
รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว)..จัตุรงค  นวมนา......................

ตําแหนง...นักวิชาการประมง  ......... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1.1 จัดเตรียมพอแมพันธุปลาและเพาะพันธุปลา (2 ครั้ง/เดือน) <8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง 15.00

1.2 ยายพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยงฯ (2 ครั้ง/เดือน) <8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง 5.00

1.3 ดูแลความสะอาดบริเวณบออนุบาลและบอเลี้ยงพอแมพันธุ และกระชัง

พอแมพันธุปลา จํานวน 2 ครั้ง/เดือน
<8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง 10.00

1.4 ยายลูกปลาลงบออนุบาล (2 ครั้ง/เดือน) <8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง 5.00

1.5 จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงาน

ตาง ๆ  (2 ครั้ง/เดือน) <8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง 10.00

1.6บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 2 ครั้ง/เดือน <8 ครั้ง 8 ครั้ง 9 ครั้ง 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง 15.00

2. ติดตั้ง/เก็บ เคร่ืองสูบน้ํา 

เขา -ออก

2.1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เขา -ออก (บออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุปลา) 

จํานวน 3 ครั้ง/เดือน

ขาด <8 ครั้ง ขาด 8 ครั้ง ขาด 9 ครั้ง ขาด 10-11 ครั้ง ≥12 ครั้ง
5.00

3. จัดเก็บอุปกรณท่ีใชใน

การเพาะเลี้ยง (อวน, กา

ละมัง, สวิง, ฯลฯ)

3.1 เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง อุปกรณบรรจุพันธ

ปลา จํานวน 6 ครั้ง/เดือน

ขาด <30 ครั้ง ขาด 30-31 ครั้ง ขาด 32-33 ครั้ง ขาด 34-35 ครั้ง ≥36 ครั้ง

5.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน
ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า



4.บริการตรวจวัดคุณภาพ

น้ําและใหคําแนะนําแก

เกษตรกร

4.1 ใหบริการตรวจวัดคุณภาพน้ําและใหคําแนะนําแกเกษตรกรท่ีมาของรับ

บริการอยางถูกตองและทันเวลา < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 15.00

5. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

5.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน
10.00

6. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

6.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวา

กําหนด4 วัน

ชากวา

กําหนด3 วัน

ชากวากําหนด

 2  วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตรงตาม

กําหนด

5.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว)..สุปราณี  สุวรรณพิทักษ......................

ตําแหนง...นักวิชาการประมง  ......... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

ตัวชี้วดั/ผลงาน

1 2 3 4 5

1.1 รอยละของพันธุปลาที่ผลิตเพ่ือจําหนายเปนไปตามแผน < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 30.00

1.2 รอยละความเสียหายของไขปลาที่เพาะพันธุ/ครั้ง
เสียหายมากกวา

 50%
เสียหาย 30% เสียหาย 20 % เสียหาย 10 % ≤ 9% 15.00

1.3 รอยละของการตรวจการแปลงเพศปลานิลท่ีเปนเพศผู 75.0-79.99 80.0-84.99 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0-100 10.00

1.4 รอยละของการวัดความพึงพอใจตอการใหบริการเงินทุนฯ (คะแนนเต็ม 5) <3 3.0-3.49 3.5-3.99 4.0-4.49 4.5-5.0 5.00

2. งานคลินิคเกษตรเคลื่อนที/่

จังหวัดเคลื่อนที่
 2.1 ดําเนินการออกหนวยบริการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที/่จังหวัดเคลื่อนที่ไดครบ

ตามกําหนดทุกครั้ง
≥ 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

3. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา

และใหคําแนะนําการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแกเกษตรกร

 4.1 รอยละของการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําและใหคําแนะนําแกเกษตรกร

< 4 ครั้ง 4-5 ครั้ง 6-7 ครั้ง 8-9 ครั้ง 10 ครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที/่ความรับผิดชอบ
ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ผลิตพันธุปลาเพ่ือจําหนาย

