในการจดมิเตอร์ไฟ  
3.คณะท างานติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าอาคาร 
และแจ้งให้ส านักงานเลขานุการกรมทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

1 
 

2 2.1 สื่อสารแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามมาตรการประหยัดพลังงานให้ทุก
หน่วยงานและบุคลากรภายในอาคารทราบและถือปฏิบัติอย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

2.2 ประชุมคณะท างานฯเพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างน้อย 2 ครั้ง(ไตรมาส 3 และ 4) 

0.5 
 

0.5 
 

3 3.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานเลขานุการกรม ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน  12 
เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ส่งให้
ส านักงานเลขานุการกรมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

0.5 

 3.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)และ
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ภายใน 5 
วันหลังจากท่ีได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้ 

0.5 
 

4 มีผลการค านวณด้านการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณที่ก าหนด  
4.1 ด้านไฟฟ้า 
4.1.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
4.1.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 ถึง 5 
4.1.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 5.1 ถึง 10 
4.2 ด้านน้ ามัน 
4.2.1 ปริมาณการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้น 
4.1.2 ปริมาณการใช้น้ ามันลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 ถึง 5.000  
4.1.3 ปริมาณการใช้น้ ามันลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 5.001 ถึง 10.000 
 
 
 

 
 
 

0 
0.25 
0.25 

 
0 

0.25 
0.25 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 137 
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
5 1.1 มีผลการค านวณด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ

ค านวณที่ก าหนด ปริมาณการใช้ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป 
1.2 มีผลการค านวณด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ตามสูตรการค านวณที่ก าหนด ปริมาณการใช้ลดลงมากกว่าร้อยละ 10  
ขึ้นไป 

0.5 
 

0.5 
 

หมายเหตุ : 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะคิดเป็นรายอาคาร  
2. การค านวณปริมาณการใช้พลังงาน (ทั้งไฟฟ้าและน้ ามัน)ที่ลดลง คะแนนจะคิดเป็นบัญญัติไตรยางศ์

ตามค่าการค านวณท่ีได้ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเฉพาะอาคารที่ติดมิเตอร์ของการไฟฟ้าเท่านั้นส่วนมิเตอร์

ประจ าอาคารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารนั้นเป็นผู้รายงานให้ส านักงานเลขานุการกรมทราบ
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบใบแจ้งหนี้ค่าน้ ามันเฉพาะกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
เท่านั้น 

5. หากส่งเอกสาร/หลักฐานช้ากว่าก าหนด จะหักคะแนนวันละ 0.01 คะแนน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง  โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ทุกหน่วยงาน (ยกเว้น ส านักงานเลขานุการกรม และสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า) 
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ตัวช้ีวัด PA4.2  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม หมายถึง การที่  

ส่วนราชการสามารถจัดการไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี 
ผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล: 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัว อย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน

เป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

1. ด้านไฟฟ้า 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่สนพ. 
ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

 
 

0.2500 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ

ค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
ค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มีค่าน้อย

กว่า-0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
 

 2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 
2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่
สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณEUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตาม

สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
 
 
 

0.0001 
- 

0.5000 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

5 มีผลการค านวณEUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ2559 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการค านวณที่ สนพ. ก าหนด มี

ค่าน้อยกว่า -0.333ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง  โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
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ตัวช้ีวัด PA5 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ าของกรม 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางประหยัดน้ าตามมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประหยัดน้ าทุกเดือน
ให้กับกรมทรัพยากรน้ า 

สูตรการค านวณ :  

ด าเนินการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ าในปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2559  
โดยด าเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละท่ีลดการใช้น้ าได้เพ่ือก าหนดระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

แห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือนให้กับ 

กรมทรัพยากรน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ร้อยละ 5 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ร้อยละ 10 

เงื่อนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบ e-Report ของกรมทรัพยากรน้ า ได้ที่ 
http://division.dwr.go.th/waterindicators/ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินผลการประหยัดน้ าของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลการใช้น้ าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หลังจาก
นั้นจะปิดระบบเพ่ือท าการประมวลผลการใช้น้ า 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
1. ค าสั่งคณะท างานประหยัดพลังงานน้ าของหน่วยงานนั้นๆ 
2. แผนการประหยัดน้ าที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
3. ข้อมูลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในปี 2557 และ 2559 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมทรัพยากรน้ าโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 
1. จ านวนหน่วยการใช้น้ าจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/จากกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3. ข้อมูลบุคลากรภายนอกท่ีมาใช้บริการ 

แนวทางการประเมินผล :  

รวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกเข้าระบบเว็บไซด์ที่กรมทรัพยากรน้ าจัดท าขึ้น 
และท าการเปรียบเทียบกับการใช้น้ าในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2559 เพ่ือก าหนดระดับ
คะแนนการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. อาคารที่มี
หน่วยงานเดียวและ
มีมิเตอร์น้ า  

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท  

2. อาคารที่มีหลาย
หน่วยงานในตึก
เดียวและมีมิเตอร์
น้ า  

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ 
หรือของกิจการประปาทุก
ประเภท แต่แบ่งสัดส่วนตาม
จ านวนบุคลากรในอาคาร  

3. อาคารที่เป็น
โรงพยาบาล  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  
3. ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล  
4. ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยภายนอก  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน
ตามผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 
และญาติผู้ป่วย  

4. อาคารที่มี
ลักษณะบริการ 
เช่น โรงเรียน  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  
3. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภายนอก  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน
ตามจ านวนบุคลากรภายใน 
และบุคลากรภายนอก  
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ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. อาคารของ
หน่วยงานที่มีท่ีท า
การหลายแห่ง  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ 
หรือของกิจการประปาทุก
ประเภท และรวมทุกอาคารที่
ท าการเป็นภาพรวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ  

6. อาคารของ
หน่วยงานที่มีท่ีท า
การหลายแห่งและ
เป็นหน่วยงาน
บริการ  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปกทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  
3. ข้อมูลจ านวนบุคลากร
ภายนอก  

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท รวมทุกอาคาร
ที่ท าการเป็นภาพรวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยรวม
จากบุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก 

7. อาคารที่มี
ลักษณะเป็นอาคาร
เช่า และค่าน้ า
รวมอยู่ในค่า
ส่วนกลาง  

 
 

ยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบการวัดได้ 

 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง  โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ส านักงานเลขานุการกรม 
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ตัวช้ีวัด PA5.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ าของหน่วยงาน 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางประหยัดน้ าตามมติ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ า โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ลดการใช้น้ าอย่างน้อยร้อยละ 10 พร้อมรายงานผลทุกเดือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจึงได้
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงานราชการระดับกระทรวงและกรมของทุกส่วนราชการ 

สูตรการค านวณ :  

ท าการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ าในปีงบประมาณ 2557 กับ ปีงบประมาณ 2559  
โดยด าเนินการเปรียบเทียบเป็นร้อยละท่ีลดการใช้น้ าได้เพ่ือก าหนดระดับคะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า 
2 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าตามแนวทางของกรมประมงและได้รับ

ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
3 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ าเป็นรายเดือน

ให้กับกรมทรัพยากรน้ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 (ใช้คะแนนของกรม) 
5 สามารถลดปริมาณการใช้น้ าลงเทียบกับปริมาณการใช้น้ าในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10 (ใช้คะแนนของกรม) 

เงื่อนไข : หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบที่กรมทรัพยากรน้ าก าหนดเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการประเมินผลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
1. ค าสั่งคณะท างานประหยัดพลังงานน้ าของหน่วยงานนั้นๆ 
2. แผนการประหยัดน้ าที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
3. ข้อมูลการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้ข้อมูลในปี 2557 และ 2559 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 145 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยรายงานผ่านเว็บไซด์ของกรมทรัพยากรน้ าโดยใช้ข้อมูล ดังนี้ 
1. จ านวนหน่วยการใช้น้ าจากใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้/จากกิจการประปาทุกประเภท 
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3. ข้อมูลบุคลากรภายนอกท่ีมาใช้บริการ 

แนวทางการประเมินผล :  

รวบรวมข้อมูลโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกเข้าระบบเว็บไซด์ที่กรมทรัพยากรน้ าจัดท าขึ้น 
และท าการเปรียบเทียบกับการใช้น้ าในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2559 เพ่ือก าหนดระดับ
คะแนนการประหยัดน้ าของหน่วยงานภาครัฐ 

ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. อาคารที่มี
หน่วยงานเดียวและ
มีมิเตอร์น้ า  

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท  

2. อาคารที่มีหลาย
หน่วยงานในตึกเดียว
และมีมิเตอร์น้ า  

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ 
หรือของกิจการประปาทุก
ประเภท แต่แบ่งสัดส่วนตาม
จ านวนบุคลากรในอาคาร  

3. อาคารที่เป็น
โรงพยาบาล  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  
3. ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล  
4. ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยภายนอก  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน
ตามผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 
และญาติผู้ป่วย  

4. อาคารที่มี
ลักษณะบริการ 
เช่น โรงเรียน  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  
3. ข้อมูลจ านวนบุคลากรภายนอก  

