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ส่วนท่ี 1 ตัวช้ีวัดบังคับ (70 %)
1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ/ระยะเวลา 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ร้อยละ 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 ร้อยละด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร้อยละ 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7
4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า ข้ันตอน 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7
5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ ามัน ข้ันตอน 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7
6 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการการลดกระดาษ ร้อยละ 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7
7 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้ันตอน 4
8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดการก ากับดูแลการทุจริต ระดับ 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7
10 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง ร้อยละ 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7

11 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
12 จ านวนผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ จ านวนเร่ือง 5 7 7
13 ร้อยละเฉล่ียของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
ร้อยละ 4 5 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 4 5 7

14 ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวของส านักงบประมาณ ระดับ 4

15 ร้อยละเฉล่ียของรายการการเดินทางท่ีมีการหักล้างเงินยืมหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศทันตาม
เวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 4

16 ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้งและพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ) ร้อยละ 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
ส่วนท่ี 2 ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักและตัวช้ีวัดท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30%)

1 ประสิทธิภาพของการผลิตกุ้งทะเล ตัน/ลูกกุ้งล้านตัว 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือประชาชน ระดับ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3 ร้อยละความส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย (โครงการปูทะเล, โครงการ JICA, โครงการศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ และ

โครงการอ่ืนๆ)
ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

น้้าหนักตัวช้ีวัดของหน่วยงานในสังกัด

ถ่ายทอดตัวช้ีวัดของผู้อ้านวยการศูนย์ฯ ในสังกัด กพช. รอบ 2/2561

รวม

รวม
รวมท้ังหมด

น้้าหนัก 
ตัวช้ีวัด
ของ

ผอ.กพช.

หน่วยวัดตัวช้ีวัดผลงานล้าดับ



1 2 3 4 5
ส่วนท่ี 1 ตัวช้ีวัดบังคับ (70 %)

1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผลผลิตสินค้าประมงของทุกแปลงท่ีเข้าร่วม
โครงการเม่ือเทียบกับการท าการเกษตรท่ีไม่ได้เข้า

ร่วมฯ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 - 7

ผลผลิตสินค้าประมงของทุกแปลงท่ีเข้าร่วม
โครงการเม่ือเทียบกับการท าการเกษตรท่ีไม่ได้

เข้าร่วมฯ เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 7

ร้อยละของแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการ
รับรองมาตรฐานการผลิต (GAP) เม่ือเทียบกับ

แปลงท้ังหมด มากกว่า หรือเท่ากับ
ร้อยละ 60

มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดทุกคร้ัง 
แต่ไม่ทันก าหนดอย่างน้อย 

1 คร้ัง

มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดทุกคร้ัง
 และทันก าหนดทุกคร้ัง

ร้อยละ/ระยะเวลา 5 กวช.

2 ร้อยละของจ านวนเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) น้อยกว่าร้อยละ 100  -  -  - ร้อยละ 100 ร้อยละ 5 กวช.
3 ร้อยละด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนท่ีต้ังไว้ ได้ไม่ครบถ้วนตามแผนท่ีต้ังไว้
 น้อยกว่า 100%

 -  -  - ด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนท่ีต้ังไว้ ได้ครบถ้วนตามแผนท่ีต้ังไว้ 

ได้ครบ 100%

ร้อยละ 4 กวก.

4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานดัชนีพลังงานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
แบบฟอร์มท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ชายฝ่ังก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน นับต้ังแต่เดือน
เมษายน 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561โดยส่งให้กอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง ภายในวันท่ี 

10 ของเดือนถัดไป

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 – 1.99

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 2 – 5.99

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 6 – 9.99

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ข้ันตอน 4 ฝบท.

5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดน้ ามัน 1.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานดัชนีพลังงานส าหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้น้ ามันมาตรฐาน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน

แบบฟอร์มท่ีกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
ชายฝ่ังก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน นับต้ังแต่เดือน

เมษายน 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2561 โดยส่งให้กองฯ
 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

1.2  มีการจัดส่งส าเนาใบเสร็จค่าน้ ามันเช้ือเพลิงทุก
ประเภทของรถยนต์ทุกคัน

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานน้ ามัน 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 – 1.99

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานน้ ามัน 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 2 – 5.99

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานน้ ามัน 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 6 – 9.99

มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้พลังงานน้ ามัน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10

ข้ันตอน 4 ฝบท.

6 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการการลดกระดาษ < ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ 9.00-9.99 ≥ ร้อยละ10 ร้อยละ 4 ฝบท.
7 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน
เสนอแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 เร่ือง
 - มีการรายงานผลการด าเนินงานส่งให้กลุ่มพัฒนา

ระบบบริหารภายในเวลาท่ีก าหนดทุกเดือน
 - ส่งผลการด าเนินงานของแผนการพัฒนา

ประสิทธิภาพ พร้อมหลักฐานการแสดงถึง
ผลผลิตการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ข้ันตอน 4 กวค.

8 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีอยู่ในแผนการขับเคล่ือน
เฉล่ียทุกโครงการท่ีรับผิดชอบได้แล้วเสร็จร้อยละ 

80 – 84.99

ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีอยู่ในแผนการ
ขับเคล่ือนเฉล่ียทุกโครงการท่ีรับผิดชอบได้แล้ว

เสร็จร้อยละ 85.00 – 89.99

ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีอยู่ในแผนการขับเคล่ือน
เฉล่ียทุกโครงการท่ีรับผิดชอบได้แล้วเสร็จร้อยละ 

90.00 – 94.99

ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีอยู่ในแผนการ
ขับเคล่ือนเฉล่ียทุกโครงการท่ีรับผิดชอบได้แล้ว

เสร็จร้อยละ 95.00 – 99.99

ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีอยู่ในแผนการ
ขับเคล่ือนเฉล่ียทุกโครงการท่ีรับผิดชอบได้แล้ว

เสร็จร้อยละ 100

ระดับ 5 กวฟ.

9 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดการก ากับดูแลการทุจริต ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามท่ีได้รับ
มอบหมายและจัดส่งหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามท่ีได้รับ
มอบหมายและจัดส่งหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามท่ีได้รับ
มอบหมายและจัดส่งหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามท่ีได้รับ
มอบหมายและจัดส่งหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามท่ีได้รับ
มอบหมายและจัดส่งหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ระดับ 4 กวก.

10 ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง ต่ ากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.99 100 ร้อยละ 4 ฝบท.

11 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม <95.00 95.00 - 95.99 96.00 - 96.99 97.00 - 97.99 >98.00 ร้อยละ 5 กวก.
12 จ านวนผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์  -  -  - - 1 จ านวนเร่ือง 5 กวก.
13 ร้อยละเฉล่ียของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ตาม

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
<80 80.01 – 85.00 85.01 – 90.00 90.01 – 95.00 95.01 - 100 ร้อยละ 4 ฝบท.

14 ระดับความส าเร็จของการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ช่ัวคราวของส านักงบประมาณ

ไม่สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติ

 -  -  - สามารถด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติ

ระดับ 4 กวก.

15 ร้อยละเฉล่ียของรายการการเดินทางท่ีมีการหักล้างเงินยืมหรือเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศทันตามเวลาท่ีก าหนด

92 - 93.99 94 - 95.99 96 - 97.99 98 - 99.99 100 ร้อยละ 4 กวก.

16 ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้งและพันธ์ุ
สัตว์น้ าอ่ืนๆ)

>88 87 86 85 <84 ร้อยละ 5 กวก.

70
ส่วนท่ี 2 ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักและตัวช้ีวัดท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30%)

1 ประสิทธิภาพของการผลิตกุ้งทะเล <5.90 5.9 5.91 5.92 >5.93 ตัน/ลูกกุ้งล้านตัว 10 กวท.
2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือประชาชน เผยแพร่กระบวนงานให้บริการประชาชนตามคู่มือ

ประชาชนฯ ณ สถานท่ีให้บริการ
ปักหมุดจุดท่ีให้บริการประชาชนตามคู่มือ

ประชาชนฯ
ใช้เคร่ืองอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ 

(Smart Card Reader) เพ่ือทดแทนการใช้ส าเนา
เอกสารราชการ

รายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ. 2558 ของหน่วยงานของรัฐ

ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการใน
กระบวนงานการให้บริการตามคู่มือประชาชน

ระดับ 10 กวก.

3 ร้อยละความส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย (โครงการปูทะเล, โครงการ JICA, 
โครงการศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ และโครงการอ่ืนๆ)

60.00 - 64.99 65.00 - 69.99 70.00 - 74.99 75.00 - 79.99 80.00 - 100.00 ร้อยละ 10 ทุกหน่วยงาน

30
100

รวม

รวม
รวมท้ังหมด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ถ่ายทอดตัวช้ีวัดของผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในสังกัด กพช. รอบ 2/2561

ล าดับ ตัวช้ีวัดผลงาน คะแนนตามระดับเป้าหมาย หน่วยวัด น้ าหนัก 
ตัวช้ีวัด



ตัวชีว้ัดผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ ในสังกัด กพช. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่1  
ตัวชี้วัดบังคับ70% 



 

ตวัชี้ว ัดที่ 1 : ระดับความสำเรจ็ของการดำเน  นโครงการระบบส่งเสร  มเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
หน่วยว ัด   : ร  อยละของผลผล  ตที่เพ  ่มข  ้น และความสม่่าเสมอในการรายงานผลของหน ่วยงาน 
คำอธิบำย : ระด ับความสำเร็จของการดำเน นโครงการระบบส่งเสร มเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 หมายถ  ง 
การส ่งเสร  มให  เกษตรกรรวมกลุ ่มก ันผล  ตส  นค  าส ัตว  น้่าตามความเหมาะสมของตนเองเพ   ่อการลดต  นท ุน เพ  ่มผลผล  ต 
ยกระด ับมาตรฐานฟาร  ม โดยแปลงทีเ่ข  าร ่วม ปี 2559 - 2560 ต  องได  ร ับผลผล  ตส  นค  าเกษตรทีเ่พ  ่มข  ้น และแปลงที ่
เข  าร ่วม ปี 2561 ต  องได ร ับการรบัรองมาตรฐานฟาร  ม ฯ พร  อมจ ัดส ่งรายงานผลข  อมลูให  กองนโยบายและย ุทธศาสตร  
พ ัฒนาประมงอย่างสม่่าเสมอ 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 
กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ลำดับ ระดับควำมสำเร  จของกำรดำเน ินโครงกำรระบบส ่งเสร ิมเกษตรแบบแปลงใหญ ่ คะแนน 
1 ผลผล ตส นค าประมงของทุกแปลงที่เข  าร่วมโครงการเม ่อเทียบก ับการท่าการเกษตรที่ 1 

(วัดแปลงที่เข  า ไม่ได เข ารว่มฯ เพ  ่มข  ้นร  อยละ 5 - 7 
รว่มโครงการฯ ผลผล ตส นค าประมงของทุกแปลงที่เข  าร่วมโครงการเม ่อเทียบก ับการท่าการเกษตรที่ 

