
1 นายสุพล  ตั่นสุวรรณ

2 นางสาวจินตนา นักระนาด

3 นายพุทธ สองแสงจินดา

4 นายสุภาพ  ไพรพนาพงศ

ตําแหนง ผูอํานวยการกองวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 5 นายฐกร  คาขายกิจธวัช

6 นางสาวชุติมา  ขมวิลัย

2560

คูมือสําหรับการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

(ปงบประมาณ)

ผูรับผิดชอบ

นายสุพล  ตั่นสุวรรณ

หนวยงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

ปรับปรุง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560



พ.ศ. 2518 

                  ในป พ.ศ. 2518 กรมประมงไดแบงสวนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการกรมประมง พ.ศ. 2518 โดย       

“กองประมงนํ้ากรอย”     ไดถูกจัดต้ังข้ึน 

ภารกิจและหนาท่ี 

             รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับงานดานการเพาะเลีย้งสตัวนํ้า เพื่อทําการศึกษา ทดลอง คนควาและวิจัยการประมงนํ้ากรอย โดยทําการ

สํารวจดานชีววิทยาการประมง การเพาะเลี้ยง การบํารุงพันธุสัตวนํ้ากรอย พัฒนาการประมงบริเวณชายฝงทะเล เพื่อใหไดผลผลิตที่มคีุณภาพสูง 

ตลอดจนใหคําแนะนํา สงเสริมอาชีพการประมงบริเวณชายฝง 

ประวัติความเปนมา 



ป ชื่อ

พ.ศ. 2518 กองประมงน้ํากรอย

พ.ศ. 2533 กองเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

พ.ศ. 2545 สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

พ.ศ. 2558 กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง

พ.ศ. 2559 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง



พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน 

ภารกิจและหนาที่ 
ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง  ดังน้ี 

  1. วิจัยฟนฟูทรัพยากรสตัวนํ้าและสิง่แวดลอม 

  2. วิจัยการผลิตและการขยายพนัธุสัตวนํ้าชายฝง  

  3. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าชายฝง 

  4. สงเสริมพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   

  5. ทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าชายฝง  

  6. ผลิตและขยายพนัธุสัตวนํ้าชายฝง สัตวทะเล และสาหรายทะเล 

  7. กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังกระบวนการผลติสัตวนํ้าชายฝง   

  8.  ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี และใหคําปรึกษาแนะนําดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง   

  9. ใหบริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและนํ้า รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในการเพาะเลีย้งสตัวนํ้าชายฝง       

  10. กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานนํ้าเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

  11. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นทีเ่ก่ียวของหรือทีไ่ดรับมอบหมาย 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 



3. โครงสรางองคกร 

กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

ฝายบริหารทั่วไป 

กลุมวิชาการ 

กลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล 

กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําชายฝง 

กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

ศูนยฯ คุงกระเบน  

ศพช. เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 
ศพช. จันทบุรี 

ศพช. ระยอง 

ศพช. เขต 2 (สมุทรสาคร) 
ศพช. เพชรบุรี 

ศพช. ประจวบคีรีขันธ 

ศพช. เขต 3 (สุราษฎรธานี) 
ศพช. ระนอง 

ศูนยฯ ปากพนัง 

ศพช. เขต 4 (กระบ่ี) ศพช. ตรัง 

ศพช. เขต 5 (ภูเก็ต) ศพช. พังงา 

ศพช. เขต 6 (สงขลา) 
ศพช. นราธิวาส 

ศพช. ปตตานี 

สวนกลาง 

   - 5 กลุม วิชาการ 

   - 1 กลุม บริหารท่ัวไป 

สวนภูมิภาค 

   - ศูนยฯ คุงกระเบน 

   - 6 ศูนย เขต  



 KEY

 ACTIVITIES

CUSTOMER

RELATIONSHIPS

CUSTOMER

SEGMENTS

320 ลานบาท Non profit

S1 กรมประมง

S2 สถานศึกษา/ หนวยงานในประเทศ

S3 สมาคมผูประกอบการ/เกษตรกร

S4 สมาคมผูบริโภค

S5 องคกรระหวางประเทศ (SEAFDEC /NACA)

