กรมประมง
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

สถานะปจจุบัน
(ปงบประมาณกอน พ.ศ. 2562)

เปาหมาย
(ปงบประมาณปจจุบัน พ.ศ. 2563)

1. คาใชจายดานการใชไฟฟา

มีการใชไฟฟาในปงบประมาณกอน พ.ศ. 2562
เปนเงิน 22,305,211.50 บาท (4,892,854 หนวย)

ลดคาใชจายดานการใชไฟฟา รอยละ 5 ของปงบประมาณกอน พ.ศ. 2563
ของปงบประมาณกอน พ.ศ. 2563 เปนจํานวนเงิน 1,115,260.58 บาท

2. คาใชจายดานการใชน้ําประปา

มีการใชน้ําประปาในปงบประมาณกอน พ.ศ. 2562
เปนเงิน 1,336,974.40 บาท (66,027 หนวย)

ลดคาใชจายดานการใชน้ําประปา รอยละ 5 ของปงบประมาณกอน พ.ศ. 2563
เปนจํานวนเงิน 66,848.72 บาท

กรมประมง
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานปรับปรุงกิจกรรมอยางแทจริง กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอยสองฝา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

3. กิจกรรมตรวจ
ติดตามคุณภาพความ
ปลอดภัยหอยสองฝา

Process (กอนลด)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

Process (เปาหมายการ
ปรับปรุง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

จัดทําขอมูลการใชพื้นที่
จัดทําขอมูลการใชพ้นื ที่

สํารวจพื้นที่บริเวณชายฝงและจุดเก็บตัวอยาง

เก็บตัวอยางหอย
สองฝา

เก็บ
ตัวอยางน้ํา
ทะเล

วิเคราะหตัวอยางหอย, น้ําทะเล และ
แพลงกตอน

รับรองและจัดระดับสุขอนามัยหอย
สองฝา

สํารวจพื้นที่บริเวณชายฝงและจุดเก็บ

เก็บตัวอยางหอยสองฝา และ
ตัวอยางน้ําทะเลพรอมกัน/
บริเวณใกลเคียงกันเมื่อออกเรือ
เก็บตัวอยางตรวจติดตามและ
ควบคุมคุณภาพความปลอดภัย
แหลงเลี้ยงหอยและเก็บเกี่ยว
หอย

วิเคราะหตัวอยางหอย, น้ําทะเล
และ แพลงกตอน

รับรองและจัดระดับสุขอนามัยหอย
สองฝา

วิธีการดําเนินงาน
ลดขั้นตอน/ ยกเลิก ยุบรวม
ลด
ขั้นตอน กับ
จํานวน
กิจกรรม
วัน
อืน่


Output
(สินคาและบริการ)
กอนการปรับปรุง
เปาหมายหลังปรับปรุง

จํานวนครั้งการปฏิบัติงานออก
เก็บตัวอยางเพื่อการตรวจ
ติดตามคุณภาพความปลอดภัย
9,876 ตัวยาง

ตนทุนตอหนวยกิจกรรม
กอนการปรับปรุง

จํานวนครั้งการปฏิบัติงานออก ตนทุนรวม 6,535,103.06 บาท
เก็บตัวอยางเพื่อการตรวจ
ปริมาณงาน 9,604 ตัวอยาง
ติดตามคุณภาพความปลอดภัย ตนทุนตอหนวย 702.40 บาท
9,303 ตัวอยาง

เปาหมายหลังปรับปรุง

ตนทุนรวม 5,228,082.45 บาท
ปริมาณงาน 9,303ตัวอยาง
ตนทุนตอหนวย 561.92 บาท

กรมประมง
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานปรับปรุงกิจกรรมผลิตลูกพันธสัตวน้ํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน กองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ําจืด
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

4. กิจกรรมผลิตลูกพันธุ
สัตวน้ํา

Process (กอนลด)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

Process (เปาหมายการ
ปรับปรุง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

กพท/กพช./กพอ./กปจ./กพจ./กพก.

กพท/กพช./กพอ./กปจ./กพจ./กพก.

