


(หน่วย : บาท)

รายการ จํานวน (ปัจจุบัน) รายการ จํานวน (เป้าหมาย)

1 การประหยดัค่าไฟฟ้า  โดยมีมาตรการ 

คือ การลา้งเครืองปรับอากาศทุก 6 เดือน

 การถอดปลกัไฟหรือปิดสวติซ์

เครืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดทุกครังทีไม่ไดใ้ช้

งาน (ยกเวน้อุปกรณ์ทีใชใ้นการจดัเก็บ

หรือสาํรองขอ้มูล)

มีการใชไ้ฟฟ้า ในปีงบประมาณก่อน 

พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 21,777,765.87 บาท

21,777,765.87 ลดค่าไฟฟ้า ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563

1,088,888.29

2 การประหยดันําประปา โดยมีมาตรการ 

คือ การตรวจสอบก๊อกนาํและท่อนาํ

อยา่งสมาํเสมอ การลดปริมาณนาํในถงั

พกัชกัโครกดว้ยขวดบรรจุนาํ

มีการใชน้าํประปา ในปีงบประมาณก่อน

 พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 1,423,097.63 บาท

1,423,097.63 ลดค่านาํประปา ร้อยละ 5 ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

71,154.88

ลาํดับ

การวางแผนเพมิประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าใช้จ่าย

สถานะปัจจุบัน

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

เป้าหมาย



ตนทุนรวม (กอน)
ปริมาณงาน 

(กอน)

หนวยนับ 

(กอน)

ตนทุนตอหนวย 

(กอน)
ตนทุนรวม (หลัง)

ปริมาณงาน 

(หลัง)

หนวยนับ 

(หลัง)

ตนทุนตอ

หนวย (หลัง)

1 สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

P

ผูประกอบการมีความรูความเขาใจใน

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม

และพรรณไมน้ํา 

ผูประกอบการมีความรูความเขาใจใน

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม

และพรรณไมน้ํา 
3,472,164.46 150.00 ราย 23,147.76 3,900,000.00 1,300.00 ราย 3,000.00

ดานเวลาเดิม จํานวน 81 วัน ดานเวลาใหม จํานวน 27 วัน

เชิงคุณภาพ

ลดเวลาลง จํานวน 54 วัน

การวางแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังการปรับปรุง

ตนทุนตอหนวยกจิกรรม

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ
Process

(กอนลด)

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

Process 

(เปาหมายการปรับปรุง)

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน) ลด

ขั้นตอน/

ลด

จํานวนวัน

ยกเลิก

ขั้นตอน

ยุบรวม

กับ

กิจกรรมอื่น

วิธีการดําเนินการ Output

กอนการปรับปรุง (Output)
เปาหมายหลังการปรับปรุง 

(Output)

กําหนดแนวทางการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สวยงามและพรรณไมนํ้า

จดัเตรียม/จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงาน

จัดเตรยีมความพรอมในการจัดอบรมใหความรู
แกผูประกอบการ

จดัตั้งศูนย
ถายทอดการ

เพาะเลี้ยงสตัวน้ํา
สวยงามและ
พรรณไมน้ํา

ขออนุมัติการจัด
ฝกอบรม

จดัฝกอบรม (3 วัน)

รายงานผล

  7 วนั

30 วัน

30 วัน 7 วนั

7 วนั

7 วนั

กําหนดแนวทางการสงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
สวยงามและพรรณไมนํ้า

  3 วนั

จดัเตรยีม/จัดประชุมช้ีแจงการดําเนินงาน

ปรับปรุงศูนย
ถายทอดการ

เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า
สวยงามและ
พรรณไมนํา

ขออนุมัติการจัด
ฝกอบรม

4 วัน10 วัน

จดัเตรียมความพรอมในการจัดอบรมใหความรู
แกผูประกอบการ

จดัฝกอบรม (3 วัน)

รายงานผล

3 วนั

7 วัน

4 วัน



ตนทุนรวม (กอน)
ปริมาณงาน 

(กอน)

หนวยนับ 

(กอน)

ตนทุนตอหนวย 

(กอน)
ตนทุนรวม (หลัง)

ปริมาณงาน 

(หลัง)

หนวยนับ 

(หลัง)

ตนทุนตอ

หนวย (หลัง)

2 บริหารจัดการทรัพยากรรวมกับชุมชน P  เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน

