
สถานะปจจุบัน เปาหมาย

(ปงบประมาณกอน พ.ศ. 2564) (ปงบประมาณปจจุบัน พ.ศ. 2565)

1. การประหยัดคาไฟฟา มีการใชไฟฟา ลดคาไฟฟา รอยละ 5 

มาตรการ : ในปงบประมาณกอน (พ.ศ. 2564) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  - ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน เปนเงิน 20,504,419.87 บาท คิดเปนเงนิท่ีลดได 1,025,220.99 บาท 

  - ถอดปลั๊กไฟหรือปดสวิตซเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ทุกครั้ง

    ที่ไมไดใชงาน (ยกเวนอุปกรณที่ใชในการจัดเก็บหรือสํารองขอมูล)

2. การประหยัดน้ําประปา มีการใชน้ําประปา ลดคาน้ําประปา รอยละ 5 

มาตรการ : ในปงบประมาณกอน (พ.ศ. 2564) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  - ตรวจสอบกอกน้ําและทอน้ําประปาใหพรอมใชงานตลอดเวลา เปนเงิน 1,803,264.10 บาท คิดเปนเงินที่ลดได 90,163.21 บาท 

  - ลดปริมาณน้ําในถังพักชักโครกดวยการใสขวดบรรจุน้ํา

คาใชจาย

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานคาใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565



Process (กอนลด) Process (เปาหมายการ

ช่ือกิจกรรม/ กระบวนการ/ข้ันตอน ปรับปรุง)

กระบวนการ ในการดําเนินงาน กระบวนการ/ข้ันตอน ลดข้ันตอน/ ยกเลิก ยุบรวม กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังปรับปรุง กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังปรับปรุง

ในการดําเนินงาน ลด ข้ันตอน กับ

จํานวน กิจกรรม

วัน อื่น

วิเคราะหระบบการตรวจสอบ P - -

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ตนทุนรวม 770,887.78 บาท

(ปงบประมาณ 2564)

- ตนทุนรวม 422,000 บาท

(ปงบประมาณ 2565)

รับรองสินคาประมง 1. ดานเวลา 1. ดานเวลา - ปริมาณงาน 1 ระบบ - ปริมาณงาน 1 ระบบ

2 วัน - ภายใน 21 วัน - ภายใน 19 วัน - ตนทุนตอหนวย 770,887.78 บาท - ตนทุนตอหนวย 422,000 บาท

 2 วัน 2. ดานบริการ 2. ดานบริการ

- จํานวนการใชบริการ - จํานวนการใชบริการ

600 ครั้ง 1,000 ครั้ง

16 วัน สรุป

14 วัน 1) ระยะเวลาในการจัดจาง

เพื่อบํารุงรักษาระบบลดลง

3 วัน จํานวน 2 วัน

3 วัน 2) มีจํานวนการใชบริการ

ระบบเพิ่มขึ้น จํานวน 400 ครั้ง

3) ขอมูลที่มีการรายงานผิดพลาด

ไดรับการแกไข

(สินคาและบริการ)

ตนทุนตอหนวยกิจกรรม

การวางแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิธีการดําเนินงาน Output

จัดทําขอบเขตของงาน 

ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางทางพัสดุ

รายงานผล

วิเคราะหขอมูลที่มีการ
แสดงผลผิดพลาดของระบบ

จัดทําขอบเขตของงาน 

ดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางทางพสัดุ

รายงานผล



Process (กอนลด) Process (เปาหมายการ

ช่ือกิจกรรม/ กระบวนการ/ข้ันตอน ปรับปรุง)

กระบวนการ ในการดําเนินงาน กระบวนการ/ข้ันตอน ลดข้ันตอน/ ยกเลิก ยุบรวม กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังปรับปรุง กอนการปรับปรุง เปาหมายหลังปรับปรุง

ในการดําเนินงาน ลด ข้ันตอน กับ

จํานวน กิจกรรม

วัน อื่น

พฒันาการผลิตกุงทะเลคุณภาพ P - -

เชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพ - ตนทุนรวม 56,441,801.66 บาท