หน่วยงานเจ้าของ
อาคาร 

ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท แต่แบ่งสัดส่วน
ตามจ านวนบุคลากรภายใน 
และบุคลากรภายนอก  
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ประเภทอาคาร ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ หน่วยงานที่กรอก การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. อาคารของ
หน่วยงานที่มีท่ีท า
การหลายแห่ง  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปาทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้งหนี้ 
หรือของกิจการประปาทุก
ประเภท และรวมทุกอาคารที่
ท าการเป็นภาพรวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ  

6. อาคารของ
หน่วยงานที่มีท่ีท า
การหลายแห่งและ
เป็นหน่วยงาน
บริการ  

 

1. จ านวนน้ าที่ใช้ตามมิเตอร์ของ
กิจการประปกทุกประเภท  
2. ข้อมูลจ านวนบุคลากรประจ า
หน่วยงาน  
3. ข้อมูลจ านวนบุคลากร
ภายนอก  

หน่วยงานหลัก ตามมิเตอร์น้ า หรือ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจ้ง
หนี้ หรือของกิจการประปา
ทุกประเภท รวมทุกอาคาร
ที่ท าการเป็นภาพรวมของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยรวม
จากบุคลากรภายในและ
บุคลากรภายนอก 

7. อาคารที่มี
ลักษณะเป็นอาคาร
เช่า และค่าน้ า
รวมอยู่ในค่า
ส่วนกลาง  

 
 

ยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบการวัดได้ 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :   ส านักงานเลขานุการกรม  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง  โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: ทุกหน่วยงาน (ยกเว้น ส านักงานเลขานุการกรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตว์น้ า) 
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ตัวช้ีวัด PA6 : ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 

 เพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ 
ส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง  

 เป็นการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตรงตามการจัดอันดับมาตรฐาน
เว็บไซต์ขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ให้ไปสู่ระดับการให้บริการที่ดี และเป็นการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม
ของประเทศ โดยมาตรฐานเว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดได้ที ่www.ega.or.th/th/profile/888/ 

ขั้นตอนการด าเนินการ :  
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน  และการ

ก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหา (Content) ในแต่ละระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ  
2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดาเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยพิจารณาจากมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐทั้ง 5 หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้บริการ การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะที่ควรมี และการท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ 
ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  

3. วิเคราะห์และประมวลผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  
4. จัดท ารายงานในภาพรวมทั้งหมด และจ าแนกตามระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ  
5. น าเสนอผลการส ารวจฯ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ และ  

วางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ขอบเขตการส ารวจ :  
การส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ  ตามข้อก าหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ประกอบด้วย 5 หมวดหมู่ ได้แก่  
1. หมวดข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการบริการ 
แบบฟอร์มในการดาวน์โหลดได้ คลังความรู้/เอกสารเผยแพร่ คาถามท่ีพบบ่อย และแผนผังเว็บไซต  

2. หมวดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ถาม–ตอบ (Q&A) ระบบสืบค้น
ข้อมูล ช่องทางการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และแบบส ารวจออนไลน์ (Online Survey)  

3. หมวดการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การลงทะเบียนออนไลน์ 
(Register Online) e-Forms / Online Forms การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การให้บริการ
เฉพาะบุคคล (Personalized e-Service) ในลักษณะที่ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดรูปแบบส่วนตัวในการใช้บริการ
เว็บไซต์ได้  

4. หมวดคุณลักษณะที่ควรมี (Recommended Features) ประกอบด้วย การแสดงผล การ
น าเสนอข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web Analytic) 

http://www.ega.or.th/th/profile/888/
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และทุกหน้าในส่วนล่างของเว็บไซต์ (Page Footer) ต้องแสดงเมนูหลัก ในรูปแบบข้อความ ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 
เส้นเชื่อมกลับไปยังหน้าหลัก ค าสงวนลิขสิทธิ์ การประกาศความรับผิด และการประกาศนโยบาย  

5. หมวดการท าให้เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)
ประกอบด้วยเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตามข้อก าหนดของ World Wide Web Consortium (W3C)  

หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ  ภายใน  
30 กันยายน พ.ศ. 2559 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 40 45 50 55 60 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

 

หน่วยงาน 

 

หน่วยวัด 

ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 
จ าแนกตามรายหมวดหมู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ข้อมูล
พื้นฐาน 

 

การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์

กับ
ผู้ใช้บริการ 

การ
ให้บริการ 
e-service 

คุณลักษณะ
ที่ควรมี 

 

Web 
Accessibility 

 

หน่วยงานภาครัฐ 
144 หน่วยงาน  

ร้อยละ 77.72 77.29 21.32 71.84 23.61 
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 หมวดหมู่ เท่ากับ 54.36 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
ด าเนินการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่มีฐานะ

