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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

(ก) 

สารบัญ  
 

 หนา 

• กรอบการประเมินผลตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

(1) 

• รายละเอียดตัวช้ีวัดและแนวทางการประเมินผล 1 

มิติภายนอก 1 

ตัวชี้วัด สลก.1 รอยละความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ 1 
ตัวชี้วัด สลก.2 รอยละของความผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสราง  

ท่ีตองปรับปรุงใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ 
2 

ตัวชี้วัด สลก.3 ความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย 3 
ตัวชี้วัด กกม.1 รอยละของจํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองท่ีดําเนินการได 

แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5 

ตัวชี้วัด กกม.2 รอยละของการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลําดับรอง ท่ีออกตามพระราชกําหนด 
การประมงการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

7 

ตัวชี้วัด กกม.3 รอยละของนิติกรรมและสัญญาท่ีตอบขอหารือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 9 
ตัวชี้วัด กกจ.1 รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลในการดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน 
12 

ตัวชี้วัด กกจ.2 ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอายุ 

13 

ตัวชี้วัด กกจ.3 รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวาง 15 
ตัวชี้วัด กค.1 รอยละเฉลี่ยความสําเร็จในการเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณไดแลวเสรจ็ภายในเวลา 

ท่ีกําหนด 
16 

ตัวชี้วัด กค.2 รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายท่ีปฏิบัติงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

19 

ตัวชี้วัด กค.3 รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายในการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

20 

ตัวชี้วัด กคส.1 ระยะเวลาท่ีแลวเสร็จการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : 
SOP) กระบวนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

21 

ตัวชี้วัด กคส.2 ระดับความสําเร็จการจัดทํา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment)  
ในการตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

22 

ตัวชี้วัด กคส.3 ระดับความสําเร็จการลดระยะเวลาการออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทาง 
การประมง 

23 

ตัวชี้วัด กคพ.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพ่ือเปน
ตนแบบในการดําเนินงานดานการประมงตามลักษณะภูมิสังคมของแตละภูมิภาค 

24 

ตัวชี้วัด กคพ.2 จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาท่ีเกษตรกรเพาะพันธุเลี้ยงเอง/จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถ
เพาะพันธุปลาสลิดดอนนาไดเอง 

25 

ตัวชี้วัด กคพ.3 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ําโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 

27 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

(ข) 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
ตัวชี้วัด กตป.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานของ ชปพ. ป ๒๕๖๑ 28 
ตัวชี้วัด กตป.2 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงและการจัดทํากติกาชุมชน 29 
ตัวชี้วัด กตป.3 รอยละของจํานวนเรือประมงท่ีไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย 30 
ตัวชี้วัด กตส.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงตามเกณฑ

มาตรฐาน 
31 

ตัวชี้วัด กตส.2 รอยละความถูกตองในการสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา 32 
ตัวชี้วัด กตส.3 ระดับความสําเร็จของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลากําหนด 33 
ตัวชี้วัด กนป.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561 34 
ตัวชี้วัด กนป.2 ระดับความสําเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 36 
ตัวชี้วัด กนป.3 ระดับความสําเร็จในการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 37 
ตัวชี้วัด กบม.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการดําเนินการกับของกลางสัตวปาท่ีเปนสัตวน้ํา 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
38 

ตัวชี้วัด กบม.2 การจัดทําเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 39 
ตัวชี้วัด กบม.3 การจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน 40 
ตัวชี้วัด กบร.1 รอยละความสําเร็จของผลการตรวจสอบเรือประมงท่ีแจงเขาออกปฏิบัติครบถวน

ตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด 
42 

ตัวชี้วัด กบร.2 ระดับความสําเร็จในการควบคุมและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของปริมาณสัตวน้ํา
ระหวาง LB และชั่งจริงหนาทา ณ ทาเทียบเรือประมง 

45 

ตัวชี้วัด กบร.3 รอยละความสําเร็จการรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent (เปาเรงดวน) และ Suspicious  
(เปาตองสงสัย) กลับมายังศูนย FMC 

47 

ตัวชี้วัด กปต.1 รอยละความสําเร็จของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

49 

ตัวชี้วัด กปต.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และ
องคการขายงานศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก (NACA) 

51 

ตัวชี้วัด กปต.3 ระดับความสําเร็จของการเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลงความรวมมือ หรือ
กลไกความรวมมือดานประมงกับรัฐบาลตางประเทศและหนวยงานตางประเทศ 

53 

ตัวชี้วัด กผง.1 ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมและ
รายจายลงทุน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

54 

ตัวชี้วัด กผง.2 ระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐ 

55 

ตัวชี้วัด กผง.3 ระดับความสําเร็จของระยะเวลาในการจัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยคงคาง 56 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

(ค) 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
ตัวชี้วัด กมป.1 ระดับความสําเร็จในการเปดขอบขายใหการรับรองฟารม ตามมาตรฐาน มกษ. 

7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล 
57 

ตัวชี้วัด กมป.2 ระดับความสําเร็จในการยืน่ขอรับการรับรองระบบงานสําหรับหนวยรับรองระบบ
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ําตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ขอบขาย
การปฏิบัติทางการเพาะเลีย้งสตัวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล 
(มกษ. 7422-2561) 

59 

ตัวชี้วัด กมป.3 การดําเนนิงานระดบัความสาํเรจ็ในการปรบัปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01) 

62 

ตัวชี้วัด กพจ.1 รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 64 
ตัวชี้วัด กพจ.2 รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 65 
ตัวชี้วัด กพจ.3 รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
66 

ตัวชี้วัด กพช.1 รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 67 
ตัวชี้วัด กพช.2 จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 68 
ตัวชี้วัด กพช.3 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจับในทะเลสาบสงขลา 69 
ตัวชี้วัด กอส.1  รอยละความสําเร็จในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและผูประกอบการ 

ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
71 

ตัวชี้วัด กอส.2 จํานวนกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา
สุขลกัษณะการผลิต 

72 

ตัวชี้วัด กอส.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ํา 
ในตลาดกรุงเทพฯ 

73 

ตัวชี้วัด กพท.1 รอยละความสําเร็จในการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 75 
ตัวชี้วัด กพท.2 รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

เชิงระบบนิเวศโดยชุมชน 
78 

ตัวชี้วัด กพท.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)  
ประจําปงบประมาณ 2561 

80 

ตัวชี้วัด กปจ.1 ระดับความสําเร็จของการการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากร 
สัตวน้ําในแมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE) 

81 

ตัวชี้วัด กปจ.2 ระดับความสําเร็จของการประกาศกรมประมงเรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลา 
ฤดูปลาน้ําจืดมีไข และเครื่องมือ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 

84 

ตัวชี้วัด กปจ.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน  
และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ เพ่ือฟนฟูสัตวน้ําจืดใหคงความหลากหลาย 

86 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

(ง) 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
ตัวชี้วัด กพก.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) 88 
ตัวชี้วัด กพก.2 รอยละความสําเร็จของจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ท่ีไดรับการรับรองเม่ือเทียบกับ 
เปาหมายตามแผนท่ีกําหนด (ตามกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแม 
พันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร) 

90 

ตัวชี้วัด กพก.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา 92 
ตัวชี้วัด กพส.1 รอยละความสําเร็จในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุกตามแผน 93 
ตัวชี้วัด กพส.2 ระดับความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 94 
ตัวชี้วัด กพส.3 รอยละของผูเขาอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใชยาอยาง 

สมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือลดปญหาเชื้อดื้อยา” ท่ีนําความรูท่ีไดจาก 
การฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 

95 

ตัวชี้วัด กพอ.1 ระดับความสําเร็จของการตรวจวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา 97 
ตัวชี้วัด กพอ.2 รอยละความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามา 

ในราชอาณาจักร (นส.4) 
98 

ตัวชี้วัด กพอ.3 รอยละความสําเร็จของการบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิต 100 
ตัวชี้วัด ศทส.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนท่ีแนบทายประกาศคณะกรรมการประมง 

ประจําจังหวัดเรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 
101 

ตัวชี้วัด ศทส.2 ระดับความสําเร็จในการนําเว็บไซตข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud  
กรมประมง 

102 

ตัวชี้วัด ศทส.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบเครือขายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) 
เพ่ือเพ่ิมความเสถียรและความปลอดภัยในการเขาถึงระบบ IUU Fishing 

103 

ตัวชี้วัด สปก.1 ผลสําเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ตามโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 

105 

ตัวชี้วัด สปก.2 จํานวนแปลงเรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงท่ีไดรับการพัฒนา 107 
ตัวชี้วัด สปก.3 การจัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 109 

มิติภายใน  111 
ตัวชี้วัด PMQA ความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 111 
 



สลก. กกม. กกจ. กค. กคส. กคพ. กตป. กตส. กนป. กบม. กบร. กปต. กผง. กมป. กพจ. กพช. กอส. กพท. กปจ. กพก. กพส. กพอ. ศทส. สปก.

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

สลก.1 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการการตรวจร่างและแกไ้ขหนังสือราชการ 10 1

สลก.2 ร้อยละของความผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาส่ิงกอ่สร้าง ที่ต้องปรับปรุง
ให้สอดคลองกบังบประมาณที่ได้รับ

10 2

สลก.3 ความส าเร็จในการป้องกนัการเกดิเหตุการณ์ไมป่ลอดภัย 10 3

กกม.1 ร้อยละของจ านวนคดีและการด าเนินการตามมาตรการทางปกครองที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 5

กกม.2 ร้อยละของการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายล าดับรอง ที่ออกตามพระราชก าหนดการประมงการประมง
 พ.ศ. 2558 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

10 7

กกม.3 ร้อยละของนิติกรรมและสัญญาที่ตอบขอ้หารือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 10 9

กกจ.1 ร้อยละความส าเร็จในการก ากบัดูแลในการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน

10 12

กกจ.2 ระดับความส าเร็จในการวเิคราะห์สถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุ 10 13

(1) กกจ.3 ร้อยละความส าเร็จการด าเนินการตามแผนบริหารต าแหน่งวา่ง 10 15

กค.1 ร้อยละเฉล่ียความส าเร็จในการเบิกจา่ยใบส าคัญเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 10 16
กค.2 ร้อยละความส าเร็จของหน่วยเบิกจา่ยที่ปฏิบัติงานด้านบัญช ีตามเกณฑ์การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชขีองกรมบัญชกีลาง
10 19

กค.3 ร้อยละความส าเร็จของหน่วยเบิกจา่ยในการด าเนินการจา่ยเงินประกนัสังคมผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

10 20

กคส.1 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จการจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 
กระบวนการขึ้นทะเบียนวตัถอุนัตราย

10 21

กคส.2 ระดับความส าเร็จการจดัท า prototype ระบบประเมนิความเส่ียง (risk assessment) 
ในการตรวจสอบการน าเขา้ ส่งออกสัตวน์  า ซากสัตวน์  า และผลิตภัณฑ์สัตวน์  า

10 22

กคส.3 ระดับความส าเร็จการลดระยะเวลาการออกใบแจง้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัวตัถอุนัตรายทาง
การประมง

10 23

กคพ.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการยกระดับศูนยฯ์ เครือขา่ยด้านการประมงเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินงานด้านการประมงตามลักษณะภูมสัิงคมของแต่ละภูมภิาค

10 24

กคพ.2 จ านวนลูกปลาสลิดดอนนาที่เกษตรกรเพาะพันธุ์เล้ียงเอง/จ านวนเกษตรกรที่สามารถเพาะพันธุ์
ปลาสลิดดอนนาได้เอง

10 25

กคพ.3 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน์  าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 10 27

หน้า

มิตภิายนอก

กรอบการประเมินผลตวัชี้วดัตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการระดบัหน่วยงาน (IPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดบั ตวัชี้วดั หน่วยงาน
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หน้าล าดบั ตวัชี้วดั หน่วยงาน

กตป.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานของ ชปพ. ปี ๒๕๖๑ 10 28
กตป.2 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนประมงและการจดัท ากติกาชมุชน 10 29
กตป.3 ร้อยละของจ านวนเรือประมงที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 10 30
กตส.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมนิท่าเทียบเรือประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน 10 31
กตส.2 ร้อยละความถกูต้องในการสรุปผลการแยกวตัถดิุบสัตวน์้ าน าเขา้ 10 32
กตส.3 ระดับความส าเร็จของใบรับรองการจบัสัตวน์้ าที่ออกทันตามระยะเวลาก าหนด 10 33
กนป.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าเอกสารเผยแพร่ด้านสถติิการประมงประจ าปี 2561 10 34
กนป.2 ระดับความส าเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจ าปี 2562 10 36
กนป.3 ระดับความส าเร็จในการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 10 37
กบม.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท าคู่มอืการด าเนินการกบัของกลางสัตวป์่าที่เป็นสัตวน์้ าตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป์่า พ.ศ. 2535
10 38

กบม.2 การจดัท าเขตพื นที่รักษาพันธุ์สัตวน์  า 10 39
กบม.3 การจดัท าเอกสารเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัประมงพื นบ้าน 10 40

(2)

กบร.1 ร้อยละความส าเร็จของผลการตรวจสอบเรือประมงที่แจง้เขา้ออกปฏิบัติครบถว้นตามที่กฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งก าหนด

10 42

กบร.2 ระดับความส าเร็จในการควบคุมและตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของปริมาณสัตวน์้ าระหวา่ง LB 
และชั่งจริงหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง

10 45

กบร.3 ร้อยละความส าเร็จการรายงานผลตรวจเป้าเรือ Urgent (เป้าเร่งด่วน) และ Suspicious 
(เป้าต้องสงสัย) กลับมายงัศูนย ์FMC

10 47

กปต.1 ร้อยละความส าเร็จของการขออนุมติัตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 49

กปต.2 ระดับความส าเร็จของการจดัท าแนวทางการพิจารณาการจดัสรรเงินอดุหนุนงบด าเนินงานศูนย์
พัฒนาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEAFDEC) และองค์การขา่ยงานศูนยเ์พาะเล้ียง
สัตวน์้ าแห่งเอเชยีและแปซิฟิก (NACA)

10 51

กปต.3 ระดับความส าเร็จของการเจรจาจดัท าบันทึกความเขา้ใจ ขอ้ตกลงความร่วมมอืหรือกลไก
ความร่วมมอืด้านประมงกบัรัฐบาลต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ

10 53

กผง.1 ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการเบิกจา่ยเงินงบประมาณภาพรวมและรายจา่ยลงทุน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 54

กผง.2 ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจดัท ารายงานการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิของรัฐ 10 55
กผง.3 ระดับความส าเร็จของระยะเวลาในการจดัท าฐานขอ้มลูโครงการวจิยัคงค้าง 10 56
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หน้าล าดบั ตวัชี้วดั หน่วยงาน

กมป.1 ระดับความส าเร็จในการเปิดขอบขา่ยให้การรับรองฟาร์ม ตามมาตรฐาน มกษ. 7429-2559 
การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าที่ดีส าหรับฟาร์มเล้ียงปลาทะเล

10 57

กมป.2 ระดับความส าเร็จในการยื่นขอรับการรับรองระบบงานส าหรับหน่วยรับรองระบบมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ขอบขา่ยการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี ยงสัตวน์  าที่ดี ส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ. 7422-2561)

10 59

กมป.3 การด าเนินงานระดับความส าเร็จในการปรับปรุงคู่มอืขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจติดตาม
คุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา (P-BM-01)

10 62

กพจ.1 ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 10 64

กพจ.2 ร้อยละจ านวนวตัถดิุบสัตวน์  าจากแหล่งเพาะเลี ยงสัตวน์  าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 65

กพจ.3 ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ด้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี ยงสัตว์น  าตามโครงการพัฒนาพื นทีโ่ครงการหลวง 10 66

กพช.1 ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 10 67

กพช.2 จ านวนวตัถดิุบสัตวน์้ าจากแหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์้ าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 68

กพช.3 ร้อยละผลผลิตสัตวน์้ าที่เพิ่มขึ้นจากการจบัในทะเลสาบสงขลา 10 69
กอส.1 ร้อยละความส าเร็จในการถ่ายทอดความรู้แกเ่กษตรกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยอีุตสาหกรรมสัตว์น  า 10 71

(3) กอส.2 จ านวนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตวน์  าที่น าผลการวเิคราะห์คุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนาสุขลักษณะการผลิต 10 72

กอส.3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลพื นฐานการปนเปือ้นสารฟอร์มาลินของสัตวน์  าในตลาดกรุงเทพฯ 10 73

กพท.1 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจประเมนิมาตรฐานด้านสุขอนามยัในเรือประมง 10 75

กพท.2 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิกจิกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนเิวศโดยชุมชน 10 78

กพท.3 ระดับความส าเร็จของการประเมนิปริมาณสัตวน์้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ประจ าปี
งบประมาณ 2561

10 80

กปจ.1 ระดับความส าเร็จของการการด าเนินงานโครงการประเมนิสถานภาพทรัพยากรสัตวน์้ าในแมน่้ า
และแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของไทย (CPUE)

10 81

กปจ.2 ระดับความส าเร็จของการประกาศกรมประมงเร่ือง ก าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ าจดืมไีข ่
และเคร่ืองมอื วธิกีาร และเง่ือนไขในการท าประมง พ.ศ. 2562

10 84

กปจ.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตวน์้ าประจ าถิ่น และสัตวน์้ าหายาก
ใกล้สูญพันธุ์ เพื่อฟื้นฟูสัตวน์้ าจดืให้คงความหลากหลาย

10 86

กพก.1 ระดับความส าเร็จของการผลิตสัตวน์้ าพันธุ์ปรับปรุง (พันธุ์หลัก-พันธุ์ขยาย) 10 88

กพก.2 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนฟาร์มพ่อแมพ่ันธุ์ปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยว์จิยัและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดื ที่ได้รับการรับรองเมื่อเทียบกบัเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด 
(ตามกจิกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแมพ่ันธุ์สัตวน์้ าตามหลักพันธศุาสตร์)

10 90

กพก.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ์สัตวน์้ า 10 92
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หน้าล าดบั ตวัชี้วดั หน่วยงาน

กพส.1 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเฝ้าระวงัโรคสัตวน์้ าเชงิรุกตามแผน 10 93

กพส.2 ระดับความส าเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน์้ าเพื่อการส่งออก 10 94

กพส.3 ร้อยละของผู้เขา้อบรมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร “การใชย้าอยา่งสมเหตุผลในการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าเพื่อลดปัญหาเชื้อด้ือยา” ที่น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้

10 95

กพอ.1 ระดับความส าเร็จของการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตวน์้ า 10 97

กพอ.2 ร้อยละความส าเร็จของการออกหนังสือแจง้การน าเขา้ซ่ึงอาหารสัตวเ์ขา้มาในราชอาณาจกัร (นส.4) 10 98

กพอ.3 ร้อยละความส าเร็จของการบริการหัวเชื ออาหารมชีวีติ 10 100

ศทส.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าแผนที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจงัหวดัเร่ือง
ก าหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตวน์้ า

10 101

ศทส.2 ระดับความส าเร็จในการน าเวบ็ไซต์ขึ้นระบบคอมพิวเตอร์เสมอืน Private Cloud กรมประมง 10 102

ศทส.3 ระดับความส าเร็จในการจดัท าระบบเครือขา่ยเสมอืนตัว (Virtual Private Network : VPN) 
เพื่อเพิ่มความเสถยีรและความปลอดภัยในการเขา้ถงึระบบ IUU Fishing

10 103

(4)

สปก.1 ผลส าเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2

10 105

สปก.2 จ านวนแปลงเรียนรู้ของศูนยเ์ครือขา่ยด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนา 10 107

สปก.3 การจดัท าพิกดัแผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์สัตวน์้ าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 109
111

PMQA ความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 111

หมวด 1 การน าองค์การ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมวด 3 การให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนินการ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

รวมตวัชี้วดั 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

รวมน้ าหนัก 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

มิตภิายใน
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ตัวช้ีวัด สลก.1: รอยละความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ  10 

คําอธิบาย : 
รอยละความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ หมายถึง ความพึงพอใจ

ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี และดานสิ่งอํานวยความสะดวกตอการใหบริการตรวจรางและแกไข
หนังสือราชการ เนื่องจากหนังสือราชการเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่อสารระหวางผูสงและผูรับหนังสือ 
สามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น โดยไมตองตีความ มีความเขาใจตรงกัน และสามารถเก็บไว
เปนหลักฐานของราชการเพ่ือตรวจสอบไดอีกท้ังหากหนังสือราชการของกรมประมงมีเนื้อหาสมบูรณ ชัดเจน 
ตรงตามวัตถุประสงค จะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหองคกร และเปนการสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานดานหนังสือ 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ <65 65 70 75 80 85 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ  
2. สรุปรายงานผลพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ 

3. รายงานการปรับปรุงกระบวนการใหบริการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการกรม 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพทภายใน : 3101 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนาฝายสารบรรณ  โทรศัพทภายใน : 3100 