ไม่ได เข ารว่มฯ เพ  ่มข  ้นมากกว ่าร อยละ 7 
2 

ปี 59 – 60) 
2 ร อยละของแปลงที่เข  าร่วมได  รับการรับรองมาตรฐานการผล ต (GAP) เม อ่เทียบกับ 0 

(วัดทกุแปลงที่ แปลงทั้งหมด น  อยกว่าร  อยละ 60 
เข  าร่วมโครงการฯ ร อยละของแปลงที่เข  าร่วมโครงการได รับการรับรองมาตรฐานการผล ต (GAP) เม ่อ 

เทียบกับแปลงทั้งหมด มากกว่า หร อเท ่ากับร  อยละ 60 
1 

ปี 61) 
3 ความสม่่าเสมอในการรายงานผล  

 มีการรายงานผลตามแบบฟอร มทีก่ำหนดทุกครั้ง แต่ไม่ทันกำหนดอย่างน อย 1 ครั้ง 1 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร มทีก่ำหนดทุกครั้ง และท ันกำหนดทุกครั้ง 2 

เอกสำรอ ้ำงอ ิง : 1. ตรวจสอบผลการรับรองมาตรฐานฟาร  ม ฯ จากกองพ ัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานส นค  า 
ประมงและหล ักฐานเพ  ่อการส  บค น ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 
 2. กพจ. และ กพช. จัดส่งข อมูลราคาผลผล  ตของแปลงใหญ่ และราคาเฉลี่ยของแปลงอ  ่น ๆ ที่ตั้ง 
อยู่ภายในพ  ้นที่แปลงใหญ่ (หน่วย : บาทต่อก โลกรัม) ให  กนป.ตรวจสอบฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561 หากส่ง 
ล่าช  าตัด 1 คะแนน ท ุก ๆ 5 วัน 
 3. เกณฑ  การให คะแนนความสม่่าเสมอในการรายงานผล ตรวจจากเอกสารการรายงานผลตาม
แบบฟอร มที่กำหนด โดยหน่วยงานต องรายงานรอบเด อนละ 1 ครั้ง (ตัดยอด ณ ว ันที่ส ้นเด อน และรายงานกอง 
นโยบายและยุทธศาสตร  พ ัฒนาการประมง ภายในวันที่ 4 ของเด  อน เร ่มตั้งแต่เด อนเมษายน – กันยายน 2561) 
 4. ดำเน นการวัดกองว จัยและพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว  น้่าจ ด และกองว จัยและพ ัฒนาการ 
เพาะเลี้ยงสัตว  น้่าชายฝั่ง 
 *หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด  : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว น้่าชายฝัง่      โทรศัพท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล  : หัวหน ากลุ่มว จัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง            โทรศัพท  0 2562 0588 
หน่วยงำนด ำเนินกำร  :  1. ศูนย ฯ คุ งกระเบนฯ                 7. ศูนย ฯ ปากพนังฯ

2. ศพช.เขต 1 (ฉะเช งเทรา) 
3. ศพช.จันทบุรี 
4. ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร) 
5. ศพช.ประจวบคีรีขันธ  
6. ศพช.เขต 3 (สุราษฎร ธานี) 

 8. ศพช.ตรัง 
9. ศพช.พังงา 
10. ศพช.เขต 6 (สงขลา) 
11. ศพช.ปัตตานี 

    
 



 

ตัวช ี้ว ัดที ่2 : ร อยละของจำนวนเกษตรกรปราดเปร ่อง (Smart Farmer) 
หน่วยว ัด : ร อยละ 
ค ำอธิบำย : ร อยละของจ่านวนเกษตรกรปราดเปร ่อง ประจ่าปี 2561 หมายถ ง เกษตรกรที่ได รับการพัฒนา                
จนสามารถเป็นเกษตรกรปราดเปร ่องที่สามารถใช เทคโนโลยี มีความเข มแข็งและพ ่งพาตนเองได  โดยผ่านเกณฑ ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ก่าหนด และบันท กเป็นฐานข อมูลเรียบร อย พร อมจัดส่งข อมูลให กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร พัฒนาประมง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 
กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 

ลำดับ  ร้อยละของจำนวนเกษตรกรปรำดเปรื่อง ประจำปี 2561 คะแนน 
1 น อยกว่าร อยละ 100 1 
2 ร อยละ 100  5 

 
เอกสำรอ ้ำงอ ิง : 1. กองว จัยและพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว  น้่าจ ด/ชายฝั่ง รวบรวมข  อม ูล และสร ุปผลการพ ัฒนา 
เกษตรกรให เป ็นเกษตรกรปราดเปร ่องตามจำนวนเป  าหมายในแผนปฏ บัต งานประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร  อม 
จดัส่งให  กองนโยบายและยุทธศาสตร พัฒนาการประมง เป็นผู ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการประเม นผลการ 
ปฏ บัต ราชการ หากการรายงานผลล ่าช าตัดคะแนน 1 คะแนน ทุก ๆ 5 วัน 
2. กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏ บัต งานของกองว จัยและพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว  น้่าจ ด และ กองว จัยและ
พ ัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว  น้่าชายฝั่ง 
 *หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด  : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว น้่าชายฝัง่      โทรศัพท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล  : หัวหน ากลุ่มว จัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง            โทรศัพท  0 2562 0588 
หน่วยงำนด ำเนินกำร :  1. ศูนย ฯ คุ งกระเบนฯ   
 2. ศพช.เขต 1 (ฉะเช งเทรา)  
 3. ศพช.จันทบุรี  
 4. ศพช.เขต 2 (สมุทรสาคร)  
 5. ศพช.ประจวบคีรีขันธ   
 6. ศพช.เขต 3 (สุราษฎร ธานี)   
 7. ศูนย ฯ ปากพนังฯ 



 

ตัวช ี้ว ัดที ่3   : ร อยละด่าเน นการตามแผนการสร างความรู ความเข าใจแก่ประชาชน 
หน่วยว ัด : ร อยละ 
คำอธิบำย :  การดำเน  นการตามแผนการสร  างความรู  ความเข  าใจแก ่ประชาชน หมายถ  ง การที่หน ่วยงาน
จ ัดทำแผนการสร  างความรู ความเข  าใจแก ่ประชาชนในแต ่ละช่วงเวลา และดำเน นการตามแผนที่กำหนดโดยม ี
จุดมุ ่งหมาย เพ  ่อสร  างความร ับรู  ความเข  าใจ โดยเฉพาะเร ่องที่เป ็นนโยบายสำค ัญที่ต  องการส ่อสารให  ประชาชน
ร ับทราบ หร  อ เร ่องที่อยู ่ในความสนใจหร  อเป ็นการแก  ป ัญหาความเด  อดร  อนของประชาชน หร  อเป ็นการแจ  งข ่าว
เพ  ่อเต  อนหร  อ แจ  งมาตรการที่กำล ังจะม ีผลบ ังค ับใช  และม ีผลกระทบต ่อประชาชน ตลอดจนการชี้แจงแก  ข ่าว   
แจ  งข ่าวให  ความรู  เพ  ่อให  ประชาชนทราบว ่าหน ่วยงานหร  อร ัฐบาลจะดำเน  นการเร ่องใด อย ่างไร มุ ่งหมายจะ
แก  ป ัญหาใด การดำเน  นการด ังกล ่าวจะเป ็นประโยชน  ต ่อประเทศชาต  และประชาชนอย ่างไร ทั้งนี้ต  องคำน  งถ  ง
ความถ ูกต  องของ ข ่าวสาร ความรวดเร ็วท ันต ่อความจำเป ็นที่จะให  ประชาชนม ีความร ับรู  ความเข  าใจ และการ
สร  างความเช ่อมั่นใน รัฐบาล โดยพ จารณาการส ่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 
กำรดำเน ินกำร 

รายงานผลการดำเน  นงานพร  อมหล ักฐาน ตามแผนการสร  างความรู  ความเข  าใจแก่ ประชาชนที่
กำหนดไว  โดยให  หน ่วยงานจ ัดส ่งรายงานผลประจำเด  อนพร  อมหล ักฐานท ี่ช ัดเจนของต ัวช ี้ว ัดด ังกล ่าว ภายใน 
วันที่ 2 ของเด อนถัดไป 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : จะว ัดควำมครบถว้นของกำรดำเน ินกำรตำมแผนที่ตั้งไว ้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ ์กำรให้คะแนน 

1 ด่าเน นการตามแผนการสร างความรู ความเข าใจแก่ประชาชนที่ตั้งไว  ได  ไม ่ครบถ วนตามแผน ที่ตั้งไว  
น อยกว่า 100% 

5 ดำเน นการตามแผนการสร างความรู ความเข  าใจแก่ประชาชนที่ตั้งไว  ได  ครบถ วนตามแผนที่ตั้งไว  
ได ครบ 100% 

 
แหลง่ข ้อม ูล/ว ิธีกำรจัดเก บข ้อม ูล : 

1. กำหนดให  กลุ ่มว ชาการ กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง เป ็นหน ่วยงานที่ร ับผ ดชอบ   
ในการจัดเก็บข อมูลผลการปฏ บัต งานในการสร างความรู ความเข าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่มีแผนงานก่าหนดไว  
 2. ความถี่ในการจ ัดเก ็บข  อม ูล หน ่วยงานที่ม ีแผนการสร  างความรู  ความเข  าใจแก ่ประชาชนที่กำหนดไว  ให 
รายงานผลการปฏ  บัต เป็นรายเด อน โดยจัดส ่งให กลุ่มว ชาการ กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง 
ทราบภายในวันที่ 2 ของเด อนถัดไป 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด  : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว น้่าชายฝัง่     โทรศัพท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล  : หัวหน ากลุ่มว ชาการ โทรศัพท  0 2579 4496 
หน่วยงำนที่ดำเนินกำร : ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช.