S6 หนวยงานใหทุน

C1 กลุมเกษตรกรที่ตองการใชเทคโนโลย/ี

นวัตกรรมพอแมพันธสัตวน้ํา

C2 ผูประกอบการที่ตองการใชวัตถุดิบที่

ปลอดภัย

C3 นักวิจัยที่ตองการใชงานวิจัยการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

KEY RESOURCES  CHANNELS

I1 พอแมพันธุสัตวน้ํา

I2 หองปฏิบัติการ /เครื่องมือวิทย

I3 บุคลากร

I4 สถานที่

P2.1  website

P2.2 สื่อตางๆ

P2.3 สัมมนา

P2.4  ศพช. ภายใตสังกัด

P1  กระบวนการ จัดการ งานวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

P2  กระบวนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

P3  กระบวนการ วิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําควบคุม 

P4  กระบวนการ จัดการ การวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝง

P5  กระบวนการ วิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล

P6  กระบวนการ บริหารจัดการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

P7  กระบวนการ จัดการ การบริหารงานทั่วไป

O1 งานวิจัยที่ใชประโยชน

O2 เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เพิ่มการผลิต

O3 ลูกพันธุ/พอแมพันธุที่มีคุณภาพ

O4 วัตถุดิบที่ปลอดภัยมีคุณภาพไดมาตรฐาน

P1.1 การฝกอบรม

P1.2 ใหคําปรึกษา

P1.3 จัดจําหนาย

P1.4 สื่อกลางผานทาง Social 

media

P1.5 ปฏิบัติงานในพื้นที่

ตางรางปจจัยสําคัญของกองและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง Key Factors

หนวยงาน : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

              COST STRUCTURE             REVENUE STREAMS

KEY

PARTNERS

VALUE

PROPOSITIONS



ผังการจําแนกผูรับบริการ

C1.1.1.2 สวนภูมิภาค C1.1.2.1 กระทรวง

Customer 

C1 รัฐ C2 เอกชน 

C2.1.1 เกษตรกรผูเล้ียงกุงทะเล 

C2.1.2  เกษตรกรผูเล้ียงหอย

C2.1.3  เกษตรกรผูเล้ียงปู 

C1.1 ราชการ C1.2 สถานศึกษา 

C1.1.1 ในกรม C1.1.2 นอกกรม 

C1.1.1.1 

C1.1.1.2.1 

C1.1.2.2 กระทรวงอ่ืนๆ 

C1.1.2.1.1 กรมวิชาการ C1.1.2.2.1 กระทรวงการ

C1.1.2.2.2 กระทรวงพาณิชย 

C2.2 

C2.1.4  เกษตรกรผูเล้ียงปลา 

C2.1 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตว

C2.1.5  เกษตรกรผูเล้ียงสัตวน้ํา

C2.2.1 บุคคล 

C2.2.2 นิติบุคคล 

C2.2.3 สมาคม 

C1.1.1.1.1 กนป. 

C1.1.1.1.2 กบม. 

C1.1.1.1.3 กปต. 

C1.1.1.1.4 ศทส. 



 

ผังการจําแนกผูมีสวนไดสวนเสีย

Stakeholder 

S2 เอกชน 

S2.1 ผูประกอบการ 

S2.2 สมาคมเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 

S1 รัฐ 

S1.1 ราชการ 

S1.2 สถานศึกษา 

S1.1.1.1 อธิบดี 

S1.1.1.2 กองแผนงาน 

S1.1.1.3 กองคลัง 

S1.1.1.4 กลุมพัฒนาระบบ

S1.1.1 ในกรม S1.1.2 นอกกรม 

S1.1.2.1 หนวยงานให

S1.1.2.1.1 วช. 

S1.1.2.1.2 สวก. 

S1.1.2.1.3 สกว. 