 นางศิริจันทร แยมแสน  โทรศัพทภายใน : 3113 
  

รายละเอียดตัวช้ีวัดและแนวทางการประเมินผล 

มิติภายนอก 
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ตัวช้ีวัด สลก.2: รอยละของความผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสราง  
ท่ีตองปรับปรุงใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
รอยละของความผิดพลาดในการดําเนินการออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสรางท่ีตอง

ปรับปรุงใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับ หมายถึง จํานวนความผิดพลาดท่ีเกิดจาก การสํารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ประมาณราคาสิ่งกอสรางพรอมจัดพิมพแบบแปลน ราคาคากอสราง ท่ีหนวยงานตาง ๆ ของกรมประมง
ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2562 แลวไมสามารถจัดซ้ือ – จัดจาง ไดทันกาลมีผลตอการใชจาย
งบประมาณของกรม 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ >7 7 6 5 4 <4 

เง่ือนไข  :  ไมนับแบบแปลนท่ีมีการมีการปรับลดงบประมาณ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ขอมูลจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานใน

งบประมาณ ป 2562  
2. รายงานการประชุม 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการกรม 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพทภายใน : 3101 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิศวกรรมประมง  โทรศัพทภายใน : 14602 
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ตัวช้ีวัด สลก.3: ความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย 

หนวยวัด : จํานวนเรื่อง 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
ระดับความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย หมายถึง การดําเนินงานทางดานความ

ปลอดภัยท้ังแกชีวิตและทรัพยสินของทางราชการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบคือพ้ืนท่ีภายในแนวเขตรั้วกรมประมงท่ีเปน
พ้ืนท่ีสวนกลาง (พ้ืนท่ีท่ีไมมี หนวยงานรับผิดชอบหลัก) ตั้งแตประตู ดานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงจนถึงประตูดานกองประมงตางประเทศอาคารจุฬาภรณ รวมท้ังอาคารท่ีไมมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ของอาคารประจําอยู  เชน อาคารกองประมงตางประเทศ อาคารกองตรวจการประมง อาคารกองควบคุมการคาสัตว
น้ําและปจจัยการผลิต อาคารกลุมเผยแพรและประชาสมัพันธ(สลก.) อาคารเอนกประสงค  (สลก .) อาคารสวัสดิการ
กรมประมง (สําเภาทอง) อาคารสหกรณออมทรัพย ฯ อาคารพรรณไมน้ํา (กปจ.) อาคารพลเทพ (สลก.) อาคารกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอาคารสถานแสดงพันธุสัตวน้ํากรุงเทพฯ (กปจ.) ยกเวนอาคารสํานักงาน
หรือหองทํางานท่ีติดตั้งประตู ระบบไฟฟาแบบ Access Control (ระบบใชคียการด หรือระบบประตูล็อกไฟฟาแบบ
ปอนรหัส) คือ อาคารคลินิกโรคสัตวน้ํา อาคารท่ีมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เชน อาคารปลอดประสพ อาคาร
ปรีดากรรณสูต อาคารท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  ท้ังนี้ ไมนับรวมถึงเหตุ แหงความไม
ปลอดภัยหรือทรัพยสินสูญหายอันเกิดจากการกระทําโดยสะเพราหรือการจงใจเจตนา จากการกระทําของบุคลกร
ภายในหนวยงานนั้นๆเชน การลืมปดประตูหนาตางอาคารสํานักงานหลังเลิกงาน การลืมถอดอุปกรณ ไฟฟาจนเปน
เหตุใหเกิดเพลิงไหมหรือการขโมยทรัพยสิน ของบุคคลากรภายในหนวยงานเอง เปนตน 

สํานักงานเลขานุการกรม มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย โดยจัดให มีเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย และการติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย ภายในบริเวณกรมประมงโดย
กําหนดเวลาปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและจุดรับผิดชอบ 

1. อาคารจุฬาภรณ ตลอด 24 ชั่งโมง 
2. อาคารจอดรถกรมประมง ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. รอบกรมประมง เวลา 16.30 – 08.30 น.วันจันทร – ศุกร 
4 วันหยุดราชการ 24 ชั่วโมง รอบกรมประมง ไมรวมภายในอาคาร 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 เรื่อง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
เรื่อง เกิดเหตุ

มากกวา 
4 เรื่อง 

เกิดเหตุ 
4 เรื่อง 

เกิดเหตุ 
3 เรื่อง 

เกิดเหตุ 
2 เรื่อง 

เกิดเหตุ 
1 เรื่อง 

ไมเกิด 
เหตุการณ 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานท่ีราชการ(รายงานการปฏิบัติงานเจาหนาท่ี

รักษาความประจําวันอยูท่ีกลุมซอมบํารุงฯ) 
2. ตารางการอยูเวรรักษาความปลอดภัย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการกรม 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพทภายใน : 3101 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมซอมบํารุงอาคารและสถานท่ี  โทรศัพทภายใน : 4116 

 นายกฤตัชญ แกลวกลา  โทรศัพทภายใน : 4118 
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ตัวช้ีวัด กกม.1 : รอยละของจํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองท่ีดําเนินการได 
แลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
กองกฎหมายเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการเก่ียวกับคดีตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

ของกรมประมงโดยเฉพาะการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองกับผูกระทําความผิดกฎหมายวาดวย 
การประมง เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2561 กรมประมงไดปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการออกคําสั่งและการแจงคําสั่ง
มาตรการทางปกครอง ใหมีความรวดเร็วข้ึนโดยไดออกระเบียบกรมประมง วาดวยวิธีการสงคําสั่งมาตรการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2561 โดยเม่ืออธิบดีกรมประมงไดลงนามในคําสั่งแลวกองกฎหมายกรมประมงจะตองสงคําสั่งไปยัง
สํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ีภายใน 24 ชั่วโมง โดยผานระบบอีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เม่ือสํานักงานประมง
จังหวัดไดรับคําสั่งท่ีสงดังกลาวแลวจะตองดําเนินการนําคําสั่งไปแจงใหผูรับคําสั่งทราบและแจงผลการแจงคําสั่ง
กลับมายงักองกฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากสํานักงานประมงจังหวัดแลวกองกฎหมายจะตอง
ดําเนินการแจงไปยัง กบม. กบร. กองตรวจการประมง และศปมผ. ภายใน 24 ชั่วโมง ตอมาเม่ือวันท่ี 25 พ.ค. 
2561 กรมประมงไดปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการมาตรการทางปกครองนับแตเวลาท่ีไดรับรายงานคดีจนถึง
ข้ันตอนแจงหนวยงานงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหบังคับตามคําสั่ง โดยเม่ือกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีผูจับกุมรายงาน
คดีภายใน 48 ชั่วโมง นับแตพบการทําผิด/ถึงทาเรือ ใหกองกฎหมาย เม่ือกองกฎหมายสงสํานวนใหนิติกรเจาของ
สํานวนภายในเวลา 30 นาที นับแตเวลาไดท่ีรับ นิติกรเจาของสํานวนสงหนังสือใหคูกรณีชี้แจงไปยังสํานักงาน
ประมงจังหวัดในพ้ืนท่ีภายใน 2 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับมอบหมาย สํานักงานประมงประจําจังหวัดแจงใหคูกรณี
ทราบ/มาใชแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับ เม่ือคูกรณีทราบ/มาชี้แจงใหสํานักงานประมงประจําจังหวัด
สงคําชี้แจงใหกองกฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีชี้แจงเสร็จ นิติกรเจาของสํานวนนําเขาคณะกรรมการฯ 
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับ นิติกรเจาของสํานวน/กองกฎหมาย เสนออธิบดีลงนามคําสั่งหลังจากคณะ
กรรมการฯ มีมติ ภายใน 2 วันทําการ นับถัดจากวันท่ีมีมติ เม่ืออธิบดีฯ ลงนามคําสั่งแลวภายใน 2 วันทําการ นับ
แตวันท่ีไดรับ นิติกรเจาของสํานวน/กองกฎหมาย สงคําสั่งใหสํานักงานประมงจังหวัดในพ้ืนท่ี ภายใน 24 ชั่วโมง 
นับจากแตเวลาท่ีไดรับ สํานักงานประมงจังหวัดแจงคําสั่งตอคูกรณี/แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใน 24 ชั่วโมง 
และแจงผลการแจงคําสั่งใหกองกฎหมาย กบม. กบร. กตป. ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาท่ีไดรับ เม่ือกอง
กฎหมายไดรับแจงรายงานผลการแจงคําสั่งแลวเก็บไวเปนหลักฐานและแจงศปมผ. ภายใน 1 วันทําการ นับแตวันท่ี
ไดรับ ทําใหกระบวนตั้งแตท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบการกระทําผิดจนสิ้นสุดกระบวนการทางปกครองใชเวลาไมเกิน 
24 วันทําการ โดยกําหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

 

 

รอยละของจํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองท่ีดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
=  จํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด x  100

จํานวนคดีท่ีไดรับใหดําเนินการท้ังหมด 
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เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <80 80 85 90 95 100  

 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. คําสั่งคณะกรรมการมาตรการทางปกครองท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
2. การประเมินผลใชขอมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรปุผลการดําเนินงานท่ีทําไดจริงตั้งแตพนักงานเจาหนาท่ีพบการกระทําผิดจนสิ้นสุดกระบวนการ 

ทางปกครองใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกฎหมาย  โทรศัพทภายใน : 2202 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมคดีปกครอง  โทรศัพทภายใน : 2200 

 นางสาววิภาดา จันทรวงศ  โทรศัพทภายใน : 2201 
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ตัวช้ีวัด กกม.2 : รอยละของการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลําดับรอง ท่ีออกตามพระราชกําหนดการประมง 
การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

หนวยวัด   :  รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
กองกฎหมายมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตรวจราง ยกราง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑ วิธีการตาง ๆ ท่ีใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ท้ังท่ีเปนกฎหมายระดับพระ
ราชกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรอง ท่ีออกตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด เชน กฎ
กระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมง ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการตาง ๆ 
เพ่ือเปนเครื่องมือหรือแนวทางใหเจาหนาท่ีของกรมประมงนําไปใชในการปฏิบัติงาน หรือเปนการออก
กฎหมาย กฎ ท่ีมีผลใชกับบุคคลท่ัวไปภายใตกรอบของกฎหมาย ซ่ึงกองกฎหมายไดดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองท่ีออกตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แตเนื่องจากเม่ือบังคับใช
กฎหมายแลวมีประเด็นปญหา ขอขัดของ ในการบังคับใชกฎหมายดังกลาว จึงมีความจําเปนตองมีการแกไข
เพ่ิมเติมกฎหมายลําดับรอง เพ่ือใหการบังคับใชมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยกําหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <80 80 85 90 95 100  

 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. จํานวนกฎหมายลําดับรองท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
2. การประเมินผลใชขอมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรปุผลการดําเนินงานท่ีทําไดจริงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกฎหมาย  โทรศัพทภายใน : 2202 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมกฎหมายและระเบียบ  โทรศัพทภายใน : 4037 
  

รอยละของการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลําดับรอง ท่ีออกตามพระราชกําหนดการประมง 
การประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

=  จํานวนกฎหมายลําดับรองท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ x  100 
จํานวนกฎหมายลําดับรองท่ีแกไขเพ่ิมเติมท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด กกม.3  : รอยละของนิติกรรมและสัญญาท่ีตอบขอหารือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
กองกฎหมายมีภารกิจหนาท่ีเก่ียวกับการตอบขอหารือใหคําปรึกษาเก่ียวกับการทํานิติกรรมและ

สัญญา ท่ีหนวยงานกรมประมงเปนคูสัญญา ซ่ึงหนวยงานของกรมประมงหรือเจาหนาท่ีไดหารือ ปรึกษา 
และขอคําแนะนําเก่ียวกับการทํานิติกรรมและสัญญา ในการดําเนินการตองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบ 
ขอกฎหมายในการตอบขอหารือ ใหคําปรึกษา ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติสามารถดําเนินการตามกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของไดถูกตอง โดยกองกฎหมายดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  การรับเรื่องจากตนเรื่อง เชนจากหนวยงานของกรมประมง หรือจากเจาหนา ท่ี 
กรมประมง เชน สงเรื่องมาหารือเก่ียวกับการใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ เชนท่ีราชพัสดุ ท่ีสาธารณประโยชน  
ท่ีกรมประมงครอบครองดูแลการตรวจสัญญาในการจัดซ้ือจัดจาง หารือการทํานิติกรรมและสัญญาตาง ๆ 
ตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย การมอบอํานาจและการปฏิบัติ
ราชการของกรมประมง พิจารณาการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การเวนคืนการขอรับจดทะเบียนตามกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ในการดําเนินการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะพิจารณาความเรงดวนของเรื่อง ใชระยะเวลา
มาตรฐาน 2 วัน   
 2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงเอกสารท่ีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีกรมประมง จัดสงมา
ใหพิจารณา เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะตรวจสอบเอกสารสวนมากเอกสารจะไมครบถวน ไมเพียงพอท่ีจะประกอบ
ในการดําเนินการซ่ึงในแตละเดือนจะมีเรื่องท่ีสงมาใหกองกฎหมายจํานวนมาก เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะ
พิจารณาตามความสําคัญและความเรงดวนของเรื่อง จะใชระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

3. ประสานงานกับหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงในการประสานงานจะมีปญหาบาง
ประการ เชน ตนเรื่องสงเอกสารไมครบ หาเอกสารไมพบ สงเรื่องมาลาชา ขอมูลขอเท็จจริงไมชัดเจนบาง
กรณีสงเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงมาแลว ก็ยังไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการ ตองมีการประสานงานหลาย
ครั้งจึงตองใชระยะเวลามาตรฐานประมาณ 12 วัน หากขอมูล ขอเท็จจริง เอกสารไมเพียงพอ ไมชัดเจน 
ไมครบถวน ก็จะไมสามารถดําเนินการใหถูกตองได 

4. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะหเอกสารหลักฐาน สรุปประเด็นและปรับขอเท็จจริงกับ
ขอกฎหมาย เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือเสนอกรมประมง ใชระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

5. เสนอกรมประมงเพ่ือขอความเห็นชอบ ลงนามตอบขอหารือ หรือการดําเนินการเก่ียวกับนิติ
กรรมและสัญญาตาง ๆ เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ีตนเรื่องทราบ และถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ บางครั้งมีการแกไขเอกสารในระบบสารบรรณ หรือมีการแกไขเพ่ิมเติมจากผูบริหาร กอนท่ีจะสง
หนังสือออกจากกรมประมง ใชระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน 

6. จํานวนเรื่องท่ีกองกฎหมายดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา ประมาณ 200 เรื่องตอป 

 ท้ังนี้ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบขอหารือใหคําปรึกษาเก่ียวกับการทํานิติกรรมและสัญญา การ
ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญาตาง ๆแลวเสร็จ จํานวน 20 วันทําการ  
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กรณีเม่ือกองกฎหมายไดแจงใหหนวยงานตนเรื่องสงเอกสาร หลักฐาน ขอมูล ขอเท็จจริง 
เพ่ิมเติม เพ่ือใหเพียงพอตอการพิจารณาหากหนวยงานตนเรื่องไมสงเอกสารฯ หรือสงเอกสารไมครบถวน  
หรือสงเอกสารฯ ลาชา กองกฎหมายจะนับเวลาเริ่มดําเนินการเม่ือไดรับเอกสารฯ ครบถวน หากเปนกรณี
เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีหารือยังไมสงเอกสารฯ ตามท่ีแจง กองกฎหมายจะดําเนินการแจงผูบังคับบัญชาตน
สังกัดของเจาหนาท่ีหนวยงานนั้น 

สูตรการคํานวณ : 
 

 
 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <80 80 85 90 95 100  

 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. การดําเนินการตอบขอหารือใหคําปรึกษาเก่ียวกับการทํานิติกรรมและสัญญา 
2. การประเมินผลใชขอมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรปุผลการการดําเนินการตอบขอหารือและใหคําปรึกษาใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองกฎหมาย 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกฎหมาย  โทรศัพทภายใน : 2202  

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมนิติกรรมและสัญญา  โทรศัพทภายใน : 4037 
  

รอยละของนิติกรรมและสัญญาท่ีตอบขอหารือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

=      จํานวนเรื่องท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ  x 100 
จํานวนเรื่องท่ีไดรับและใหดําเนินการท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด กกจ.1  : รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลในการดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
พิจารณาความสําเร็จจากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน     

โดยสํานักงาน ป.ป.ท. 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 มีการประเมินผล ITA นอยกวารอยละ 50.00   

๑ มีการประเมินผล ITA รอยละ 50.00-60.00 

๒ มีการประเมินผล ITA รอยละ 60.01-70.00 

๓ มีการประเมินผล ITA รอยละ 70.01-80.00 

๔ มีการประเมินผล ITA รอยละ 80.01-90.00 

๕ มีการประเมินผล ITA มากกวารอยละ 90.00 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการเจาหนาท่ี 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  โทรศัพทภายใน : 3315 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวินัย  โทรศัพท : 0 2940 6147 
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ตัวช้ีวัด กกจ.2  : ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางอายุ 

หนวยวัด :  ข้ันตอน 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
จากการทบทวนปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมงพบวามีการขาด

แคลนบุคลากรในบางสายงาน อัตราการโอนและลาออกของขาราชการสายงานสนับสนุน รวมท้ังอัตรากําลังท่ี
มีอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกําหนดไวในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
สงผลใหบุคลากรกรมประมงตองปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนอยางมาก ปญหาท่ีสําคัญขณะนี้ ไดแก บุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของในดานกฎหมายมีไมเพียงพอและเปลี่ยนแปลงคอนขางบอย ทําใหการปฏิบัติงาน
ดานนี้ขาดความตอเนื่อง จึงตองเรงสรางความรูความเขาใจในดานกฎหมายแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานนี้ 
ตองปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเนื่องและเปนระบบ ประกอบกับปญหาเรื่องโครงสราง
อายุขาราชการกรมประมงท่ีขาดชวง จึงอาจเปนปญหาตอการดําเนินงานและการสืบทอดตําแหนงของกรม
ประมงในอนาคต โดยเฉพาะตําแหนงในสายงานหลัก ซ่ึงเปนตําแหนงท่ีมีความสําคัญตอภารกิจโดยรวมของ
กรมประมง กองการเจาหนาท่ีจึงเห็นควรนําขอมูลบุคลากรท้ังหมดมาวิเคราะหเพ่ือใชเปนเครื่องมือของ
ผูบริหารในการกําหนดทิศทางและบริหารบุคลากรของหนวยงาน ในการท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร พันธกิจ 
วิสัยทัศนของกรมประมง 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมีการดําเนินการ 
1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลบุคลากรกรมประมงประจําปงบประมาณ 2562 แลวเสร็จ 

2 เสนอสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการเปลีย่นแปลงโครงสรางอายุ 
ประจาํปงบประมาณ 2562  พรอมขอเสนอแนะใหกรมประมงพิจารณา 

3 กรมประมงเห็นชอบการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประจําปงบประมาณ 2562 ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562  

4 กรมประมงเห็นชอบการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประจําปงบประมาณ 2562 ภายในวันท่ี 24 สิงหาคม 2562  

5 กรมประมงเห็นชอบการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประจําปงบประมาณ 2562 ภายในวันท่ี 17 สิงหาคม 2562  

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
ขอมูลบุคลากรกรมประมงและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
ผลการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ

ประจาํปงบประมาณ 2562   
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการเจาหนาท่ี 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  โทรศัพทภายใน : 3315 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทรศัพทภายใน : 3411 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กกจ.3 : รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวาง 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
ความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวาง หมายถึง ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวาง ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนการบริหารตําแหนงวางประจําป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวัดจากผลการดําเนินการเม่ือเทียบกับแผนบริหารตําแหนงวาง 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน   เกณฑการใหคะแนน 
0 ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวางไดนอยกวารอยละ 40 
1 ดําเนินการตามเปาหมายท่ีอยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 40.00-49.99 
2 ดําเนินการตามเปาหมายท่ีอยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 50.00-59.99 
3 ดําเนินการตามเปาหมายท่ีอยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 60.00-69.99 
4 ดําเนินการตามเปาหมายท่ีอยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 70.00-79.99 
5 ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวางไดแลวเสร็จมากกวารอยละ 80.00 

เง่ือนไข : กองการเจาหนาท่ีจัดทํารายงานการสรุปสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2562  

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
กองการเจาหนาท่ี จัดทําหนังสือสรุปรายงานตําแหนงวางรายงานใหผูบริหาร และกระทรวงเกษตร

และสหกรณการเกษตร ทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานสรุปรายงานตําแหนงวาง 
2. สรุปผลการดําเนินงาน 
3. แผนบริหารตําแหนงวาง 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองการเจาหนาท่ี 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  โทรศัพทภายใน : 3315 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  โทรศัพทภายใน : 3313 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กค.1: รอยละเฉลี่ยความสําเร็จในการเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณไดแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

พิจารณาจากผลสําเร็จของการระยะเวลาท่ีกองคลังใชในการตรวจสอบ PO ,ตรวจสอบใบสําคัญ 
เบิกจายเงินในระบบ GFMIS และในระบบ KTB Corporate Online ไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนี้   

1. กรณีใบแจงหนี้ จายตรงเจาหนี้ (ผาน PO) ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วัน ตั้งแตตรวจสอบ 
PO ตรวจสอบใบสําคัญ จนถึงเบิกเงินในระบบ GFMIS 