 

ตัวช ี้ว ัดที่ 4  :  ระดับความสำเร็จของการดำเน นการตามมาตรการประหย ัดไฟฟ  า 
หน่วยว ัด  : ขั้นตอน 
ค ำอธิบำย : ความส่าเร็จของการด่าเน นการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถ ง การที่ส่วนราชการ
สามารถบร หารจัดการด านการใช พลังงานไฟฟ้าส่วนราชการได อย่างมีประส ทธ ภาพส่งผลให การใช พลังงานไฟฟ้า 
ส่วนราชการลดลงได อย่างน อยร อยละ 10 
เหตุผล : พล ังงานเป ็นป ัจจ ัยที่ส่าค ัญในการตอบสนองความต  องการของประชาชน ภาคธ ุรก  จและ
อ ุตสาหกรรม แต ่ประเทศไทยม ได  มีแหล่งพลังงานเช งพาณ  ชย ท่าให ต องพ  ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
แนวทางส่าค ัญทีจ่ะช่วยลดอ ัตราการเพ  ่มความต  องการใช พล ังงานของประเทศ ค  อ การส ่งเสร มให  มีการใช  พล ังงาน 
อย ่างม ีประส ทธ ภาพและประหย ัดในท ุกภาคส ่วน โดยเร ่มจากส ่วนราชการจะต  องด่าเน  นมาตรการลดใช  พล ังงานลง    
ให ได อย่างน อย 10% เพ  ่อเป็นตัวอย่างให  กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการประหย ัดใช พล ังงานไฟฟ  า 
สูตรกำรค ำนวณ :  

ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำมำตรฐำน  = (1.294 x จำนวนบุคลากร + 0.053 x พ  ้นที่ใช สอยภายในอาคาร 
+ 14.64xเวลาท่าการ+0.016xจ่านวนผู เข ามาใช บร การ)x(1.111xอ ุณหภูม ) 

 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำจริง หมำยถึง ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำที่ได้มำจำกใบแจ้งหนี้ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภำพกำรใช้ไฟฟ้ำ = ปร  มาณการใช ไฟฟ  ามาตรฐาน – ปร มาณการใช  ไฟฟ  าจร ง x 100 
(Energy Utilization index, EUI)                     ปร มาณการใช ไฟฟ  ามาตรฐาน 
 

เกณฑ ์กำรให้คะแนน :  

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก บข้อมูล : 
1. ปร มาณการใช ไฟฟ้าของม เตอร ประจ่าอาคารที่ใช เป็นที่ท่าการฯ โดยให ศูนย ในสังกัด กพช. แต่ละศูนย ฯ เป็นผู จด
บันท กการใช พลังงานไฟฟ้า และรายงานแยกจ่านวนปร มาณการใช พลังงานระหว่างอาคารท่าการกับบ านพัก 
รายงานให กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่งทราบ ภายในวันที่ 10 ของเด อนถัดไป (พร อมกับ
เอกสารรายงานข อมูลพ ้นฐานส่าหรับจัดท่าดัชนีพลังงาน) และให ส่งส่าเนาใบแจ งหนี้ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ
ทันทีท่ีได รับ หากส่งเอกสารและหลักฐานล่าช ากว่าก่าหนด จะถูกตัดคะแนนวันละ 0.01 คะแนน 
2. กรณีท่ีหน่วยงานมีอาคารใช เป็นที่ท่าการหลายอาคารจะใช คะแนนเฉลี่ย 
3. ศูนย ในสงักัด กพช. แตล่ะศูนย ฯ ต องเตรยีมข อมูลพ ้นที่ของอาคารทั้งหมด และข อมูลปร มาณการใช ไฟฟ้าของ
ม เตอร ประจ่าอาคาร 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หวัหน าฝ่ายบร หารทั่วไป   โทรศัพท   0 2579 2422  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช. 
 

ขั้นตอน รำยละเอยีดกำรด ำเน ินงำน คะแนน 

1 มีการรายงานข อมูลพ ้นฐานดัชนีพลังงานส่าหรับการประเม นปร มาณการใช ไฟฟ้ามาตรฐาน ประจ่าปี
งบประมาณ 2561 ตามหลักเกณฑ และว ธีการในแบบฟอร มที่กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง          
สัตว น้่าชายฝั่งก่าหนดได แล วเสร็จและครบถ วน นับตั้งแต่เด อนเมษายน 2561 ถ งเด อนส งหาคม 2561
โดยส่งให กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง ภายในวันที่ 10 ของเด อนถัดไป 

1 

2 มีผลการค่านวณ EUI ด านการใช พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงร อยละ 0 – 1.99 1 
3 มีผลการค่านวณ EUI ด านการใช พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงร อยละ 2 – 5.99 1 
4 มีผลการค่านวณ EUI ด านการใช พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วงร อยละ 6 – 9.99 1 
5 มีผลการค่านวณ EUI ด านการใช พลังงานไฟฟ้า มากกว่าหร อเท่ากับร อยละ 10 1 



 

สรุปหน่วยการใช ไฟฟ้า หน่วยงาน...................................................................................เด อน............................. .....................พ.ศ............................ 

หมายเลขเคร ่องวัด จดครั้งก่อน(เลขที่) วันที่จด) จดครั้งหลัง(เลขท่ีจด) วันที่จด จ่านวนหน่วย จ่านวนเง น 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

            หมายเหตุ : ให จัดสง่ส่าเนาใบแจ งหนี้ค่าไฟฟ้าให กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่งทุกเด อน (ภายในวันที่ 15 ของเด อน(  
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช ี้ว ัดที ่5 : ระดับความส่าเร็จของการด่าเน นการตามมาตรการประหยัดน้่ามัน 
หน่วยว ัด : ขั้นตอน 
ค ำอธิบำย : ความส่าเร็จของการด่าเน นการตามมาตรการประหยัดพลังงาน หมายถ ง การที่ส่วนราชการ
สามารถบร หารจัดการด านการใช น้่ามันเช ้อเพล งส่าหรับรถยนต ของทางราชการได อย่างมีประส ทธ ภาพ ส่งผลให 
การใช น้่ามันเช ้อเพล งภายในส่วนราชการลดลงได  อย่างน อยร อยละ 10  
เหตุผล : พลังงานเป็นปัจจัยที่ส่าคัญในการตอบสนองความต องการของประชาชน ภาคธุรก จและ อุตสาหกรรม แต่
ประเทศไทยม ได มีแหล่งพลังงานเช งพาณ ชย ท่าให ต องพ ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวทางส่าคัญที่จะช่วย
ลดอัตราการเพ ่มความต องการใช พลังงานของประเทศ ค อ การส่งเสร มให มีการใช พลังงาน อย่างมีประส ทธ ภาพและ
ประหยัดในทุกภาคส่วน โดยเร ่มจากส่วนราชการจะต องด่าเน นมาตรการลดใช พลังงาน ลงให ได อย่างน อย 10% เพ ่อเป็น
ตัวอย่างให กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศ โดยลดการน่าเข าน้่ามันจากต่างประเทศ 
สูตรกำรค ำนวณ : 

ปร มาณการใช น้่ามันมาตรฐาน    = 3.127 x จ่านวนบุคลากร + 4,516.722 
 
ปริมำณกำรใช้น้ ำมันจริง หมำยถึง ปริมำณกำรใช้น้ ำมันคิดจำกใบแจ้งหนี้/ใบเสร จค่ำน้ ำมันที่ไม่ได้เบิกจ่ำย 
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 
ดัชนีชี้วัดประส ทธ ภาพการใช น้่ามัน = ปร มาณการใช น้่ามันมาตรฐาน  – ปร มาณการใช น้่ามันจร ง x 100 
(Energy Utilization index, EUI)                        ปร มาณการใช น้่ามันมาตรฐาน 
 

ก่าหนดให ปร มาณการใช น้่ามัน หมายถ ง จ่านวนน้่ามันเช ้อเพล ง (ล ตร) ที่ใช ไปจร งในยานพาหนะของ
หน่วยงาน ที่เบ กจ่ายจากปั๊มน้่ามัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถ ง 31 ส งหาคม 2561 ได แก่ น้่ามันเบนซ น น้่ามนั
ดีเซล แก๊สโซฮอล  โดยรวบรวมจ่านวนหน่วยของเช ้อเพล งที่ใช ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเด อน 
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าน้่ามันเช ้อเพล งที่ใช ในการไปราชการตามโครงการหร อภารก จต่างๆ ของหน่วยงาน 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 

คะแนนการประเม นผลการประหยัดพลังงาน ค ดจากคะแนนเฉลี ่ยของแต่ละหน่วยงานในสังกัด             
กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั ่ง โดยก่าหนดเกณฑ การ ให คะแนนของแต่ละหน่วยงาน       
เป็นระดับขั้นของความส่าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ การให คะแนนเป็น 5 ระดับ พ จารณาความก าวหน า
ของขั้นตอนการด่าเน นงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ขั้นตอน รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน คะแนน 
1 1.1 มีการรายงานข อมูลพ ้นฐานดัชนีพลังงานส่าหรับการประเม นปร มาณการใช น้่ามันมาตรฐาน 

ประจ่าปีงบประมาณ 2561 ตามหลักเกณฑ และว ธีการในแบบฟอร มที่กองว จัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่งก่าหนดได แล วเสร็จและครบถ วน นับตั้งแต่เด อนเมษายน 2561 ถ งเด อน
ส งหาคม 2561 โดยส่งให กองฯ ภายในวันที่ 10 ของเด อนถัดไป 

0.5 

  1.2  มีการจัดส่งส่าเนาใบเสร็จค่าน้่ามันเช ้อเพล งทุกประเภทของรถยนต ทุกคัน 0.5 
2 มีผลการคำนวณ EUI ด านการใช พลังงานน้่ามัน โดยอยูใ่นช ่วงร อยละ 0 – 1.99 1 

3 มีผลการคำนวณ EUI ด านการใช พลังงานน้่ามัน โดยอยูใ่นช ่วงร อยละ 2 – 5.99 1 

4 มีผลการคำนวณ EUI ด านการใช พลังงานน้่ามัน โดยอยูใ่นช ่วงร อยละ 6 – 9.99 1 

5 มีผลการค่านวณ EUI ด านการใช พลังงานน้่ามัน มากกว่าหร อเท่าก ับร อยละ 10 1 



 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก บข้อมูล : 
ปร มาณการใช น้่ามันเช ้อเพล งให หน่วยงานรวบรวมลงในแบบฟอร มที่ก่าหนดและส่งส่าเนา   ใบแจ งยอดช่าระค่า
น้่ามันเช ้อเพล ง ให กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง ภายในวันที่ 10 ของเด อนถัดไป (พร อมกับ
เอกสารรายงานข อมูลพ ้นฐานส่าหรับจัดท่าดัชนีพลังงาน) หากส่งเอกสารและหลักฐานล่าช ากว่าก่าหนด จะถูกตัด
คะแนนวันละ 0.01 คะแนน 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หวัหน าฝ่ายบร หารทั่วไป   โทรศัพท   0 2579 2422  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปการเบ กจ่ายน้่ามันของ หน่วยงาน........................................................................................เด อน........................ ..................พ.ศ.......................... 

ล่าดับที่ ช ่อชน ด จ่านวน(ล ตร)/ก โลกรัม จ่านวนเง น 

1 แก๊สโซฮอล  91   

2 แก๊สโซฮอล  95   

3 E85   

4 E20   

5 เบนซ น   

6 ดีเซล   

7 ไบโอดีเซล   

8 แก๊ส LPG   

9 แก๊ส NGV   

หมายเหตุ : ให ส่งส่าเนาใบเสร็จให กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่งทุกเด อน (ภายในวันที่ 10 ของเด อน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ที ่ รายการ ต.ค 60 พ.ย 60 ธ.ค 60 ม.ค 61 ก.พ 61 มี.ค 61 เม.ย 61 พ.ค 61 ม .ย 61 ก.ค 61 ส.ค 61 ก.ย 61 
1 จ่านวนบุคลากร (คน)                         
  - ข าราชการทั้งหมด                         
  - ลูกจ างประจ่า                         
  - พนักงานราชการ                         
  - ลูกจ างชั่วคราว                         
  - ลูกจ าง (จ างเหมา)                         
  - นักศ กษาฝึกงาน                         
  - ข าราชการลาศ กษา                         
  - ข าราชการ/ลูกจ างประจ่าลาคลอดบุตร                         
  - ข าราชการ/ลูกจ างประจ่าลาบวช                         
  - อ ่น ๆ                         
2 จ่านวนผู เข ามาใช บร การ (คน)                         
  - ผู มาต ดต่อราชการ                         
  - ผู เข าใช ห องประชุม                         
  - ผู มาใช ห องสมุด                         
  - ผู มาใช บร การห องคอมพ วเตอร                          
  - ผู มาใช บร การ Upload PO                         
  - อ ่น ๆ                         
3 เวลาท่าการ (ชั่วโมง)                         
  - จ่านวนชั่วโมงท่างานปกต                          
  - จ่านวนชั่วโมงท่ีสั่งให มาปฏ บัต งานในวัน                         
  หยุดราชการหร อปฏ บัต งานล่วงเวลา                         
4 การออกพ ้นที่ (ครั้ง)                         
  - ไปราชการ/ประชุม/สัมมนา                         
  - ต ดต่อราชการ 2                       
  - อ ่น ๆ                         

แบบรายงานข้อมูลดชันีการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจ าเดือน ................................. 
หน่วยงาน....................................................ประจ าอาคาร................................................ 