S1.1.2.2 กระทรวงตาง ๆ 

S1.1.2.2.1 กระทรวงมหาดไทย 

S1.1.2.2.2 กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

S1.1.2.2.3 กระทรวงการตางประเทศ 

S1.1.2.2.4 กระทรวงพาณิชย 

S1.1.2.2.5 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

S2.3 สมาคมผูบริโภค 



 

ผังการจําแนกบุคลากร

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จําแนกตามประเภทบุคลากร 

กลุมวิชาการ (17) 

กลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล (7) 

- ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (นักวิชาการประมง ชช)     (1) 

 
- ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเล้ียงกุงทะเล (นักวิชาการประมง ชช)         (1) 

 

กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง (5) 

กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเล้ียงสัตว

น้ําชายฝง (6) 

กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเล้ียงสัตวน้ําควบคุม 

(8) 

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (40) 

ศพช.เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) (138) 

  - ศพช.ระยอง  

  - ศพช.จันทบุรี 

ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร) (125) 

  - ศพช.เพชรบุร ี

  - ศพช.ประจวบคีรีขันธ 

ศพช.เขต 3 (สุราษฎรธานี) (118) 

  - ศพช.ระนอง 

  - ศูนยฯ ปากพนังฯ 

ศพช.เขต 4 (กระบ่ี) (79) 

  - ศพช.ตรัง 

ศพช.เขต 5 (ภูเก็ต) (80) 

  - ศพช.พังงา 

ศพช.เขต 6 (สงขลา) (139) 

  - ศพช.นราธิวาส 

  - ศพช.ปตตาน ี

ขาราชการ (191) 

ลูกจางประจํา (72) 

พนักงานราชการ (517) 

ฝายบริหารท่ัวไป (16) 



ผังระบบงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Work System)

กระบวนการหลัก (Core Process) 

1.  กระบวนการ จัดการ งานวิชาการดานการเพาะเลีย้งสตัวนํ้าชายฝง 

2.  กระบวนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัวนํ้าชายฝง 

3.  กระบวนการ วิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าควบคมุ  

4.  กระบวนการ จัดการ การวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

5.  กระบวนการ วิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล 

6.  กระบวนการ บริหารจัดการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 



ผังระบบงานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง (Work System)

กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 

1.  กระบวนการ จัดการ การนําองคการ 

2.  กระบวนการ จัดการ วางแผนเชิงยุทธศาสตร 

3.  กระบวนการ ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.  กระบวนการ จัดการ วัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

5.  กระบวนการ จัดการเพื่อมุงเนนบุคลากร 

6.  กระบวนการ จัดการมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

7.  กระบวนการ จัด การ งานสารบรรณ 

8.  กระบวนการ จัดการ งานพัสดุ 

9.  กระบวนการ จัดการ งานบุคลากร 

10. กระบวนการ จัดการ งานงบประมาณ 



หนวยงาน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

C1

นักวิชาการประมง กลุมวิชาการ กพช.

S1

คณะกรรมการวิชาการ

S2

ผอ. กพช.

S3

กองแผนงาน

S4

อธิบดีกรมประมง

S5

คณะกรรมการสภา

วิจัยแหงชาติ

S6

เกษตรกร

Cp 1 กระบวนการ จัดการงาน วิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

1.1 กระบวนการ จัดการ การศึกษาวิจัย กลั่นกรอง และประมวลผลดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

พิจารณา 

จัดทําขอเสนอ  

ว1-ด 

จัดทํากรอบวิจัย 
P1 

O1 

O2 

I1 

ทําปฏิทินการวิจัย 

P2 

รวบรวมงานวิจัย 
P3 

รวบรวมขอเสนอ
P4 

จัดสรรงบประมาณ 
P5 

ดําเนินการวิจัย 

I2 

O3 

O4 

O5 

ลงนาม รวบรวม ลงนาม พิจารณา 

I3 

รายงาน

รายงาน

ติดตามความกาวหนา
P6 I4 

O6 

เผยแพร 
P7 I5 

ประยุกตใช 

N 

Y N 

Y 



Key Stakeholder Input Work Process (Step) Output Key Customer

S1 คณะกรรมการวิชาการ

S2 ผอ. กพช.