 ตามแผนงานเงินทุนฯ



4. ควบคุมดูแลการรักษา

ความสะอาด และความเปน

ระเบียบเรียบรอยบริเวณ

สถานที่ผลิตพันธุปลานิล

ผลประเมินความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ของสถานที่และอุปกรณ

 จากผูดูแล
นอยกวา 85% 85-90% 91-94% 95-99% 100% 10.00

5. การปฏิบัติตามคาํสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

การปฏิบัติตามคาํสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

5.00

6. การปฏิบัติตามคาํสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

- การปฏิบัติตามคาํสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

5.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว)..สําเริง  ใหญกลา.....................

ตําแหนง...เจาพนักงานประมง  ......... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1.ขับรถพาเจาหนาที่ไป

ทําธุระ

ขับรถพาเจาหนาที่ไปทําธุระ < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 70.00

2.ชวยงานตรวจรับรองฟารมชวยงานตรวจรับรองฟารม < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10.00

3. ชวยงานอบรมเกษตรกร ชวยงานอบรมเกษตรกร < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมาย

- การปฏิบัติตามคาํสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

100.00

ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

รวม

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว)..ศศธิร  ขันธทอง......................

ตําแหนง...เจาหนาที่ประมง...... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 5

1. ตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินคาประมง

 1.1 รอยละของการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมไดตามแผน < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

1.2 รอยละของการตรวจสอบปจจัยการผลิตจากแหลงเลี้ยงไดตามแผน < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

1.3 รอยละของการเก็บตัวอยางวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงเพ่ือ

สงตรวจวิเคราะหไดตามแผน

< 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

2. ใหบริการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําและ

ใหคาํแนะนําการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ําแก

เกษตรกร

2.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ควบคุม

< 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 15.00

3. ตรวจประเมินโรง

เพาะพันธุสัตวน้ํา

3.1 รอยละการตรวจประเมินฟารม สอ.3 สอ.4, สถานกักกันสัตวน้ํา 

และโรงเพาะฟกของหนวยงาน

< 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 15.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)



4. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมาย

- การปฏิบัติตามคาํสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว)..บุษกร  อยูมา......................

ตําแหนง...เจาพนักงานการเงินและบัญช.ี..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1. จัดทํารายงานการเงิน

และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเปนประจําทุก

เดือน

1.2 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานทุกงาน/โครงการ และจัดสงไดทัน

ตามกําหนด

ชากวา

กําหนด

มากกวา 2 วัน

ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด

วันที่ 3

ตามกําหนด

วันที่ 2 25.00

2. รอยละการเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตาม

แผน

2. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (จาก

ระบบGFMIS ทุกกิจกรรมรวมที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานอื่นๆ  )

< 89.00 89.0 - 90.99 91.0 - 92.99 93.0 - 94.99 ≥ 95.0

25.00

3. บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มี

การเบิกจาย - บันทึกบัญชีเงนิงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณทุกครั้งที่มีการ

เบิกจาย

< 89.00 89.0 - 90.99 91.0 - 92.99 93.0 - 94.99 ≥ 95.0

20.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนางานฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

15.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน

ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)



5. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน
15.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/นาง/ นางสาว)..สาวิตรี  วนัหนา.....................

ตําแหนง...เจาหนาที่ธุรการ...... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1. บันทึกลงทะเบียนรับ-

สงเอกสาร อิเล็กทรอนิกส

กรมประมง และจาก 

E-mail ของศพจ.