วิธีการดําเนินงาน
ลดขั้นตอน/ ยกเลิก ยุบรวม
ลดจํานวน ขั้นตอน กับ
วัน
กิจกรรม
อื่น


จัดทําแผนการผลิตลูกพันธุ
สัตวน้ํา
ใชระยะเวลา 5 วัน

จัดทําแผนการผลิตลูกพันธุ
สัตวน้ํา
ใชระยะเวลา 5 วัน

ดําเนินการผลิตลูกพันธุสัตวนํา้
ในการผลิต
ลูกพันธุสัตวน้ําใชระยะเวลาใน
การอนุบาลลูกสัตวน้ํา 25-35 วัน
ตอการผลิตในแตละครั้ง
ขึ้นอยูกับชนิดของสัตวน้ํา
(มีการผลิตชนิดไมตรงตามแผนที่
วางไว)

ดําเนินการผลิตลูกพันธุสตั วน้ํา
ตามชนิด ตามแผนการผลิต
ลูกพันธุสัตวน้ําใชระยะเวลาใน
การอนุบาลลูกสัตวน้ํา 25-30
วันตอการผลิตในแตละครั้ง
(ระยะเวลาขึ้นอยูกับชนิดของ
สัตวน้ําเชนกุงกามกราม และ
ปลาจะใชเวลาไมทากัน)

ดําเนินการปลอยลูกพันธุสัตว
น้ํา
ใชระยะเวลา 1 วัน

ดําเนินการปลอยลูกพันธุสัตว
น้ํา
ใชระยะเวลา 1 วัน

รายงานผลจํานวนและชนิด
ลูกพันธุสัตวน้ํา
ที่ปลอย

รายงานผลจํานวนและชนิด
ลูกพันธุสัตวน้ํา
ที่ปลอย

Output
(สินคาและบริการ)
กอนการปรับปรุง
เปาหมายหลัง
การปรับปรุง

ตนทุนตอหนวยกิจกรรม
กอนการปรับปรุง

เปาหมายหลัง
การปรับปรุง

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

- ตนทุนรวม

- ตนทุนรวม

1. ดานเวลา
• ในการผลิตลูกพันธุ
สัตวน้ํา
ใชระยะเวลาในการ
อนุบาลลูกสัตวน้ําเดิม
25-35 วัน ตอการผลิต
ในแตละครั้งขึ้นอยูกับ
ชนิดของสัตวน้ํา
2. ดานวิธีการ
• การรายงานผลการ
ปลอยลูกพันธุสัตวน้ํา

1. ดานเวลา
• ในการผลิตลูกพันธุ
สัตวน้ํา
ใชระยะเวลาในการ
อนุบาลลูกสัตวน้ําใหมใหส่นั ลง
25-30 วัน ตอการผลิต
ในแตละครั้งขึ้นอยูกับชนิดของ
สัตวน้ําใหเปนไปตามแผน
2. ดานวิธีการ
• การรายงานผลการ
ปลอยลูกพันธุสัตวน้ํา

216,499,277.72 บาท
- ปริมาณงาน
629,424 พันตัว
- ตนทุนตอหนวย
343.96

184,024,386.06 บาท
- ปริมาณงาน
550,000 พันตัว
- ตนทุนตอหนวย
292.366

เดิมรายงานผล
ดวยกระดาษ

จะปรับลดการรายงานดวยกระดาษ
เปนการสงไฟดดิจิตอล
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
นําปญหาอุปสรรคนําประกอบใน
การปรับปรุงแผนในปตอไป

กรมประมง
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานปรับปรุงกิจกรรมสงเสริม/ฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนวยงาน กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

5. กิจกรรมสงเสริม/
ฝกอบรมและการ
พัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Process (กอนลด)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

Process (เปาหมายการ
ปรับปรุง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

จัดทําแผนการฝกอบรมโครงการ
พระราชดําริ

จัดทําแผนการฝกอบรมโครงการ
พระราชดําริ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กําหนดหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา และการอนุรักษทรัพยากร
ประมง
1. การเพาะขยายพันธปลา
2. หลักการเลี้ยงปลาอยางงาย
3. หลักการผลิตอาหารสัตวน้ํา
พื้นบาน
4. อาหารและการใหอาหาร
สัตวน้ํา วิธีปองกันและรักษา
โรค
5. การอนุรักษทรัพยากร

ชี้แจงรายละเอียดการ
ดําเนินงานผาน
ชองทางออนไลน

กําหนดหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา และการอนุรักษทรัพยากร
ประมง
1. การเพาะขยายพันธปลา
2. หลักการเลี้ยงปลาอยางงาย
3. หลักการผลิตอาหารสัตวน้ํา
พื้นบาน
4. อาหารและการใหอาหารสัตว
น้ํา วิธีปอ งกันและรักษาโรค
5. การอนุรักษทรัพยากรประมง

สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการ
ฝกอบรมเกษตรกร
ใหคําแนะนําในการเลี้ยงสัตวน้ํา

สํานักงานประมงจังหวัดดําเนินการ
ฝกอบรมเกษตรกร

วิธีการดําเนินงาน
ยกเลิก ยุบรวม
ลด
ขั้นตอน/ ขั้นตอน กับ
ลดจํานวน
กิจกรรม
วัน
อืน่