S3 กองแผนงาน

S4 อธิบดีกรมประมง

S5 คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ

S6 เกษตรกร

I1 ขอเสนอโครงการวิจัย

I2 ขอเสนอโครงการวิจัยที่ผาน

I3 งบประมาณ

I4 รายงานความกาวหนา

I5 เอกสารวิชาการ

P1 จัดทํากรอบงานวิจัย

P2 จัดทําปฏิทินงานวิจัย

P3 รวบรวมงานวิจัย

P4 รวบรวมขอเสนองานวิจัย

P5 จัดสรรงบประมาณ

P6 ติดตามการความกาวหนางานวิจัย

P7 เผยแพร

O1 กรอบงานวิจัย

O2 ปฏิทินการวิจัย

O3 ขอเสนองานวิจัย

O4 ขอเสนองานวิจัยที่ผานการ

พิจารณา

O5 งบประมาณ

O6 รายงานความกาวหนา

C1 นักวิชาการประมง

C2 เกษตรกร

Outcome (Need) Input Specification Process Specification Output Specification Outcome (Need)

เพื่อใหไดงานวิจัยที่สามารถนําไปใช

ประโยชน

เพื่อใหไดขอเสนอโครงการวิจัยที่ถูกตองเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย ตองใหเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยและตรง

เวลา

เพื่อใหไดงานวิจัยที่ตรงตามนโยบาย

กรมประมงและตรงจุด

- เพื่อใหนักวิชาการประมงไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย

- เกษตรกรไดรับงานวิจัยที่มี

ประโยชน

KPI KPI KPI KPI KPI

รอยละของงานวิจัยที่สามารภนํามาใช

ประโยชนได

จํานวนขอเสนอโครงการวิจัยที่ผานพิจารณา รอยละของโครงการที่เปนไปตามระเบียบ

วิธีวิจัย

รอยละของกระบวนการ การปฏิบัติตรง

ตามเวลา

รอยละของงานวิจัยที่ตรงตาม

นโยบายการวิจัยกรมประมงและตอบ

โจทยเกษตรกร

- รอยละของโครงการที่เสนอโดย

นักวิชาการประมง และไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

- จํานวนเกษตรกรที่สามารถนํา

งานวิจัยไปใชประโยชน

ตารางขอกําหนดกระบวนการ (SIPOC)



Note : 

I : Input = สิ่งที่กองไดรับ

O : Output = สิ่งที่กองสงไป

สลก. I : งานสารบรรณ -หนังสือราชการท่ีเกี่ยวของกับ กพช. 

O : งานสารบรรณ -หนังสือราชการถึง สลก. 

 กพช. 

กกม. I : หนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตาง  ๆ 

O : หนังสือหารือรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ ของ กพช. 

กกจ. I : คําสั่งแตงต้ัง ประกาศ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ กพช. 

O : งานบุคลากร 

    -หนังสือหารือเกี่ยวกับขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ คําสั่ง ระเบียบ        

     ประกาศ ปรับระดับ ตัวชี้วัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรรหา     

     บรรจุแตงต้ัง ยาย/โอน/ลาออก อัตรากําลัง ฯลฯ 

    -หนังสือลาศึกษาตอตาง/ในประเทศ 

กค.
I : -หนังสือแจงงบประมาณ 

    -หนังสือแจงการอนุมัติครุภัณฑ/สิ่งกอสราง 

O : งานงบประมาณ  งานพัสดุ 

     -ใบสําคัญเบิกจาย 

     -PO , GFMIS และ E-gp 

     -หมายเลขครุภัณฑ และสิ่งกอสราง 

     -รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

     -ประเมินลูกจางประจําเงินทุนหมุนเวียนฯ/เงินบําเหน็จ 

     -ตนทุนตอหนวย 

กผง.
I : -งานงบประมาณ 

    -งานวิจัย 

    -แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

    -ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง 

O: -งานงบประมาณ 

     -งานวิจัย 

     -แผน/ผลการปฏิบัติงาน 

     -ครุภัณฑ/สิ่งกอสราง 

กปต. I : -หนังสืออนุมัติตัวบุคคล 

    -หนังสือขอใหจัดทําความรวมมือตางประเทศ 

     -MOU 

     -หนังสือเชิญประชุม 

O : -หนังสือเสนอโครงการความรวมมือระหวางประเทศ 

     -หนังสือขาราชการเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม ณ ตางประเทศ พรอมรายงานผล 