ประมง ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงชุมชนแหลงน้ําจืด 

25 ชุมชน และการประชาสัมพันธ

สรางการรับรูกฎหมายประมง 

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากร

ประมง ประกาศกรมประมง และ

กฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของแหลงน้ําจืด 

จํานวน 68 ครั้ง

 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน

ประมง ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงชุมชนแหลงน้ําจืด 

และชายฝง 36 ชุมชน และการ

ปฏิบัติงานควบคุมเฝาระวังการทํา

ประมงผิดกฎหมายรวมกับชุมชน 135

 ครั้ง                               

14,918,038.88 68.00 ครั้ง 219,382.92 6,552,000.00 36.00 ชุมชน 182,000.00

หมายเหตุ : หมายเหตุ :

ปริมาณงาน 68 ครั้ง มาจากผลการ

ดําเนินงานโครงการ 1 โครงการ

 เปาหมายของงบประมาณรายจาย

ประจําป 2564

ภายใตกิจกรรมยอยการบริหาร

จัดการทรัพยากรรวมกับชุมชน

 โครงการเสริมสรางการมีสวนรวม

ของชุมชนประมง

ภายใตกิจกรรมยอยการบริหาร

จัดการทรัพยากรรวมกับชุมชน
 

 ใชหนวยนับเปน ชุมชน

**กิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมง

การวางแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังการปรับปรุง

ตนทุนตอหนวยกจิกรรม

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ
Process

(กอนลด)

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

Process 

(เปาหมายการปรับปรุง)

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน) ลด

ขั้นตอน/

ลด

จํานวนวัน

ยกเลิก

ขั้นตอน

ยุบรวม

กับ

กิจกรรมอื่น

วิธีการดําเนินการ Output

กอนการปรับปรุง (Output)
เปาหมายหลังการปรับปรุง 

(Output)

ข้ันตอนท่ี 1 ประชาสัมพันธชี้แจงโครงการ 
1ครั้งๆ ละจํานวน 3 วัน

ข้ันตอนท่ี 2 คดัเลือกชุมชน จัดทําประชาพิจารณ
ผูมีสวนไดสวนเสียและแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารจัดการชุมชน 1 ครั้งๆละ  3 วนั

ข้ันตอนท่ี 3 กาํหนดแผนงานกิจกรรมตามความ
ตองการของชุมชน 1 ครั้ง ๆ ละ 3วัน 

ข้ันตอนที่ 1 ประชาสัมพันธชี้แจงโครงการ 
1 ครั้งๆละ  2 วัน

ข้ันตอนท่ี 2 คัดเลือกชุมชน จัดทําประชาพิจารณ
ผูมีสวนไดสวนเสียและแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารจัดการชุมชน 1 ครั้งๆ ละ 2 วนั

ข้ันตอนที่ 3 กําหนดแผนงานกิจกรรมตามความ
ตองการของชุมชน 1 ครั้งๆละ  2 วัน 

ข้ันตอนท่ี 4 ติดตามผลการดําเนินงานของชมุชน 
และสรุปผล จํานวน 6 คร้ังๆ 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 ตดิตามผลการดําเนินงานของชมุชน 
และสรุปผล จาํนวน 6 คร้ังๆ 2 วัน 



ตนทุนรวม (กอน)
ปริมาณงาน 

(กอน)

หนวยนับ 

(กอน)

ตนทุนตอหนวย 

(กอน)
ตนทุนรวม (หลัง)

ปริมาณงาน 

(หลัง)

หนวยนับ 

(หลัง)

ตนทุนตอ

หนวย (หลัง)

3 ผลิตสัตวน้ําพันธุหลักและพันธุขยาย P
เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ 34,032,412.36 319.96 พันตัว 106,364.58 34,032,412.36 350.00 พันตัว 97,235.46

1. ดานเวลา ในการผลิตลูกพันธุ

สัตวน้ํา

1. ดานเวลา ในการผลิตลูกพันธุ

สัตวน้ํา

• ระยะเวลาในการอนุบาลลูกสัตวน้ํา

เดิม 3-4 เดือนตอการผลิตในแตละ

ครั้งขึ้นอยูกับชนิดของสัตวน้ํา

• ระยะเวลาในการอนุบาลลูกสัตวน้ํา

ใหมใหสั้นลงเปน 2-4 เดือนตอการ

ผลิตในแตละครั้งขึ้นอยูกับชนิดของ

สัตวน้ําใหเปนไปตามแผน

• ขนาดสัตวน้ําบางชนิด(กุงกามกราม)