เทียบเท่ากรม โดยผู้ตรวจประเมินท าการส ารวจเว็บไซต์ตามแบบส ารวจ (Checklists) ที่ครอบคลุมตาม
เนื้อหาในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ กรณีทีมีข้อสงสัยระหว่างการส ารวจฯ หรือมีเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ชัดเจน จะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อประเมินตามมาตรฐานฯ ต่อไป 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด :    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 13507 

หน่วยงานที่ด าเนินการ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัด PA 6.1 :   ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ป้องกันไวรัสได้ 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :   

ตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง ในส่วนนโยบาย
ป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่ ไม่ประสงค์ดี *(Virus*and*Malicious*software*Protection*Policy)*เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ก่อนท าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ 
(Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และท าการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการที่เว็บ
บราวเซอร์ติดตั้งอยู่ ซึ่งผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลตรวจสอบสแกนไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ใน
กรณีท่ีมีการน าสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกมาใช้ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

หน่วยงานส่วนกลางต้องยินยอมและอนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า
ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตภายใน (LAN) 
และ/หรืออินเตอร์เน็ตภายนอก (ADSL) ของหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง และต้องไม่ถอดถอนโปรแกรมออก
หลังจากติดตั้งเสร็จ เพ่ือเป็นการควบคุมและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เข้ามารบกวน/ท าลายข้อมูลใน
เครือข่ายกรมประมง 

สูตรการค านวณ : 

   ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่ป้องกันไวรัสได้ 
   =  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและสามารถป้องกันไวรัสได้  x  100 
                  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป้าหมายร้อยละของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง ได้แก่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และ/หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ทั้งเครือข่ายภายใน 
(LAN) และเครือข่ายภายนอก (ADSL) ที่มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและสามารถป้องกันไวรัสได้ โดย
ก าหนดช่วงการให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 87 89 91 93 95 

เงื่อนไข : 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส นับรวมทั้งเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายภายใน (LAN) และ

เครือข่ายภายนอก (ADSL) 
2. ไม่นับรวมเครื่องที่มีสเปคต่ า ไม่รองรับการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  หากลงโปรแกรมแล้วท าให้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ช้า กระทบต่อการท างาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Operation System ไม่รองรับ
โปรแกรมป้องกันไวรัส 
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3. อาการติดไวรัสที่นับเป็นเครื่องที่ป้องกันไวรัสไม่ได้ มีอาการดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสแล้วส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานผิดปกติ ต้อง format เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วไม่เชื่อมต่อกับโปรแกรมนานเกิน 1 เดือน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วแต่โปรแกรมฯ ท างานได้ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากการ

กระท าหรือไม่ดูแลของผู้เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น uninstall, remove, disable, inactive 
เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้กับหน่วยงานส่วนกลาง 
- หน่วยงานส่วนกลาง ตรวจสอบไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกก่อนใช้

งาน 
- หน่วยงานส่วนกลางตรวจสอบการอัพเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ าเสมอ กรณีพบว่าโปรแกรม

ป้องกันไวรัสไม่อัพเดทอัตโนมัติ ให้แจ้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรวจสอบไวรัสรายเดือน และแจ้งหน่วยงานที่ติดไวรัสทราบ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 13507 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่าย  โทรศัพท์ภายใน 4040 - 42 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ทุกหน่วยงาน   
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ตัวช้ีวัด PA7 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

หน่วยวัด  : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
องค์การที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออน์ไลน์ 
(Organization Development Survey) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 เพ่ือหาโอกาส
ในการปรับปรุงองค์การ และน าประเด็นที่ต้องปรับปรุงมาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุง
ไปแล้วจ านวน 1 ช่อง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้
ส่วนราชการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การที่เป็นโอกาสในการปรับปรุงแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน 1 ช่อง มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และด าเนินการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) เป็นการใช้
เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนด
เป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และแบ่งการวัด
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล 
(Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก  

 

 

 
สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว 

 
 

สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการ
ด าเนินการ 

 

 

สีแดง หมายถึง ยังขาดการด าเนินการ 

 กรมประมงได้ด าเนินการพัฒนาองค์การในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้ว จ านวน 
1 ช่อง ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกช่องเพ่ือน ามาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 มีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก ดังนี้ 
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กรณีที่ 1  กลุ่มช่อง  -  หากยังมีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงปรากฏอยู่ในกลุ่มนี้ 
จะต้องปรับปรุงเรียงตามล าดับก่อนหลัง   โดยหากในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ได้พัฒนาองค์การในช่อง 
 Organization Goal แล้ว แต่ ช่อง  Department Goal  และ  Individual Goal เป็นสีเหลือง
หรือสีแดง ต้องเลือกช่อง 2 ปรับปรุงก่อน แต่หากช่อง 2 เป็นสีเขียวหรือได้ปรับปรุงไปแล้ว ก็เลือกช่อง 3 มา
ด าเนินการปรับปรุง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