สมุทรปราการ

1.1 เปดเช็คเอกสารรับ-สง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค และจาก

 E-mail ใหเปนปจจุบัน และรายงานใหผูเก่ียวของทราบทันทีเมื่อมี

เอกสารดวน

ไมเปนปจจุบัน

และไมรายงาน

ใหผูเก่ียวของ

ทราบ มากกวา 

3 ครั้ง

ไมเปนปจจุบัน

และไมรายงาน

ใหผูเก่ียวของ

ทราบ  3 ครั้ง

เปนปจจุบันแต

ไมรายงานให

ผูเกี่ยวของทราบ

 2 ครั้ง

เปนปจจุบันแต

ไมรายงานให

ผูเกี่ยวของทราบ

 1 ครั้ง

เปนปจจุบัน

และรายงานให

ผูเกี่ยวของ

ทราบทันที

15.00

2. จัดพิมพเอกสาร 

โตตอบ ถึงหนวยงานที่

เก่ียวของ

2.1 จัดพิมพเอกสาร โตตอบ ถึงหนวยงานที่เก่ียวของภายในกําหนดเวลา ชากวากําหนด

  5 วัน

ชากวากําหนด

  3 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

เสร็จตาม

กําหนด

เสร็จกอน

กําหนด 15.00

3. จัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานเปนประจําทุก

เดือน

3.1 จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน/ไตรมาสสงสํานักงาน

เกษตรและสหกรณ

ชากวากําหนด

  5 วัน

ชากวากําหนด

  3 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

เสร็จตาม

กําหนด

เสร็จกอน

กําหนด

10.00

4. ประสานงานและ

ตรวจสอบจํานวนลูกพันธุ

ปลาเพ่ือจําหนาย

4.1 จํานวนครั้งของการตรวจสอบจํานวนลูกพันธุปลาเพ่ือจําหนายให

เปนปจจุบัน

สัปดาหละ 1 

ครั้ง

สัปดาหละ 2 

ครั้ง

สัปดาหละ 3 

ครั้ง

สัปดาหละ 4 

ครั้ง

เปนปจจุบัน

อยูเสมอ

15.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน

ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)



5.ความสําเร็จของการ

กรอกการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานลงในระบบ 

DPIS

5.1 รอยละความสําเร็จของการกรอกการประเมินผลการปฏิบัติงานลง

ในระบบ DPIS ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
< 89.00 85.0-89.99 90.0-94.99 95.0-99.99 100 15.00

6. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนางานฯ

6.1 การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

15.00

7. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

7.1 การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

15.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน ครั้งที่ 1

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว)..ฉัตรพร  วิจิตรกูล..................... ลงนาม..........................................................................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท..................................... ลงนาม..........................................................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1. ตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินคาประมง

 1.1 รอยละของการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมไดตามแผน < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

1.2 รอยละของการตรวจสอบปจจัยการผลิตจากแหลงเลี้ยงไดตามแผน < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

1.3 รอยละของการเก็บตัวอยางวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงเพ่ือ

สงตรวจวิเคราะหไดตามแผน

< 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

2. ตรวจประเมินโรง

เพาะพันธุสัตวน้ํา

3.1 รอยละการตรวจประเมินฟารม สอ.3 สอ.4, สถานกักกันสัตวน้ํา 

และโรงเพาะฟกของหนวยงาน

< 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 15.00

3. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมาย

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

15.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

       ครั้งท่ี 2

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)



4. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมาย

- การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว)..ชาตรี  ทองอินทร.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

- จัดเตรียมพอแมพันธุปลา ( ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

- ยายพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยงฯ ( ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- ดูแลความสะอาดบริเวณบออนุบาลและบอเลี้ยง  B11พอแมพันธุ (บอที่ 

7-11) จํานวน 3 ครั้ง/เดือน
<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- ยายลูกปลาลงบออนุบาล (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานตาง ๆ  

(3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน
ขาด > 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 5.00

2. ติดตั้ง/เก็บ เคร่ืองสูบน้ํา 

เขา -ออก

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เขา -ออก (บออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุปลา) 

จํานวน 5 ครั้ง/เดือน

ขาด> 8 ครั้ง ขาด 7-8 ครั้ง ขาด 4-6 ครั้ง ขาด1-3 ครั้ง ครบทุกครั้ง

10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน
ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก)

% น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า จํานวน 5.9

ลานตัว



3. จัดเก็บอุปกรณท่ีใชใน

การเพาะเลี้ยง (อวน, กา

ละมัง, สวิง, ฯลฯ)

เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ครั้ง/เดือน

ขาด> 15 ครั้ง ขาด 11-15 ครั้ง ขาด 6-10ครั้ง ขาด 1-5 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

5. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน
10.00

6. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว).ทรงโปรด  สวางแกว.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

2. จัดเตรียมลูกพันธุปลา

เพื่อปลอยแหลงน้ําและ

แจกจายแกหนวยงาน

- จํานวนการจัดเตรียมลูกพันธุปลาเพื่อปลอยแหลงน้ําและแจกจายแก

หนวยงานตาง ๆ  (3 ครั้ง/เดือน)
10 12 14 16 ≥17 20.00

3. บรรจุพันธุปลาเพื่อ

ปลอยลงแหลงน้ําและ

แจกจายแกหนวยงานฯ

- จํานวนการบรรจุพันธุปลาเพื่อปลอยลงแหลงน้ําและแจกจายแก

หนวยงานฯ (2 ครั้ง/เดือน)
5.-6 7.-8 9.-10 11.-12 ≥13 10.00

4. จัดเตรียมเครื่องสูบน้ํา/

 เครื่องตัดหญา ใหพรอม

ใชงานอยูเสมอ

- จํานวนการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ํา/เครื่องตัดหญา ใหพรอมใชงานอยู

เสมอ  (2ครั้ง/ เดือน)
2.-3 4.-5 6.-7 8.-9 ≥10 20.00

5. ดูแลรักษาซอมบํารุง

เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัด

หญาปมน้ําและระบบไฟฟา

- จํานวนการดูแลรักษาเครื่องสูบน้ํา เครื่องตัดหญา ปมน้ําและระบบ

ไฟฟา ใหพรอมใชงานอยูเสมอ (2ครั้ง/ เดือน)
≤5 6.-7 8.-9 10.-11 ≥12 30.00

7. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนาหนวยงาน

- การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน แจงเตอืนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

8. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ
ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน 10.00

รวม 100.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก)
% น้ําหนัก

(ข)



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว).ดิษยวิมล  สงฆปรีดา.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

 

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1.1 จัดเตรียมพอแมพันธุปลา (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

1.2 ลําเลียงพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยง 3 ครั้ง/เดือน <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

1.3 ดูแลความสะอาดบริเวณบออนุบาลบอพักน้ําและบอเลี้ยง พอแมพันธุ 

(บอที่ 1-3) จํานวน 3 ครั้ง/เดือน

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

1.4 ยายลูกปลาลงบออนุบาล (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

-1.5 จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงน้ําและแจกจายแกหนวยงาน

ตาง ๆ  (3 ครั้ง/เดือน)

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- 1.6บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน

ขาด > 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งที่ 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน
ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า



2 จัดเก็บอุปกรณท่ีใชในการ

เพาะเลี้ยง (อวน, กาละมัง, 

สวิง, ฯลฯ)

2.1 เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ครั้ง/

เดือน

ขาด> 15 ครั้ง ขาด 11-15 ครั้ง ขาด 6-10ครั้ง ขาด 1-5 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

3. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

- 3.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

4.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวากําหนด

 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

รวม 100.00



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/นาง/ นางสาว).  ปาริชาติ  นาคเกิด.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1. ชวยจัดเตรียมพอแม

พันธุปลาสําหรับการ

เพาะพันธุ (งานเงนิทุน

1.1 จัดเตรียมพอแมพันธุปลา 3 ครั้ง/เดือน 10 12 14 16 ≥18 20.00

2. จัดเตรียมลูกพันธุปลา

เพื่อจําหนาย ถึง  (งาน

เงินทุนหมุนเวยีนฯ)

2.1 จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพื่อจําหนาย  จํานวน 5 ครั้ง/เดือน ≤10 11.-15 16-20 21-25 ≥26 20.00

3. บรรจุพันธุปลาเพื่อ

จําหนาย  (งานเงนิทุน

หมุนเวียนฯ)