2. กรณีจายตรงเจาหนี้ (ไมผาน PO)ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วัน ต้ังแตตรวจสอบใบสําคัญ 
จนถึงเบิกเงินในระบบ GFMIS 

3.  กรณีใบสําคัญ/ใบยืม/ใบแจงหนี้-จายผานกรม โดยเงินงบประมาณผานระบบ KTB Corporate 
Online ใชระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน ตั้งแตตรวจสอบใบสําคัญ เบิกเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง
อนุมัติเงินเขาบัญชี ดําเนินการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

การใหคะแนนจะคํานวณจากรอยละความสําเร็จของใบสําคัญแตละประเภทท่ีสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาท่ีกําหนด  แลวนํารอยละของคะแนนท่ีไดแตละประเภทมาหาคาเฉลี่ย เปนผล
คะแนนของกองคลังชวงระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562 

สูตรการคํานวณ : 
1. รอยละความสําเร็จของใบสําคัญแตละประเภทท่ีเบิกจายไดในเวลาท่ีกําหนด 

1.1 จายตรงผาน PO 
  =    จํานวนใบสําคัญจายตรงผาน PO ท่ีดําเนินการไดภายใน 4 วัน          X   100 
                    จํานวนใบสําคัญจายตรงผาน PO ท้ังหมด  

1.2 จายตรงไมผาน PO 
=    จํานวนใบสําคัญจายตรงไมผาน PO ท่ีดําเนินการไดภายใน 4 วัน          X   100 

         จํานวนใบสําคัญจายตรงไมผาน PO ท้ังหมด  
1.3 จายผานระบบ KTB Corporate Online 

=    จํานวนใบสําคัญจายผานระบบ KTBท่ีดําเนินการไดภายใน 10 วัน          X   100 

        จํานวนใบสําคัญจายผาน KTB ท้ังหมด 

2. รอยละเฉลี่ยความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณทุกประเภทแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
 =    ผลรวมรอยละของคะแนนในขอ 1.1–1.3    X   100 
                      3 

  

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ <70 70  75 80 85 >90 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
ขอมูลระยะเวลาการดําเนินการในระบบฐานขอมูลการเงินการคลัง 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองคลัง  โทรศัพทภายใน : 3107 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง  โทรศัพทภายใน : 3422 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณ 

 
1. ใบแจงหนี้ จายตรงเจาหนี้ (ผาน PO) ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วันทําการ ตั้งแตตรวจสอบ PO 

ตรวจสอบใบสําคัญ จนถึงเบกิเงินในระบบ GFMIS  
 

 กลุมบริหารพัสดุ ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS  ภายในเวลา 3 ชั่วโมง(0.50 วัน) 

 

 กลุมตรวจสอบ   ตรวจสอบใบสําคัญ   ภายในเวลา 1.50 วันทําการ 

 

 กลุมบริหารงบประมาณ เบิกเงินในระบบ GFMIS  ภายในเวลา 2 วันทําการ 

 

2. จายตรงเจาหนี้ (ไมผาน PO)ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วันทําการ ตั้งแตตรวจสอบใบสําคัญ 
จนถึงเบิกเงินในระบบ GFMIS 

  

 กลุมตรวจสอบ   ตรวจสอบใบสําคัญ   ภายในเวลา 2 วันทําการ 

 

 กลุมบริหารงบประมาณ เบิกเงินในระบบ GFMIS  ภายในเวลา 2 วันทําการ  

 
3. ใบสําคัญ/ใบยืม/ใบแจงหนี้-จายผานกรม ผานระบบ KTB Corporate Online ใชระยะเวลา

ดําเนินการ 10 วันทําการ ตั้งแตตรวจสอบใบสําคัญ เบิกเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเขา
บัญชี ดําเนินการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online 
 

 กลุมตรวจสอบ   ตรวจสอบใบสําคัญ   ภายในเวลา 2 วันทําการ 

 

 กลุมบริหารงบประมาณ เบิกเงินในระบบ GFMIS  ภายในเวลา 2 วันทําการ 

 
  กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเขาบัญชี    ภายในเวลา 3 วันทําการ 
 
  จายเงินผานระบบ KTB Corporate Online  ภายในเวลา 3 วันทําการ  
(กรณีผูขอรับเงินใหโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ จะไดรับเงินภายในวันท่ีอนุมัติโอนเงิน แตถาเปน
ธนาคารอ่ืน จะไดรับเงินภายใน 3 วันทําการถัดไป) 
 
 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กค.2: รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายท่ีปฏิบัติงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินผล 
การปฏิบัติงานดานบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
เปนการดําเนินงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินผลของกรมบัญชีกลางประจําปงบประมาณ 

2562 ในเรื่องความถูกตอง โปรงใส ความรับผิดชอบ ของการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของกรมประมง 
ซ่ึงกองคลังเปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหความรู คําแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลใหหนวยงานเบิกจายทราบ ซ่ึงกรมประมงมีหนวยเบิกจายท่ีตองสงรายงานท้ังสิ้นจํานวน 205 
หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง 1 หนวยงาน และหนวยงานสวนกลางแตมีต้ังในภูมิภาคและ
หนวยงานสวนภูมิภาคจํานวน 204 หนวยงาน ซ่ึงรวมจํานวนหนวยเบิกจายท่ีไมไดดําเนินการเบิกจายเงิน
จํานวน 3 หนวยงาน 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามข้ันตอนท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

1. กําหนดแนวทางการดําเนินการตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี และ 
แจงหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 

2. ใหความรูเก่ียวกับหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหหนวยเบิกจายมีความเขาใจ และ
สามารถดําเนินการไดตามแนวทางท่ีกําหนดได 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานดานบัญชีใหหนวยเบิกจายทราบ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ <80 80  85 90 95 100 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีตามท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองคลัง  โทรศัพทภายใน : 3107 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบัญช ี  โทรศัพทภายใน : 3401 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กค.3: รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายในการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
กองคลังไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหหนวยเบิกจายในสังกัดกรมประมง ประกอบดวย

หนวยงานสวนภูมิภาคและหนวยงานสวนกลางท่ีตั้งในสวนภูมิภาคท่ีมีพนักงานราชการใหดําเนินการติดตอ
สํานักงานประกันสังคมและธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการทําธุรกรรมดานการเงิน
และจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดข้ันระยะเวลาในการดําเนินการลดการจัดสงเอกสาร การใชเช็ค
ในการชําระเงิน และไมตองเดินทางไปสํานักงานประกันสังคม โดยมีกองคลังเปนผู กํากับ ติดตาม  
ใหคําแนะนําปรึกษา 
 การใหคะแนนจะพิจารณาจากจํานวนหนวยเบิกจายท่ีดําเนินงานจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) เรียบรอยแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
สูตรการคํานวณ : 
 X =   Y / Z *100 
 X =รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายในการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 
 Y =   จํานวนหนวยเบิกจายท่ีดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB 
Corporate Online)  
 Z =  จํานวนหนวยเบิกจายท้ังหมดท่ีมีพนักงานราชการ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ <80 80  85 90 95 100 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
ผลการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองคลัง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองคลัง  โทรศัพทภายใน : 3107 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง  โทรศัพทภายใน : 3422 
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ตัวช้ีวัด กคส.1 : ระยะเวลาท่ีแลวเสร็จการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : 
SOP) กระบวนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

หนวยวัด :  ระยะเวลา 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย เปนกระบวนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ

กรมประมง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงปจจุบันกรมประมงมอบหมายใหกองควบคุม
การคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต เปนผูดําเนินการในการพิจารณาการข้ึนทะเบียน โดยมีคณะทํางานพิจารณา
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหความเห็นในการพิจารณาข้ึนทะเบียน ดังนั้นการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) กระบวนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  
จึงมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสวนตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบใน
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามกฎหมาย และเพ่ือใหเกิดความรวดเรว็ สะดวก โปรงใสและเปนธรรม 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยใหกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 แลวเสร็จหลังวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

1 แลวเสร็จภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

2 แลวเสร็จภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

3 แลวเสร็จภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

4 แลวเสร็จภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

5 แลวเสร็จภายในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายงานความกาวหนาใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

ทราบในทุกๆ เดือน 
2. กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตรายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. บันทึกขอความ แจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหถือปฏิบัติ 
2. สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) กระบวนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  โทรศัพทภายใน : 2107 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  โทรศัพทภายใน : 2107 

 นายปถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพทภายใน : 2107 
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ตัวช้ีวัด กคส.2 : ระดับความสําเร็จการจัดทํา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment)  
ในการตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

หนวยวัด :  ระดับความสําเร็จ 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
การควบคุมตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปน

กระบวนการท่ีไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายซ่ึงจะตองควบคุมการนําเขาสงออกใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกฎหมายแตละฉบับ ปจจุบันกรมประมงมอบหมายใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตเปน
ผูดําเนินการในการควบคุมตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ดังนั้นการ
จัดทําระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment) จึงมีความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมาย เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพการควบคุมตรวจสอบการนําเขา 
สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยใหกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 แลวเสร็จหลังวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 

1 แลวเสร็จภายในวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 

2 แลวเสร็จภายในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

3 แลวเสร็จภายในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2562 

4 แลวเสร็จภายในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2562 

5 แลวเสร็จภายในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบรายงานความกาวหนาใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

ทราบในทุก ๆ เดือน 
2. กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตรายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
สําเนา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ในการตรวจสอบการนําเขา 

สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ําอันตราย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  โทรศัพทภายใน : 2107 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  โทรศัพทภายใน : 2107 

 นายปถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพทภายใน : 2107 
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ตัวช้ีวัด กคส.3 : ระดับความสําเร็จการลดระยะเวลาการออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย 
ทางการประมง 

หนวยวัด :  ระดับ 

น้ําหนัก :  รอยละ10 

คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จของการการลดระยะเวลาการออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการ
ประมงเปนการวัดประเมินจากระยะเวลาเฉลี่ยในการออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 
โดยระยะเวลาท่ีใชดําเนินการตามคูมือประชาชนหกสิบชั่วโมง 

กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตตองปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนตามแผนการ
ยกระดับการบริหารภาครัฐ ระยะท่ี 2 ปงบประมาณ 2562 โดยใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการ
ผลิตลดข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จตามคูมือประชาชนไดไมนอยกวารอยละ 30 - 50 

สูตรการคํานวณ : 

 

 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 ชั่วโมง ตอ 1 คะแนน โดยใหกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ปรับลดระยะเวลาเหลือมากกวา 36 ชัว่โมง 

1 ปรับลดระยะเวลาเหลือ 36 ชั่วโมง 

2 ปรับลดระยะเวลาเหลือ 33 ชั่วโมง 

3 ปรับลดระยะเวลาเหลือ 30 ชั่วโมง 

4 ปรับลดระยะเวลาเหลือ 27 ชั่วโมง 

5 ปรับลดระยะเวลาเหลือ 24 ชั่วโมง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
สรุประยะการออกใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  โทรศัพทภายใน : 2107 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต  โทรศัพทภายใน : 2107 

 นายปถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพทภายใน : 2107 

จํานวนใบแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายทางการประมง 
ระยะเวลาเฉลี่ย =  ระยะเวลารวมของการออกใบแจงขอเท็จจริง   

           จํานวนใบแจงขอเท็จจริง 
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ตัวชี้วัด กคพ.1 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปน
ตนแบบในการดําเนินงานดานการประมงตามลักษณะภูมิสังคมของแตละภูมิภาค 

หนวยวัด : ระดับ 
น้ําหนัก : รอยละ 10 
คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปนตนแบบ 
ในการดําเนินงานดานการประมงตามลักษณะภูมิสังคมของแตละภูมิภาค หมายถึง การพัฒนาศูนยฯ เครือขาย
ดานการประมงใหสามารถเปนแหลงถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด รวมท้ัง
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ดานการประมงท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับเปนศูนยเฉพาะทางดานการ
ประมงท่ีสามารถเปนตนแบบเฉพาะใหแกเกษตรกรในภูมิภาคน้ันๆ ได 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
เปาหมายในแตละระดับ ดังน้ี 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมีการดําเนินการ 

1 
พัฒนาและยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมง จังหวัดละ 3 แหง และพิจารณาคัดเลือก 
เพื่อเปนตัวแทนความสําเร็จในระดับภาคจํานวน 4 ภาค ภาคละ 1 แหง 

2 
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขายดาน 
การประมงในรูปแบบส่ือวิดีโอ ได 1 ภาค และนําเสนอผานส่ือ อยางนอย 1 ชองทาง 

3 
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขายดาน 
การประมงในรูปแบบส่ือวิดีโอ ได 2 ภาค และนําเสนอผานส่ือ อยางนอย 1 ชองทาง 

4 
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขายดาน 
การประมงในรูปแบบส่ือวิดีโอ ได 3 ภาค และนําเสนอผานส่ือ อยางนอย 1 ชองทาง 

5 
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขาย 
ดานการประมงในรูปแบบส่ือวิดีโอ ไดครบท้ัง 4 ภาค และนําเสนอผานส่ือ อยางนอย 1 ชองทาง 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1 ขอมูลแบบถอดบทเรียนศูนยฯ เครือขายดานการประมงท่ีไดรับการพัฒนาและยกระดับใหเปนตนแบบ 

ในระดับจังหวัด จังหวัดละ 3 แหง จากการดําเนินงานโครงการยกระดับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรดานการประมง ประจําป 2561 

2 คัดเลือกศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปนตนแบบความสําเร็จ (ตัวแทนภาค) ภาคละ 1 แหง โดยพิจารณาจาก
แบบถอดบทเรยีน และเกณฑการประเมนิท่ีกําหนดขึ้น พรอมท้ัง ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อเก็บขอมูล 

3 ดําเนินการสร างการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็ จการดําเนินงานของศูนย ฯ เครือข าย 
ดานการประมงท่ีไดรับการคัดเลือก ในรูปแบบส่ือวิดีโอ ภาคละ 1 แหง และนําเสนอผานส่ือ อยางนอย 1 ชองทาง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
ส่ือวิดีโอ จํานวน 4 เรื่อง (4 ภาค) 

หนวยงานที่รับผดิชอบ : กองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
ผูกํากบัตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
 โทรศัพทภายใน : 14706 

ผูจัดเกบ็ขอมูล : หัวหนากลุมโครงการและกิจกรรมพิเศษ  โทรศัพทภายใน : 14216 
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ตัวช้ีวัด กคพ.2 : จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาท่ีเกษตรกรเพาะพันธุเลี้ยงเอง/จํานวนเกษตรกรท่ีสามารถ

เพาะพันธุปลาสลิดดอนนาไดเอง 

หนวยวัด : จํานวนตัว/ราย 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาท่ีเกษตรกรเพาะพันธุเลี้ยงเอง หมายถึง จํานวนลูกปลาสลิดขนาด  

3-5 เซนติเมตร ท่ีสมาชิกกลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบานนาเกตุ ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี 
เพาะพันธุและอนุบาลโดยมีนักวิชาการประมงกลุมวิจัยและพัฒนา เปนพ่ีเลี้ยง ภายใตโครงการจุฬาภรณ
พัฒนา 6 และโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงจะไมใชงบประมาณจัดซ้ือ
พันธุปลาใหเกษตรกร 
การดําเนินงาน :  

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคงมีความเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง แผนการปองกันและแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ โครงการท่ีดําเนินการอยูเดิมแตไมสําเร็จ ไมสามารถตอบ
โจทยการพัฒนา หรือเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีชัดเจน วัดผลได ควรยุติหรือมีการปรับปรุง/พัฒนาเปน
โครงการท่ีเสนอใหมไมนอยกวา 50 % รูปแบบกิจกรรมท่ีมีการแจกปจจัยการผลิตควรปรับปรุงแนวทางการ
สงเสริมท่ีกอใหเกิดความยั่งยืน โดยใชวิธีถายทอดองคความรูเพ่ือใหสามารถพัฒนา/ตอยอด สรางรายได และ
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอยางแทจริง และยั่งยืน 

ขอสรุปจากการประเมินผลการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนราชการควรยกเลิกโครงการ/กิจกรรมประเภท “ลด แลก แจก แถม” 

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ จึงไดปรับเปลี่ยนกระบวนการ

สงเสริมและพัฒนาอาชีพจากการแจกพันธุปลาเปนการใหเกษตรกรเพาะพันธุปลาเลี้ยงเอง 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จทรงงานหนวยแพทย
พระราชทาน ณ โรงเรยีนวังกะพอ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2536 ทรงมีพระดําริใหจังหวัดปตตานีรวมกับกรม
ประมง และหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ทดลองเลี้ยงปลาสลิดในพ้ืนท่ีปาดอนนา จังหวัดปตตานีโดย
สํานักงานประมงจังหวัด จึงไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในปาเสม็ดพ้ืนท่ีใกลเคียงเม่ือป 
2537 ขณะท่ีรอพ้ืนท่ีในสวนของกรมประมงรับผิดชอบดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ ตอมาเม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2539 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการ 
จับปลาโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในปาเสม็ด ทรงมีพระหัตถเลขาใหชื่อปลาสลิดโครงการจุฬาภรณ
พัฒนา 6 วา “ปลาสลิดดอนนา” 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต 

2559 2560 2561 

จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาท่ีเกษตรกรสามารถ
เพาะพันธุและอนุบาลจนไดขนาดนําไปเลี้ยง 

ตัว 0 0 52,822 ตัว 
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เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5,000 ตัว/จํานวนราย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ 

การใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จํานวนตัว/
ราย 

นอยกวา 
90,000 ตัว 

90,000 
ตัว/ 

1 ราย 

95,000 
ตัว/ 

2 ราย 

100,000 
ตัว/ 

3 ราย 

105,000 
ตัว/  

4 ราย 

110,000 
ตัว/  

5 ราย 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. เจาหนาท่ีกรมประมงรวมกับเกษตรกรนับลูกปลาสลิดระยะฟกเปนตัวท่ีสมาชิกกลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนา

บานนาเกตุเพาะพันธุได 

2. เจาหนาท่ีกรมประมงรวมกับเกษตรกรนับลูกปลาสลิดท่ีอนุบาลจนไดขนาด 3-5 เซนติเมตร กอนมอบให

สมาชิกกลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบานนาเกตุนําไปเลี้ยงในบอดิน  

3. เจาหนาท่ีกรมประมงรวมกับเกษตรกรตนแบบสอนวิธีการเพาะพันธุปลาสลิดดอนนา ใหกับสมาชิก 

กลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบานนาเกตุ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
 โทรศัพทภายใน : 14706 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนา           โทรศัพทภายใน : 14213 
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ตัวช้ีวัด กคพ.3:  ระดับความสําเร็จการดําเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ําโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หนวยวัด :  ข้ันตอน  

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

ระดับความสําเร็จการดําเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ําโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินงานอบรมใหความรูดานวิชาการแกครูและนักเรียน จํานวน 
80 โรงเรียนเพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพการประมงใหแกนักเรียนและราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดจน
สรางแหลงผลิตอาหารโปรตีนใหนักเรียนบริโภคเปนอาหารกลางวัน การเรียนรูการแปรรูปสัตวน้ํา การถนอม
อาหารและหลักโภชนาการท่ีดี   

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมีการดําเนินการ 
1 จัดทําแผนการอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ํา 
2 อบรมใหความรูดานการแปรรูปสัตวน้ําแกครูและนักเรียน 

3 ติดตาม/ประเมินผลผลการดําเนินงาน 
4 โรงเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปจัดทําโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 
5 โรงเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปจัดทําโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน  

และใชแปรรูปเพ่ือเปนผลิตภัณฑจําหนายเขากองทุนอาหารกลางวัน 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. หนังสือแผนการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือตอบแบบประเมินการนําความรูไปใชประโยชน 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการดําเนินงาน 
2. สรุปผลการดําเนินงาน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
 โทรศัพทภายใน : 14706 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมโครงการพระราชดําริในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ  โทรศัพทภายใน : 14719
  

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กตป.1 : การติดตามผลการปฏิบัติงานของ ชปพ. ป ๒๕๖๑ 

หนวยวัด :   รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
การควบคุมและปองกันการทําประมงท่ีไมชอบดวยกฎหมาย จําเปนตองใชพนักงานเจาหนาท่ี

ตามกฎหมายวาดวยการประมงท่ีมีจํานวนเพียงพอในการบังคับใชกฎหมาย แตจํานวนบุคลากรของกรม
ประมงมีอยูอยางจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนตองแตงตั้งสมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถ่ินท่ีไดรับการ
ฝกอบรมแลวใหเปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558 เพ่ือมาชวยพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานควบคุมและปองกันการทําประมงท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย รวมท้ังการดูแลทรัพยากรสัตวน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ในป ๒๕๖๑ กองตรวจการ
ประมงไดสรางผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี (ชปพ. ประมง) จํานวนท้ังสิ้น ๔๐๗ คน เพ่ือ
รวมปฏิบัติงานกับพนักงานเจาหนาท่ีของกองตรวจการประมง 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 จํานวน ชปพ.ประมง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานนอยกวารอยละ 42 
1 จํานวน ชปพ.ประมง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 42 
2 จํานวน ชปพ.ประมง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 44 
3 จํานวน ชปพ.ประมง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 46 
4 จํานวน ชปพ.ประมง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 48 
5 จํานวน ชปพ.ประมง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานรอยละ 50 