 เล็กลง และเพ่ิมจํานวนใหสอดคลอง

กับกลุมเปาหมาย

2. ดานวิธีการ 2. ดานวิธีการ

• การรายงานผลการสนับสนุนลูก

พันธุสัตวน้ําดวยกระดาษ

• การรายงานผลการปลอยลูกพันธุ

สัตวน้ําเปนการสงไฟดดิจิตอล

• การติดตามผลประเมินความพึง

พอใจดวยกระดาษ

• การติดตามผลประเมินความพึง

พอใจเปนระบบอิเล็คทรอนิกส 

(google form)

• นําปญหาอุปสรรคไปประกอบการ

ปรับปรุงแผนในปตอไป

**กิจกรรมพัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุดี

การวางแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังการปรับปรุง

ตนทุนตอหนวยกจิกรรม

ลําดับ ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ
Process

(กอนลด)

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน)

Process 

(เปาหมายการปรับปรุง)

(กระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินงาน) ลด

ขั้นตอน/

ลด

จํานวนวัน

ยกเลิก

ขั้นตอน

ยุบรวม

กับ

กิจกรรมอื่น

วิธีการดําเนินการ Output

กอนการปรับปรุง (Output)
เปาหมายหลังการปรับปรุง 

(Output)

กพก/กปจ/กพจ/กพช

จดัทําแผนการผลิตสัตวน้ําพันธุดี (พันธุหลัก-
ขยาย)

ใชระยะเวลา 10 วัน

ดาํเนินการผลิตลูกพันธุสตัวน้ําพันธุขยาย โดยในการ
ผลิตลูกพันธุสัตวนํ้าใชระยะเวลา

ในการอนุบาลลูกสัตวน้ํา 3-4 เดือนตอการผลิต
ในแตละครั้ง ข้ึนอยูกับชนดิของสัตวนํ้า 

(มีการผลิตชนิดและบางชนิดขนาดไมตรงตามแผนที่
กําหนด)

ดาํเนินการสนับสนุนลูกพันธุสัตวน้ําพันธุขยาย 
ใหหนวยงานกรมประมงและเกษตรกร

รายงานผลจาํนวนและชนิดลูกพันธุสัตวน้ํา
พันธุขยายที่ใหการสนับสนุน

ตดิตามผลประเมินความพึงพอใจของผูไดรับการ
สนับสนุนตอสัตวนํ้าพันธุขยาย

กพก/กปจ/กพจ/กพช

จดัทําแผนการผลิตสัตวน้ําพันธุดี (พันธุหลัก-ขยาย)

ดาํเนินการผลิตลูกพันธุสัตวน้ําพันธุขยาย 
• ระยะเวลาในการอนุบาลลูกสัตวนํ้าลดลงเปน

 2-4 เดือนตอการผลิตในแตละครั้ง ข้ึนอยูกับชนิด
ของสัตวนํ้า 

• ขนาดสตัวนํ้าบางชนิด (กุงกามกราม) เล็กลง และ
เพ่ิมจํานวนใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย

ดาํเนินการสนับสนุนลูกพันธุสัตวนํ้าพันธุขยาย 
ใหหนวยงานกรมประมง และเกษตรกร

 ใชระยะเวลา 1 วัน

รายงานผลจาํนวนและชนิดลูกพันธุสัตวนํ้า
พันธุขยายที่ใหการสนับสนุน

ติดตามผลประเมินความพึงพอใจของผูไดรบัการ
สนับสนุนตอสัตวน้ําพันธุขยาย



ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 ม.ีค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 ม.ิย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

การประหยัดคาไฟฟา ทุกหนวยงาน
สํานักงานเลขานุการกรม 

(สลก.)

การประหยัดน้ําประปา ทุกหนวยงาน
สํานักงานเลขานุการกรม 

(สลก.)

กิจกรรมสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม

กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

(กพจ.)

กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (กพจ.)

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรรวมกับ

ชุมชน

กองตรวจการประมง 

(กตป.)

กองตรวจการประมง (กตป.)

กิจกรรมผลิตสัตวน้ําพันธุหลกัและพันธุขยาย 

(พัฒนาและผลิตสัตวน้ําพันธุด)ี

กองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา (กพก.)

กองวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตวน้ํา (กพก.)

กรมประมง

ระยะเวลาและผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ระยะเวลาการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ ผูรับผิดชอบรายงานผล