3.1 บรรจุพันธุปลาเพื่อจําหนาย จํานวน 5 ครั้ง/เดือน ≤10 11.-15 16-20 21-25 ≥26 10.00

4. เตรียมบออนุบาล/

กระชัง

4.1 เตรียมบออนุบาล/กระชัง จํานวน 3 ครั้ง/เดือน 10.-11 12.-13 14.-15 16.-17 ≥18 10.00

5. ลําเลียงลกูปลาลงบอ

อนุบาล/กระชัง

5.1 ลําเลียงลกูปลาลงบออนุบาล/กระชัง จํานวน 3 ครั้ง/เดือน 10.-11 12.-13 14.-15 16.-17 ≥18 10.00

6.1 ดูแลรักษาความสะอาดโรงเพาะ/พื้นที่ทํางาน/พื้นที่ศูนยฯ จํานวน 

3 ครั้ง/เดือน

10.-11 12.-13 14.-15 16.-17 ≥18 10.00

6.2 ดูแลทําความสะอาดบอซีเมนต/กระชัง ที่ใชในการเพาะพันธุปลา

นิลเปนประจํา

10.-11 12.-13 14.-15 16.-17 ≥18 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

6. ดูแลรักษาความสะอาด

โรงเพาะ/พื้นที่ทํางาน/

พื้นที่ศูนยฯ



7.การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนาหนวยงาน

7.1 การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงาน แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว)...ภรพณา  การะเกต.ุ....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1.1 จัดเตรียมพอแมพันธุปลา (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

1.2 ลําเลียงพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยง 3 ครั้ง/เดือน <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

1.3 แลความสะอาดบริเวณบออนุบาลบอพักน้ําและบอเลี้ยง พอแมพันธุ 

(บอที่ 1-3) จํานวน 3 ครั้ง/เดือน

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

1.4 ยายลูกปลาลงบออนุบาล (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

-1.5 จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงาน

ตาง ๆ  (3 ครั้ง/เดือน)

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- 1.6บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน

ขาด > 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า



2 จัดเก็บอุปกรณท่ีใชในการ

เพาะเลี้ยง (อวน, กาละมัง, 

สวิง, ฯลฯ)

2.1 เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ครั้ง/

เดือน

ขาด> 15 ครั้ง ขาด 11-15 ครั้ง ขาด 6-10ครั้ง ขาด 1-5 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

3. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

- 3.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

4.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวากําหนด

 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน ( นาย/ นาง/นางสาว)...จํารัส  เทพกุลชอน.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1. จัดเตรียมอุปกรณใน

การเพาะพันธุปลา

- จัดเตรียมอุปกรณในการเพาะพันธุปลา 3 ครั้ง/เดือน 1-5 6-8 9-10 11-12 ≥13 15.00

2. จัดเตรียมอุปกรณใน

การลําเลียงพันธุปลาเพ่ือ

การปลอยแหลงน้ําและ

แจกจายแกหนวยงาน

 - จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงน้ําและแจกจายแกหนวยงาน

ตาง ๆ  จํานวน 3 ครั้ง/เดือน

10-14 15-19 20-24 25 ≥26 10.00

- ดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน จํานวน 22  ครั้ง/

เดือน

10-13 14-16 17-19 20-21 ≥22 10.00

- ดูแลรักษาความสะอาดภายนอกรอบอาคารสํานักงาน จํานวน 22 

ครั้ง/เดือน

10-13 14-16 17-19 20-21 ≥22 10.00

- ดูแลภูมิทัศนบริเวณภายนอกรอบอาคารสํานักงาน จํานวน 22 ครั้ง/

เดือน

10-13 14-16 17-19 20-21 ≥22 15.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการฯ

- ระยะเวลาการปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ 

และไมผิดพลาด

ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งที่ 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

3. ดูแลรักษาความ

สะอาดภายในและ

ภายนอกอาคารสํานักงาน



5 จัดเก็บอุปกรณท่ีใชในการ

เพาะเลี้ยง (อวน, กาละมัง, 

สวิง, ฯลฯ)

เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ครั้ง/เดือน ขาด> 15 ครั้ง ขาด 11-15 ครั้ง ขาด 6-10ครั้ง ขาด 1-5 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

6. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

7. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวากําหนด

 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว).พงคศกัด์ิ  สังขทอง.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

- จัดเตรียมพอแมพันธุปลา (3 ครั้ง/เดือน) ≤10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 13-14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- เพาะพันธุปลา (3 ครั้ง/เดือน) ≤10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 13-14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- ยายพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยงฯ (3 ครั้ง/เดือน) ≤10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 13-14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- ดูแลความสะอาดบริเวณบออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุ (บอที่ 4-6) 

จํานวน 3 ครั้ง/เดือน

≤10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 13-14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- ยายลูกปลาลงบออนุบาล (3 ครั้ง/เดือน) ≤10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 13-14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงน้ําและแจกจายแกหนวยงานตาง ๆ  

(3 ครั้ง/เดือน)

≤10 ครั้ง 11 ครั้ง 12 ครั้ง 13-14 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งที่ 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า



- บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน

ขาด > 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

2. ติดตั้ง/เก็บ เคร่ืองสูบน้ํา 

เขา -ออก

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เขา -ออก (บออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุปลา) 

จํานวน 5 ครั้ง/เดือน

ขาด> 8 ครั้ง ขาด 7-8 ครั้ง ขาด 4-6 ครั้ง ขาด1-3 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

3. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ (ปฏิบัติงานพนักงาน

ขับรถยนต, ฯลฯ)

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

- ระยะเวลาการปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ และ

ไมผิดพลาด
ชากวากําหนด

 2 วัน
ชากวากําหนด

 1 วัน
ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน
เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว).ทรายุทธ  นุชประมูล.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1.1จัดเตรียมพอแมพันธุปลา (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥16 ครั้ง 15.00

1.2 ยายพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยงฯ (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥16 ครั้ง 10.00

1.4 ยายลูกปลาลงบออนุบาล (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥16 ครั้ง 15.00

1.5 จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงาน

ตาง ๆ  (3 ครั้ง/เดือน)

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥16 ครั้ง 10.00

1.6 บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥16 ครั้ง 10.00

2. ติดตั้ง/เก็บ เคร่ืองสูบน้ํา 

เขา -ออก

2.1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เขา -ออก (บออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุปลา) 

จํานวน 5 ครั้ง/เดือน

ขาด> 8 ครั้ง ขาด 7-8 ครั้ง ขาด 4-6 ครั้ง ขาด1-3 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า



3. จัดเก็บอุปกรณท่ีใชใน

การเพาะเลี้ยง (อวน, กา

ละมัง, สวิง, ฯลฯ)

3.1 เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ครั้ง/

เดือน

ขาด> 15 ครั้ง ขาด 11-15 ครั้ง ขาด 6-10ครั้ง ขาด 1-5 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

4. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

5.1 การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

5. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

6.1- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว)..ธเนศ  โกพรหม....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

- จัดเตรียมพอแมพันธุปลา (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

- ยายพอแมพันธุปลาคืนบอเลี้ยงฯ (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 15.00

- ดูแลความสะอาดบริเวณบออนุบาลและบอเลี้ยงพอแมพันธุ จํานวน 3 

ครั้ง/เดือน

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 5.00

- ยายลูกปลาลงบออนุบาล (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 5.00

- จัดเตรียมลูกพันธุปลาเพ่ือปลอยแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานตาง ๆ  

(3 ครั้ง/เดือน)

<12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงนํ้าและแจกจายแกหนวยงานฯ (ตาม

คําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน

ขาด > 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งท่ี 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาท่ี/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้า



2. ติดตั้ง/เก็บ เคร่ืองสูบน้ํา 

เขา -ออก

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เขา -ออก (บออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุปลา) 