การดําเนินการ :   
ใหศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงรายงานผลการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี (ชปพ. ประมง) ป ๒๕๖๑ 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2561– 15กันยายน 2562 
2. จํานวน/รายชื่อ ผูชวยเหลอืการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี (ชปพ. ประมง) และผลการปฏิบัติงาน 

ท่ีมีการรายงานจากศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงและจัดสงเอกสารหลักฐานใหกองตรวจการ
ประมง ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจการประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองกองตรวจการประมง  โทรศัพทภายใน : 2301 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง  โทรศัพทภายใน : 2308 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กตป.2 : ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงและการจัดทํากติกาชุมชน 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
ดวยพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหกรมประมง

สนับสนนุการมีสวนรวมของชุมชนประมงทองถ่ิน ในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษฟนฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรประมงใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน มีการเผยแพรความรู ขาวสารเก่ียวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงทองถ่ิน การทําประมงผิดกฎหมาย สนับสนุนการรวมกลุม การข้ึนทะเบียน
องคกรชุมชนประมงทองถ่ิน และเปดโอกาสการมีสวนรวมของชุมชนประมงทองถ่ินในการจัดทํานโยบาย กฎ 
ระเบียบ กติกา การจัดการดานการประมงในชุมชนทองถ่ิน กองตรวจการประมงจึงไดมีโครงการเสริมสราง
การมีสวนรวมของชุมชนประมงข้ึน โดยดําเนินงานในชุมชนประมงน้ําจืดและชุมชนประมงทะเลชายฝง 
เพ่ือใหชุมชนประมงทองถ่ินไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรประมง
ดังกลาว 
การดําเนินการ :  

รอยละความสําเร็จของจํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานการมีสวนรวม ตามแผนปฏิบัติงานท่ีต้ังไว 
จํานวน 50 ชุมชน มีการจัดทํากติกาชุมชนและดําเนินการตามกติกาชุมชนท่ีไดตั้งไว 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมนอยกวารอยละ 80 
1 จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมรอยละ 80  
2 จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมรอยละ 90 
3 จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมรอยละ 100 
4 จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมและจัดทํากติกาชุมชนรอยละ 50 
5 จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมและดําเนินการตามกติกาไมนอยกวา

รอยละ 25 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 15 กันยายน 2562 
2. จํานวนชุมชนท่ีไดดําเนินงานการมีสวนรวมของชุมชนประมงครบตามข้ันตอนดําเนินงานท่ีไดรับรายงาน

จาก ศูนย/หนวย ในสังกัดกองตรวจการประมง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กันยายน 2562 
และจัดสงเอกสารหลักฐานใหกองตรวจการประมง ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจการประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองตรวจการประมง  โทรศัพทภายใน : 2301 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง  โทรศัพทภายใน : 2308 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กตป.3 : รอยละของจํานวนเรือประมงท่ีไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
เปนการควบคุม เฝาระวัง และตรวจสอบเรือประมงท่ีทําการประมงในพ้ืนท่ีทะเลท้ังชายฝงและ

นอกชายฝง ใหเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานจะดําเนินการตรวจสอบเรือประมงท่ีออกมาทําการประมง จํานวน 3,880 ลํา และบันทึกผล 
ในแบบตรวจเรือประมงในทะเล โดยเรือท่ีพบในทะเลตองมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง  
หากพบการกระทําท่ีไมเปนไปตามกฎหมายเจาหนาท่ีจะตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป เพ่ือใหการควบคุม
และเฝาระวังการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการ : 

วัดรอยละของจํานวนเรือประมงท่ีไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย จากเปาหมาย 
3,880 ลํา ตามแผนปฏิบัติงานในการควบคุมและเฝาระวังการทําการประมงในพ้ืนท่ีทะเลท้ังชายฝงและ 
นอกชายฝง ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

รอยละ <80 80 85 90 95 100 

 

เอกสารอางอิง : หลักฐานและขอมูลการรายงานผลการตรวจสอบเรือประมงในทะเล แบบตรวจเรือประมง 
ในทะเลของศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล ซ่ึงถูกจัดสงมายังกองตรวจการประมงไมเกินวันท่ี 5 
ของทุกเดือน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจการประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองตรวจการประมง  โทรศัพทภายใน : 2301 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมแผนงานและติดตามการตรวจการประมง   โทรศัพทภายใน : 4017 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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= จํานวนทาเทียบเรือประมงท่ีตรวจประเมินได ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562     x 100 

           จํานวนทาเทียบเรือประมงในบัญชีรายชื่อรับรอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

ตัวช้ีวัด กตส.1: รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงตามเกณฑมาตรฐาน 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงท่ีอยูในบัญชี

รายชื่อท่ีกรมประมงใหการรับรองสุขอนามัยในวันท่ี 30 กันยายน 2562ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมสงเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินคาประมง  โดยใชขอมูลผล
การดําเนินงานจากฐานขอมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทาเทียบเรือประมง คือ สถานท่ีท่ีจัดข้ึนสําหรับใชเทียบเรือประมงพาณิชยเพ่ือขนถายหรือใช
ในการนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนจากเรือประมง 
สูตรการคํานวณ : 
 

       รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ตรวจประเมินทาเทียบเรือไดต่ํากวาเปาหมายรอยละ 65 
1 ตรวจประเมินทาเทียบเรือไดตามเปาหมายรอยละ 65 
2 ตรวจประเมินทาเทียบเรือไดตามเปาหมายรอยละ 70 
3 ตรวจประเมินทาเทียบเรือไดตามเปาหมายรอยละ 75 
4 ตรวจประเมินทาเทียบเรือไดตามเปาหมายรอยละ 80 
5 ตรวจประเมินทาเทียบเรือไดตามเปาหมายรอยละ 85 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. หนวยงานกําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานในพ้ืนท่ี  

2. รายงานผลปฏิบัติงานผานเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report :SAR)  
หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ตารางรายชื่อทาเทียบเรือท่ีเขาตรวจประเมินและผลการตรวจ  
2. ตารางรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
3. บัญชีรายชื่อปจจุบันของทาเทียบเรือท่ีกรมประมงใหการรับรอง  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง  โทรศัพทภายใน : 13102 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมตรวจประเมินระบบคุณภาพแหลงแปรรูป  โทรศัพทภายใน : 13402 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กตส.2: รอยละความถูกตองในการสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
พิจารณาจากความสําเร็จของการรายงานผลการตรวจชนิดและปริมาณวัตถุดิบสัตวน้ํา 

หนาสถานประกอบการท่ีมีความถูกตองและใชในการออกใบอนุญาตนําเขาต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2561  
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

กรณีหนวยงานเปลี่ยนแปลงเปาหมายผลผลิตท่ีกําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมประมง  

สถานประกอบการ  คือโรงงานแปรรูปสัตวน้ําหรือหองเย็นรับฝากสินคา ท่ีกรมประมงใหการรับรอง 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <92 92 94 96 98 100 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. หนวยงานกําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานในพ้ืนท่ี  

2. รายงานผลปฏิบัติงานผานเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report :SAR)  

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายชื่อสถานประกอบการท่ีเขาตรวจประเมินและผลการตรวจ  
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง  โทรศัพทภายใน : 13102 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมรับรองคุณภาพสินคาประมง  โทรศัพทภายใน : 13403 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รอยละของใบรับรองการจับสัตวน้ํา   =       จํานวนใบรับรองฯ ท่ีแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ   x  100 
ท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด                  จํานวนใบรับรองฯ ท่ียื่นขอการรับรองท้ังหมด 
 
รอยละของใบรับรองการจับสัตวน้ํา   =       จํานวนใบรับรองฯ ท่ีแลวเสร็จกอน 3 วันทําการ     x  100 
ท่ีออกเร็วกวาระยะเวลาท่ีกําหนด             จํานวนใบรับรองฯ ท่ีแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ 

ตัวช้ีวัด กตส.3: ระดับความสําเร็จของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลากําหนด 

หนวยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
พิจารณาจากระยะเวลาในการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกใหกับผูประกอบการท่ียื่น 

คําขอ ณ กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสงขลาและ
ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสมุทรสาคร 

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 3 วันทําการ นับจากวันท่ีขอมูลหรือเอกสารประกอบ 
การพิจารณา ครบถวนและถูกตอง 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 นอยกวารอยละ 90 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
1 รอยละ 90 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2 รอยละ 95 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3 รอยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
4 รอยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด และตองมี 

อยางนอยรอยละ 5 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกเร็วกวาระยะเวลาท่ีกําหนด 
5 รอยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด และตองมี 

อยางนอยรอยละ 10 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีออกเร็วกวาระยะเวลาท่ีกําหนด 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. หลักฐานการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. หนวยงานจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
3. รายงานผลการปฏิบัติการการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําท่ีผูประกอบการยื่นคําขอ ประจําปงบประมาณ 2562 
4.  สรุปผลการดําเนินงานการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ประจําปงบประมาณ 2562 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง  โทรศัพทภายใน : 13102 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมรับรองคุณภาพสินคาประมง  โทรศัพทภายใน : 13119 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กนป.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 

ความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561 หมายถึง  
ความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561 ของกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติ
การประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการ จํานวน 1 เรื่อง ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 
2562 ไดแก สถิติปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชย เอกสารดังกลาวเปนการนําเสนอ
ขอมูลเก่ียวกับปริมาณการจับและการลงแรงทําการประมง จําแนกตามเครื่องมือทําการประมง ขนาดเรือ 
พ้ืนท่ีทําการประมง ชนิดสัตวน้ํา เปนรายเดือน พรอมท้ังจัดทําเอกสารเผยแพรและใหบริการขอมูล 
ท้ังหนวยงานภาครัฐ/เอกชน และผูสนใจท่ัวไปผานชองทางใหบริการ 4 ชองทาง ประกอบดวย 1) มารับ
บริการดวยตนเอง 2) โทรศัพท 3) E-mail และ 4) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมประมง 
บนเว็บไซต http://www.fisheries.go.th/strategy-stat 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 แลวเสร็จหลังวันท่ี 30 กันยายน 2562 
1 แลวเสร็จภายในวันท่ี 26 กันยายน 2562 
2 แลวเสร็จภายในวันท่ี 23 กันยายน 2562 
3 แลวเสร็จภายในวันท่ี 16 กันยายน 2562 
4 แลวเสร็จภายในวนัท่ี 9 กันยายน 2562 
5 แลวเสร็จภายในวนัท่ี 2 กันยายน 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชยจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในกรมประมง ดังนี ้
1.1 ขอมูลองคประกอบสัตวน้ําและการลงแรงทําการประมงจากการสํารวจของ กพท.  
1.2 ขอมูลสมุดบันทึกการทําการประมง (Fishing logbook)  
1.3 ขอมูลการแจงเขา – ออกเรือประมง (Port in –Port out) จากระบบ Fishing Info  
1.4 ขอมูลระบบติดตามเรือ (VMS) 
1.5 ขอมูลเก่ียวกับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย จากระบบ Elicense 

2. ตรวจสอบความถูกตอง และจัดรูปแบบขอมูล 
3. สรางฐานขอมูล (Database) และนําขอมูลเขาระบบ 
4. ประมวลผล  
5. วิเคราะห และสรุปผล 
6. จัดทํารายงานและเอกสารเผยแพร 
7. ใหบริการขอมูล 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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กลุมฯ ใหบริการขอมูลสถิติปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชยแกหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ผูบริหาร อาจารย  นักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจท่ัวไปผาน 4 ชองทาง คือ 

7.1 จัดสถานท่ีบริการสถิติการประมง สําหรับผูท่ีมาติดตอขอรับบริการขอมูลดวยตนเอง 
7.2 ใหบริการขอมูลสถิติการประมงทางโทรศัพท ในกรณีท่ีรายการขอมูลไมมากนัก 
7.3 ใหบริการขอมูลสถิติการประมงผานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
7.4 ใหบริการขอมูลสถิติการประมงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมประมง 

บนเว็บไซต http://www.fisheries.go.th/strategy-stat ซ่ึงเปนชองทางการเผยแพรท่ีมีผูใชบริการ
มากท่ีสุด 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพัฒนาการประมง  โทรศัพทภายใน : 13608 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง  โทรศัพทภายใน : ๑๓๕๑๘ 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กนป.2: ระดับความสําเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 

หนวยวัด : จํานวนครั้ง 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 

ระดับความสําเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 หมายถึง การรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการบริจัดการการผลิตสินคา
เกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาเกษตร
อินทรีย ท่ีกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมงรับผิดชอบเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน และ
รายงานใหผูบริหารทราบอยางสมํ่าเสมอ ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ครั้ง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 รายงานผลการดําเนินงานไมครบทุกครั้ง 
1 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 4 ครั้ง 
2 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 3 ครั้ง 
3 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 2 ครั้ง 
4 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 1 ครั้ง 
5 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และทันตามเวลาท่ีกําหนดทุกครั้ง 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 10 ครั้ง 

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพัฒนาการประมง  โทรศัพทภายใน : 13608 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมแผนและติดตามยุทธศาสตรการประมง  โทรศัพทภายใน : 13600 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กนป.3: ระดับความสําเร็จในการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

หนวยวัด : จํานวนครั้ง 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ระดับความสําเร็จของการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558  

หมายถึง ข้ันตอนการรายงานผลขอมูลทางสถิติการประมง เสนอตออธิบดีกรมประมงภายในวันท่ี 10 ของเดือน
ถัดไป โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม 2562 

เกณฑการใหคะแนน  :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ครั้ง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 รายงานผลการดําเนินงานไมครบทุกครั้ง 
1 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 4 ครั้ง 
2 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 3 ครั้ง 
3 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 2 ครั้ง 
4 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 1 ครั้ง 
5 รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และทันตามเวลาท่ีกําหนดทุกครั้ง 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
ขอมูล/เอกสารสถิติการประมง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลขอมูลตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท่ีเสนอตออธิบดี

กรมประมง เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 7 ครั้ง ตั้งแตเดือนมีนาคม - กันยายน 2562 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพัฒนาการประมง  โทรศัพทภายใน : 13608 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ   โทรศัพทภายใน : 13602 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กบม.1: ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการดําเนินการกับของกลางสัตวปาท่ีเปนสัตวน้ํา 
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

หนวยวัด : ข้ันตอน 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการดําเนินการกับของกลางสัตวปาท่ีเปนสัตวน้ําตาม

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการและการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนําสงของกลาง การเก็บดูแลรักษาของกลาง รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติกับของกลางท่ีตกเปนของแผนดิน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสํานักงานประมงจังหวัด และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการกับของกลางสัตวปาท่ีเปนสัตวน้ําไดอยางถูกตอง เปนไปตามท่ีระเบียบและ 
ขอกฎหมายกําหนด สามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 รวบรวมขอกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการกับของกลางสัตวปาท่ี

เปนสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติสงวนแบะคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
1 เชิญประชุมหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดูแลเก็บรักษาของกลาง เพ่ือรับทราบปญหา 

และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางการดําเนินการในการเก็บและดูแลรักษาของกลาง 
2 สรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางการดําเนินการในการเก็บและดูแลรักษาของกลาง 

รวมถึงรวบรวมแนวทางและวิธีการจัดการของกลางจากหนวยงานภายนอก เพ่ือนํามา
เทียบเคียงกับการดําเนินการของกรมประมง 

3 ดําเนินการจัดทําคูมือฯ เสร็จสิ้นภายในวันท่ี 1 กันยายน 2562 
4 ดําเนินการจัดทําคูมือฯ เสร็จสิ้นภายในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2562 
5 จัดสงคูมือฯ เพ่ือเผยแพรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เร็วกวาวันท่ี 10 กันยายน 2562 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  โทรศัพทภายใน : 2100 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมคุมครองพันธุสัตวน้ําตามอนุสัญญา  โทรศัพทภายใน : 2104 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กบม.2: การจัดทําเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ดวยมาตรา 172 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหบรรดาท่ีรักษา 

พืชพันธุท่ีประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ใชบังคับ เปนเขตพ้ืนท่ี
รักษาพันธุสัตวน้ํา และมาตรา 56 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดวา การกําหนดเขต
พ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีกําหนด จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนท่ีเขตพ้ืนท่ี
รักษาพันธุสัตวน้ํา สําหรับประกอบการประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําของคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัด เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 จัดทําฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา ไมแลวเสร็จ 
1 จัดทําฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวนัท่ี 27 กันยายน2562 
2 จัดทําฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวนัท่ี 20 กันยายน2562 
3 จัดทําฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวนัท่ี 13 กันยายน2562 
4 จัดทําฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวนัท่ี 6 กันยายน2562 
5 จัดทําฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจงัหวัด /ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจงัหวัด /ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ฐานขอมูลเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  โทรศัพทภายใน : 2100 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมกําหนดมาตรการดานการประมง  โทรศัพทภายใน : 2102 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กบม.3 : การจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน 

หนวยวัด :  ระยะเวลา 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ตามท่ีกรมประมงไดมีการออกพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนานน้ําท่ัวไป เพ่ือปองกันมิใหมีการทําการประมงโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย เพ่ือรักษาทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในภาวะท่ีเปนแหลงอาหารของมนุษยชาติอยางยั่งยืน และ
รักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหดํารงอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ และมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ
นับถือในนานาประเทศ รวมท้ังคุมครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และปองกันการใชแรงงานผิดกฎหมาย
ในภาคการประมง ดังนั้นในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางเจาหนาท่ีรัฐและผูมีสวนไดสวนเสีย จําเปนตองมี
กฎหมายลําดับรอง เพ่ือชวยกําหนดทิศทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ พรก.การประมง 
พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 ท่ีกําหนดไว  

 อนึ่งดวยจํานวนของกฎหมายลําดับรองท่ีออกภายใต พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรองท่ียังคงมีผลบังคับใชอยูตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490 
มีจํานวนมาก อีกท้ังการรับรูทางดานกฎหมายของชาวประมงพ้ืนบานยังไมท่ัวถึง จึงสงผลใหชาวประมง
พ้ืนบานบางรายกระทําการประมงท่ีผิดกฎหมายอยางรูเทาไมถึงการณ ดังนั้นเพ่ือเปนการลดปริมาณการทํา
การประมงท่ีผิดกฎหมาย จึงจําเปนตองจัดทําเอกสารเผยแพร เพ่ือสรางความรับรูความเขาใจของชาวประมง
พ้ืนบาน ตลอดจนเพ่ือเปนการลดการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย อันจะสงผลใหเกิดการทําการประมงอยางยั่งยืน 
โดยในการดําเนินการจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน กองบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกําหนดมาตรการ มีการดําเนินการดังนี้  

1. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ (กบม.) รวบรวมและพิจารณาสถานะของ
กฎหมายลําดับรองตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490 และ พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ท่ีคาดวายังคงมีผลบังคับ
ใชอยู  

2. กบม. เสนอสถานะของกฎหมายลําดับรองตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490 และ พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ท่ีไดทําการรวบรวมและวิเคราะห เพ่ือใหกองกฎหมาย (กกม.) พิจารณาตรวจสอบสถานะของ
กฎหมายลําดับรองอีกครั้ง 

3. กบม. รวมกับ กกม. เชิญหนวยงานทางดานวิชาการ และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย อาทิเชน 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมน้ําจืด กองตรวจการประมง ฯลฯ เขารวมประชุมเพ่ือให
ความเห็นทางดานวิชาการและในดานการปฏิบัติงาน ตอการคงไว หรือยกเลิกกฎหมายลําดับรอง 

4. กบม. ขอขอมูลสนับสนุนดานวิชาการ เพ่ือยกเลิก หรือคงไวซ่ึงกฎหมายลําดับรองตาม พรบ. 
การประมง พ.ศ. 2490 และ พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ตลอดจนเพ่ือใชขอมูลในการเตรียมการจัดทํา
มาตรการรองรบัหากยกเลิกกฎหมายลําดับรองท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ํา 

5. กบม. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาสถานะกฎหมายลําดับรอง (ขอมูลกฎหมาย และ
ขอมูลวิชาการ) เสนอตอ กกม. เพ่ือพิจารณาคงไว หรือยกเลิกกฎหมายลําดับรอง และดําเนินการประชาสัมพันธตอไป 

6. หลังจากนั้น กบม. เลือกกฎหมายลําดับรองท่ี กกม. พิจารณาตรวจสอบแลว ในขอ 5 โดยเลือก
เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน เพ่ือจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน 
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เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน ไมแลวเสร็จ 
1 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน เปนท่ีเรียบรอย  

หลังวันท่ี 27 กันยายน 2562 
2 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน เปนท่ีเรียบรอย  

หลังวันท่ี 20 กันยายน 2562 
3 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน เปนท่ีเรียบรอย  

หลังวันท่ี 13 กันยายน 2562 
4 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน เปนท่ีเรียบรอย  

