
รอบการประเมิน   ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ชื่อผู้รับการประเมิน          นายฎีกา  รัตนชํานอง ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง          หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้บังคับบัญชา      นายสง่า ลีสง่า ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดบังคับ
1. ระดับความสาํเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า

การรายงานข้อมูลพื้นฐานดัชนี
พลังงานสําหรับการประเมิน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0 - 1.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 2 - 5.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 6 - 9.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 10

3%

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดน้ํามัน

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ดัชนีพลังงานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUIด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0 - 1.100

มีผลการคํานวณ EUIด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 2 - 5.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 6 - 9.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 11

3%

3. ร้อยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการลดกระดาษ

<ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ9.00-9.99 >ร้อยละ 10 3%

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัดการกํากับดูแลการทุจริต

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 90

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100

3%

5. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรม
ป

ต่ํากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.9 100 3%

6. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

<95.00 95.00-95.99 96.00-96.99 97.00-97.99 ≥98.00 3%

แบบฟอร์มที่  5  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ําหนัก (ข)



7. จํานวนผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ จํานวนเรื่อง 1 เรื่อง จํานวนเรื่อง 2 เรื่อง 12%

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

1. ความสําเร็จของการประเมินปริมาณผล
จับสัตว์น้ําจากการทําประมงในแหล่งน้ํา

ความสําเร็จของการส่ง
รายงานการประเมินปริมาณ
ผลจับสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 
ถึงเดือนมิถุนายน 2561

- ความสําเร็จของการส่ง
รายงานการประเมินปริมาณ
ผลจับสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2561

- ความสําเร็จของการส่ง
รายงานการประเมินปรมิาณ
ผลจับสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 
ถึงเดือนสิงหาคม 2561

25%

2. ความสําเร็จของการศึกษาความชุกชุม
และความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ําโขง
 ประเทศไทย

ความสําเร็จของการส่ง
รายงานการติดตามแนวโน้ม
และสถานภาพของทรัพยากร
ประมงในแม่น้ําโขง ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
มิถุนายน 2561

- ความสําเร็จของการส่ง
รายงานการติดตามแนวโน้ม
และสถานภาพของทรัพยากร
ประมงในแม่น้ําโขง ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561

- ความสําเร็จของการส่ง
รายงานการติดตามแนวโน้ม
และสถานภาพของทรัพยากร
ประมงในแม่น้ําโขง ระหว่าง
เดือนตลุาคม 2560 ถึงเดือน
สิงหาคม 2561

25%

ตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1. ความสําเร็จของการประกาศกรม
ประมงลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 เรื่องกําหนดพื้นที่และระยะเวลา
ฤดูสัตว์น้ําจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 
และกําหนดเครื่องมือ วิธีการทําการประมง
 และเงื่อนไขในการทําการประมง

ส่งรายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการพิจารณา
ปรับปรุงมาตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ําจืด 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2561

- ส่งรายงานการยกร่างประกาศ
กรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่
และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมี
ไข่ฯ นําเสนอต่อกรมประมง 
ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2561

- ส่งรายงานความก้าวหน้า
มาตรการสืบเนื่องจากการ
ออกประกาศกรมประมง เรื่อง
กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดู
ปลาน้ําจืดมีไข่ฯ นําเสนอต่อ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืด ภายในวันที่ 15 กันยายน
 2561

20%

100%น้ําหนักรวม



รอบการประเมิน   ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒

ชื่อผู้รับการประเมิน          นางสาวทิพมาส ศรีสมบัติ ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้บังคับบัญชา      นายสง่า ลีสง่า ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้ให้ความเห็นในการประเมิน  นายฎีกา รัตนชํานอง ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดบังคับ
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

การรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ดัชนีพลังงานสําหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้

ไฟฟ้ามาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดย

อยู่ในช่วงร้อยละ 0 - 1.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดย

อยู่ในช่วงร้อยละ 2 - 5.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดย

อยู่ในช่วงร้อยละ 6 - 9.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดย
อยู่ในช่วงร้อยละ 10