Output
(สินคาและบริการ)
กอนการปรับปรุง
เปาหมายหลัง
การปรับปรุง

ตนทุนตอหนวยกิจกรรม
กอนการปรับปรุง

เปาหมายหลัง
การปรับปรุง

1. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประจําป
งบประมาณ 2562 เพื่อ
ชี้แจงทําความเขาใจ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
สวนภูมิภาค เพื่อรับทราบ
นโยบายในการดําเนินงาน
โครงการของกรมประมง
แผนการดําเนินงาน การ
กําหนดเปาประสงค และ
ตัวชี้วัดในการดําเนินงาน
โครงการ

ตนทุนรวม 18,450,686.84 บาท ตนทุนรวม 20,000,000.00 บาท
1. ในปงบประมาณ 2563
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการชี้แจงทํา ปริมาณงาน 8,053 ราย ตนทุนตอ ปริมาณงาน 9,585 ราย
หนวย 2,291.16 บาท
ตนทุนตอหนวย 2,086.59 บาท
ความเขาใจผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานสวนภูมิภาค เพื่อ
รับทราบนโยบาย/แผนการ
ดําเนินงานโครงการในรูปแบบ
การโทรประสานงาน/E-mail
แจงสํานักงานประมงจังหวัด
โดยตรง มีการจัดทําหนังสือชี้แจง
รายละเอียดการดําเนินงานตาง ๆ
และแจงขอมูลขาวสาร ภาพถาย
รวมทั้งปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงานผานทางชองทาง
ออนไลน

2. ในปงบประมาณ 2562
ตนทุนในการสนับสนุน
ปจจัยการผลิตตอหนวยมี
ราคาสูงขึ้น เนื่องจากวัสดุ
การเกษตร/อาหารสัตวน้ํา
มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น

2. เกษตรกรที่ไดรบั การอบรม มี
ความรู ความเขาใจ ในขั้นตอน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจากปที่ผาน
มา จึงปรับเปลี่ยนเปนการให
คําแนะนําการเลี้ยงสัตวน้ําแทน
การอบรม ทําใหสามารถลด
ตนทุนการผลิตที่ไมจําเปนในการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําได

ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ

Process (กอนลด)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

Process (เปาหมายการ
ปรับปรุง)
กระบวนการ/ขั้นตอน
ในการดําเนินงาน

แจกปจจัยและลูกพันธุสัตวน้ําแก
เกษตรกร
แจกปจจัยและลูกพันธุสัตวน้ําแก
เกษตรกร

ติดตามผลการดําเนินงานและให
คําแนะนําแกเกษตรกร

ใชวัสดุการเกษตรเดิม

ติดตามผลการดําเนินงานและให
คําแนะนําแกเกษตรกร
บูรณาการระหวางโครงการ

วิธีการดําเนินงาน
ยกเลิก ยุบรวม
ลด
ขั้นตอน/ ขั้นตอน กับ
ลดจํานวน
กิจกรรม
วัน
อืน่

Output
(สินคาและบริการ)
กอนการปรับปรุง
เปาหมายหลัง
การปรับปรุง

3. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ํา
ของเกษตรกรบางรายจาก
บอดินที่ไมสามารถกักเก็บ
น้ําได เปนการเลี้ยงสัตวน้ํา
ในบอพลาสติก ทําใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น

3. ในปงบประมาณ 2563
สามารถใชบอพลาสติกที่ไดรับ
การสนับสนุนในปงบประมาณ
2562 ตอได เปนการลดตนทุน
การผลิต และเพิ่มขอควรระวังใน
การใชงานใหคุมคาและยาวนาน

4. ทางกองฯ มีนโยบาย
เรงรัดการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
เขมขนมากขึ้น สงผลใหเกิด
คาใชจายในการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น

4. ในการติดตามงานแตละครั้งให
ใชการบูรณาการระหวางโครงการ
และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรคผาน
ชองทางออนไลน

ตนทุนตอหนวยกิจกรรม
กอนการปรับปรุง

เปาหมายหลัง
การปรับปรุง

กรมประมง
กําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
1. การประหยัด การใชไฟฟา
2. การประหยัด การใชน้ําประปา
3. กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยหอย
สองฝา

4. กิจกรรมผลิตลูกพันธสัตวน้ํา

5. กิจกรรมสงเสริม/ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ระยะเวลาการดําเนินการปงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินคาประมงและ
หลักฐานเพื่อการสืบคน (กมป.)

กองวิจัยและพัฒนาการ
ประมงน้ําจืด (กปจ.)
กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
และกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)