     -หนังสือเสนอรายชื่อขาราชการเพ่ือเขารับทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก (ตางประเทศ) ณ ตางประเทศ 

     -หนังสือตอบรับการประชุม/ใหขอคิดเห็น 

กนป.
I : -งานแปลงใหญ 

    -นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

    -คูมือแนวทางการดําเนินโครงการ 

O :  งานแปลงใหญ 

      -ผลการปฏิบัติงาน 

       -เอกสารพิจารณาตนทุนการผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือขออนุมัติราคาจําหนายในเงินทุนหมุนเวียน 

กคพ.
I : นิทรรศการท่ีเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริไดรับงบประมาณกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 

O : -หนังสือขอสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 

     -รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดําริ 

สปก. I  หนังสือหารือดานการเพาะเลี้ยง 

O เอกสารเผยแพรการเพาะเลี้ยง 

กพจ.

I : งานเงินทุนหมุนเวียน 

    -หนังสือเชิญประชุมเงินทุนหมุนเวียน 

    -แบบฟอรมตางๆ งานเงินทุนหมุนเวียน 

    -ขอมูลวิชาการ 

O : งานเงินทุนหมุนเวียน 

     -คําขอต้ังงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯประจําป 

     -หนังสือขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนฯประจําป/เพ่ิมเติม 

     -รายงานผลการดําเนินงาน/รายไดจากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา/รอยละความพึงพอใจของเกษตรกร/สัตวน้ําท่ีผานเกณฑมาตรฐาน (เงินทุนหมุนเวียน) 

ศทส. I : เจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

O : -คอมพิวเตอรสามารถใชงานได 

-คําขอจัดซ้ือ-จัดจางคอมพิวเตอร 

-เวปไซตไดรับการปรับปรุง 

-G-chat 

กพก. I : รายงานผลการผลิตสัตวน้ํา 

    โครงการวิจัยรวม 

O :  -ขอเสนอโครงการวิจัย 

กพส. I : งบประมาณกิจกรรมเฝาระวังฯ แบบฟอรมตางๆ 

O : ผลการดําเนินงานเฝาระวังโรคสัตวน้ํา 

กพท.
I : งบประมาณกิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ําฯ 

O : รายงานผลผลิตพันธุสัตวน้ํา  

กปจI : ขอมูลวิชาการและขอซักถาม 

O : ขอมูลวิชาการและขอซักถาม 

กตปI :ขอมูลวิชาการและขอซักถาม 

 

กบม.
I : หนังสือหารือเกี่ยวกับมาตรการตางๆ 

O : มาตรการดานการเพาะเลี้ยง 

กคส.I : หนังสือขออนุเคราะหตรวจโรคสัตวน้ํานําเขา 

O : สัตวน้ํานําเขาไดรับการตรวจโรค 

กบรI : หนังสือขออนุเคราะหเปนหนวยเบิกจาย 

O : หนวยเบิกจาย 

กปนI : หนังสือเชิญประชุม 

O : เจาหนาท่ีเขารวมประชุม 

กอส.I : หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย 

O : สัตวน้ําสําหรับการวิจัย 

กตส.I : แผนการเก็บตัวอยางหอยสองฝา 

O : ตัวอยางหอยสองฝา 

กมปI : แผนการตรวจประเมินฟารม 

O : ผลการตรวจประเมินฟารม 

กตน.

  

I : รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

สอบขอเท็จจริงการปฏิบัติงาน 

 

O : เอกสารหลักฐานใบสําคัญ รับเงิน-จายเงิน 

กพร.

I : -ตัวชี้วัด ของกรม/กองฯ 

    -IPA ของกรม/กองฯ 

    -ควบคุมภายในของกรม 

    -คูมือประชาชน 

 

O : -รายงานผลตัวชี้วัด 

     -IPA 

    -แผน-ผล ควบคุมภายใน 

กพอ.  I ขอมูลวิชาการ 

O ขอมูลวิชาการ 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง มีการทํางานรวมกับ



เชน

O : รายงานผลผลิตพันธุสัตวน้ํา  

I : งบประมาณกิจกรรมผลิตพันธุสัตวน้ําฯ  

กพท. 