6%

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ํามัน

มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานดัชนีพลังงาน
สําหรับการประเมิน
ปริมาณการใช้น้ํามัน

มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUIด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดย
อยู่ในช่วงร้อยละ 0 - 

1.100

มีผลการคํานวณ EUIด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดย
อยู่ในช่วงร้อยละ 2 - 

5.100

มผีลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดย
อยู่ในช่วงร้อยละ 6 - 

9.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดย

อยู่ในช่วงร้อยละ 11

6%

3. ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการลด
กระดาษ

<ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ9.00-9.99 >ร้อยละ 10 6%

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดการกํากับดูแลการทุจริต

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100

6%

แบบฟอร์มที่  5  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ําหนัก (ข)



5. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง

ต่ํากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.9 100 6%

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก

1. ร้อยละความสําเร็จของงานวิจัยคงค้างที่ปิด
ในระบบ NRMS งานวิจัยในปีงบประมาณ 
2551 ถึง 2560

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

2. ร้อยละความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยที่
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

3. ร้อยละความสําเร็จของการรับผิดชอบและ
ประสานงานโครงการของกรมชลประทาน

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

4. ร้อยละความสําเร็จของประสานงานและ
ปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลมาตรการ
สืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่อง
การกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ําจืดมี
ไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกําหนด
เครื่องมือ วิธีทําการประมง และเงื่อนไขในการ
ทําประมง

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

5. ร้อยละความสําเร็จของการสรุปรายงาน
จํานวนผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

ตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ร้อยละความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย > 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20%

100%น้ําหนักรวม



รอบการประเมิน   ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒

ชื่อผู้รับการประเมิน          นายโกศล ศรีพุฒินิพนธ์ ลงนาม............................................................................. วันที่....................................
ตําแหน่ง          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชื่อผู้บังคับบัญชา      นายสง่า ลีสง่า ลงนาม............................................................................. วันที่....................................
ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ชื่อผู้ให้ความเห็นในการประเมิน  นายฎีกา รัตนชํานอง ลงนาม............................................................................. วันที่....................................
ตําแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดบังคับ
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

การรายงานข้อมูล
พื้นฐานดัชนีพลังงาน
สําหรับการประเมิน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0 - 1.99

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 2 - 5.99

มผีลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 6 - 9.99

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยอยู่ในช่วง

ร้อยละ 10

6%

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ํามัน

มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานดัชนีพลังงาน
สําหรับการประเมิน
ปริมาณการใช้น้ํามัน

มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI
ด้านการใช้พลังงาน
น้ํามัน โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 0 - 1.100

มีผลการคํานวณ EUI
ด้านการใช้พลังงาน
น้ํามัน โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 2 - 5.100

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงาน
น้ํามัน โดยอยู่ในช่วง
ร้อยละ 6 - 9.100

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงาน
น้ํามัน โดยอยู่ในช่วง

ร้อยละ 11

6%

3. ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการลด
กระดาษ

<ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ9.00-9.99 >ร้อยละ 10 6%

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดการกํากับดูแลการทุจริต

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100

6%

แบบฟอร์มที่  5  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ําหนัก (ข)



5. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง

ต่ํากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.9 100 6%

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
1. ร้อยละความสําเร็จของงานวิจัยคงค้างที่ปิดใน
ระบบ NRMS งานวิจัยในปีงบประมาณ 2551 
ถึง 2560

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

2. ร้อยละความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยที่
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

3. ร้อยละความสําเร็จของการประเมินปริมาณ
ผลจับสัตว์น้ําจากการทําประมงในแหล่งน้ํา

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

4. ร้อยละความสําเร็จของการศึกษาความชุกชุม
และความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ําโขง 
ประเทศไทย