 

ตัวช ี้ว ัดที ่6 :  ร อยละของความส่าเร็จในการด่าเน นการการลดกระดาษ 
หน่วยว ัด   : ร อยละ 
ค ำอธิบำย  : พ จารณาจากร อยละของความส่าเร็จในการด่าเน นการ ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประส ทธ ภาพในการ
ปฏ บัต งานตามมาตรการปรับปรุงประส ทธ ภาพในการปฏ บัต ราชการประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561  ในเร ่องการ
ลดกระดาษ โดยมีเป้าหมายงบประมาณในการจัดซ ้อกระดาษลดลงไม่น อยกว่าร อยละ 10 เม ่ อเปรียบเทียบกับ
จ่านวนเง นงบประมาณที่ได รับส่าหรับการซ ้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร อยละ < ร อยละ 7 ร อยละ 7.00-7.99 ร อยละ 8.00-8.99 ร อยละ 9.00-9.99 ≥ ร อยละ10 

 
แหลง่ข ้อม ูล/ว ิธีจัดเก บข ้อม ูล : 
พ  จารณาจากรายงาน ดังนี้ 
1. รายงานตามแบบฟอร มส่งให กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง ภายในว ันที ่15  ของทุกเด อนทาง e-mail: 
sunettra1990@gmail.com 
2. แบบฟอร  มลงนามร ับรองโดยห ัวหน  าฝ ่ายบร  หารทั่วไป และส ่งส่าเนาใบสั่งซ ้อท ุกฉบ ับโดยสแกนเอกสารแนบ ส่ง
ทาง e-mail : sunettra1990@gmail.com 
3. รายงานเฉพาะการจัดซ ้อ กระดาษ A 3 และ A 4 รวมถ  งกระดาษสีขนาดดังกล่าวด วย 
4. ไม่รวมการจัดซ ้อกระดาษในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ  และเง นนอกงบประมาณ 
5. กองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง ได ก่าหนดเป้าหมายงบประมาณในการจัดซ ้อกระดาษลดลง 
รอบที่ 2 ร อยละ 10 (นับสะสม) ตามส่านักงาน ก.พ.ร. หากการจัดซ ้อไม่สามารถลดลงได ตามแผนที่ก่าหนดไว ให 
ชี้แจงเหตุผลประกอบ 
6. กรณมี ีการปรับแผนฯ ให รายงานพร  อมชี้แจงเหตุผลประกอบ 
 
 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศัพท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บข้อมูล : หัวหน าฝ่ายบร หารทั่วไป         โทรศัพท   0 2579 2422  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sunettra1990@gmail.com
mailto:pimmesani@gmail.com
mailto:pimmesani@gmail.com


 

 
ตัวช ี้ว ัดที ่7  : ร อยละความส่าเร็จในการด่าเน นการการพัฒนาประส ทธ ภาพในการปฏ บัต งานของหน่วยงาน 
หน่วยว ัด  : ขั้นตอน 
คำอธิบำย  : มต  คณะร ัฐมนตร ีเม ่อว ันที ่1 ส  งหาคม 2560 เห ็นชอบก ับเร ่องการพ ัฒนาและปร ับปร ุงการ
ทำงานให  มีประส ทธ ภาพ เด  อนละ 1 งานหร อก จกรรม และตามข  อสั่งการนายกรฐัมนตรี เม ่อวันที่ 25 ส  งหาคม 
2560 เร ่องให  ต  ดตามกรณ ีต ัวชี้วัดเพ  ่อการปฏ ร ูปห ัวหน  าหน ่วยราชการ และหน ่วยราชการเช งผลส ัมฤทธ ์ โดยให  
เป ็นคะแนน พ  เศษเพ  ่อนำมาพ  จารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน 
กำรด ำเน ินกำร  : กำหนดให  หน ่วยงานม ีการพ ัฒนาและปร ับปร ุงการทำงานให  ม ีประส  ทธ  ภาพอย ่างน  อยเด  อนละ 1 
งานหร  อ ก  จกรรม เช ่น การใช  ระบบสารสนเทศ การป  องก ันและแก  ไขป ัญหาการท ุจร  ต การลดขั้นตอน และค ัดเล  อก
ก  จกรรม เพ  ่มเต  มอ ีก จากประเภทเร ่องที่ดำเน  นการใน 5 กล ุ่ม ได  แก ่ 1) การเพ  ่มการอำนวยความสะดวกให  แก ่
ประชาชน 2) การบ ูรณาการการทำงานระหว่างหน ่วยงาน 3) การป  องก ันและการแก ไขป ัญหาด  านท ุจร  ต 4) การเพ  ่ม
ประส  ทธ ภาพของ ส่วนราชการ และ 5) การประหย ัดทร ัพยากรโดยรอบที ่2 มีเร ่องที่ต องดำเน  นการ ดังนี้ 
1.  การเปิดใช งานระบบ e-payment ผ่านระบบ FSW ส นค าวัตถอุ ันตราย กคส.รับผ ดชอบ 
2. โปรแกรมประยุกต หนังส อกำกับการซ ้อขายสัตว น้่า (e-APD) กพช.รับผ ดชอบ 
3. การเพ  ่มช ่องทางย ่นคำขอร ับบร  การผ ่านระบบอ  เล ็กทรอน  กส  (คำขอตรวจโรงงาน(รายใหม ่) คำขอเกี่ยวก ับผล  ตภ ัณฑ 

คำขอออกใบรบัรองฯและเอกสารตรวจต ดตาม (Followup)) กตส. รบัผ ดชอบ 
4.  การตรวจสอบหล ักฐานเอกสารส ่วนบ ุคคลในการให  บร  การข น้/ต ่อทะเบ ียนเกษตรกรผ ่าน Smart card reader 
 สปก. รับผ ดชอบ 
5. QR Code ความรู เกี่ยวกับสัตว น้่าพันธุ ปรับปรุง 12 ชน ด กพอ.รับผ ดชอบ 
6.  การเพ  ่มช ่องทางการย  ่นคำขอและเอกสารหล ักฐานในการขอหน ังส  อร ับรองการขายภายในประเทศ 

(Certificate of Free Sale) ทาง e-mail กพก. รับผ ดชอบ 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ ์กำรให้คะแนน 
1 เสนอแผนการพัฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บัต งาน จำนวน 1 เร ่อง 

 - 
3 มีการรายงานผลการดำเน นงานส ่งให  กลุ ่มพ ัฒนาระบบบร  หารภายในเวลาที่กำหนดท ุกเด  อน 

 - 
5 ส ่งผลการดำเน  นงานของแผนการพ ัฒนาประส  ทธ ภาพ พร  อมหล ักฐานการแสดงถ  งผลผล  ต 

การพ ัฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บัต งาน 
 
แหลง่ข้อม ูล/วิธีกำรจัดเก บข้อม ูล : 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถ งช ่อแผนพัฒนาประส ทธ ภาพการท่างาน พร อมกำหนดเวลาเร ่มต นและส ้นสุด 
2.  เอกสารหล ักฐานที่แสดงถ งผลผล ตของแผนพัฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บัต งาน 
 *หมายเหตุ : คะแนนของหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หวัหน ากลุ่มว จัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าควบคุม       โทรศัพท   0 2561 4683  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  กลุม่ว จัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าควบคุม 
 
 
 
 



 

ตัวช ี้ว ัดที ่8 : ระดบัความสำเร็จของการดำเน นงานตามแผนการข ับเคล ่อนยุทธศาสตร ชาต  
หน่วยว ัด : ระดับ 
คำอธิบำย : ร อยละความสำเร็จของการดำเน  นงานตามแผนการข ับเคล ่อนย ุทธศาสตร  ชาต  เป ็นการ
ดำเน  นการตาม โครงการ/ก จกรรมที่ระบุไว แผนการข ับเคล ่อนยุทธศาสตร ชาต ของกรมประมง ปี 2561 ทีห่น่วยงาน
ร ับผ ดชอบ โดยวัดจากผลการดำเน นงานเม ่อเทียบกับเป้าหมายทั้งป ีรายละเอ ียดตามเอกสารประกอบที่แนบ 
 

เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ ์กำรให้คะแนน 

1 ดำเน นการตามเป้าหมายที่อยู ่ในแผนการขับเคล ่อนเฉลี่ยทุกโครงการที่รับผ ดชอบได แล วเสร็จ 
ร อยละ 80 – 84.99 

2 ด่าเน นการตามเป้าหมายที่อยู ่ในแผนการขับเคล ่อนเฉลี่ยทุกโครงการที่รับผ ดชอบได แล วเสร็จ 
ร อยละ 85.00 – 89.99 

3 ดำเน นการตามเป้าหมายที่อยู ่ในแผนการขับเคล ่อนเฉลี่ยทุกโครงการที่รับผ ดชอบได แล วเสร็จ 
ร อยละ 90.00 – 94.99 

4 ด่าเน นการตามเป้าหมายที่อยู ่ในแผนการขับเคล ่อนเฉลี่ยทุกโครงการที่รับผ ดชอบได แล วเสร็จ 
ร อยละ 95.00 – 99.99 

5 ดำเน นการตามเป้าหมายที่อยู ่ในแผนการขับเคล ่อนเฉลี่ยทุกโครงการที่รับผ ดชอบได แล วเสร็จ 
ร อยละ 100 

 
แหลง่ข้อม ูล/วิธีกำรจัดเก บข้อม ูล : 
1. หน่วยงานที่ด่าเน นการรายงานผลปฏ บัต งานให กองแผนงานทราบเป็นรายเด อน 
2. จัดส่งสรุปข อมูลผลการดำเน นงานรอบที่ 2 ให กองแผนงานภำยในวันที่ 10 กันยำยน 2561 
 *หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
หลักฐำนประกอบกำรประเม ินผล : 
1. รายงานผลการดำเน นงานประจำเด อน 
2. สรุปผลการดำเน นงาน 
3. ผลการเบ กจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS 
 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง            โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว จัยระบบและการจัดการฟาร มเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศพัท   0 2561 4678  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ศูนย ฯ ในสังกัด กพช. และ กวฟ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รำยละเอยีดเป้ำหมำยกำรดำเน ินงำนตำมแผนกำรขับเคล่ือนยทุธศำสตรช์ำติ 
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 
ล ำด ับ 