หลังวันท่ี 6 กันยายน 2562 
5 จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน เปนท่ีเรียบรอย  

ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. อนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. กฎหมายลําดับรองท่ียังคงมีผลบังคับใชอยูตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490   

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
เอกสารเผยแพรกฎหมายท่ีเก่ียวของกับประมงพ้ืนบาน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ  โทรศัพทภายใน : 2100 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมกําหนดมาตรการดานการประมง  โทรศัพทภายใน : 2102 
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ตัวช้ีวัด กบร.1 :  รอยละความสําเร็จของผลการตรวจสอบเรือประมงท่ีแจงเขาออกปฏิบัติครบถวน 
ตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
กระบวนการเริ่มจากเจาของเรือดําเนินการแจงเขา-แจงออกจากทาเทียบเรือประมงผานทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบทําการบันทึก ตรวจสอบขอมูลและอนุมัติผลการแจงเขา-แจงออกโดยอัตโนมัติ 
(Automatic checking function) จากนั้นระบบสงผลกลับเพ่ือแจงใหเจาของเรือประมงรับทราบผลการ
ตรวจสอบและขอมูลคําขอแจงเขา –แจงออกจะถูกสงตอไปยังระบบประเมินความเสี่ยงรวม (Common Risk 
Assessment) ระบบจะทําหนาท่ีในการวิเคราะห ประมวลผล และสุมตรวจเรือตามเกณฑ (Ruled based) 
และฐานความเสี่ยง (Risk based) ท่ีถูกกําหนด เพ่ือแจงเตือนใหเจาหนาท่ีทราบผานทางระบบและมีการสั่ง
ตรวจเรือทุกลําตามรอบท่ีเหมาะสมรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 1 

แผนภาพท่ี 1 กระบวนการแจงเรือเขาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเจาหนาท่ีประจําศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก รับทราบผลการแจงเตือนจะดําเนินการ

เขาตรวจสอบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง ตามคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประจําศูนยควบคุมการ
แจงเรือเขาออก (SOP)เพ่ือตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรือ ลูกเรือ เครื่องมือประมง และสัตวน้ํา โดยการ
ตรวจสอบอยูภายใตการทํางานรวมกันของเจาหนาท่ีสหวิชาชีพในสายงานประมง เจาทา จัดหางาน และ
คุมครองแรงงาน เพ่ือใหม่ันใจไดวาเรือประมงท่ีผานการตรวจสอบปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนดรายละเอียดตามแผนภาพท่ี 2 
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แผนภาพท่ี 2 รายการตรวจสอบเรือเขา-ออก ณ ทาเทียบเรือประมง 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของกําหนด ไดนอยกวารอยละ ๗๕ 
1 ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของกําหนด ไดรอยละ ๗๕ 
2 ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของกําหนด ไดรอยละ ๘๐ 
3 ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของกําหนด ไดรอยละ ๘๕ 
4 ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของกําหนด ไดรอยละ ๙๐ 
5 ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของกําหนด ไดมากกวารอยละ ๙๕ 

การดําเนินการ : 
การท่ีเจาหนาท่ีเขาตรวจเรือประมงท่ีแจงเขา – แจงออก กับศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก  

ณ ทาเทียบเรือประมงเพ่ือตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรือ ลูกเรือ เครื่องมือประมง และสัตวน้ํา  
วาเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามท่ีกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกําหนด 

ผลการตรวจสอบ : ผาน / ไมผาน / ยกเลิก / ดําเนินคดี 

หนวยนับ : จํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง (ครั้ง) 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. เจาหนาท่ีบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง ลงในระบบFishing Info  
๒. กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเลกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง

รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบเรือประมงจากระบบFishing Info เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน 
๓. จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกเสนอผูบริหารภายในวันท่ี 

3 ของทุกเดือน 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารจดัการเรือประมงและการทําการประมง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ 

การทําการประมง 
 โทรศัพทภายใน : 4401 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมเรือประมงและการทําการ
ประมงในทะเล 

 โทรศัพทภายใน : ๔๔๐1 
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ตัวช้ีวัด กบร.2: ระดับความสําเร็จในการควบคุมและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของปริมาณสัตวน้ํา
ระหวาง LB และชั่งจริงหนาทา ณ ทาเทียบเรือประมง 

หนวยวัด : เปอรเซ็นต 

น้ําหนัก   :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
กระบวนการตรวจสอบสัตวน้ําเริ่มจาก เม่ือเรือประมงแจงเขาทาเทียบเรือประมงและมีความ

ประสงคนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนทาเทียบเรือประมง เจาหนาท่ีดําเนินการดังนี้ 
1. เจาหนาท่ีตรวจสอบกระบวนการข้ึนสัตวน้ําของเรือประมงท่ีแจงเขา เพ่ือนําสัตวน้ําหรือ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนทาเทียบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง  
2. เจาหนาท่ีทําการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของน้ําหนักสัตวน้ําระหวางน้ําหนักสัตวน้ําท่ี 

ผูควบคุมเรือบันทึกลงในสมุดบันทึกการทําการประมง(LB)และน้ําหนักสัตวน้ําท่ีชั่งจริง ณ ทาเทียบเรือประมง 
ผลการตรวจน้ําหนักสัตวน้ําแตกตางเกิน ±20% ถือวาเกินเกณฑท่ีกําหนด 

3. เจาหนาท่ีสรุปผลการตรวจสอบ และลงขอมูลในระบบ Thai flagged catch certification 
system 

4. เปอรเซ็นตท่ีผูควบคุมเรือประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนดระหวางเดือน ตุลาคม 
2560 – กันยายน 2561 เทากับ 7.16% โดยคิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ
สุมตรวจสัตวน้ําจากเรือประมง กับจํานวนครั้งท่ีผูควบคุมเรือประมงประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ี
กําหนดโดยคํานวณจากน้ําหนักจากสมุดบันทึกการทําการประมงกับน้ําหนักสัตวน้ําท่ีเจาหนาท่ีทําการ
ตรวจสอบ 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 เปอรเซ็นต ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 จํานวนเท่ียวเรือประมงท่ีประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนดมากกวา 11% 

คิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ํา 
1 จํานวนเท่ียวเรือประมงท่ีประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนด  11%  

คิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ํา 
2 จํานวนเท่ียวเรือประมงท่ีประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนด 10%   

คิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ํา 
3 จํานวนเท่ียวเรือประมงท่ีประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนด 9%   

คิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ํา 
4 จํานวนเท่ียวเรือประมงท่ีประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนด 8%   

คิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ํา 
5 จํานวนเท่ียวเรือประมงท่ีประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑท่ีกําหนดนอยกวา 7%   

คิดจากจํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีตรวจสัตวน้ํา 
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ผลการตรวจสอบ : อยูในเกณฑท่ีกําหนด / ไมอยูในเกณฑท่ีกําหนด 
หนวยนับ : จํานวนครั้งท่ีเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนทาเทียบเรือประมง  

ณ ทาเทียบเรือประมง (ครั้ง) 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1.เจาหนาท่ีบันทึกผลการตรวจสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือประมงลงในระบบ Thai 

flagged catch certification system 
2. กลุมตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมงรวบรวมขอมูลการ

ตรวจสอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําข้ึนทาเทียบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง จากระบบ Thai 
flagged catch certification system เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน 

3. จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก เสนอผูบริหาร ภายใน
วันท่ี 3 ของทุกเดือน 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารจดัการเรือประมงและการทําการประมง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ 

การทําการประมง 
 โทรศัพทภายใน : 4401 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ  โทรศัพทภายใน : ๔๔๐7 
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ตัวช้ีวัด กบร.3: รอยละความสําเร็จการรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent (เปาเรงดวน) และ Suspicious 
(เปาตองสงสัย) กลับมายังศูนย FMC 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก   : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
รอยละความสําเร็จการรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent (เรงดวน) และ Suspicious (เปาตอง

สงสัย) กลับมายังศูนย FMC หมายถึง เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการทําการประมง (FMC) ตอง
ดําเนินการเฝาระวัง และวิเคราะหพฤติกรรมการทําการประมงของเรือประมงท่ีมีความเสี่ยงกระทําผิด
กฎหมาย และจัดทําเปาเรือ Urgent (เปาเรงดวน/เปาท่ีพฤติกรรมเสี่ยงสูงท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย) และ 
Suspicious (เปาตองสงสัยท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย) ตามมาตรฐานการปฏิบัติ (SOP) ใหหนวยรับเปาเพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานกลับมายังศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการทําการประมง (FMC) ตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 ตามแบบฟอรม ดังนี้ 

1) แบบฟอรมประเมินเรือเสี่ยงกระทําผิดกฎหมาย เพ่ือใชประกอบการตรวจเรือจากระบบ
ติดตามเรือ (FMC)    

2) แบบบันทึกชี้แจง (ศจร.3) 
3) แนบสําเนาบันทึกการทําการประมง (Logbook) บางกรณี 

สูตรการคํานวณ  : 
 

รายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent (เรงดวน) กลับมายังศูนย FMC 

                =      จํานวนรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent และ Suspicious จากหนวยท่ีรับเปา x 100 
                                     จํานวนเปาเรือ Urgent และ Suspicious ท่ีศูนย FMC สงไป 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC นอยกวา รอยละ 80 
1 รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 80  
2 รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 85  
3 รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 90  
4 รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 95  
5 รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 100   

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

48 

 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1.  จํานวนเปาเรือ Urgent และ Suspicious ท่ีศูนย FMC สงไป 
2.  จํานวนรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent และ Suspicious จากหนวยท่ีรับเปา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองบริหารจดัการเรือประมงและการทําการประมง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ 

การทําการประมง 
 โทรศัพทภายใน : 4401 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบ
ติดตามเรือ 

 โทรศัพทภายใน : 4401 
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ตัวช้ีวัด กปต.1 : รอยละความสําเร็จของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
กองประมงตางประเทศ กลุมวิเทศสัมพันธมีหนาท่ีดําเนินการในเรื่องการเสนอขออนุมัติตัว

บุคคลขาราชการเพ่ือเดินทางไปตางประเทศ ตามแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่ึงจะดําเนินการทันตามกําหนดเวลาภายใน ๓ วันทําการหลังจากไดรับเอกสารครบถวน 
ท้ังนี้ กลุมวิเทศสัมพันธ ตองตรวจสอบเอกสาร คาใชจายของผูเดินทางใหตรงตามแผนท่ีไดรับอนุมัติจากสํานัก
งบประมาณ และตองมีกําหนดเวลาไปราชการท่ีแนนอนแลว พรอมท้ังเอกสารตาง ๆ ท่ีใชประกอบเรื่องเสนอ
ขออนุมัติตัวบุคคลตองแนบมาใหครบถวน เชน หนังสือเชิญเขารวมประชุม ขอสั่งการของกรมประมง กําหนด
วันเดินทางไป – กลับ งบประมาณท่ีใชในการเดินทาง และการทําหนังสือเดินทางราชการ กรณีท่ียังไมเคยมี 
หรือหมดอายุแลว โดยพิจารณาติดตามจากการอนุมัติตัวบุคคลฯ ตามกําหนดระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวใน
ขางตน 

*การขออนุมัติตัวบุคคลในท่ีนี้หมายถึงขาราชการเทานั้น* 
สูตรการคํานวณ :  

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 แลวเสร็จภายในกําหนด นอยกวารอยละ ๘๐ 
๑ แลวเสร็จภายในกําหนด รอยละ 80 
๒ แลวเสร็จภายในกําหนด รอยละ 85 
๓ แลวเสร็จภายในกําหนด รอยละ 90 
๔ แลวเสร็จภายในกําหนด รอยละ ๙๕ 
๕ แลวเสร็จภายในกําหนด รอยละ ๑๐๐  

  

รอยละของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
= จํานวนเรื่องการอนุมัติตัวบุคคลไปราชการตางประเทศชั่วคราวแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ    x ๑๐๐ 

             จํานวนเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการตางประเทศชั่วคราวท้ังหมด 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
๑. บันทึกรับ – สง ของกลุมวิเทศสัมพันธ 
๒. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลขาราชการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
๓. แผนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. เม่ือดําเนินการการเสร็จสิ้น บันทึกขอมูลลงเปนฐานขอมูลในคอมพิวเตอร 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. เอกสารข้ันตอนการดําเนินการ เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคลขาราชการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
๒. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุม ณ ตางประเทศ ท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ๑ ชุด 
๓. สรุปผลการดําเนินงานการขออนุมัติตัวบุคคลขาราชการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองประมงตางประเทศ 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ  โทรศัพทภายใน : 1214 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ  โทรศัพทภายใน : 1208 
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ตัวช้ีวัด กปต.2: ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และองคการขายงานศูนย
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก (NACA) 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ ๑๐ 

คําอธิบาย : 
กองประมงตางประเทศ กลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศ มีหนาท่ีจัดทํา

หรือประสานในการจัดทําขอตกลงหรือพันธกรณีระหวางประเทศ ใหเปนไปตามขอกําหนดดานกฎหมาย และ
ไมขัดตอมาตรการดานความม่ันคงของไทย วิเคราะหและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําความคิดเห็นตอ
นโยบาย ขอตกลง ขอเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติท่ีกําหนด ท้ังนี้ ตามขอตกลงการกอตั้งองคกร
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และองคการขายงานศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แหงเอเชียแปซิฟก (NACA) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงาน
ขององคการระหวางประเทศ ใหแก SEAFDEC และ NACA ประกอบดวยงบบุคลากรและงบดําเนินงาน ซ่ึงได
แจงความประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานบุคลากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
สนับสนนุงบประมาณดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบวินัยวาดวยการเงินการคลังท่ี
เก่ียวของ กลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศจึงพิจารณาจัดทําแนวทางการพิจารณาการ
จัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ เพ่ือใชเปนแบบปฏิบัติท่ีถูกตองตอไป 

เกณฑการใหคะแนน: 
พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการเพ่ือจัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงิน

อุดหนุนงบดําเนินงานศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และองคการขายงาน
ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก (NACA) 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC  

และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 
๑ จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC  

และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันท่ี 20 กันยายน 2562 
๒ จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC  

และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2562 
๓ จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC  

และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 
๔ จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC  

และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 
๕ จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC  

และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2562 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
๑. บันทึกรับ – สง ของกลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศ 
2. เม่ือดําเนินการการเสร็จสิ้น จัดทําแฟมขอมูลและบันทึกขอมูลลงเปนลงในคอมพิวเตอร 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. เอกสารขอตกลง และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนเงินงบประมาณอุดหนุนใหกับองคกรระหวางประเทศ 
2. เอกสารประกอบการประชุม และสรุปผลการหารือ 
3. แนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC และ NACA 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองประมงตางประเทศ 
ผูกํากับตัวช้ีวัด :   ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ โทรศัพทภายใน : ๑214 
ผูจัดเก็บขอมูล :   หัวหนากลุมความรวมมือพหุภาคีและ โทรศัพทภายใน : ๑๒๐2 

องคกรระหวางประเทศ    
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กปต.3 : ระดับความสําเร็จของการเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลงความรวมมือ หรือ
กลไกความรวมมือดานประมงกับรัฐบาลตางประเทศและหนวยงานตางประเทศ 

หนวยวัด : จํานวนฉบับ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ปจจุบันความรวมมือกับตางประเทศดานการประมงของกรมประมง ขยายขอบเขตไปถึงความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ องคกรท่ีเล็กลงกวาระดับเดียวกับกรมประมง แตก็สามารถทําใหเกิดความ
รวมมือท่ีชวยสนับสนุนการพัฒนาการประมงของประเทศ โดยความรวมมือเหลานี้สามารถดําเนินการในกรอบ
ความรวมมือแบบหลวมๆ โดยผานการเจรจาหารือท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ แตตัวชี้วัดนี้จะวัดผล
เฉพาะการเจรจาจัดทําความรวมมือท่ีเปนทางการ เชน บันทึกความเขาใจ (Memorandum of 
Understanding) ขอตกลง (Agreement) คําแถลงการณรวม (Joint communique) หรือขอตกลงท่ีเรียก
เปนอยางอ่ืน และกรอบการประชุมท่ีจัดตั้งข้ึนใหม ซ่ึงแสดงเจตนารมยของท้ังสองฝายท่ีจะมีความรวมมือกัน
ในสาขาประมงระหวางกรมประมงกับรัฐบาลหรอืหนวยงานในตางประเทศ 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ฉบับ ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมีการดําเนินการ  
๑ จัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลง หรือ กลไกความรวมมือดานการประมงกับรัฐบาล

ตางประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศได 1 ฉบับ   
๒ จัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลง หรือ กลไกความรวมมือดานการประมงกับรัฐบาล

ตางประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศได 2 ฉบับ  
๓ จัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลง หรือ กลไกความรวมมือดานการประมงกับรัฐบาล

ตางประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศได 3 ฉบับ  
๔ จัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลง หรือ กลไกความรวมมือดานการประมงกับรัฐบาล

ตางประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศได 4 ฉบับ  
๕ จัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลง หรือ กลไกความรวมมือดานการประมงกับรัฐบาล

ประเทศ หรือหนวยงานตางประเทศได 5 ฉบับ  
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. บันทึกความเขาใจ ขอตกลง คําแถลงการณรวม หรืออ่ืน ๆ ท่ีลงนามโดยกรมประมงและหนวยงานตางประเทศ 
2. เอกสารท่ีแสดงวากรมประมง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืน เห็นชอบกับกรอบการ   
    ประชุมใหมระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ใหมีการจัดประชุม / หารือกันอยางตอเนื่อง ซ่ึงฝาย 
    ตางประเทศเห็นชอบดวยแลว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองประมงตางประเทศ 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ  โทรศัพทภายใน : 1214 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมความรวมมือทวิภาคี  โทรศัพทภายใน : 1210 
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ตัวช้ีวัด กผง.1: ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมและรายจาย
ลงทุน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

หนวยวัด : ข้ันตอน 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม รายจาย

ลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน รายเดือน สงสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรรวม 12 ครั้ง ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
- รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณภาพรวม ทุก เดือน สงอธิบดีฯ และรองอธิบดีฯ  

4 ทาน รวม 12 ครั้ง ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
- รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายหนวยงานทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ภายในวันท่ี  

15 ของเดือนถัดไป 
- ประชุมหารือกับหนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในเกณฑต่ํากวา

เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ไมมีการดําเนินการ 
๑ กําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณของหนวยงานตางๆ ของกรมประมง 
๒ จัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
๓ ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนรายเดือน 
๔ ศึกษา วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบผลการเบิกจายกับเปาหมาย

รัฐบาลและชวงเวลาเดียวกันในปงบประมาณท่ีผานมา 
๕ รายงานผลการใชจายงบประมาณของกรมประมงไดครบถวนตามกําหนด 

หลักฐานอางอิง :  
1. แผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. แผน/รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
3. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองแผนงาน 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองแผนงาน  โทรศัพทภายใน : 3510 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิเคราะหและติดตามงบประมาณ  โทรศัพทภายใน : 3501 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กผง.2: ระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ

รัฐตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561จําแนกเปนรายผลผลิต โครงการ จํานวน 
1 ผลผลิต 22 โครงการ (ผลผลิตพัฒนาศักยภาพดานการประมง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง โครงการเพ่ิม
ศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ประมง โครงการวิจัยและนวัตกรรมสรางความเขมแข็งดานการประมง โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมประมง โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง 
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
โครงการเกษตรอินทรีย โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง โครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน โครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร) เพ่ือเสนอ
ผูบริหารกรมประมงทราบ ภายในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2562 และนําเผยแพรหนวยงานในสังกัดกรมประมง
และเว็บไซตกองแผนงานตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระยะเวลา หลังวันท่ี 
14

สิงหาคม 
2562 

วันท่ี 14
สิงหาคม 
2562 

วันท่ี 7 
สิงหาคม 
2562 

วันท่ี 31 
กรกฎาคม 
2562 

วันท่ี 24
กรกฎาคม
2562 

วันท่ี 17
กรกฎาคม 
2562 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง 

ประจาํปงบประมาณ พศ. 2561 ท่ีไดรับการรับทราบจากผูบริหารกรมประมง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองแผนงาน 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองแผนงาน  โทรศัพทภายใน : 3510 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิเคราะหและประเมินผล  โทรศัพทภายใน : 3506 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กผง.3: ระดับความสําเร็จของระยะเวลาในการจัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยคงคาง 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 

• จํานวนโครงการวิจัยคงคางป 2551 – 2561 คือ โครงการวิจัยท่ีหมดระยะเวลาตามแผนและยังไม 
    แจงปลดโครงการวิจัยคงคางท่ีกองแผนงาน 

• จํานวนโครงการวิจัยคงคางป 2551 – 2561  ประกอบดวย   

ก. โครงการวิจัยท่ีปรากฏในระบบ NRMS คือ โครงการวิจัยท่ีของบประมาณ 

ข. โครงการวิจัยท่ีไมปรากฏในระบบ NRMS คือ โครงการวิจัยท่ีไมของบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ระยะเวลา วันท่ี 27
เมษายน
2562 