G Y R 

เขียว 
ห

หมายเหตุ 
 

แดง เหลือง 

ปรับปรุง   
ปี 2558 

ปรับปรุง   
ปี 2559 
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กรณีที่ 2  กลุ่มช่อง  -   หากมีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือแดงในช่อง 4 - 9 ให้เลือกช่องใด 
ก็ได้ด าเนินการปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมจ านวน 1 ช่อง  โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงตามล าดับ (ซึ่งกรณีนี้
หมายความว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดป้รับปรุงองค์การในกลุ่มช่อง 1-3 แล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห
หมายเหตุ 
 

แดง เหลือง เขียว 

ปรับปรุง ปี 2558 

เลือกช่อง  -   ปรับปรุง 
ปี 2559 

ปรับปรุง ปี 2558 

เลือกช่อง  -   ปรับปรุง 
ปี 2559 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
หน่วยงานที่ด าเนินการ          : กองบริหารจัดการด้านการประมง   

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   

 ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 

Cell 6 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design) 

ระดับ 1  การทบทวนกระบวนการของหน่วยงาน 

การทบทวนกระบวนการของหน่วยงาน 
รูปแบบการทบทวน:  
วันที่ด าเนินการ:  
ผู้เข้าร่วมการทบทวน:  
กระบวนการ สรุปประเด็น 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
(ก าหนดจากความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/

กฎหมาย/ประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่าคุ้ม
ต้นทุน) 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ แนวทางการปรับปรุง 

    
    
    
    
หมายเหตุ  ทบทวนกระบวนการหลัก (กระบวนการที่สร้างคุณค่า) 
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ระดับ 3 การจัดแผนปรับปรุงกระบวนการ 
แผนการปรับปรุงกระบวนการ:  
เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี):  
เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี):  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิด 
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
หมายเหตุ  จัดท าแผนการปรับปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ 
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ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินการ 
 

กระบวนการ สรุปผลการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวช้ีวัด

กระบวนการ 
เป้าหมาย การติดตาม ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอในการปรับปรุง

กระบวนการในปีต่อไป ความถี่ในการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ
ในการติดตาม 

ผลการ
ด าเนินการ 

        
        
        
        
        
หมายเหตุ  ด าเนินการปรับปรุงอย่างน้อย 3 กระบวนการ 
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ตัวช้ีวัด PA8 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยวัด  :  ระดับ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 5 องค์ประกอบ 5 ได้แก่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่น 
วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการท างาน 

 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งการประเมินออกเป็น  2 
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

PA8.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

2.5 

PA8.2 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กรมประมง 

2.5 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัด PA8.1 :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 
2 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 
3 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
4 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 
5 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 
 

เงื่อนไข : ส่งหลักฐานให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559  หากล่าช้ากว่าก าหนดจะถูก
หักคะแนนวันละ 0.05 คะแนน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชา ปรัชญารัตน์  โทรศัพท์ภายใน 3412 
หน่วยงานที่ด าเนินการ  : ทุกหน่วยงาน   
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 160 
 

ตัวช้ีวัด PA8.2 :  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมประมง 

หน่วยวัด   : ระดับ 

น้ าหนัก     :  ร้อยละ 2.5 

ค าอธิบาย  :  

ส านักงาน ป.ป.ท. จะพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมประมง โดยทุกหน่วยงานในกรมประมงจะได้รับคะแนนผลการประเมินเท่ากันทุกหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็น 5 ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ผลคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑     0-1.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
2 20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 

3 40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
4 60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
5   80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 

 

เงื่อนไข : ใช้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมประมงจาก
ส านักงาน ป.ป.ท. 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชา ปรัชญารัตน์  โทรศัพท์ภายใน 3412 
หน่วยงานที่ด าเนินการ  : ทุกหน่วยงาน   
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 161 
 

ตัวช้ีวัด PMQA : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 

หน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน ฉบับท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ ๘0 85 90 95 100 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด               

หมวด 1 และ 2         : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
หมวด 3                  : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ภายใน 14222 
หมวด 4                  : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 13507 

หมวด 5                  : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 

หมวด 6                  : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ภายใน 14222 
หมวด 7                  : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ภายใน 14222 
หน่วยงานที่ด าเนินการ :         ทุกหน่วยงาน   
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