(ปงบประมาณ 2564)

- ตนทุนรวม 13,544,100 บาท

(ปงบประมาณ 2565)

1. ดานขั้นตอน 1. ดานขั้นตอน - ปริมาณงาน 2 แหง - ปริมาณงาน 2 แหง

- จํานวน 7 ขั้นตอน - จํานวน 6 ขั้นตอน - ตนทุนตอหนวย 28,220,900.83 บาท - ตนทุนตอหนวย 6,772,050 บาท

2. ดานการปฏิบัติงาน 2. ดานบริการ

- นําเขาพอแมพันธุ - คัดเลือกพอแมพันธุในประเทศ

 - พัฒนาและวางระบบ  - ดูแลรักษาระบบ

การจัดการพอแมพันธุ การจัดการพอแมพันธุ

สรุป

1) ปรับเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงาน

จากการนําเขาพอแมพันธุ

เปนการคัดเลือกจากในประเทศ

2) ลดการทํางานจากการพัฒนา

และวางระบบที่สําเร็จแลวใน ป 64

เปนการดูแลและรักษาระบบที่วางไว

เพื่อดูแลพอแมพันธุ

3) ปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

ศึกษา/วิจัย ในประเด็นที่เก่ียวของ 

กับการพัฒนาการผลิตกุงทะเลคุณภาพ

การพัฒนาและวางระบบ เปนการ

ดําเนินการปฏิบัติงานดานปรับปรุงพันธุ

และทดสอบผล

(สินคาและบริการ)

การวางแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการปรับปรุงกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิธีการดําเนินงาน Output ตนทุนตอหนวยกิจกรรม

ศึกษา/วิจัย ในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาการ

ผลิตกุงทะเลคุณภาพ

นาํเขาพอแมพันธุกุง
แชบวยปลอดโรครุน 

G0 

รายงานผล

รักษาสถานภาพกุง
แชบวยปลอดเช้ือกอ

โรค (SPF)

เตรียมพอแมพันธุ
สําหรับการผสมเทียม

พัฒนาและควบคุม
ระบบการจัดการพอ

แมพันธุ

คัดเลือกพอแมพันธุ
กุงแชบวยปลอดโรค
รุน G0 ในประเทศ

รายงานผล

รักษาสถานภาพกุง
แชบวยปลอดเชื้อกอ

โรค (SPF)

ปรับปรุงพันธุกุง
แชบวยรุน G1

เพาะฟกและอนุบาล

ลูกกุงแชบวย

ดํารงสายพันธุกุง
แชบวย 

(พอแมพันธุ  G0)

ทดสอบการเติบโตของ
กุงแชบวยปรับปรุง

พันธุ รุน G1

ประเมินผลศักยภาพ
การผลิตกุงทะเล

สงเสริมและบริหารจัดการ
สินคาประมง สนับสนุนการ
รวมกลุมเพ่ือพัฒนาวิชาการ

และธุรกิจ การผลิตกุงทะเล



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ีค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

การประหยัดคาไฟฟา ทุกหนวยงาน
สํานักงานเลขานุการกรม 

(สลก.)

การประหยัดน้ําประปา ทุกหนวยงาน
สํานักงานเลขานุการกรม 

(สลก.)

กิจกรรมวิเคราะหระบบการตรวจสอบรับรอง

สินคาประมง

กองพัฒนาระบบการ

รับรองมาตรฐานสินคา

ประมงและหลักฐานเพื่อ

การสืบคน (กมป.)

กองพัฒนาระบบการ

รับรองมาตรฐานสินคา

ประมงและหลักฐานเพื่อ

การสืบคน (กมป.)

กิจกรรมพัฒนาการผลิตกุงทะเลคุณภาพ

กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

(กพช.)

กองวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

(กพช.)

กรมประมง

ระยะเวลาและผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ระยะเวลาการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบดําเนินการ ผูรับผิดชอบรายงานผล


