
ตัวชี้วัด : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชน 
           รอบท่ี 2 ประจ้าปี 2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 
หน่วยวัด : ขั้นตอน และความสม ่าเสมอในการรายงานผล 
ค้าอธิบาย : ระดับความส่าเร็จของการด่าเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้่าชุมชน
ภายใต้แผนปฏิบัติการฟ้ืนฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 หมายถึง  
การด่าเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้่าชุมชนเป้าหมายที เข้าร่วมโครงการฯ เพื อสร้างรายได้ให้
ชุมชนในพ้ืนที ของอ่าเภอที ได้รับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
จากอุทกภัย ปี 2562 โดยมีการติดตามและเก็บข้อมูลการด่าเนินงานในกิจกรรมที เกี ยวข้องตามแบบบันทึก
ข้อมูลประจ่าแหล่งน้่าชุมชนที เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวมแบบสอบถามของผู้บริหาร เจ้าหน้าที   
และคณะกรรมการบริหารจัดการประจ่าแหล่งน้่าชุมชนจากแหล่งน้่าที เข้าร่วมโครงการฯ จ่านวน 1,436 แห่ง  
เพื อน่าข้อมูลมาใช้ส่าหรับประเมินการด่าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งมีการจัดท่ารูปเล่มรายงานสรุปผลการ
ด่าเนินงานโครงการฯ และจัดส่งข้อมูลให้กองโครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ขั้นตอน ความส้าเร็จของการด้าเนนิโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้้าชุมชน ประจา้ปี 2563 คะแนน 
1 รวบรวมแบบสอบถามของผู้บริหาร เจ้าหน้าที  และคณะกรรมการบริหารจัดการประจ่าแหล่งน้่า

ชุมชน ตามค่าเป้าหมายและจัดส่งภายในระยะเวลาที ก่าหนด 
1 

2 ด่าเนินการตามข้ันตอนที  1 และจัดส่งแบบบันทึกข้อมูลประจ่าแหล่งน้่าชุมชนที เข้าร่วมโครงการฯ  
ตามเป้าหมายแหล่งน้่าที ได้รับ 

2 

3 ด่าเนินการตามขั้นตอนที  1 - 2 และจัดส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการด่าเนินงานโครงการฯ ภายใน
ระยะเวลาที ก่าหนด 

3 

ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสม้่าเสมอในการรายงานผล 

1 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ประจ่าเดือนตามแบบฟอร์ม กปม.31 ที ก่าหนดทุกครั้ง  
แต่ไม่ทันก่าหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง 

1 

2 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ประจ่าเดือนตามแบบฟอร์ม กปม.31 ที ก่าหนดทุกครั้ง  
และทันก่าหนดทุกครั้ง 

2 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. ส่านักงานประมงจังหวัดรวบรวมแบบสอบถามส่าหรับผู้บริหาร (ชุด A) เจ้าหน้าที  (ชุด B)  และ
คณะกรรมการบริหารจัดการประจ่าแหล่งน้่าชุมชน (ชุด C) ตามค่าเป้าหมายที ก่าหนด และจัดส่งมายัง กคพ. 
ภายในวันที  1 กันยายน 2563 
 2. ส่านักงานประมงจังหวัดติดตามและเก็บข้อมูลการด่าเนินงานในกิจกรรมที เกี ยวข้องตามแบบบันทึก
ข้อมูลประจ่าแหล่งน้่าชุมชนที เข้าร่วมโครงการฯ (ภาคผนวก 13 ในคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ) ตามเป้าหมาย 
ที ได้รับ และจัดส่งมายัง กคพ. ภายในวันที  15 กันยายน 2563 
 3. ส่านักงานประมงจังหวัดจัดส่งรูปเล่มรายงานสรุปผลการด่าเนินงานโครงการฯ มายัง กคพ. ภายใน
วันที  15 กันยายน 2563 
   
 

 
4. ให้ส่านักงาน… 
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 4. ให้ส่านักงานประมงจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1. - 3. มายังกองโครงการอันเนื องมาจาก
พระราชด่าริและกิจกรรมพิเศษ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที  dof.spkk@gmail.com  

5. เกณฑ์การให้คะแนนความสม ่าเสมอในการรายงานผลในขั้นตอนที  4 และ 5 ตรวจจากเอกสาร 
การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ประจ่าเดือนตามแบบฟอร์ม กปม.31 ที ก่าหนด โดยหน่วยงานต้องรายงาน
ภายในวันที  25 ของทุกเดือนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที  dof.spkk@gmail.com  

6. กองโครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริและกิจกรรมพิเศษ รวบรวมข้อมูล และเป็นผู้ตรวจเอกสาร
หลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
หลักฐานประกอบการประเมิน 
 1. แบบสอบถามส่าหรับผู้บริหาร (ชุด A) เจ้าหน้าที  (ชุด B)  และคณะกรรมการบริหารจัดการประจ่า 
แหล่งน้่าชุมชน (ชุด C) ตามค่าเป้าหมายที ก่าหนด  
 2. แบบบันทึกข้อมูลประจ่าแหล่งน้่าชุมชนที เข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที ได้รับ  
 3. รูปเล่มรายงานสรุปผลการด่าเนินงานโครงการฯ โครงการฯ ภายในระยะเวลาที ก่าหนด 
ผู้ก้ากับตัวช้ีวัด : ผอ.กองโครงการอันเนื องมาจากพระราชด่าริและกิจกรรมพิเศษ เบอร์ภายใน 14706
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ     เบอร์ภายใน 14216 
หน่วยงานที่ด้าเนินการ : ส่านักงานประมงจังหวัด 19 จังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่านักงาน… 
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ส้านักงานประมงจังหวัดที่ด้าเนินการและค่าเป้าหมายที่ก้าหนด 

หมายเหตุ : * ข้อ 1. ค่าเป้าหมายที ก่าหนด (ขั้นตอนที  1) ให้ส่านักงานประมงจังหวัดด่าเนินการให้ผู้ที เกี ยวข้อง
กับโครงการฯ กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม และนัดหมายในการรวบรวมข้อมูลที กรอกเสร็จแล้ว ได้แก่ ชุด A 
ส้าหรับผู้บริหาร (ประมงจังหวัด) ชุด B ส้าหรับเจ้าหน้าที่ (หัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที และประมงอ่าเภอที 
รับผิดชอบโครงการฯ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ) และชุด C ส้าหรับตัวแทนคณะกรรมการฯ 
ประจ้าแหล่งน้้าชุมชน จ้านวน 2 ราย/แหล่งน้้า (ตัวแทนสมาชิกในชุมชน) โดย กคพ. จะด่าเนินการจัดส่ง
แบบสอบถามให้ สนง.ปจ. ในภายหลัง ทั้งนี้ หากมีค่าสั งกรมประมง เรื อง ย้ายข้าราชการ ให้ สนง.ปจ.  
ลดจ่านวนค่าเป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน  

* ข้อ 2. ค่าเป้าหมายที ก่าหนด (ขั้นตอนที  2) ให้ส่านักงานประมงจังหวัดด่าเนินการรวบรวมและ
จัดส่งแบบบันทึกข้อมูลประจ่าแหล่งน้่าชุมชนที เข้าร่วมโครงการฯ แบบฟอร์มตามภาคผนวก 13 ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้่าชุมชน 

 

ที ่ ส้านักงาน
ประมง
จังหวัด 

*1. จ้านวนแบบสอบถามตามค่าเป้าหมายทีก่้าหนด (แห่ง) *2. จ้านวนแหล่งน้้า
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตาม

เป้าหมายท่ีได้รับ (แห่ง) 

1.1 ผู้บริหาร (ราย) 
(ประมงจังหวัด) 

1.2 เจ้าหน้าที่ (ราย) 
(หัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที และ

ประมงอ่าเภอที รับผิดชอบโครงการฯ) 

1.3 คณะกรรมการฯ ประจ้า
แหล่งน้้าชุมชน (ราย) 

(ตัวแทนสมาชิกในชุมชน) 

1 พิษณุโลก 1 8 88 44 
2 เพชรบูรณ ์ 1 5 30 15 
3 สุโขทัย 1 4 20 10 
4 พิจิตร 1 12 210 105 
5 กาฬสินธุ ์ 1 11 134 67 
6 มุกดาหาร 1 7 98 49 
7 ขอนแก่น 1 7 20 10 
8 นครพนม 1 5 70 35 
9 มหาสารคาม 1 8 194 97 

10 อุดรธาน ี 1 7 144 72 
11 อุบลราชธาน ี 1 25 480 240 
12 ยโสธร 1 16 192 96 
13 อ่านาจเจรญิ 1 12 210 105 
14 ร้อยเอ็ด 1 18 540 270 
15 ศรีสะเกษ 1 12 210 105 
16 บุรีรัมย ์ 1 12 120 60 
17 สกลนคร 1 16 76 38 
18 ตราด 1 5 30 15 
19 สระแก้ว 1 3 6 3 