วันท่ี 26 
เมษายน
2562 

วันท่ี 19 
เมษายน 
2562 

วันท่ี 12
เมษายน
2562 

วันท่ี 5
เมษายน 
2562 

วันท่ี 29
มีนาคม 
2562 

วิธีการประเมินผล    : 
จัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยคงคางและแจงเวียนกองท่ีเก่ียวของเพ่ือใหตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดและกองแผนงานแจงกลับกองท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการยืนยันฐานขอมูล 
กองท่ีเก่ียวของไดแก  : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา กองตรวจสอบคุณภาพสนิคาประมง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองแผนงาน 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองแผนงาน  โทรศัพทภายใน : 3510 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย  โทรศัพทภายใน : 3508 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด กมป.1 : ระดับความสําเร็จในการเปดขอบขายใหการรับรองฟารม ตามมาตรฐาน มกษ. 7429-
2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล 

หนวยวัด  : ระยะเวลา 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
เนื่องดวยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ประกาศใช มาตรฐาน 

มกษ. 7429-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล เม่ือวันท่ี 20 
ตุลาคม 2559 พรอมท้ังยกเลิกมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลากะพง
ขาว และมาตรฐาน มกษ. 7429-2555 หนวยรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบคน (กมป.) ดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปดขอบขายการใหการรับรองฟารม
เลี้ยงปลาทะเลดังกลาว ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
๑. การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายการตรวจประเมินและเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงปลาทะเล  
๒. รวบรวมความรู ขอมูล เอกสารทางวิชาการ ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขอคิดเห็นและจัดทําแบบรายการตรวจ

ประเมินและเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงปลาทะเล 
๓. พัฒนาคูมือสําหรับผูตรวจประเมินเก่ียวกับการเลี้ยงปลาทะเล  
4. อบรมใหความรูเก่ียวกับการตรวจรับรองฟารมเลี้ยงปลาทะเลตามมาตรฐานดังกลาวแกผูตรวจประเมินและ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกรมประมง  
๔. ประกาศใชแบบรายการตรวจประเมินและเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงปลาทะเลมาตรฐาน มกษ. 7417-

2559 ตามระบบคุณภาพ 
๕. หนวยรับรอง กมป. ประกาศเปดขอบขายการใหการรับรองฟารมเลี้ยงปลาทะเลตามมาตรฐาน มกษ. 7429-2559 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๕ วัน ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนนเปนระยะเวลาความสําเร็จ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ไมทันภายในวันท่ี ๒0 กันยายน 2562 
1 หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน 2562 
2 หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน 2562 
3 หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน 2562 
4 หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันท่ี ๕ กันยายน 2562 
5 หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จัดเก็บขอมูลบนเว็บไซตของ กมป. (http://www.fisheries.go.th/thacert) 
2. จัดเก็บเอกสารในแฟมเอกสารคุณภาพตามระบบของหนวยรับรอง กมป. 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. คําสั่งกรมประมง เพ่ือแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายการการประเมินและเกณฑการตรวจประเมินสําหรับ

การตรวจประเมินตามมาตรฐาน มกษ.7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงปลาทะเล 

2. แบบรายการตรวจประเมินฟารมตามมาตรฐาน มกษ.7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ท่ีดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล และประกาศบนเวป็ไซด กปม. ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

3. เกณฑการประเมินตามมาตรฐาน มกษ.7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงปลาทะเลและประกาศบนเวป็ไซด กปม. ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

4. คูมือสําหรับผูตรวจประเมินเก่ียวกับการเลี้ยงปลาทะเล ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
4. รายงานผลการฝกอบรม ตามหลักสูตรภายใน 15 สิงหาคม 2562 
5. หนังสือแจงการเปดขอบขายและแจงบนเว็บไซต กมป.(http://www.fisheries.go.th/thacert) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา
ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 

 โทรศัพทภายใน : 14520 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานแหลงผลิต  โทรศัพทภายใน : 14515 

 หัวหนากลุมรับรองมาตรฐานแหลงผลิต  โทรศัพทภายใน : 14514 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กมป.2 : ระดับความสําเรจ็ในการยืน่ขอรับการรับรองระบบงานสําหรบัหนวยรบัรองระบบมาตรฐาน
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้าํตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ขอบขายการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลีย้งสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-
2561) 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
กุงทะเลเปนสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณได

ประกาศมาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุง
ทะเล เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลตลอดสายการผลิตใหไดผลิตผลกุงทะเลอันเปนท่ียอมรับตอ
ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน ในฐานะหนวย
รับรอง (Certification Body : CB) จึงดําเนินการขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) เพ่ือใหผลการรับรองไดรับความเชื่อม่ันตอผูบริโภค  
อีกท้ังชวยลดปญหาท่ีเกิดจากขอโตแยงในผลการรับรอง ลดการตรวจซํ้าซอนเปนผลใหเกิดความคลองตัวในทาง
การคาท้ังภายในและตางประเทศ และทําใหเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจาก
หนวยรับรองท่ีไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 มีความสามารถในการแขงขัน
ทางการคาสูง โดยการดําเนินการต้ังแตการเตรียมความพรอมจนถึงยื่นขอรับการรับรองระบบงาน มีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
1. จัดประชุมทบทวนระบบคุณภาพของหนวยรับรอง กมป. เพ่ือวางแผนหาแนวทางและกําหนดวิธีการ

ดําเนินงานขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะ
และอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561)  

๒. ศึกษา และปรับปรุงเอกสารท่ีเก่ียวกับมาตรฐานดังกลาวใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานพรอมท้ังประกาศใช 
3. ชี้แจงคูมือท่ีเก่ียวของท่ีทําการปรับปรุง ใหความรูเก่ียวกับขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี 

สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) และเตรียมความพรอมแกผูตรวจ
ประเมินและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกรมประมง 

4. เตรียมความพรอมกอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน คัดเลือกผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตลอดจน
ตรวจติดตามคุณภาพภายในของ กมป. และหนวยตรวจประเมินฟารม และกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการ
รับรอง 

5. เตรียมเอกสารเพ่ือยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสตัวน้ําตามระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏบิัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํท่ีดี สําหรบัฟารม
เพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) 
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เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 เตรียมเอกสาร เพ่ือใชยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ไมครบถวน 

1 เตรียมเอกสาร เพ่ือใชยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ครบถวน 

2 ย่ืนสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้งสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 

3 ย่ืนสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2562 

4 ย่ืนสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันท่ี 16 กันยายน 2562 

5 ย่ืนสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันท่ี 9 กันยายน 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงแผนการปฏิบัติการขอรับรองระบบงานขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) พรอมกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน 

2. จัดเก็บเอกสารในแฟมเอกสารคุณภาพตามระบบของหนวยรับรอง กมป. 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานการประชมุทบทวนระบบคุณภาพของหนวยรับรองกมป. 
2. แผนการดําเนินงานพรอมกําหนดชวงเวลาประจําป ในการขอรับรองระบบงานขอบขายการปฏิบัติทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) 
3. เอกสารท่ีปรับปรุงท่ีสอดคลองตามมาตรฐานมกษ. 7422-2561 การประกาศใช และหนังสือแจงเวียนให

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
4. รายงานการประชุม/การอบรม/การสัมมนา การชี้แจงคูมือท่ีเก่ียวของท่ีทําการปรับปรุง ใหความรูเก่ียวกับ

ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํท่ีดี สําหรบัฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-
2561) และการเตรียมความพรอมแกผูตรวจประเมินและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกรมประมง 

5. แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน กําหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน รายการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 
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6. คําสั่งกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน เพ่ือแตงต้ังผูตรวจติดตาม
คุณภาพภายในประจําป 2562 

7. รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
8. เอกสารยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี สําหรับฟารมเพาะและ
อนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน 
สินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 

 โทรศัพทภายใน : 14520 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมรับรองมาตรฐานแหลงผลิต  โทรศัพทภายใน : 14514 

 หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานแหลงผลิต  โทรศัพทภายใน : 14512 

 หัวหนากลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 
แหลงแปรรูป 

 โทรศัพทภายใน : 14510 
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ตัวช้ีวัด กมป.3 :  การดําเนนิงานระดบัความสาํเรจ็ในการปรบัปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจ
ติดตามคุณภาพแหลงรบัรองหอยสองฝา (P-BM-01) 

หนวยวัด  :  ระยะเวลา 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
กรมประมงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจรับรองสินคาสัตวน้ําเพ่ือใหสินคาประมงได

มาตรฐานสากลรวมท้ังสามารถแขงขันกับประเทศคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัย
ดานอาหาร (Food safety)  กรณีการสงออกหอยสองฝา หอยนั้นตองจับจากแหลงท่ีไดรับรองตามมาตรฐานของ
ประเทศผูนําเขา ดังนั้นใหผลิตภัณฑหอยสองฝาท่ีสงไปจําหนายยังประเทศคูคาตองมาจากแหลงจับหรือแหลง
เพาะเลี้ยงท่ีไดรับการรับรองสุขอนามัยความปลอดภัยวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีประเทศนั้นกําหนด  

กองพัฒนาระบบการรับรองสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน มีหนาท่ีในการศึกษา คนควา 
วิจัย พัฒนา และกําหนดมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินคาประมงตั้งแตท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีจับสัตวน้ํา แหลงแปร
รูปสัตวน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและขอกําหนดของประเทศคูคา จึงตองมี
การสํารวจขอมูล ใหการรับรอง กํากับดูแลทางดานสุขอนามัย ตรวจติดตามและประเมินดานความปลอดภัย
สําหรับผูบริโภค รวมท้ังจัดสงรายละเอียดแหลงจับและแหลงเพาะเลี้ยงหอยสองฝา ประกอบดวย พิกัดและระดับ
สุขอนามัยของแหลงจับและแหลงเพาะเลี้ยงหอยสองฝา เพ่ือใหประทเศผูนําเขาประกาศรับรองอยางเปนทางการ 
โดยตองใหการยืนยันวาการใหการรับรองและตรวจติดตามแหลงจับและแหลงเพาะเลี้ยงนั้นๆ สอดคลองกับ
กฎระเบียบดานสุขอนามัยท่ีเก่ียวของของประเทศคูคา มีคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเจาหนาท่ีของกรมประมงได
ปฏิบัติงานอยางเปนมาตรฐาน และมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ในการนี้ ประเทศ
ออสเตรเลียซ่ึงเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญของไทย ไดเผยแพรประกาศเก่ียวกับอาหารนําเขา IFN 15 - 18 
Proposed changes of food safety import requirements for bivalve molluscs ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 
2561 แจงใหผูเก่ียวของทราบวามีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการนําเขาความปลอดภัยอาหารสํานหรับหอยสอง
ฝาและผลิตภัณฑ กําหนดใหประเทศท่ีตองการสงออกหอยสองฝาและผลิตภัณฑมายังออสเตรเลีย ตองมีหนวยงาน
กํากับดูแลท่ีเทาเทียบกับออสเตรเลีย รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซ่ึงคาดวาจะ
บังคับใชกลางป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยในฐานะประเทศผูสงออกผลิตภัณฑหอยสองฝาไปประเทศออสเตรเลีย 
ตองทบทวนและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานประเทศผูนําเขา ดังนี้      
1. ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน และรวบรวมขอคิดเห็นท่ีมีตอข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตาม

คุณภาพแหลงรบัรองหอยสองฝา (P-BM-01)  จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๒. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห เก่ียวกับมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับหอยสองฝาและผลิตภัณฑของประเทศ

ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังกลาว ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  
3. จัดทํารายงานการศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดของในการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยแหลงผลิตหอยสองฝาของ

ไทย ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา และนําเสนอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
4. ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01) ตาม

ขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกฎระเบียบของประเทศคูคา และเผยแพรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  
5. ดําเนินการจัดทําขอมูลสุขอนามัยพ้ืนท่ีรับรองหอยสองฝาของกรมประมง และสํารวจพ้ืนท่ี (Shroneline 

survey) แหลงผลิตหอยตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุงใหม ท้ัง 6 แหงแลวเสร็จภายใน 31 
สิงหาคม 2562 
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เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ไมมีผลการดําเนินงาน 
1 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562  
2 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 20 กันยายน 2562  
3 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายน 2562     
4 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 1 กันยายน 2562  
5 จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. บันทึกถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ําของออสเตรเลียขอรับ

ขอคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการนําเขาหอยสองฝา กําหนดข้ันตอนและกรอบระยะเวลา
การดําเนินงานตามคําสั่งควบคุมอาหารนําเขา (Imported Food Control Order) ฉบับแกไขประกาศใช  

2. หนวยงานกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. หนังสือแจงขอขอคิดเห็นการขอคิดเห็นท่ีมีตอข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลง

รับรองหอยสองฝา (P-BM-01)  จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2. รายงานการประชุมขอขอคิดเห็นจากการปรับปรุงตอข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลง

รับรองหอยสองฝา (P-BM-01) ตามขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกฎระเบียบของประเทศคูคา 
3. รายงานการศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดของในการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยแหลงผลิตหอยสองฝาของ

ไทย ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา 
4. เผยแพรข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01) ท่ีปรับปรุงแลว 

ตามขอคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และกฎระเบียบของประเทศคูคา 
5. รายงานขอมูลสุขอนามัยพ้ืนท่ีรับรองหอยสองฝาของกรมประมง และรายงานการสํารวจพ้ืนท่ี 

(Shroneline survey) แหลงผลิตหอยตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปรับปรุงแลว ท้ัง 6 แหง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน 
สินคาประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบคน 

 โทรศัพทภายใน : 14520 

ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหลงแปรรูป  โทรศัพทภายใน : 14510 
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ตัวช้ีวัด กพจ. 1 : รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน หมายถึง จํานวนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ท่ีผานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและไดรับการรับรองมาตรฐานของกรมประมงตาม
เกณฑมาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน GAP และ GAP มกษ.๗๔๒๖-๒๕๕๕ ในระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยคิดคํานวณจากจํานวนฟารมท่ีเขาตรวจประเมิน ในระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

สูตรการคํานวณ :  
 

รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 
= จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน    X 100 

จํานวนฟารมท่ีเขาตรวจประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <56 56 57 58 59 >59 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
แบบรายงานผลปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 

หนวยงานท่ีดําเนินการ :  
หนวยงานภายใตสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๔๓ แหง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 14426 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําจืด 
 โทรศัพทภายใน : 14414 
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ตัวช้ีวัด กพจ. 2 : รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน หมายถึง จํานวน

วัตถุดิบสัตวน้ําท่ีดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคางเพ่ือการตรวจรับรองฟารม มีผลการตรวจวิเคราะหผาน
คามาตรฐานของยาและสารเคมีตกคางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง โดยเปนตัวอยางท่ีดําเนินการ
สุมและมีผลการวิเคราะหออกในระหวางวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

สูตรการคํานวณ :  
 

รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 
= จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน    X 100 

 จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําท่ีตรวจท้ังหมดตามแผนท่ีกําหนด 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <94 94 95 96 97 >97 

 
เง่ือนไข : เปนการตรวจวิเคราะหสารตกคางในตัวอยางสัตวน้ําเพ่ือการรับรองฟารมท่ีดําเนินการสุมตัวอยาง

โดยหนวยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 
 
หลักฐานประกอบการประเมินผล :  

แบบรายงานผลปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร 
 
หนวยงานท่ีดําเนินการ :  

หนวยงานภายใตสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๔2 แหง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 14426 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําจืด 
 โทรศัพทภายใน : 14414 
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ตัวช้ีวัด กพจ. 3 : รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ประจําป 2562 

หมายถึง การสงเสริมพัฒนาดานการประมง โดยการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ใหแกเกษตรกรเปาหมายเพ่ือเปนอาหารและสรางรายไดในครัวเรือน จํานวน 190 ราย สามารถผลิตสัตวน้ํา
เพ่ือบริโภคและจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือนได โดยพิจารณาจากรอยละของจํานวนเกษตรกรท่ีมีผลิต
สัตวน้ําบริโภคและจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือนได ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2562 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <72 74 76 78 80 >80 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
ใชขอมูลผลการประเมินการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหแกเกษตรกร

เปาหมายเพ่ือเปนอาหารและสรางรายไดในครัวเรือน โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวง ปงบประมาณ 2562 
หนวยงานท่ีดําเนินงาน : จํานวน 10 แหง ดังนี้  

1.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม 
2.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 2 (เชียงราย 
3.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮองสอน 
4.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนาน 
5.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดลําพูน 
6.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดกําแพงเพชร 
7.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเพชรบูรณ 
8.  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต 10 (กาญจนบุรี) 
9.  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เขต 1 (พะเยา) 
10.  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 14426 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชุมชน  โทรศัพทภายใน : 14416 
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ตัวช้ีวัด กพช. 1 : รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน หมายถึง จํานวนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ี

ผานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและไดรับการรับรองมาตรฐานของกรมประมงตาม
เกณฑมาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน CoC, GAP, Safety Level, GAP, มกษ.7401 7426 ในชวง 1 ตุลาคม 
2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยคิดคํานวณจากจํานวนฟารมท่ีเขาตรวจประเมิน ในปงบประมาณ 
2562  

ในปงบประมาณ 2561 มีแผนการเขาตรวจประเมินฟารม จํานวน 8,300 ฟารม สามารถ
ดําเนินการเขาตรวจประเมินฟารมได 8,478 ฟารม และไดรับการรับรองมาตรฐานจํานวน 4,882 ฟารม 
คิดเปนรอยละ 57.58 ดังนั้น ในปงบประมาณ 2562 จึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนรอยละของจํานวน
ฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐานอยูท่ีรอยละ 57 

สูตรการคํานวณ :  
 

รอยละของจํานวนฟารมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน 
= จํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน    X 100 

จํานวนฟารมท่ีเขาตรวจประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <55   55    56    57    58    >58 

 
หลักฐานประกอบการประเมินผล :  

ใชขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานกองแผนงาน กปม.31 

หนวยงานท่ีดําเนินการ :  
ศูนยฯ/สถานีฯ จํานวน 25 แหง ภายใต กพช./กพก./กพท./กพส. และ กพอ. 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  โทรศัพทภายใน : 6101 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําชายฝง 
 โทรศัพทภายใน : 7100  
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ตัวช้ีวัด กพช. 2 : จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน หมายถึง จํานวน

ตัวอยางวัตถุดิบสัตวน้ําเพ่ือการรับรองฟารมท่ีดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคาง และผานคามาตรฐานสาร
ตกคางท่ีกรมประมงกําหนดไว รอยละ 95 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

ในปงบประมาณ 2561 กําหนดใหจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกรมประมงกําหนดอยูท่ีรอยละ 95 โดยมีการกําหนดคามาตรฐานกลุมยา fluoroquinolone ใน
การเพาะเลี้ยงกุงทะเล อยูท่ี 15 ppb แตในปงบประมาณ 2562 กําหนดคามาตรฐานกลุมยา 
fluoroquinolone ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล อยูท่ี 5 ppb จึงทําใหมีโอกาสผานคามาตรฐานสารตกคางไดต่ํา
กวารอยละ 95 ดังนั้นในป 2562 จึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐานอยูท่ีรอยละ 95 

สูตรการคํานวณ :  
 

รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 
= จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน    X 100 
รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <93   93    94    95    96   >96 

 
เง่ือนไข : เปนการตรวจวิเคราะหสารตกคางในตัวอยางวัตถุดิบสัตวน้ําเพ่ือการรับรองฟารม 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
ใชขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานกองแผนงาน กปม.31 

หนวยงานท่ีดําเนินการ :  
ศูนยฯ/สถานีฯ จํานวน 25 แหง ภายใต กพช./กพก./กพท./กพส. และ กพอ. 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  โทรศัพทภายใน : 6101 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําชายฝง 
 โทรศัพทภายใน : 7100  
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ตัวช้ีวัด กพช. 3 : รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจับในทะเลสาบสงขลา 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
ทะเลสาบสงขลา เปนแหลงน้ําท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา ความหลากหลายทาง

ชีวภาพท้ังสัตวน้ําและพืชพรรณธรราชาติ ชนิดสัตวน้ําและพันธุไมน้ําท่ีพบในทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกลเคียง
ป 2508 - 2509 มีสัตวน้ํา 307 ชนิดและพันธุไมน้ํา 49 ชนิด จากการศึกษาถึงผลผลิตจากการจับไดในชวงป 
2527 - 2528 มีเฉลี่ย 12,292.6 ตัน/ป ซ่ึงจัดวาเปนชวงท่ีมีความอุดมสมบูรณ ตอมามีการศึกษาถึงผลผลิต
จากการจับในชวงป 2537 -2538 ลดลงเหลือ 9,634.2 ตัน/ป พบวา มีแนวโนมลดลง รัฐบาลจึงมีการจัดทํา
แผนแมบทเพ่ือพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาใหเปนแนวทางการบริหารจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน 
โดยกรมประมงไดจัดทําโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาตั้งแตป 2543 ภายใตยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย เพ่ือผลักดันใหมีการเพ่ิมผลผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะมีผลไปถึงความม่ันคงดานอาหารสําหรับประชากร  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา
และเศรษฐกิจของประชาชนบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ดังนั้น รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจับในทะเลสาบสงขลาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา 5 ป (พ.ศ. 2546 – 2550) 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เทากับ 0 
1 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา นอยกวารอยละ 5 
2 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
3 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
4 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 
5 รอยละผลผลิตสัตวน้ําท่ีไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กพช. สํารวจปริมาณสัตวน้ําจากทาข้ึนสัตวน้ํารอบทะเลสาบสงขลา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พัทลุง และ