จํานวน 5 ครั้ง/เดือน

ขาด> 8 ครั้ง ขาด 7-8 ครั้ง ขาด 4-6 ครั้ง ขาด1-3 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

3. จัดเก็บอุปกรณท่ีใชใน

การเพาะเลี้ยง (อวน, กา

ละมัง, สวิง, ฯลฯ)

เตรียมอุปกรณและเก็บอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยง จํานวน 10 ครั้ง/เดือน ขาด> 15 ครั้ง ขาด 11-15 ครั้ง ขาด 6-10ครั้ง ขาด 1-5 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

5. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจากหัวหนา

งานฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

6. การปฏิบัติตามคําสั่งท่ี

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว)...วันชัย  เรืองด.ี....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

- จัดเตรียมพอแมพันธุปลาและกบ (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 20.00

- เพาะพันธุปลาและกบ (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 20.00

- ยายพอแมพันธุกบคืนบอเลี้ยงฯ (3 ครั้ง/เดือน) <12 ครั้ง 12 ครั้ง 13 ครั้ง 14-15 ครั้ง ≥15 ครั้ง 10.00

- ดูแลความสะอาดบริเวณบออนุบาลและบอเลี้ยง พอแมพันธุกบ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

- ยายลูกกบลงบออนุบาล <2 ครั้ง 2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5-6 ครั้ง ≥7 ครั้ง 10.00

- บรรจุพันธุปลาเพ่ือปลอยลงแหลงน้ําและแจกจายแกหนวยงานฯ 

(ตามคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน) 3 ครั้ง/เดือน

ขาด > 3 ครั้ง ขาด 3 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง ครบทุกครั้ง 10.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งที่ 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

1. ปฏิบัติงานกิจกรรม

เพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 

จํานวน 5.9ลานตัว



2. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนางานฯ

- การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานฯ แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

10.00

3. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการ ฯ

การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ ฯ ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

10.00

100.00รวม



รอบการ
ประเมิน

ชื่อผูรับการประเมิน (นาย/ นาง/ นางสาว)...บัญชา  เรืองดี.....................

ตําแหนง...พนักงานผูชวยประมง..... สังกัด ..ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ......

ชื่อผูบังคับบัญชา  ......นายบุรฉัตร  จันทกานนท.....................................

ตําแหนง......ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด..... สังกัด ......กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด…..............

1 2 3 4 5

1. ชวยปฎิบัติงาน

โครงการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานสินคา

ประมง

1.1 รอยละของการดําเนินงานโครงการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานสินคาประมง

< 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

1.2 รอยละจํานวนฟารมสัตวน้ําจืดที่ตรวจประเมิน ไดตามแผน < 85.0 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20.00

2.1 ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง น้ําในหมอน้ําและแบตเตอรี่ ระบบไฟฟา 

(ครั้ง/6 เดือน)

24 36 48 60 72 15.00

 2.2 ทําความสะอาดรถยนตทั้งภายในและภายนอก (ครั้ง/6 เดือน) 8 12 16 20 24 15.00

4.การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

หัวหนางาน

การปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน

มากกวา 3 ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 3 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 2 

ครั้ง

แจงเตือนดวย

วาจาให

ปฏิบัติงาน 1 

ครั้ง

ไมมีการแจง

เตือน

15.00

5. การปฏิบัติตามคําสั่งที่

ไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการฯ

- ระยะเวลาการปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฯ 

และไมผิดพลาด

ชากวากําหนด

 2 วัน

ชากวากําหนด

 1 วัน

ตามกําหนด เร็วกวา

กําหนด 1 วัน

เร็วกวา

กําหนด 2 วัน

15.00

100.00

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนกังานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2564

         ครั้งที่ 1        ครั้งที่ 2

ลงนาม..........................................................................

ลงนาม..........................................................................

หนาที่/ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/ผลงาน ระดับคาเปาหมายผลงาน (ก) % น้ําหนัก

(ข)

2. ปฎิบัติงานการดูแล

รักษารถยนต

รวม