 
ชื่อโครงกำร 

แผนกำรดำเนินงำน 

หน่วยงำนที่ 
ดำเนินกำร 

เป ้ำหมำย 

1 โครงการพัฒนา 
คุณภาพส นค าเกษตรสู่
มาตรฐาน 

กพช จ่านวนฟาร มเพาะเลี้ยงและสถานประกอบการที่ได ร ับการตรวจประเม น 
ตามเกณฑ มาตรฐาน 8,300 แห่ง 

กพช. วัตถุด บสัตว น้่าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว น้่าผ่านเกณฑ มาตรฐาน ร อยละ 95 



 

 

ตัวช ี้ว ัดที ่9 : ระดับความสำเร็จในการดำเน  นการตามตัวช ี้วัดการกำกับด ูแลการทุจร ต 
หน่วยว ัด : ระดับ 
คำอธิบำย : พ  จารณาความสำเร็จในการดำเน นก จกรรมด  านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ  ่อให สอดคล  องตามกรอบการประเม นผลการปฏ บัต ราชการของส่วนราชการ ประจ่าป ีงบประมาณ 2561 
ตามท ี่ได รับมอบหมาย 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน เกณฑ ์กำรให้คะแนน 
1 ด่าเน นก จกรรมตามประเด็นค่าถามท่ีได รับมอบหมายและจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข อง 

ไม่น อยกว่าร อยละ 80 

2 ด่าเน นก จกรรมตามประเด็นค่าถามท่ีได รับมอบหมายและจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข อง 
ไม่น อยกว่าร อยละ 85 

3 ด่าเน นก จกรรมตามประเด็นคำถามที่ได รับมอบหมายและจัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข อง  
ไม่น อยกว่าร อยละ 90 

4 ด่าเน นก จกรรมตามประเด็นค่าถามท่ีได รับมอบหมายและจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข อง 
ไม่น อยกว่าร อยละ 95 

5 ด่าเน นก จกรรมตามประเด็นค่าถามท่ีได รับมอบหมายและจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข อง 
ไม่น อยกว่าร อยละ 100 

 
เงื่อนไข : ส่งหลักฐานให กองการเจ าหน าที่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 *หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ   โทรศพัท   0 2579 4496  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช ี้ว ัดที ่10 : ร อยละความส่าเร็จในการปฏ บัต ตามกฎหมายจ างงานคนพ  การในสังกัดกรมประมง 
หน่วยว ัด : ร อยละ 
คำอธิบำย :    ด วยรัฐบาลได มีนโยบายลดความเหล ่อมล้่าของสังคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การ
ของรัฐ โดยจะเร่งสร างโอกาส อาชีพ และการมีรายได ที่มั่นคงแก่ผู ที่เข าสู่ตลาดแรงงาน แสดงถ งการให ความส่าคัญ
กับ การบร หารราชการแผ่นด นที่มีประส ทธ ภาพและการส่งเสร มโอกาสการมีอาชีพของกลุ่มคนในสังคมซ ่งรวมถ ง
กลุ่ม คนพ การ ประกอบกับพระราชบัญญัต ส่งเสร มและพัฒนาคุณภาพชีว ตคนพ การ พ.ศ. 2550 และที่แก ไข
เพ ่มเต ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก่าหนดให หน่วยงานของรัฐที่มีหน าที่ปฏ บัต ตามกฎหมายจ างงานคนพ การซ ่งตาม 
มาตรา 33 ก่าหนดให หน่วยงานรัฐต องจ างงานคนพ การตามสัดส่วนที่กฎกระทรวงแรงงานก่าหนด หน่วยงานรัฐที่มี
ผู ปฏ บัต งาน ตั้งแต่ 100 คนต องรับคนพ การเข าท่างานจ่านวน 1 คน เศษของ 100 ถ าเก นห าส บคนต องรับคน
พ การเพ ่มอีกหน ่งคน หร อให สัมปทานตามมาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค จะรับคนพ การเข า
ท่างานตามมาตรา 33 สามารถด่าเน นการตามทางเล อกตามระเบียบว่าด วยหลักเกณฑ  ว ธีการ และเง ่อนไขการให 
สัมปทานฯ พ.ศ. 2558 โดยสามารถเล อกด่าเน นการได  7 ว ธี ได แก่ สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายส นค าหร อบร การ
จัดจ างเหมาช่วงงานหร อ จ างเหมาบร การโดยว ธีกรณีพ เศษฝึกงานจัดให มีอุปกรณ หร อส ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษา
ม อ การให ความ ช่วยเหล ออ ่นใดแก่คนพ การหร อผู ดูแลคนพ การ และคณะรัฐมนตรีได มีมต เม ่อวันที่  17 ตุลาคม 
2560 ก่าหนดให  หน่วยงานของรัฐเร่งดำเน นการจ างคนพ การให ครบอัตราส่วนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และมอบหมายให  รองนายกรัฐมนตรี (นายว ษณุ เคร องาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข องพ จารณาก่าหนดให การ
ปฏ บัต ตามกฎหมาย การจ างคนพ การในหน่วยงานของรัฐเป็นตัวชี้วัดของหัวหน าหน่วยงานของรัฐในการ
ประเม นผลการปฏ บัต งาน 

การน ับจำนวนผู  ปฏ  บ ัต  งาน เป ็นไปตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวงฯ กำหนด ซ ่งน ับจากจำนวน 
ผู ปฏ บัต งาน ได แก่ ข าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ างประจำ ซ ่งปฏ บัต งานจร ง ณ วันที ่1 ตุลาคม 2560 

 
สูตรในกำรคำนวณ : 

อ ัตราส่วนการจ างคนพ  การของกรมประมง = (จำนวนข าราชการ+ล ูกจ างประจำ+พนักงานราชการ )  
100 

หมายเหตุ : ผู ปฏ บัต งานตั้งแต่ 100 คนต  องรับคนพ  การเข าทำงานจำนวน 1 คน เศษของ 100 ถ าเก นห าส บคนต อง
รับคนพ  การเพ ม่อ ีกหน  ่งคน 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ ์กำรให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 
 *หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 

ระดับ 1 คะแนน ระดับ 2 คะแนน ระดับ 3 คะแนน ระดับ 4 คะแนน ระดับ 5 คะแนน 
ต่่ากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.99 100 



 

 

แหลง่ข้อม ูล/วิธีกำรจัดเก บ : 
กองการเจ  าหน  าที่จะพ  จารณาจากแบบรายงานผลการปฏ  บ ัต  งานตามกฎหมายจ  างงานคนพ  การที่ 

หนว่ยงานรายงานส่งถ งกองการเจ าหน าที่ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 พร อมแนบเอกสารหล ักฐาน ดังนี้ 
1 กรณีดำเน นการตามมาตร 33 ให แนบหล ักฐานสำเนาสม ุด หร อ สำเนาบัตรประจำตัวผู  พ  การ พร อมรับรอง

สำเนาถ ูกต  องของคนพ  การทีท่ำงานในหน่วยงาน 
2 กรณีดำเน นการตามมาตร 35 ให แนบหล ักฐานสำเนาสม ุด หร อ สำเนาบัตรประจำตัวผู  พ  การ พร  อม รบัรอง

สำเนาถ ูกต  องของคนพ  การที่ทำงานในหน ่วยงาน และสำเนาส ัญญาจ าง/สัญญาการให สัมปทาน ให  แนบ หลักฐานสำเนา
บัตรประจำตัวผู พ การหนังส อร ับรองการใช ส ทธ  
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน าฝ่ายบร หารทั่วไป    โทรศพัท   0 2579 8522  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช ี้ว ัดที่ 11    :        ร อยละของการเบ กจ่ายเง นงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ท ุกหน่วยงาน) 
หน่วยว ัด         :         ร อยละ 
ค ำอธิบำย        : พ  จารณาผลสำเร็จของการเบ กจ่ายเง นงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช อ ัตราการเบ กจ่าย เง น
งบประมาณรายจ ่ายภาพรวมของกอง/สำน ักงานประมงจ ังหวัด/กลุ่มที่ข ้นตรงกับอธ บดีที่เบ กจ ่ายในส ่วนกลาง/ ส ่วน
ภ ูม  ภาค เป ็นต ัวชี้ว ัดความสามารถในการเบ  กจ ่าย เช ่น กองว  จ ัยและพ ัฒนาประมงน้่าจ  ด กองว  จ ัยและ
พ ัฒนาการเพาะเลี้ยงส ัตว น้่าชายฝั ่ง กองว จ ัยและพ ัฒนาประมงทะเล จะรวมงบประมาณของกอง/ศ ูนย  โดยจะใช  
ข  อม ูลการเบ  กจ ่ายเง  นงบประมาณจากระบบบร  หารการเง  นการคล ังภาคร ัฐแบบอ  เล ็กทรอน  กส  (GFMIS) ณ ว ันที่ 
14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น 

การให คะแนนจะพ  จารณาตามความสามารถในการเบ กจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ หน่วยงาน
เทียบเท่าก ับวงเง นงบประมาณท ี่ได รับ
สูตรกำรคำนวณ : 
 

K = x x 100 
          y 

โดยท ี่   K = ร อยละของการเบ กจ่ายเง นงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
x = เง นงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบ กจ่าย 
y = วงเง นงบประมาณรายจ่าย ภาพรว ม ที่ได รับ 

หมำยเหตุ   y = วงเง  นงบประมาณรายจ ่าย ภ า พ ร ว ม ที ่ได  ร ับ หมายถ  ง งบประมาณที ่ได  ร ับ
จ ัดสรรจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 จากระบบบร หารการเง นการคลังภาครัฐแบบอ เล็กทรอน กส  
(GFMIS) ของหน่วยงาน 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร อยละ <95.00 95.00 – 95.99 96.00 – 96.99 97.00 – 97.99 >98.00 
หมำยเหตุ : ค ่าเป  าหมายร  อยละการเบ  กจ ่ายเง  นงบประมาณรายจ ่ายภาพรวม ตามทีค่ณะร ัฐมนตร ีกำหนดเม อ่ 
12 ก ันยายน 2560 เห ็นชอบกำหนดเป  าหมายการเบ  กจ ่ายงบประมาณประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส ้นกันยายน 2561 เท่าก ับร อยละ 96.00 
เงื่อนไข : 1) การคำนวณงบประมาณรายจ ่ายภาพรวมของสำน ักงานเลขาน ุการกรม ไม ่รวมงบประมาณสำหร ับ 
ผู บร หาร (อธ บดี และรองอธ บดี 3 ท่าน) และงบประมาณของผู เช ี่ยวชาญ 

2) การคำนวณงบประมาณรายจ ่ายภาพรวมของห ัวหน  าผู  ตรวจราชการกรม พ  จารณาจากการเบ  กจ ่าย 
งบประมาณภาพรวมของส านักงานประมงจังหว ัดทั้งหมด และท ี่กองแผนงานจัดสรรให กับผู ตรวจราชการกรม 