นครศรีธรรมราช จํานวน 55 จุด เดือนละ 1 ครั้ง โดย 1 เดือน มีสัตวน้ําข้ึนทาเฉลี่ยจํานวน 25 วัน นํา
ขอมูลท่ีไดคํานวณปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดท่ีข้ึนทาในแตละเดือน และรายงานผลเปนประจําทุกเดือน 

สูตรการคํานวณ : 
ปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดท่ีข้ึนทาในแตละเดือน = ปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดท่ีข้ึนทาในวันสํารวจ x 25 วัน 

2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (กพจ.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) และกองวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด (กปจ.) รายงานผลการผลิตปลอยพันธุสัตวน้ําเพ่ือการฟนฟูทะเลสาบสงขลา 
จัดสงไปยัง กลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  
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หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
ขอมูลปริมาณสัตวน้ําจากการสํารวจจากทาข้ึนสัตวน้ํา 

หนวยงานท่ีดําเนินการ:  
กพช./กพจ./กพท./กปจ. 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  โทรศัพทภายใน : 6101 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิชาการ  โทรศัพทภายใน : 6106  

 
 

ผลผลิตสัตวน้ําจากการสํารวจทาข้ึนสัตวน้ํารอบทะเลสาบสงขลา (หนวย : กิโลกรัม) 

ปงบประมาณ ปริมาณ (กิโลกรัม/ป) ตัน/ป 

พ.ศ. 2546 1,380,000.00 1,380.00 

พ.ศ. 2547 1,740,156.00 1,740.16 

พ.ศ. 2548 1,043,390.00 1,043.39 

พ.ศ. 2549 1,067,637.00 1,067.64 

พ.ศ. 2550 1,010,670.00 1,010.67 

พ.ศ. 2551 729,494.00 729.49 

พ.ศ. 2552 1,034,261.00 1,034.26 

พ.ศ. 2553 1,423,784.00 1,423.78 

พ.ศ. 2554 1,166,788.00 1,166.79 

พ.ศ. 2555 1,402,891.00 1,402.89 

พ.ศ. 2556 1,894,520.00 1,894.52 

พ.ศ. 2557 2,666,072.00 2,666.07 

พ.ศ. 2558 1,574,069.00 1,574.07 

พ.ศ. 2559 1,825,277.00 1,825.28 

พ.ศ. 2560 2,197,031.00 2,197.03 

พ.ศ. 2561 2,568,000.00 2,568.00 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

71 

 

รอยละเกษตรกร/ผูประกอบการนําความรูไปใชประโยชน 
=         จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการนําความรูไปใชประโยชน       x  100 

  จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรูท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด กอส.1: รอยละความสําเร็จในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและผูประกอบการดานเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
พิจารณาจากความสําเร็จการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรและผูประกอบการดานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมสัตวน้ําในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกอบรมความรูท้ังทางดานทฤษฎี และการปฏิบัติในดานการแปร
รูปสัตวน้ํา สุขลักษณะในการผลิต การจัดการหลังการจับสัตวน้ําและการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสัตวน้ํา การเขาไป 
ใหคําแนะนําทางดานสุขลักษณะการผลิตแกกลุมเกษตรกรแปรรูป รวมถึงการใหคําปรึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา โดยมีเปาหมายมุงเนนใหเกษตรกรและผูประกอบการสามารถนําความรูท่ีไดไปใช
ประโยชนในดานตางๆ อยางชัดเจน เชน นําไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได เพ่ิมชนิดหรือรูปแบบผลิตภัณฑจาก
เดิมท่ีมีอยูจากปจจุบัน ไดรับการรับรองสุขลักษณะการผลิตจากกรมประมงหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนตน 
สูตรการคํานวณ : 

 

 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 เกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนนอยกวา รอยละ 4 
1 เกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 4 
2 เกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 5 
3 เกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 6 
4 เกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 7 
5 เกษตรกร/ผูประกอบการท่ีไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 8 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสตัวน้ํากําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. รายงานสรุปผลการฝกอบรม/การเขาไปใหคําแนะนําแกกลุมเกษตรกรแปรรูป 
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
3. หลักฐานประกอบการใชประโยชนของเกษตรกร/ผูประกอบการ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 4321 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิต  โทรศัพทภายใน : 4215 
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ตัวช้ีวัด กอส.2: จํานวนกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา
สุขลกัษณะการผลิต 

หนวยวัด  :  จํานวน 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 

พิจารณาจากจํานวนกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีกองฯเขาไปพัฒนาโดยมีการดําเนินการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี และจุลชีววิทยาจากวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑสัตวน้ําใหกับกลุม โดยในปงบประมาณ 
2562 ไดกําหนดเปาหมาย 40 กลุม ผลการวิเคราะหทางดานเคมี และจุลชีววิทยาเปนสวนสําคัญในการ
ตรวจสอบสุขลักษณะการผลิตของกลุมฯ ใหมีความปลอดภัย และยังเปนองคประกอบสําหรับการกําหนด
แนวทางท่ีจะพัฒนากลุมฯไดอีกดวย ดังนั้นการใชผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี และจุลชีววิทยา
จากวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑสัตวน้ําของกอนและหลังการพัฒนาจึงเปนสวนในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินการ
ของกองฯเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสวนราชการและสนับสนุนใหการดําเนินงานของกรม
ประมงบรรลุเปาหมายการใหบริการ/ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 กลุม ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ไมมีกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา  
1 กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 1 กลุม 
2 กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 2 กลุม 
3 กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 3 กลุม 
4 กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 4 กลุม  
5 กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําท่ีนําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา มากกวา 4 กลุม 

แหลงขอมูล/วิธีจัดเก็บขอมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํากําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2562 
2. บันทึกขอมูลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา/วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑสัตวน้ํากอนและหลังการพัฒนาของกลุม

เกษตรกรแปรรูปสัตวน้ํา 
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑสัตวน้ําของกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ํา 
2. รายงานผลสรุปผลการดําเนินนาน 
3. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 4321 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิต  โทรศัพทภายใน : 4303 
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ตัวช้ีวัด กอส.3: ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ํา 
ในตลาดกรุงเทพฯ 

หนวยวัด :  ระยะเวลา 

น้ําหนัก  :   รอยละ10 

คําอธิบาย : 

ปจจุบันประเทศไทยมีการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารตั้งแตวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ ท้ัง
การสงออก และการบริโภคภายในประเทศ  อันตรายท่ีตองคํานึงถึงไดแก อันตรายทางดานกายภาพ เชน การ
ปนเปอนโลหะหนัก ดานเคมี เชน สารกันเสีย สารฟอรมาลิน ดานจุลินทรีย เชน จุลินทรียกอโรคตางๆ เปนตน 
อันตรายเหลานี้เกิดจากสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ รวมถึงเกิดจากการกระทําของมนุษย เชนการใช
สารเคมีตางๆ เปนตัน ในป 2562 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํามีแผนการติดตามการ
ปนเปอนสารฟอรมาลินในสัตวน้ําในตลาดกรุงเทพฯ สารฟอรมาลินเปนสารเคมีชนิดหนึ่งซ่ึงมีพิษ ในทางการแพทย
นั้นใชในการดองศพไมใหเนาเปอย ใชเปนยาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค แตไมอนุญาตใหใชในอาหาร แตดวยคุณสมบัติ
ตางๆ เหลานี้ จึงอาจมีผูลักลอบนําฟอรมาลินมาราดหรือแชลงในสัตวน้ําสดเพ่ือใหคงความสดไดนานไมเนาเสียเร็ว 
ดังนั้นการดําเนินการติดตาม  เฝาระวังอันตรายดังกลาวเพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจ
ความปลอดภัยในการบริโภคสัตวน้ําวาปราศจากการปนเปอนจากสารฟอรมาลิน 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 การจัดทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จหลัง  

30 กันยายน2562  
1 การจัดทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน  

30 กันยายน 2562 
2 การจัดทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน  

23 กันยายน 2562 
3 การจัดทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน  

15 กันยายน 2562 
4 การจัดทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน 

7 กันยายน 2562 
5 การจัดทําสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน  

31 สิงหาคม 2562 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายละเอียดสัตวน้ําและตลาดท่ีสุมเก็บตัวอยางมาวิเคราะห 
2. ผลวิเคราะหสารฟอรมาลินตัวอยางสัตวน้ํา 
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
การสงรายงานสรุปขอมูลพ้ืนฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินในสัตวน้ําใหผูบริหารรับทราบ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 4321 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบและ 
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 โทรศัพทภายใน : 4305 
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ตัวช้ีวัด กพท.1:  รอยละความสําเร็จในการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
ปจจุบันความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) มีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ซ่ึงตองมีการจัดวางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอาหาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยดานอาหาร
และครอบคลุมทุกข้ันตอนของการผลิตเปนผลิตภัณฑประมง ตั้งแตกระบวนการจับ การขนสง และการแปรรูป 
สัตวน้ํา ซ่ึงกรมประมงไดกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมง 
จํานวน 18 มาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการดานการประมงทุกสาขา ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑประมงของผูประกอบการประมงใหเปนตามมาตรฐานสากล เรือประมง
นับวาเปนกระบวนการผลิตในลําดับแรก ดังนั้นการดําเนินการเพ่ือทําใหเรือประมงไทยมีมาตรฐานดานสุขอนามัย
ในการดูแลและเก็บรักษาสัตวน้ํา จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

โดยข้ันตอนในการตรวจและประเมินเรือประมงพาณิชยของไทยใหเปนไปตามมาตรฐานดาน
สุขอนามัยในเรือประมงนั้นมีระยะเวลาท้ังกระบวนการ 35 วัน โดยข้ันตอนแรกคือการท่ีเรือประมงยื่นคําขอตาม
แบบ สร1. พรอมเอกสารหลักฐานท่ีหนวยงานกรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด) จากนั้นเจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของหลักฐาน หากถูกตองแลวจะเขาสูข้ันตอนการนัดหมายวัดท่ีทําการตรวจประเมินฯ (หากเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองจะคืนคําขอและหลักฐานและแจงใหผูยื่นคําขอทราบ) โดยมีระยะเวลาการนัดตรวจประเมินฯ 
ภายใน 30 วันหลังจากการยื่นคําขอฯ หลังจากนัดวันเรียบรอยแลวเจาหนาท่ีผูตรวจประเมินฯ จะทําการตรวจ
ประเมินฯ ภายใน 3 วันทําการ และมีข้ันตอนในการทําหนังสือรับรองตามแบบ สร3. พรอมท้ังแจงใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 2 วัน ซ่ึงหากเรือประมงไมผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงจะทําใหขาด
คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตทําการประมงในรอบป พ.ศ. 2563-2564 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงนอยกวารอยละ 90 จากคําขอท้ังหมด 
ภายในระยะเวลา 35 วัน 

1 ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 90 จากคําขอท้ังหมด  
ภายในระยะเวลา 35 วัน 

2 ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 95 จากคําขอท้ังหมด  
ภายในระยะเวลา 35 วัน 

3 ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 100 จากคําขอท้ังหมด 
ภายในระยะเวลา 35 วัน 

4 ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 100 จากคําขอท้ังหมด 
ภายในระยะเวลา 30 วัน 

5 ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 100 จากคําขอท้ังหมด 
ภายในระยะเวลา 25 วัน 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
กลุมตรวจสอบและรับรองแหลงประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน

ท่ีปฏิบัติ (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงาน
ประมงจังหวดั) และนําเสนอขอมูลเรือท่ีผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงท่ี 
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishinggroundinspectionandcertificationgr
oup ในหัวขอเรื่อง ประกาศรายชื่อเรือประมงพาณิชยท่ีไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยใน
เรือประมง (สร.3) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพทภายใน : 4622 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมตรวจสอบและรับรองแหลงประมง  โทรศัพทภายใน : 4700 
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รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมของชุมชน 
=     จํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนนิงานการมีสวนรวมของชุมชน       x 100 

       จํานวนชุมชนท้ังหมดท่ีมีการคัดเลือกเพ่ือดําเนินกิจกรรมฯ 

ตัวช้ีวัด กพท.2:  รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบ
นิเวศโดยชุมชน 

หนวยวัด  : รอยละ 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
ระดับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ 

โดยชุมชน พิจารณาจากผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ 
โดยชุมชน ตั้งแตการคัดเลือกชุมชนท่ีจะดําเนินกิจกรรมปงบประมาณ 2562 จํานวน 21 ชุมชน การถายทอด
องคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศใหแกชุมชน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมของแตละชุมชน และการติดตามผล
การดําเนินกิกรรมในพ้ืนท่ีเปาหมาย พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

การมีสวนรวมของชุมชน คือ การใหชุมชนเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน
ของตนเองโดยมีหนวยงานรัฐเปนผูสนับสนุน โดยเริ่มตั้งแตใหชุมชนรวมวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ในชุมชนของตนเอง โดยกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับสภาพวะของทรัพยากรในชุมชน มีหนวยงานกรมประมง 
ใหความรูและสนับสนุนวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมรายชุมชน และมีการดําเนินกิจกรรมตามท่ีจัดทําแผนจากชุมชนเอง  
ซ่ึงจะมีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยหนวยงานกรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) 

พิจารณาคะแนนตัวชี้วัดจากรอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมของชุมชนฯ 
ตามแผนปฏิบัติงานท่ีตั้งไว จํานวน 21 ชุมชน 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ นอยกวารอยละ 30 
1 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 30 
2 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 40 
3 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 50 
4 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 60 
5 รอยละของจํานวนชุมชนท่ีมีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 70 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
หนวยงานท่ีดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (ศพม.

ทุกแหง/สปม.ระนอง) รายงานผลการปฏิบัติงานใหกลุมพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล ทราบเปนรายเดือน 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชงิระบบนเิวศโดยชุมชน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพทภายใน : 4622 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมฟนฟูและพัฒนาแหลงประมง  โทรศัพทภายใน : 4708 
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ตัวช้ีวัด กพท.3:  ระดับความสําเร็จของการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) 
ประจําปงบประมาณ 2561 

หนวยวัด  : ระยะเวลา 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
ระดบัความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน 

การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ดวยเรือสํารวจของแตละศูนยวิจัยและพัฒนาประมง 
ในการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีการดําเนินงานโดยมี
แผนการปฏิบัติงานสํารวจและจํานวนสถานีท่ีรับผิดชอบของหนวยงานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ดังนี้ 
ศพม.ระยอง จํานวน 36 สถานี ศพม.สมุทรปราการ จํานวน 44 สถานี ศพม.ชุมพร จํานวน 84 สถานี ศพม.สงขลา 
จํานวน 69 สถานี และศพม.ภูเก็ต จํานวน 88 สถานี ซ่ึงหนวยงานดังกลาวจะตองสงขอมูลการสํารวจมายังกลุม
ประเมินสภาวะทรพัยากรตามเวลาท่ีกําหนดและครบทุกเท่ียวเรือ โดยมีกลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเปนผู
รวบรวมและวิเคราะหผล CPUE นําผลการวิเคราะหท่ีไดมาจัดทําเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง และ
เสนอผูบริหารตอไป 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 หลังวนัท่ี 12 เมษายน 2562 
1 มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2562 
2 มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2562 
3 มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 
4 มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันท่ี 22 มีนาคม 2562 
5 มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล: 
กลุมประเมินสภาวะทรพัยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมขอมูลท้ังหมด 

และจัดขอมูลใหอยูในฐานเดียวกัน พรอมท้ังจัดทํารายงานการสํารวจการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการ
ลงแรงประมง (CPUE) เสนอผูบริหาร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพทภายใน : 4622 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  โทรศัพทภายใน : 4708 
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ระดับความสําเร็จของการการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําใน
แมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE) 
CPUE (กรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน)  =  น้ําหนักปลาท่ีสุมตัวอยางไดท้ังหมด (กรัม) 

                                  พ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตร x ระยะเวลาท่ีสุมตัวอยาง (1 คืน) 

ตัวช้ีวัด กปจ.1 ระดับความสําเร็จของการการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ํา
ในแมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE) 

หนวยวัด  : ระยะเวลา 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
สืบเนือ่งจากการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานของกรมประมง โดยกองวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ําจืดถูกจัดใหอยูในกลุม (cluster) ท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากร
ประมง ซ่ึงการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit of effort; CPUE) จึงได
ถูกนํามาใชเพ่ือบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําและ
แหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE) ใน 3 ประเภทของแหลงน้ําท่ีกระจายอยูในหลายพ้ืนท่ีใหครอบคลุมท้ัง
ประเทศ ซ่ึงไดแก แมน้ํา อางเก็บน้ํา และหนองบึง  

ดังนั้น การประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ํา (CPUE) ในแหลงน้ําจืดขนาดใหญ ใน
ปงบประมาณ 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จํานวน 3 แหลงน้ํา (ตัวแทนของ
แหลงน้ําท้ัง 3 ประเภท) ซ่ึงหนวยงานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดท่ีรับผิดชอบจําเปนตองเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสุมตัวอยางดวยเครื่องขาย 6 ขนาดชองตาในแตละจุดสํารวจและแตละเท่ียว
สํารวจ โดยมีกลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืดทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดแลว
นําไปวิเคราะหและสรุปผล พรอมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท่ี
เหมาะสมเพ่ือเสนอผูบริหารตอไป 

สูตรการคํานวณ : 

ปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit of effort; CPUE) เปนวิธีหนึ่งใน
การหาคาความชุกชุมของประชาคมสัตวน้ําในแหลงน้ําท่ีแสดงถึงปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดตอหนวยเวลาของการ
ใชเครื่องมือทําการประมงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือผลตอบแทนตอการทําการประมงในชวงเวลานั้นๆ (Swingle, 
1950) โดยมีหนวยความชุกชุมเปนกรัมตอพ้ืนท่ีขาย 100 ตารางเมตรตอคืน จากสูตร 
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เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จหลังวันท่ี 30 เมษายน 2562 
1 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันท่ี 25 เมษายน 2562 
2 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันท่ี 18 เมษายน 2562 
3 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันท่ี 11 เมษายน 2562 
4 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันท่ี 5 เมษายน 2562 
5 จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:  
1. โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําและแหลงน้ําจืดขนาดใหญของไทย

ประจาํปงบประมาณ 2561 ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําดวยการใชชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชอง
ตา ไดแก 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร และทําการสุมเก็บตัวอยางใน 4 เท่ียวการสํารวจ ดังนี้  

เท่ียวสํารวจท่ี 1 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560   
เท่ียวสํารวจท่ี 2 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2561 
เท่ียวสํารวจท่ี 3 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2561 
เท่ียวสํารวจท่ี 4 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2561 
2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.1 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ดําเนินการขออนุญาตทําการประมงเพ่ือประโยชนทาง

วิชาการดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา ในพ้ืนท่ีแหลงน้ําท่ีไดคัดเลือกแลว พรอมท้ังแจงข้ันตอนการ
ประเมินใหหนวยงานปกครองทองถ่ิน และชุมชนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดรับทราบ 

2.2 การดําเนินการวางเครื่องมือขายขนาดตาตางๆ 
1) ทําการสุมตัวอยางสัตวน้ําตามจุดสุมตัวอยางท่ีกําหนดในแตละแหลงน้ํา โดยใชชุด

เครื่องมือขายท่ีมีชองตาตางกัน 6 ขนาดชองตา นํามาตอเรียงกันเปนแนวตรงแบบสุมโดยตลอด จุดสํารวจละ 
3 ซํ้า แตละซํ้า มี 6 ชองตา ลงท้ิงไวคางคืน (ประมาณ 12 ชั่วโมง) โดยวางขายในชวงเย็นแลวกูขายเพ่ือ
รวบรวมตัวอยางปลาในชวงเชาของวันถัดไป และดําเนินการสุมตัวอยางตามชวงเวลาท่ีกําหนดรวม 4 เท่ียว
สํารวจ โดยชุดเครื่องมือขายมีความลึกระหวาง 1.5 – 2.0 เมตร และมีความยาวของขายแตละขนาดชองตา 

2) นําตัวอยางปลาท่ีรวบรวมไดมาจําแนกชนิดและจัดลําดับตามการศึกษาทางอนุกรมวิธาน 
ชั่งน้ําหนักและวัดขนาดความยาวปลารายตัวดวยเครื่องชั่งท่ีมีระดับความละเอียด 0.1 กรัม และไมวัดท่ีระดับ
ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร สวนชนิดพันธุปลาท่ียังไมสามารถจําแนกได เก็บรักษาในสารละลายฟอรมาลิน
เขมขนรอยละ 10 เพ่ือนํากลับไปจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการโดยอางอิงตามหนังสือคูมือของ Smith (1945); 
Taki (1974); Rainboth (1996) และ Fishbase (2017) โดยขอมูลจากการสุมตัวอยางท้ังหมดสงไปเก็บ
รวบรวมเพ่ือจัดทําฐานขอมูลท่ีกลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืด 