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

5. ร้อยละความสําเร็จของโครงการของกรม
ชลประทานเป็นไปตามแผน

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

ตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ร้อยละความสําเร็จของโครงการความคิด
ริเริ่มทางผ่านปลาในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนล่าง

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

๒. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานวิจัย
และประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของปลาหมอสีคางดําที่ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและระบบนิเวศใน
แหล่งน้ําธรรมชาติในระยะเร่งด่วน

> 85 85.0 - 89.100 90.0 - 94.100 95.0 - 99.100 100 5%

๓. ร้อยละความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย > 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 5%
100%น้ําหนักรวม



รอบการประเมิน   ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒

ชื่อผู้รับการประเมิน          นายวิชมัย โสมจันทร์ ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง          นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้บังคับบัญชา      นายสง่า ลีสง่า ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้ให้ความเห็นในการประเมิน  นายฎีกา รัตนชํานอง ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดบังคับ
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

การรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ดัชนีพลังงานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0 - 1.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 2 - 5.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 6 - 9.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่

ในช่วงร้อยละ 10

6%

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดน้ํามัน

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ดัชนีพลังงานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUIด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0 - 1.100

มีผลการคํานวณ EUIด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 2 - 5.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 6 - 9.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่

ในช่วงร้อยละ 11

6%

3. ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการลด
กระดาษ

<ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ9.00-9.99 >ร้อยละ 10 6%

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดการกํากับดูแลการทุจริต

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 85

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 100

6%

แบบฟอร์มที่  5  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ําหนัก (ข)



5. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง

ต่ํากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.9 100 6%

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
1. ร้อยละความสําเร็จของงานวิจัยคงค้างที่ปิดใน
ระบบ NRMS งานวิจัยในปีงบประมาณ 2551 

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

2. ร้อยละความสําเร็จของจํานวนงานวิจัยที่
ดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนด

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

3. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตรวจสอบ
ภายใน (PMQA หมวด 3, 6)

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

4. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

5. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกอง
วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

ตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของปลาหมอสีคางดําที่ส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและระบบนิเวศใน
แหล่งน้ําธรรมชาติในระยะเร่งด่วน

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 15%

2. ร้อยละความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย > 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 5%

100%น้ําหนักรวม



รอบการประเมิน   ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒

ชื่อผู้รับการประเมิน          นางสาวรัตนา ยุติธรรม ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง          เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้บังคับบัญชา      นายสง่า ลีสง่า ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้ให้ความเห็นในการประเมิน  นายฎีกา รตันชํานอง ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดบังคับ
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า

การรายงานข้อมูล
พื้นฐานดัชนีพลังงาน
สําหรับการประเมิน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 -

 1.99

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 2 -

 5.99

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 6 -

 9.99

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 10

6%

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดน้ํามัน

มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานดัชนีพลังงาน
สําหรับการประเมิน
ปริมาณการใช้น้ํามัน

มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUIดา้น
การใช้พลังงานน้ํามัน 

โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 -
 1.100

มีผลการคํานวณ EUIด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน 

โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 2 -
 5.100

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงานน้ํามัน 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 6 -

 9.100

มีผลการคํานวณ EUI 
ด้านการใช้พลังงานน้ํามัน 
โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 11

6%

3. ร้อยละของความสําเร็จในการดําเนินการ
ลดกระดาษ

<ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ9.00-9.99 >ร้อยละ 10 6%

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดการกํากับดูแลการทุจริต

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95

ดําเนินกิจกรรมตาม
ประเด็นคําถามที่ได้รับ
มอบหมายและจัดส่ง
หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100

6%

แบบฟอร์มที่  5  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ําหนัก (ข)



5. ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการในสังกัดกรมประมง

ต่ํากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.9 100 6%

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
1. ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม

> 35 30.00 - 34.99  25.00 - 29.99  20.00 - 24.99 < 20 20%

2. ร้อยละความผิดพลาดของการส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานช้ากว่ากําหนด