3. การคำนวณงบประมาณรายจ ่ายภาพรวมของผู  ตรวจราชการกรมในแต ่ละเขต พ  จารณาจากการ 
เบ กจ่ายงบประมาณภาพรวมของส่านักงานประมงจังหวัดในเขตนั้นๆ 

4) วงเง นงบประมาณ รายจ่าย ภ า พ ร ว ม ที่หน่วยงานได รับตัดยอด ณ วันที่ 15 ส งหาคม 2561 (การโอน
ให  หน ่วยงานหล ังว ันที่ 15 ส  งหาคม 2561 จะนำไปค  ดรวมก ับหน ่วยงานผู  เป ็นคนโอนงบประมาณ ยกเว น  
เง นงบประมาณท ี่หน่วยงานขอรับการจัดสรรเพ ม่เต มจากงบบร หารส่วนกลาง) 

5) การค่านวณงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ไม่มีหน่วยเบ กจ่ายในส่วนภูม ภาค โดยฝากเบ กกับ
หน่วยงานอ ่น เช่น กองบร หารจัดการเร อประมงและการท่าประมง จะนำยอดเง นงบประมาณที่ฝากเบ กมา ค ดรวมกับต นสังกัด
ค อกองบร หารจัดการเร อประมงและการท่าประมง ซ ่งจะไม่เอาไปค ดรวมกับยอดเง นงบประมาณของหน่วยงานที่รับฝากเบ กจ่าย 

ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ   โทรศพัท   0 2579 4496  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ทุกหน่วยงานในสังกัด กพช



 

 

ตัวช ี้ว ัดที ่12 : จำนวนผลงานว จัยนำไปใช ประโยชน  
หน่วยว ัด : จำนวนเร ่อง 
คำอธิบำย : • ผลงานว  จ ัยด  านประมงที่นำไปใช ประโยชน  หมายถ  ง ผลงานว จ ัยและพ ัฒนาที่กลุ ่มเป  าหมาย 
ได  แก่ เกษตรกร ประชาชน ภาคเอกชน ผู  สนใจ หร  อหน ่วยงานต ่าง ๆ น่าไปใช  ประโยชน  โดยประเม  นผลจาก 
เกษตรกรทีน่ำไปใช  ประโยชน  ปร  มาณผลผล  ตทีไ่ด  รายได  ทีเ่พ  ่มข  ้นระหว่างก ่อนและหล ังการนำผล  ตภัณฑ  ใหม ่หร  อ 
งานว จัยหร อองค ความรู ไปใช  โดยไม ่คำน งว่าผลงานว  จัยส  ้นสุดปีใด 

• มีผลงานว จัยทีก่ลุ่มเป้าหมายนำไปใช ประโยชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
• การวัดผลสำเรจ็ของผลงานว จัยทีก่ลุ่มเป้าหมายนำใช ประโยชน  ต องมีหลักฐานถูกต  องและ ครบถ วนสำหรับ

ผลงานว จัยแต่ละเร ่อง ดังนี้ 
 
กรณ ีที ่1 : มีการใช ประโยชน โดยเกษตรกร หร อภาคเอกชน ฯลฯ 

หลักฐำน รำยละเอยีดกำรดำเน ินงำน 
1 มีผลงานว จัยที่ดำเน นการแล วเสร็จ 
2 มีการจัดท่าแผนงาน/โครงการเพ ่อถ่ายทอดผลงานว จัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

และม ีการดำเน นการถ ่ายทอดผลงานว จัย 
3 มีการนำไปใช ประโยชน  
4 สรุปผลการนำงานว  จัยมาใช ประโยชน ตามหัวข อที่กำหนด 
5 มีหลักฐานครบถ วน และส่งในระยะเวลาที่ก่าหนด 

 
กรณีที่ 2 : การบร  หารจดัการ ควบค ุมและส ่งเสร  ม ฯลฯ 

หลักฐำน รำยละเอยีดกำรดำเน ินงำน 
1 ระบุประเด็นปัญหา ข อขัดแย ง ข อร องเรียน ฯลฯ 
2 ค นคว า รวบรวมผลงานว จัยแล วเสร็จในเร ่องท ี่เกี่ยวข อง 
3 มีการนำผลงานว  จัยไปใช ประโยชน ในข อ 1 
4 สรปุผลการนำงานว จัยไปใช ประโยชน  ตามหัวข  อที่กำหนด 
5 มีหลักฐานครบถ วนและมีการสรุปผลการน่างานว จัยมาใช ประโยชน ตามหัวข  อ 

ทีก่ำหนด 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน :  *หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
1. สำหรับหน่วยงำนที่รบัผิดชอบจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

ระดับคะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
จำนวนเร ่อง 1 2 

 
2. สำหรับหน่วยงำนที่รบัผิดชอบจ ำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 คะแนน 
จำนวนเร ่อง 1 



 

 

ว ิธีกำรประเม ินผล : 
 
กรณ ีที ่1 

1. หนว่ยงานมีผลงานว จัยที่ดำเน  นการแล วเสร็จและสามารถผลักดันให มีการใช ประโยชน  โดยส่งผลงานว จัยที่
ตีพ มพ  เผยแพร่แล วในปีที่ผ่านๆ มา หร อในปีปัจจุบัน 

2. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเพ  ่อถ่ายทอดผลงานว จัยส ู่กลุ่มเป้าหมายและม ีการดำเน  นการถ่ายทอด 
ผลงานว จัยหร อ การถ ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีการนำไปใช ประโยชน /ผลงานจากผู รับการถ ่ายทอด 
4. สรุปผลการนำงานว  จัยมาใช ประโยชน ตามหัวข อทีก่ำหนด 
5. หนว่ยงานสรุปผลการดำเน นงาน พร อมหลักฐานการดำเน นงานให ครบถ วนและส่งกองแผนงาน ภำยใน 10 

กันยำยน 2561 
 
กรณ ีที ่2 

1. หนว่ยงานมีประเด็นปัญหา ข อขัดแย ง ข อร องเรียน 
2. ผลงานว จัยที่แล วเสร็จ 
3. มีการนำผลงานว  จัยมาแก ปัญหา ข อขัดแย ง ข อร องเรียน 
4. สรุปผลการนำงานว  จัยมาใช ประโยชน ตามหัวข อทีก่ำหนด 
5. หนว่ยงานสรุปผลการดำเน นงาน พร อมหลักฐานการดำเน นงานให ครบถ วน และส่งกองแผนงาน ภำยใน 10 

กันยำยน 2561 
 
เงื่อนไข : 
1. มีผลงานว จัยที่กลุ่มเป้าหมายนำไปใช ประโยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. หนว่ยงานที่รับผ ดชอบในการดำเน นการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 หน่วย ได แก ่ 
- กองว จัยและพ ัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองว จัยและพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าจ ด (กพจ.) กองว จัยและพ ัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว  น้่าชายฝั่ง (กพช.) กองว จัยและพ ัฒนาประมงน้่าจ  ด (กปจ.) กองว จัยและพ ัฒนาพ ันธุกรรมสัตว  น้่า 
(กพก.) หน ่วยงานละ 2 เร ่อง 
- กองว จัยและพ ัฒนาเทคโนโลยีอ ุตสาหกรรมสัตว น  า (กอส.) กองตรวจสอบคุณภาพส นค  าประมง (กตส.) และกอง
ว จัยและพ ัฒนาอาหารสัตว  น  า (กพอ.) กองว จัยและพ ัฒนาส ุขภาพสัตว  น้่า (กพส.) หน่วยงานละ 1 เร ่อง 



 

 

2. นอกจากรายงานผลการดำเน  นงานตัวชี้วัดนี้ จะต องม ีการสรุปผลการนำงานว จัยมาใช ประโยชน  ของแต่ละเร ่อง 
ตามหัวข  อดังนี้ 

- ช ่องานว จัย 
- วัตถุประสงค ของงานว จัย 
- ประเภทงานว จัย (พ  ้นฐาน/ประยกุต /ว จัยและพ ัฒนา) 
- วันที่เผยแพร่งานว  จัย 
- ชอ่งทางการเผยแพร ่
- ผู ใช ประโยชน จากงานว จัย/ประชาชน/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด รับรู และน างานว จัยมาใช ประโยชน  
- ระยะเวลาที่นำไปใช  
- มีการจ ัดเก็บข อมูลเพ  ่อประเม นผลล ัพธ เปรียบเทียบก ่อน-หลัง การน างานว จัยไปใช  เช่น ผลผล ตต นทุน รายได  
หร อ อ  ่น ๆ / หร อ ผลจากการประกาศใช มาตรการกฎ ระเบียบ 
- ความสอดคล องของผลประโยชน ที่ได รับวัตถุประสงค ของงานว จัย 
- ความสอดคล องของงานว จัยที่มีตอ่นโยบาย ยุทธศาสตร  แผนงานและตัวชี้วัดของกระทรวงฯ 
- งานว จัยที่ได รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ หร  องานว จัยที ่ได รับรางวัล หร อมีการจดส ทธ บัตร หร อ ยกระดับเป็น
นว ัตกรรมของหน่วยงาน (ถ้ำม ี) 

3. ผลงานว จัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช ประโยชน ของแต่ละเร ่องจะต องประกอบด วยหล ักฐาน ดังนี้ 
 
กรณ ีที ่1  
- ผลงานว จัยที่ได รับการตีพ  มพ  เผยแพร่แล ว 
- กระบวนการถ่ายทอดหร  อส่งผ่านเพ  ่อการน าไปใช ประโยชน  เช่น หลักสูตรฝึกอบรม ดูงานการประชุมการจัด
น ทรรศการ หร ออ  ่น ๆ 
- กลุ่มผู นำไปใช ประโยชน  และ/หร อ ได รับประโยชน  เช่น รายช ่อเกษตรกร สถานที่กลุ่มเป้าหมาย (บุคคล/กลุ ่ม)             
ที่นำมาใช ประโยชน  ภาพถ่าย หล ักฐานต่าง ๆ เป็นต น 
- สรุปผลประโยชน ที่กลุ่มเป้าหมายได รับจากการน างานว จ ัยไปใช ประโยชน  
 