 กพช. 

กบม.
I : หนังสือหารือเก่ียวกับมาตรการตางๆ 

O : มาตรการดานการเพาะเลี้ยง 



ปจจัยความไดเปรียบ ปจจัยความทาทาย

ปจ
จัย

ภา
ยใ

น

Strengths
S1. กองมีหนวยงานภายใตสังกัดกระจายตัวอยูในเขตชายฝงทะเล

S2. บุคลากรมีองคความรูในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

S3. กองมีวัฒนธรรมขององคกรในดานความสามัคคี เอื้อเฟอ เกื้อกูลกัน

S4.  กองมีความพรอมในการจัดการดานการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําชายฝง

S5. กองมีเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําชายฝง

Weaknesses
W1. บุคลากรบางสวนขาดทักษะในการทําวิจัย

W2. เครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตร เสื่อมสภาพและลาสมัย

W3. การบรรจุทดแทนบุคลากรขาดความตอเนื่อง

W4. กองขาดการวางแผนที่ชัดเจน

W5. กรอบนโยบายดานการวิจัยขาดความชัดเจน

W6. กองขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร

ปจ
จัย

ภา
ยน

อก

Opportunities
O1. กรมประมงและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

O2. ตลาดตางประเทศและตลาดภายในมีความตองการสินคาประมงจากการ

เพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น 

O3. องคกรตางประเทศตั้งสํานักงานในประเทศไทยเพื่องายตอการประสานงาน

Threats
T1. สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชายฝง

T2. ประเทศคูคามีมาตรการกีดกันทางการคาเพิ่มมากขึ้น

T3. กฎระเบียบหนวยงานอื่นสงผลตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

T4. เสนทางความกาวหนาของนักวิจัยขาดความชัดเจน



ปจจัยความไดเปรียบ (SA) ปจจัยความทาทาย (SC)

(S/O) (W/T)

SA1 ภูมิประเทศที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

และมีศูนยกระจายอยูทั่วในเขตของชายฝง

SC1 กองขาดการวางแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนทําใหไม

สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอม

SA2 รัฐบาลสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่ง

บุคคลากรมีความรูในดานนี้ สามารถนํามาเพิ่มผลิตผล

SC2 เครื่องมืออุปกรณวิทยาศาสตรเสื่อมสภาพและ

ลาสมัยไมสามารถตรวจวิเคราะห เพื่อแกไขปญหาที่

เกี่ยวของมาตรการการกีดกันทางการคา

SA3 เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําชายฝง เพื่อปอนเขาสู

ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ

SC3 เสนทางความกาวหนาของนักวิจัยขาดความ

ชัดเจน สงผลใหนักวิจัยขาดแรงจูงใจในการพัฒนา

ทักษะของตนเอง

ตารางสรุปปจจัยสําคัญเชิงกลยุทธของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง



หนวยงาน : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

1.วัตถุประสงค

Outcome

ของหนวยงาน

2.วัตถุประสงค

Outcome

ของ Customer

3.วัตถุประสงค

Key Output

4.วัตถุประสงค

Core Process

5.วัตถุประสงค

Support Process

                         Strategy Map

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปน

สื่อกลางในการถายทอดเทคโนโลยี และ

การบริหารจัดการองคกร  

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและ

ความสามารถในดานทักษะความรูดาน

การจัดซ้ือจัดจาง  

เพ่ือสงเสริมการใชธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการองคกร  

เพ่ือใหเปนกองช้ันนําในดานงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  

เพ่ือใหเกษตรกรไดรับเทคโนโลยีดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง ไปหใชประโยชนไดจริงและเกิดความเช่ือม่ัน

ในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  

เพ่ือใหไดกระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีเปนไปตามแผนปฏิบัติการของกอง

เพ่ือใหไดกระบวนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด

เพ่ือใหไดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  



1 2 3 4 5

1.วัตถุประสงค 

Outcome 

กพช.