ช้ากว่ากําหนด > 15%  ช้ากว่ากําหนด 10.1 - 
15.0%

ช้ากว่ากําหนด 5.1 - 
10.0%

ช้ากว่ากําหนด 0.1 - 
5.0%

ตามกําหนด 100% 10%

3. ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารข้อ
อนุมัติจัดจ้างชาวประมงของกลุ่ม

> 35 30.00 - 34.99  25.00 - 29.99  20.00 - 24.99 < 20 15%

4. ร้อยละความสําเร็จของโครงการของกรม
ชลประทานเป็นไปตามแผน

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 5%

ตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ร้อยละความสําเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20%

100%น้ําหนักรวม



รอบการประเมิน   ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒

ชื่อผู้รับการประเมิน        นายประมวล เอี่ยมอาภรณ์ ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง          เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้บังคับบัญชา      นายสง่า ลีสง่า ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ชื่อผู้ให้ความเห็นในการประเมิน  นายฎีกา รัตนชํานอง ลงนาม............................................................................. วันที่....................................

ตําแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด สังกัด     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดบังคับ
1. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
ไฟฟ้า

การรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ดัชนีพลังงานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0 - 1.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 2 - 5.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 6 - 9.99

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยอยู่

ในช่วงร้อยละ 10

6%

2. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
น้ํามัน

มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ดัชนีพลังงานสําหรับการ

ประเมินปริมาณการใช้น้ํามัน
มาตรฐาน

มีผลการคํานวณ EUIด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0 - 1.100

มีผลการคํานวณ EUIด้านการ
ใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 2 - 5.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่
ในช่วงร้อยละ 6 - 9.100

มีผลการคํานวณ EUI ด้าน
การใช้พลังงานน้ํามัน โดยอยู่

ในช่วงร้อยละ 11

6%

3. ร้อยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการลดกระดาษ

<ร้อยละ 7 ร้อยละ 7.00-7.99 ร้อยละ 8.00-8.99 ร้อยละ9.00-9.99 >ร้อยละ 10 6%

แบบฟอร์มที่  5  แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2561

ตัวชี้วัดผลงาน คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย น้ําหนัก (ข)



4. ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดการกํากับ
ดูแลการทุจริต

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 85

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95

ดําเนินกิจกรรมตามประเด็น
คําถามที่ได้รับมอบหมายและ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 100

6%

5. ระดับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายจ้างงานคน
ิ รใ สั ั ร ปร

ต่ํากว่า 30.00 30.01-50.00 50.01-70.00 70.01-99.9 100 6%

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก
1. ร้อยละความผิดพลาดของ
เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างของ

่

> 35 30.00 - 34.99  25.00 - 29.99  20.00 - 24.99 < 20 5%

2. ร้อยละความผิดพลาดของการส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานช้ากว่า
กําหนด

ช้ากว่ากําหนด > 15%  ช้ากว่ากําหนด 10.1 - 
15.0%

ช้ากว่ากําหนด 5.1 - 10.0% ช้ากว่ากําหนด 0.1 - 5.0% ตามกําหนด 100% 10%

3. ร้อยละความผิดพลาดของ
เอกสารข้ออนุมัติจัดจ้างชาวประมง

> 35 30.00 - 34.99  25.00 - 29.99  20.00 - 24.99 < 20 5%

4. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ
ของกรมชลประทานเป็นไปตามแผน

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

5. ร้อยละความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานจัดการบริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 10%

6. ร้อยละความสําเร็จการจัดเตรียม
ความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์การทํางานวิจัยทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

> 86 85.0 - 89.100 90.0 - 94.100 95.0 - 99.100 100 10%

ตัวชี้วัดที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ร้อยละความสําเร็จของงานที่
ไดร้ับมอบหมาย

> 85 85.0 - 89.99 90.0 - 94.99 95.0 - 99.99 100 20%



100%น้ําหนักรวม
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