กรณ ีที ่2  
- ประเด็นปัญหา ข อขัดแย ง ข อร องเรียน 
- ผลงานว จัยแล วเสร็จในเร ่องท ี่เกี่ยวข  อง 
- มีการนำผลงานว จัยมาแก ปญัหา ข อขัดแย ง ข อร องเรยีน อาจออกเป็นมาตรการ กฎระเบียบเป็นต น 
- สรุปผลประโยชน ที่กลุ่มเป้าหมายได รับจากการน างานว จัยไปใช ประโยชน  
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ   โทรศพัท   0 2579 4496  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  กวก. ศพช.ระยอง และ ศพช.เขต 6 สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวช ี้ว ัดที ่13 : ร  อยละเฉลี่ยของจำนวนหน่วยเบ กจ่ายในสังกัดที่สามารถปฏ บัต งานด านบัญช ีตามเกณฑ การ 
ประเม  นผลการปฏ  บัต งานด านบัญช ีของกรมบัญชีกลาง 
หน่วยว ัด : ร อยละ 
คำอธิบำย : ร  อยละเฉลี่ยของจำนวนหน ่วยเบ  กจ ่ายในส ังก ัดที่สามารถปฏ  บ ัต  งานด  านบ ัญชี ตาม
เกณฑ  การ ประเม นผลการปฏ  บัต  งานด านบ ัญชีของกรมบ ัญชีกลาง หมายถ ง ร อยละเฉลี่ยของจำนวนหน ่วยเบ กจ่าย
ในสังก ัดใน ส ่วนภ ูม  ภาคที่สามารถด าเน  นการตามเกณฑ  การประเม  นผลการปฏ  บ ัต  งานด  านบ ัญช ีของ
กรมบ ัญชีกลางประจำปี งบประมาณ 2561 ได  ครบถ  วน ถ ูกต  อง จำนวน 9 กอง ได  แก่ กองตรวจสอบค ุณภาพ
ส  นค  าประมง กองตรวจการประมง กองว จ ัยและพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงส ัตว น้่าชายฝั ่ง กองว จ ัยและพ ัฒนาประมง
ทะเล กองว  จ ัยและพ ัฒนาการเพาะเลี้ยงส ัตว  น้่าจ  ด กองว  จ ัยและพ ัฒนาประมงน้่าจ  ด กองว  จ ัยและพ ัฒนาส ุขภาพ
ส ัตว  น้่า กองว  จ ัยและพ ัฒนาอาหารส ัตว  น้่า และกองว  จ ัยและพ ัฒนาพ ันธ ุกรรมส ัตว  น้่า โดยจะรวบรวมผลการ
ปฏ  บ ัต  งานส ้นส ุดเพ ียงเด  อน กรกฎาคม 2561 
สูตรกำรคำนวณ : 

X = Y / Z * 100 
X = ร อยละเฉลี่ยของจำนวนหน่วยเบ กจ่ายในสังก ัดที่สามารถปฏ บัต งานด านบัญช ี ตามเกณฑ การประเม นผลการ
ปฏ บัต งานด านบัญช ีของกรมบัญช ีกลาง 
Y = จำนวนหน่วยเบ กจ่ายที่สามารถปฏ บัต งานด  านบัญช ี ตามเกณฑ การประเม นผลการปฏ บัต งานด านบัญช ีของ
กรมบัญชีกลางได  ครบถ วน ถูกต อง ทุกเร ่อง ทุกข  อ 
Z = จำนวนหน่วยเบ กจ่ายในสังก ัดทั้งหมด 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 
กำหนดเกณฑ ์กำรให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ร้อยละ 
1 น อยกว่าหร อเท่าก ับร  อยละ 80.00 
2 ร อยละ 80.01 – 85.00 
3 ร อยละ 85.01 – 90.00 
4 ร อยละ 90.01 – 95.00 
5 ร อยละ 95.01 - 100 

 
แหลง่ข ้อม ูล / ว ิธีกำรจัดเก บข้อม ูล : 

รายงานผลการดำเน นงานของกองต ่าง ๆ  ที่มีหนว่ยเบ กจ ่ายในสังก ัดส่วนภ ูม ภาค จำนวน 9 กอง ตามเกณฑ  
การประเม นผลการปฏ บัต งานด านบัญช ีตามท ี่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 
 
ผู้ก ำกับตัวช้ีวัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศัพท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บข้อมูล : หัวหน าฝ่ายบร หารทั่วไป        โทรศัพท   0 2579 2422  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ศูนย ฯ ในสังกัด กพช. และ หน.ฝบท.



 

 

 
ตัวช ี้ว ัดที ่14 : ระดับความสำเร็จของการขออนุมัต ค่าใช จ่ายในการเด นทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของสำนักงบประมาณ 
หน่วยว ัด       : ระดับความสำเร็จ 
ค ำอธิบำย  : การขออน ุม ัต  ค ่าใช  จ ่ายในการเด  นทางไปราชการต ่างประเทศชั่วคราวของส่าน ักงบประมาณ
หมายถ  ง การจ ัดส ่งเอกสารหล ักฐานที่ครบถ  วนและถ ูกต  องสำหร ับประกอบการขอทำความตกลงค ่าใช  จ ่ายมาย ัง 
กองประมงต ่างประเทศก ่อนการเด  นทางไม ่น  อยกว ่า 20 ว ันทำการ (กรณ ีรายการเด  นทางไม ่ได  บรรจ ุอยู ่ใน 
แผนการเด  นทางไปราชการต ่างประเทศชั่วคราว) เน ่องจาก สำน ักงบประมาณของให  กรมประมงถ  อปฏ  บ ัต  ตาม 
หล ักเกณฑ  และว ธีปฏ บ ัต  ในการขออน ุม ัต  ค ่าใช จ ่ายในการเด  นทางไปราชการต ่างประเทศชั่วคราวที่กำหนดให           
ขอทำความตกลงค ่าใช  จ ่ายไปย ังสำน ักงบประมาณก ่อนการเด  นทางไม ่น  อยกว่า 15 วันทำการ และจะต  องให สำน ัก
งบประมาณพ  จารณาให ความเห็นชอบก่อนที่จะเด นทางไปราชการต่างประเทศ 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 

ลำดับ เกณฑ ์กำรให้คะแนน คะแนน 
1  ไม่สามารถดำเน นการตามหลักเกณฑ และว ธีปฏ บัต  1 
2  สามารถดำเน นการตามหลักเกณฑ  และว ธีปฏ บัต  5 

*หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
แหลง่ข ้อม ูล/ว ิธีจัดเก บข ้อม ูล : 
1. ข อมูลวันที่ในการรับเอกสารหล ักฐานที่ครบถ วนและถูกต  องสำหรับประกอบการขอท่าความตกลงค่าใช จ่าย 
2. กองประมงต ่างประเทศวัดภาพรวม 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ    โทรศพัท   0 2579 4496  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  กวก.



 

 

 
ตัวช ี้ว ัดที ่15 : ร อยละเฉลี่ยของรายการการเด  นทางที่ม ีการห ักล  างเง  นย  มหร  อเบ  กค ่าใช จ ่ายในการเด  นทางไปราชการ
ต่างประเทศทันตามเวลาที่กำหนด 
หน่วยว ัด : ร อยละ 
คำอธิบำย : ร อยละเฉลี่ยของรายการการเด นทางที่มีการหักล างเง นย มหร อเบ กค่าใช จ่ายในการเด นทางไป ราชการ
ต่างประเทศทันตามเวลาที่ก่าหนด หมายถ ง หน่วยงานต่างๆ สามารถกำกับและควบคุมข าราชการที่ เด นทางกลับจาก
การเด นทางไปราชการต่างประเทศ ให รวบรวมเอกสารสารหลักฐานและจัดท่าใบส่าคัญจากการเด นทางไปราชการ
ต่างประเทศ เพ ่อประกอบการหักล างเง นย มหร อเบ กค่าใช จ่ายได ถูกต องและครบถ วน พร อมจัดส่งให กองประมง
ต่างประเทศดำเน นการลดยอด ภายใน 14 วัน หลังกลับจากการเด นทาง เพ ่อจัดส่งให กองคลังด่าเน นการต่อไป (ทั้งนี้ 
หมายรวมถ งรายการเด นทางที่อยู่/ไม่อยู่ในแผนการเด นทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราว) 
 
สูตรกำรคำนวณ: 
ร อยละของรายการเด นทาง = จำนวนใบสำคัญที่ส่งหักล างหร อเบ กกับกองประมงต่างประเทศ ทันภายในกำหนด 

จำนวนรายการทัง้หมดที่เก  ดข ้น 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน: 
ก่าหนดช่วงปรับเกณฑ การให คะแนน +/- ร อยละ ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยก่าหนดเกณฑ การให คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร อยละ 92 – 93.99 94 – 95.99 96 – 97.99 98 – 99.99 100 

*หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
แหลง่ข ้อม ูล/ว ิธีจัดเก บข ้อม ูล: 
1. ข อมูลวันที่ในการลดยอดเง  นของระบบงานกอง 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ    โทรศพัท   0 2579 4496  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  กวก. 



 

 

ตัวช ี้ว ัดที่ 16  : ค่าใช จ่ายรวมต่อรายได รวม (เง นทุนหมุนเวียนในการผล  ตพ ันธุ ปลา พันธุ กุ งและพ ันธุ สัตว  น้่าอ ่น ๆ ) 
หน่วยว ัด : ร อยละ 
คำอธิบำย : ค่าใช จ ่ายรวม หมายถ ง ค่าใช จ่ายประจำปีบ ัญชี 2561 ตามงบการเง น โดยไม่น ับรวมค ่าเส ่อม
ราคา หร  อ ค่าใช จ่ายที่เพ ่มในระหว่างปีนอกเหน อจากการประมาณการ รายได  รวม หมายถ  ง ผลรวมของรายได  
ประจำป ีบัญชี 2561 จากการจ่าหน่ายพันธุ ปลา พันธุ กุ งและ พันธุ สัตว น้่าอ ่น ๆ รายได ดอกเบี้ยเง นฝากธนาคาร และ
รายได อ ่น ๆ 
 

เกณฑ ์กำรให้คะแนน :  
*หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 

เกณฑ ์กำรให้คะแนน คะแนน 
> ร อยละ 88 1 
ร อยละ 87 2 
ร อยละ 86 3 
ร อยละ 85 4 

< ร อยละ 84 5 

เงื่อนไข 
 
 

 
สูตรการคำนวณ : ค่าใช จ่ายรวม ประจำปีบัญชี 2561 x 100 
                                      รายได รวมประจำปีบัญช ี 2561 

 
 
แหลง่ข้อม ูล/วิธีจัดเก บข้อม ูล : 
รายงานผลการเบ กจ่ายและรายได ของหน่วยงานเป็นรายเด อน 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ   โทรศพัท   0 2579 4496  
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ศูนย ฯ ในสังกัด กพช. และ กวก. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
ตัวชี้วัดตำมภำรกิจหลัก และ 

ตัวชี้วัดที่ผู้บงัคับบัญชำ  
มอบหมำย 30% 



 

 

ตัวช ี้ว ัดที ่17 : ประส ทธ ภาพของการผล ตกุ งทะเล 
หน่วยว ัด : ตัน/ลูกก ุ งล านตัว 
คำอธิบำย : ประส  ทธ  ภาพของการผล  ตกุ  งทะเล หมายถ  ง การว ัดจากปร  มาณผลผล  ตกุ  งทะเล (เฉพาะก ุ งขาว
แวนนาไม) จากการเพาะเลี้ยงที ่ได  จากฟาร  มที่ข ้นทะเบ ียนก ับกรมประมงและม ีการออกหน ังส  อกำก ับการจำหน ่าย 
สัตว น้่า โดยม ีผลผล ต ต้ังแต่ 1 ต ุลาคม 2560 ถ ง 15 ก ันยายน 2561 โดยคำนวณจากข  อม ูลผลผล  ตและล ูกพ ันธุ กุ  ง 
ในระบบ Shrimp center ของกรมประมงเท่านั้น 
สูตรกำรคำนวณ : 

ผลผล ตกุ งทะเล (ตัน/ลูกกุ งล านตัว) =                  
ผลผลตกุ งขาวฯ

 
ในระบบ

 
Shrimpcenter

 
(ต ัน)

 
                 จ่านวนลูกกุ งขาวฯ ในระบบ Shrimp center ที่ปล่อยย อนหลัง 3 เด อน (ล านตัว) 
 
เกณฑ ์กำรให้คะแนน : 
ก่าหนดชว่งปรับเกณฑ การให คะแนน +/- 0.01 ตนั/ลูกกุ งล านตัว ต่อ 1 คะแนน โดยก่าหนดเกณฑ การให คะแนน ดังนี ้

ประสทิธิภำพ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลผลิตกุ้งทะเล 

(ตัน/ลูกกุ้งล้ำนตัว) 
<5.90 5.90 5.91 5.92 >5.93 

*หมายเหตุ : คะแนนของแต่ละหน่วยงานที่ได้จะเท่ากับคะแนนของ ผอ.กพช. 
 