เพื่อใหเปนกองชั้นนําในดานงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดาน

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

รอยละของคะแนน PMQA

> 35% > 35% > 35% > 35% > 35% ×

2.วัตถุประสงค

Outcome

ของ Customer/

Stakeholder

เพื่อใหเกษตรกรไดรับเทคโนโลยีดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

ไปใชประโยชนไดจริงและเกิดความเชื่อมั่นในกองวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

จํานวนเกษตรกรที่นํา

เทคโนโลยีไปใชประโยชน

จริง
20 

ราย/ป

20 

ราย/ป

20 

ราย/ป

20 

ราย/ป

20 

ราย/ป ×

3.วัตถุประสงค

Key Output

เพื่อใหไดงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง จํานวนงานวิจัยและพัฒนา

ของกพช.

17 

เรื่อง/ป

17 

เรื่อง/ป

17 

เรื่อง/ป

17 

เรื่อง/ป

17 

เรื่อง/ป ×
เพื่อใหไดกระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่เปนไปตามแผนปฏิบัติการของกองวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน

กระบวนการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยี

80% 80% 80% 80% 80%

เพื่อใหไดกระบวนการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดตาม

แผนปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

จํานวนองคความรูที่ไดรับ

การถายทอด
1 2 3 3 3

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนสื่อกลางในการถายทอด

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการองคกร

จํานวนระบบสารสนเทศที่

ไดรับการพัฒนา
1 - - - -

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและความสามารถในดานทักษะ

ความรูดานการจัดซื้อจัดจาง

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 20 20 20 20 20

เพื่อสงเสริมการใชธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร จํานวนขอรองเรียน 1 0 0 0 0

Strategy Card

5.วัตถุประสงค

Support Process

หนวยงาน : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

แนวคิดหลัก 

(Initiatives)

4.วัตถุประสงค

Core Process

มิติ วัตถุประสงค (Objective) ตัวชี้วัด (KPI)
คาเปาหมาย (Targets)

จัดทําระบบสารสนเทศ

กําหนดเปนตัวชี้วัด 



สรุป Idea หลัก คือ

1 จัดอบรมแบบพี่สอนนอง

2 กําหนดเปนตัวชี้วัดแกนักวิจัย

ผังกางปลา และ ขอสรุป Initiative

มิติกระบวนการหลัก CP

วัตถุประสงค CP

งานวิจัยผานการ

อนุมัตินอยลง 

งานวิจัยเพ่ิมมาก

ข้ึน 

จัดเจาหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวขององคกรที่เกี่ยวของดานงานวิจัย 

ปลา 1 

ปลา 2 กําหนดเปนตัวช้ีวัด จัดอบรมใหความรูแกนักวิจัย 

นักวิจัยบางสวนขาดทักษะในการ

เขียนขอเสนองานวิจัย 

นักวิจัยบางสวนขาดความ

กระตือรือรนในการทํางานวิจัย 

กระบวนการพิจารณาตัดสินอนุมัติงานวิจัยปรับเปลี่ยนบอยคร้ัง 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. จัดทําโครงการพี่สอนนอง

จํานวนนักวิจัยที่

ไดรับการอบรม กพช 350,000     

2. จัดอบรมเขียนอยางไรใหไดโครงการ

จํานวนนักวิจัยที่

ไดรับการอบรม กพช 200,000     

2.1. งานวิจัยดานปลาทะเล 10 คน

2.2. งานวิจัยดานกุงทะเล 10 คน

2.3. งานวิจัยดานปูทะเล 10 คน

2.4. งานิจัยดานระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 10 คน

2.5. งานวิจัยดานหอยทะเล 10 คน

2.6. งานวิจัยดานสาหรายทะเล 10 คน

2.7. การเขียน ชุดโครงการวิจัย 30 คน

2.8. การเขียนชุดโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณ

จากแหลงเงินทุน 20 คน

2.9. วางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติ 50 คน

แผนปฏิบัติการ ของมิติกระบวนการหลัก CP

(Srategic Action Plan)

กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ
ตารางเวลา (เดือน)

งบประมาณ
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