แหลง่ข ้อม ูล/ว ิธีกำรจัดเก บข ้อม ูล : 
1. รวบรวมข  อม ูลปร  มาณล ูกพ ันธุ  และผลผล  ตกุ  งขาวฯ ในระบบ Shrimp center และคำนวณหาประส  ทธ  ภาพ 
การผล ตกุ งขาวฯ รายเด อน 
2. จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข องให กลุ่มพัฒนาระบบบร หารภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 
 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บข้อม ูล : หวัหน ากลุ่มว จัยและพ ัฒนาการผล ตกุ งทะเล โทรศพัท  0 2579 2421 
หน่วยงำนดำเนินกำร :  ศูนย ฯ ในสังกัด กพช. และ กวท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวชี้วัดที่ 18 : ระดับความส่าเร็จของการด่าเน นงานตามคู่ม อประชาชน 
หน่วยวัด : ระดับ 
คำอธิบำย :  ระดับความส่าเร็จของการดาเน นงานตามคู่ม อประชาชน หมายถ ง การก่ากับดูแลการให บร การ 
คู่ม อประชาชนตามพระราชบัญญัต การอานวยความสะดวกในการพ จารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏ บัต งานและการให บร การตามคู่ม อประชาชนหร อไม่ เพ ่อให  
สอดคล องกับตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประมง 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
1 เผยแพร่กระบวนงานให บร การประชาชนตามคู่ม อประชาชนฯ ณ สถานที่ให บร การ  
2 ปักหมุดจุดที่ให บร การประชาชนตามคู่ม อประชาชนฯ 
3 ใช เคร ่องอ่านบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค  (Smart Card Reader) เพ ่อทดแทนการ

ใช ส่าเนาเอกสารราชการ 
4 รายงานการด่าเน นงานตามพระราชบัญญัต การอ่านวยความสะดวกในการพ จารณา

อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ของหน่วยงานของรัฐ 
5 ส่ารวจความพ งพอใจการให บร การในกระบวนงานการให บร การตามคู่ม อประชาขน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก บข้อมูล : 
1. รายงานการด่าเน นงานตามพระราชบัญญัต การอ่านวยความสะดวกในการพ จารณาอนุญาตของทาง 
ราชการพ.ศ. 2558 ของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบฟอร มที่แนบ 
2. ส่าเนาแบบสอบถามความพ งพอใจ/ไม่พ งพอใจต่อการให บร การ 
3. หน่วยงานส่งหลักฐาน ข อ 1 – 2 ไปยัง กลุ่มว ชาการ ภำยในวันที่ 27 สิงหำคม 2561 
 
ผู้กำกับตัวช ี้ว ัด : ผู อ่านวยการกองว จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว น้่าชายฝั่ง  โทรศพัท  0 2561 4759 
ผู้จัดเก บขอ้ม ูล : หัวหน ากลุ่มว ชาการ    โทรศพัท   0 2579 4496  
 
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร :  ศูนย ฯ ในสังกัด กพช. , กวท. และ กวก. 
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แบบรายงานการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานของรัฐ 

ของ................(ระบุชื่อหน่วยงาน)...................... 

----------------------------------------------------------- 

1. สถานะการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

จ ำนวนคู่มือส ำหรับประชำชน 
ที่จัดท ำทั้งหมด 

จ ำนวนที่เผยแพร่ 
ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จ ำนวนทีเ่ผยแพร่  
ณ จุดบริกำร 

หมำยเหตุ 

 
 

   

 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 

2.1 สถิติการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 กันยายน 2561) 

จ านวนเรื่องที่
ให้บริการทั้งหมด 

จ านวนเรื่องท่ีแล้วเสร็จ
ตามคู่มือส าหรับประชาชน  

จ านวนเรื่องท่ีล่าช้ากว่าคู่มือ
ส าหรับประชาชน* 

จ านวนเรื่องร้องเรียน* 

    
 

* หน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการและด าเนินการอย่างไร กรณีมีเรื่องล่าช้ากว่าคู่มือส าหรับ
ประชาชน และ/หรือมีผู้รับบริการร้องเรียน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

 ข้อมูลงานบริการที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก 

ชื่องานบริการ  จ านวนเรื่องท่ีแล้วเสร็จ
ตามคู่มือส าหรับประชาชน  

จ านวนเรื่องท่ีล่าช้ากว่าคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

จ านวนเรื่องร้องเรียน 

1.    
2.    
3.    
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2.2 รูปแบบ/วิธีการ และการเผยแพร่ขั้นตอนในกระบวนงานให้บริการตามคู่มือประชาชนฯ ณ 
สถานที่ให้บริการของหน่วยงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้าการปักหมุดของหน่วยงาน และการใช้เครื่อง
อ่านบัตรประชาชน (โปรดแนบภาพประกอบ) 

 
 
 
 
 

 

2.3 อธิบายระบบการก ากับและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ (การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพื่อปรับปรุงบริการ) ของหน่วยงาน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ  (เพ่ือน ำข้อมูลไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ตัวอย่ำงที่ดี 
(Best Practices) ให้แก่หน่วยงำนอื่น ๆ) 

เช่น e-payment e-licence เป็นต้น 
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4. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ประสานงาน ...................................................  เบอร์โทรที่ติดต่อสะดวก............................................. 

Email :  ................................................... 
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รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ของ................(ระบุชื่อหน่วยงาน)...................... 

ล า
ดับ
ที ่

ชื่องานบริการ ระยะเวลา
การ
ให้บริการ 

จ านวนเรื่องท่ี
แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนดใน
คู่มือ 

จ านวนเรื่องท่ี
ล่าช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดในคู่มือ 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1 การออกหนังสือ
รับรองสุขภาพสัตว์
น ้าเพื่อการส่งออก 

390 นำที     

2 การออกหนังสือ

รับรองยืนยันการ

น้าเข้ากุ้งทะเลเพ่ือ

การเพาะพันธุ์ 

1 วันท ำ
กำร 

    

3 การขึ นทะเบียน

ฟาร์มเพาะเลี ยงกุ้ง

ทะเลเพื่อการน้าเข้า

มาเพาะพันธุ์ 

18 วันท ำ
กำร 

  

 

  

 

 



แบบสอบถามความพงึพอใจ / ไม่พงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร 

หน่วยงาน..................................................................... 

เดือน.................................พ.ศ............. 

 
ขอ้ช้ีแจง   กรุณาท าเครื่องหมายในขอ้ทีต่รงกบัความเป็นจรงิและในช่องที่ตรงกบัความคิดเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญงิ 
 

2.  อาย ุ      1)  ต า่กว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี        6)  60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

      1)  ประถมศึกษา       2)  มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทยีบเท่า 

      3)  ปรญิญาตรี       4)  สูงกว่าปรญิญาตรี     
 

4.  สถานภาพของผูม้ารบับริการ 

     1)  เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร            2)  ผูป้ระกอบการ  

     3)  ประชาชนผูร้บับริการ      4)  องคก์รชมุชน/เครอืขา่ยองคก์รชมุชน 

     5) อื่นๆ  โปรดระบ ุ………………………………………. 

 

 
 
 

ประเด็น/ดา้น 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความไม่พงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจนอ้ย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

1. ดา้นเวลา 

 1.1  การใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด 

     

 1.2  ความรวดเรว็ในการใหบ้ริการ      

2.  ดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

 2.1 การตดิป้ายประกาศหรอืแจง้ขอ้มลูเกี่ยวกบั         

     ข ัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

     

2.2 การจดัล  าดบัข ัน้ตอนการใหบ้รกิารตามที่ประกาศไว ้      

2.3 การใหบ้ริการตามล าดบัก่อนหลงั เช่นมาก่อนตอ้ง 

    ไดร้บับรกิารก่อน 

     

 

 

 

 

  ตอนที่ 1  ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2  ความพงึพอใจ / ไม่พงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร 



ประเด็น/ดา้น 
ระดบัความพงึพอใจ ระดบัความไม่พงึพอใจ 

พอใจมาก พอใจ พอใจนอ้ย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

3.  ดา้นบคุลากรที่ใหบ้รกิาร 

3.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้หบ้รกิาร 

     

3.2 ความเต็มใจและความพรอ้มในการใหบ้ริการอย่างสุภาพ      

3.3 ความรูค้วามสามารถในการใหบ้รกิาร เช่น สามารถ 

    ตอบค าถาม ชี้แจงขอ้สงสยัใหค้ าแนะน าได ้เป็นตน้ 

     

3.4 ความซือ่สตัยสุ์จรติในการปฏบิตัิหนา้ทีเ่ช่น  ไมข่อ 

    สิง่ตอบแทน, ไมร่บัสนิบน, ไมห่าผลประโยชน ์

    ในทางมชิอบ 

     

3.5 การใหบ้ริการเหมอืนกนัทุกรายโดยไมเ่ลอืกปฏบิตัิ      

4.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

4.1 ความชดัเจนของป้าย สญัลกัษณ ์ประชาสมัพนัธบ์อก 

    จดุบรกิาร 

     

4.2 จดุ /ช่อง การใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมและเขา้ถงึได ้

    สะดวก 

     

4.3 ความเพยีงพอของสิง่อ  านวยความสะดวก เช่น ทีน่ ัง่รอ 

     รบับรกิาร น า้ดื่ม  หนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ 

     

4.4  ความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิาร        

5.  ท่านมคีวามพงึพอใจ / ไมพ่งึพอใจต่อการใหบ้ริการใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัใด 

     

 

 

 

 
ปญัหา  1. ................................................................................................................................. 

  2. ................................................................................................................................. 

ขอ้เสนอแนะ   1. .. ................................................................................................................................. 

  2. .. ................................................................................................................................. 

 
 ขอขอบคุณในความร่วมมอืที่ท่านไดเ้สยีสละเวลาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการในครัง้น้ี 

 

 
วนัที.่.............เดอืน...............................พ.ศ......... 

 

ตอนที่ 3   ปญัหา / ขอ้เสนอแนะ 

 