2.3 กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืดทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท่ีได
แลวนําไปคํานวณตามสูตรการคํานวณ CPUE ของชุดเครื่องมือขาย จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและสรุปผล 
พรอมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท่ีเหมาะสมตอไป 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 จํานวน 3 แหลงน้ํา ซ่ึงใชเปนตัวแทนแหลงน้ํา

ประเภทแมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทยใน 3 ประเภท ไดแก แมน้ํา อางเก็บน้ํา และหนองบึง  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 13611 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 
และนิเวศแหลงน้ําจืด 

 โทรศัพทภายใน : 13525 
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ตัวช้ีวัด กปจ.2 ระดับความสําเร็จของการประกาศกรมประมงเรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืด
มีไข และเครื่องมือ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 

หนวยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก  : รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมีหนาท่ีความรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนจัดการ

ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําจืดภายใตการมีสวนรวมของภาครัฐ ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงได
นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําจืดใหเหมาะสมตอสภาพแหลงน้ําและทองถ่ิน
ท่ัวประเทศ โดยนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําของกรม
ประมงเพ่ือปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืดในฤดูปลามีไขรวมท้ังกําหนดชนิด ขนาด 
เครื่องมือ และวิธีใชเครื่องมือทําการประมงน้ําจืดของประเทศไทย ตอมากรมประมงไดเห็นชอบออกประกาศ
กรมประมงเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออนและกําหนดเครื่องมือ 
วิธีทําการประมงและเง่ือนไขการทําประมง พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ภายหลังกรมประมงมอบหมายใหกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงประกาศกรมประมงฉบับดังกลาวท้ังในมิติของชวงเวลาและพ้ืนท่ีวามีความ
เหมาะสมหรือไมอยางไร แลวนําผลการศึกษาไปใชพิจารณากําหนดหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศ 
กรมประมงฯใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

การดําเนินการ :  
1. การติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีและ

ระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออน และกําหนดเครื่องมือ วิธีทําการประมง และเง่ือนไข
ในการทําประมง พ.ศ. 2561 

2. การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลอุทกวิทยา ฤดูสืบพันธุวางไขของปลาน้ําจืดในประเทศไทย และ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงน้ําจืด เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนด
เครื่องมือ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562   

3. การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตวน้ําจืดของประเทศไทย  

4. การยกรางประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนดเครื่องมือ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 เสนอตอกรมประมงเพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา  

5. รายงานความกาวหนาการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการ
กําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออน และกําหนดเครื่องมือ วิธีทําการ
ประมง และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562  
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เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 สงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุง
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืดของประเทศไทย นําเสนอตอกรมประมง
ภายหลังวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

1 สงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุง
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืดของประเทศไทย นําเสนอตอกรมประมง
ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 

2 สงรายงานการยกรางประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืด 
มีไขและกําหนดเครื่องมือ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอ 
กรมประมงภายหลังวันท่ี 31 เมษายน 2562 

3 สงรายงานการยกรางประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืด 
มีไขและกําหนดเครื่องมือ วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอ 
กรมประมงภายในวันท่ี 31 เมษายน 2562 

4 สงรายงานความกาวหนาการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศ
กรมประมง เรื่องกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนดเครื่องมือ  
วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอกรมประมง 
ภายหลังวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

5 สงรายงานความกาวหนาการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศ
กรมประมง เรื่องกําหนดพ้ืนท่ีและระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนดเครื่องมือ  
วิธีการ และเง่ือนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอกรมประมง 
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. ขอมูลอุทกวิทยา ฤดูสืบพันธุวางไขของปลาน้ําจืดในประเทศไทย และประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงน้ําจืด  
2. ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืด

ในฤดูปลามีไข และกําหนดชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใชเครื่องมือทําการประมงของประเทศไทย  
3. โครงการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีและ

ระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออน และกําหนดเครื่องมือ วิธีทําการประมง และเง่ือนไข
ในการทําประมง พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 13611 

ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 13513 
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ตัวช้ีวัด กปจ.3: ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ํา 
หายากใกลสูญพันธุ เพ่ือฟนฟูสัตวน้ําจืดใหคงความหลากหลาย 

หนวยวัด  : จํานวนชนิด 

น้ําหนัก  :  รอยละ 10 

คําอธิบาย  : 
ตามท่ีกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการดูแลพันธุสัตวน้ําเพ่ือคง 

ความหลากหลายของทรัพยากรสัตวน้ําภายในประเทศ จึงมีโครงการอนุรักษสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหา
ยากใกลสูญพันธุ เพ่ือเปนการฟนฟู รักษาพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน สัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุใหคงอยู และมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน โดยการผลิตพันธุสัตวน้ําพ้ืนเมือง สัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุแลวนําไปปลอยในถ่ินอาศัยเดิม 
เพ่ือทดแทนปริมาณสัตวน้ําท่ีถูกทําลายเนื่องจากการทําประมงเกินขนาด หรือจากสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมลง 
เปนการรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหลงน้ํา และความยั่งยืนของทรัพยากร 
การดําเนินการ :  
1. รวบรวมขอมูลดานแหลงท่ีอยูอาศัย ชีววิทยาการสืบพันธุ การกินอาหารของสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ํา

หายากใกลสูญพันธุ อยางนอย 18 ชนิด เพ่ือเตรียมการเพาะพันธุ 
2. เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ินและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ อยางนอย 18 ชนิด 
3. ปลอยสัตวน้ําท่ีเพาะพันธุไดลงสูถ่ินอาศัยเดิม อยางนอย 18 ชนิด เพ่ือฟนฟูและคงความหลากหลายทาง

ชีวภาพของทรัพยากรสัตวน้ําจืด 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 ชนิด ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิจํานวน นอยกวาหรือเทากับ 8 ชนิด 
1 เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิจํานวน 11 ชนิด 
2 เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิจํานวน 14 ชนิด 
3 เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิจํานวน 17 ชนิด 
4 เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิจํานวน 20 ชนิด  
5 เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถ่ิน และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิมากกวา 20 ชนิดข้ึนไป 
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แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถ่ินและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ รวมกับ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
3. สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 13611 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด  โทรศัพทภายใน : 13610 
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ตัวช้ีวัด กพก.1: ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
การผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) หมายถึง การดําเนินงานผลิตพอแมพันธุสัตว

น้ําพันธุปรับปรุง ขนาด 5-50 กรัม ท่ีกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําไดริเริ่มดําเนินการสนับสนุนพอแม
พันธุสัตวน้ําใหกับกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดท่ัวประเทศ 
ตั้งแตปงบประมาณ 2552  ตอมาไดสนับสนุนพอแมพันธุเพ่ิมเติมใหกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝง 
และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะแล  เพ่ือใชในการผลิตสัตวน้ํากระจายสัตวน้ําพันธุคุณภาพดีใหกับเกษตรกร 
โดยกองฯ มีเปาหมายท่ีจะผลิตพอแมพันธุสัตวน้ําพันธุปรับปรุง ในปงบประมาณ 2562 เปนจํานวน 300,000 
ตัว จํานวน 14 พันธุ จากสัตวน้ํา 10 ชนิด  ไดแก ปลานิล (จิตรลดา 3, จิตรลดา 4) ปลานิลแดง (เรด 1, เรด 
2, ปทุมธานี 1) ปลาไน (คอม 1) ปลาตะเพียนขาว (ซิลเวอร 1 ซี, ซิลเวอร 2 เค) ปลายี่สกเทศ (โรห 1) ปลา
นวลจันทรเทศ (มา 1) ปลาหมอ (ชุมพร 1) และกุงกามกราม (มาโคร 1) กุงแชบวย และกุงขาว ภายใตแผน
พ้ืนฐานการสรางบความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานจากฐานขอมูลใน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานป 2562 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการ

ดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดนอยกวาแผน 

1 ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดตามแผน ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2562 

2 ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดตามแผน 

3 ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดตามแผน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

4 ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดมากกวาแผน 5 % ภายในวันท่ี      

31 สิงหาคม 2562 

5 ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดมากกวาแผน 5 % ภายในวันท่ี      

23 สิงหาคม 2562 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํากําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานในสังกัดกองฯ  
2. รายงานผลปฏิบัติงานผานเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

หลักฐานประกอบการประเมินผล  : 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานสงใหกองแผน และรายงานผลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ป 2562 ทุกเดือน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. หนังสือแจงการสงมอบพอแมพันธุสัตวน้ําใหกับหนวยผลิตของกรมประมง (กพจ./กปจ. /กพช / กพท.) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  โทรศัพท : 0 2904 7670 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิชาการ  โทรศัพท : 0 2904 7604 
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ตัวช้ีวัด กพก.2 : รอยละความสําเร็จของจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ท่ีไดรับการรับรองเม่ือเทียบกับเปาหมายตามแผนท่ี
กําหนด (ตามกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร) 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดริเริ่มดําเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการ
ฟารมพอแมพันธุปลานิลตามหลักพันธุศาสตรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตอมาไดมีการเขาตรวจรับรอง
เพ่ิมเติมในปลาหมอ และตรวจรับรองศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ยกระดับมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ํา และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ใหมีการจัดการ
พอแมพันธุสัตวน้ําท่ีดีตามหลักพันธุศาสตร เปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดลูกพันธุสัตวน้ําท่ีมีคุณภาพดี ตรงตามสายพันธุท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาไว และกระจาย
พันธุดังกลาวใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงตอไป โดยกองฯ มีเปาหมายจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือ
ปลาหมอ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ท่ีไดรับการตรวจรับการเขาตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟารมพอแมพันธุปลานิลและหรือปลาหมอตามหลักพันธุศาสตร ท้ังปจํานวน 55 ฟารม/ศูนย ภายใตแผน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานจากฐานขอมูลในระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานป 2562 

สูตรการคํานวณ : 
X = Y/Z*100 
X = รอยละความสําเร็จของจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ท่ีไดรับการรับรอง 
Y = จํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําจืด ท่ีไดรับการรับรองแลว 
Z = จํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําจืด ท่ีหนวยงานตองเขาตรวจประเมินตามแผนท่ีกําหนด 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <65 65 70 75 80 >80 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล โดยการประสาน

การดําเนินงานกับหนวยงานตางๆ ของกรมประมง ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี 
อุตรดิตถ บุรีรัมย เพชรบุรี และชุมพร  

2.  ความถ่ีในการเก็บขอมูล ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี อุตรดิตถ บุรีรัมย เพชรบุรี ชุมพร  
สงขอมูลใหกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํารวบรวมขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน 

3.  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงใหกองแผนงาน และรายงานผล
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ป 2562 ทุกเดือน 

หลักฐานประกอบการประเมินผล  : 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีหนวยงานสงใหกองแผน และรายงานผลในระบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ป 2562 ทุกเดือน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  โทรศัพท : 0 2904 7670 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิชาการ  โทรศัพท : 0 2904 7604 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

92 

 

ตัวช้ีวัด กพก.3: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา 

หนวยวัด :  ระดับ 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดดําเนินกิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุโดยไดทําการเก็บเชื้อพันธุ

จากสัตวน้ํา ไดแก น้ําเชื้อ และเก็บเชื้อพันธุไมน้ํา ไดแก ตนออน และแคลลัส เปนตน  จากแหลงน้ําในธรรมชาติ 
หรือสายพันธุท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพัฒนาพันธุ นําไปเก็บรักษาไวโดยใชเทคนิคการแชแข็ง 
(cryopreservation) การเลี้ยงและปลูกในสภาพมีชีวิต (ex-situ preservation) และเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดย
เชื้อพันธุท่ีเก็บรักษายังคงมีคุณภาพ สามารถนําออกไปใชประโยชนได ปจจุบันกองฯ ไดดําเนินการเก็บรักษา
น้ําเชื้อสัตวน้ําในรูปแบบการแชแข็งไปแลวจํานวน 32 ชนิด และเก็บรักษาพันธุไมน้ําในรูปแบบการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อจํานวน 6 ชนิด ซ่ึงกระบวนการดําเนินงานจะเก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและไมน้ําชนิดหรือสายพันธุใหมๆ 
เก็บรักษาไว ณ ธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา แลวจึงนําเชื้อพันธุท่ีเก็บรักษาออกไปใชประโยชนในปถัดไป ดังนั้นเชื้อ
พันธุชนิดท่ีเปนเปาหมายในการเก็บรักษาและการใชประโยชนจึงเปนคนละชนิดกัน 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 มีแผนการดําเนินการเก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา แตยังไมไดดําเนินการ 

1 เก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา ไดจํานวน 1 ชนิดหรือสายพันธุ 

2 เก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา ไดจํานวน 2 ชนิดหรือสายพันธุ 

3 เก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา ไดจํานวน 3 ชนิดหรือสายพันธุข้ึนไป 
4 เก็บรักษาเชื้อพันธุไดจํานวน 3 ชนิดหรือสายพันธุข้ึนไป และมีการนําเชื้อพันธุท่ีเก็บรักษา

ไปใชประโยชนในการเพาะผสมพันธุไดสัตวน้ําขนาด 2-3 เซนติเมตร อยางนอย 1 ชนิด
หรือสายพันธุ จํานวนไมนอยกวาชนิดละ 500 ตัว และขยายพันธุไมน้ําอยางนอย 1 ชนิด
หรือสายพันธุ จํานวนไมนอยกวาชนิดละ 500 ตน 

5 เก็บรักษาเชื้อพันธุไดจํานวน 3 ชนิดหรือสายพันธุข้ึนไป และมีการนําเชื้อพันธุท่ีเก็บรักษา
ไปใชประโยชนในการเพาะผสมพันธุไดสัตวน้ําขนาด 2-3 เซนติเมตร อยางนอย 2 ชนิด
หรือสายพันธุ จํานวนไมนอยกวาชนิดละ 500 ตัว และขยายพันธุไมน้ําอยางนอย 2 ชนิด
หรือสายพันธุ จํานวนไมนอยกวาชนิดละ 500 ตน 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. หนวยงานกําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 
2. หนวยงานเก็บหลักฐานตัวชี้วัดไดแก แผนและผลการดําเนินงานและหลักฐานอ่ืนๆ  ไดแก หนังสือรับพันธุสัตวน้ํา และไมน้ํา 
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา  โทรศัพท : 0 2904 7670 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ  โทรศัพท : 0 2904 7604 
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รอยละความสําเร็จในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุกในปงบประมาณ  2561 เทียบกับ 2562 
=  จํานวนตัวอยางท่ีวิเคราะหในปงบประมาณ 2561 และ 2562  x 100 

   จํานวนตัวอยางตามแผนในปงบประมาณ 2561 และ 2562 

ตัวช้ีวัด กพส.1: รอยละความสําเร็จในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุกตามแผน 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
การตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก เพ่ือแสดงสภาวะการเกิดโรคในสัตวน้ําในประเทศไทย โดย

มีการกําหนดแผนดําเนินงาน สุมตัวอยางสัตวน้ําชนิดตางๆ อยางมีหลักการ ครอบคลุมชนิดโรคตามบัญชี
รายชื่อขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) โดยตัวชี้วัดใชขอมูลจากจํานวนตัวอยางท่ีกองวิจัย
และพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา โดยเปรียบเทียบจากการดําเนินการเฝาระวังสัตวน้ําเชิงรุกตามแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <80 80 85 90 95 100 

 
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.1) และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2562 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน กิจกรรมยอยท่ี 12 การเฝาระวัง
โรคสัตวน้ําในประเทศ กิจกรรมยอยท่ี 12.1 การเฝาระวังเชิงรุก                               
 
หลักฐานประกอบการประเมินผล :  

แบบรายงานผลปฏิบัติงาน (กปม.1) ของปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 6500 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบาดวิทยาโรคสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 7215 
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รอยละความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
=  จํานวนหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกท่ีไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด x 100 

จํานวนคํารองขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด กพส.2: ระดับความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  

หนังสือรับรอง หมายความวา หนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกนอกราชอาณาจักร 
ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 
2557 โดยกรมประมง มีแผนการดําเนินการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก ใน
ปงบประมาณ 2562 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) จํานวนท้ังสิ้น 10,000 ฉบับ 
ประกอบดวย การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา โดยกพส. (สวนกลาง) จํานวน 8,000 ฉบับ และ ศสส. 
จํานวน 2,000 ฉบับ  

ระดับความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก หมายถึง ระดับ
ความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองฯ ท่ี กพส. สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดทันภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ภายใน 180 นาทีตอฉบับ 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <80 80 85 90 95 100 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
ขอมูลท่ีไดจากระบบการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก จากท้ังหมด 2 

หนวยงาน คือ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา, ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา โดยใชขอมูลจากจํานวน
ของหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออกท่ีไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว และรวบรวมพรอมรายงาน
ผลจํานวนของหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพ่ือการสงออก 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
แบบรายงานการดําเนินงานการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชน ตาม พรบ. การอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 6500 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบาดวิทยาโรคสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 7215 
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รอยละของผูเขาอบรมท่ีนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได 
=  จํานวนผูเขาอบรมท่ีนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน x 100 

จํานวนผูเขาอบรมท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด กพส.3: รอยละของผูเขาอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใชยาอยางสมเหตุผล
ในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือลดปญหาเชื้อด้ือยา” ท่ีนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานได 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ดวยกรมประมงมีแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย 

พ.ศ. 2560-2562  และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนการปองกันและลดการตายของคนท่ีเกิด
จากการไดรับเชื้อดื้อยาภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (one health approach) กรมประมง เปนหนวยงาน
หนึ่งท่ีมีการใชยาตานจุลชีพในสัตวน้ํา ท้ังนี้ในกรณีท่ีสัตวน้ําปวยเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อยางไรก็
ตามอาจมีการใชตานจุลชีพท่ีไมสมเหตุผล ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใชยาอยางสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือลดปญหาเชื้อด้ือยา” เปน
โครงการฝกอบรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหความรูเรื่องการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุผล 
นอกจากนี้ฝกปฏิบัติเรื่องการปองกันโรคโดยใหความสําคัญเรื่องการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ
จัดการดานสุขภาพสัตวน้ํา ซ่ึงเปนการปองกันและจัดการความเสี่ยงตางๆ ท่ีเปนสาเหตุใหสัตวน้ําปวย, 
เสริมสรางความแข็งแรงใหกับสัตวน้ํา ลดการปวยและลดการใชยาตานจุลชีพ แตหากสัตวน้ําปวย ก็สามารถ
รักษาโรคไดตามสาเหตุของการเกิดโรค โดยตัวชี้วัดใชขอมูลจํานวนรอยละของผูเขาอบรมท่ีนําความรูท่ีไดจาก
การฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏบิัติงานได 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ <40 40 50 60 70 80 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
ผู เขารับการอบรม/โดยผูจัดการฝกอบรมออกแบบสอบถามและใหผู เขาฝกอบรมตอบ

แบบสอบถามเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการนําความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนได 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
รายงานสรุปผลจากแบบสอบถาม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 6500 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน : 7217 
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ตัวช้ีวัด กพอ.1: ระดับความสําเร็จของการตรวจวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา 

หนวยวัด :  ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
เปาหมายจํานวนตัวอยางอาหารสัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหสารตกคาง หมายถึง การดําเนินงาน

ตรวจวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ําท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมง  โดยสุมเก็บตัวอยางอาหารจาก
ผูผลิต/ผูนําเขา/ผูขายอาหารสัตวน้ํา/ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวนตัวอยางไมนอยกวาแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2562 และรอยละความปลอดภัยของอาหารสัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหแลวไมพบสาร
ตกคาง 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมีการดําเนินการ 
1 ดําเนินการตามแผนไดรอยละ 90-94.99 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร 

สัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 95 
2 ดําเนินการตามแผนไดรอยละ 95-99.99 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร 

สัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 96 
3 ดําเนินการตามแผนไดรอยละ 95-99.99 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร 

สัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 97 
4 ดําเนินการตามแผนไดมากกวารอยละ 100 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร 

สัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 98 
5 ดําเนินการตามแผนไดมากกวารอยละ 100  และรอยละความปลอดภัยของอาหาร 

สัตวน้ําท่ีตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 99 
 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. แบบบันทึกการรับสงตัวอยางและรายงานผล (กพอ.F.24-04)  
๒. เอกสารคําขอตรวจสอบสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา 
๓. ใบรายงานผลการวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา  
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน :  4517 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารสัตวน้ํา 
 โทรศัพทภายใน :  4511 
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รอยละความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
=  จํานวนหนังสืออนุญาตท่ีเสร็จกอน 10 วันทําการ   x 100 

                                 จาํนวนหนังสืออนุญาตท่ีออกท้ังหมด 

ตัวช้ีวัด กพอ.2: รอยละความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําไดกําหนดระยะเวลาในการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหาร

สัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) ตามคูมือประชาชนไว 10 วันทําการ 
ระดับความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 

ท่ีเสร็จชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง รอยละของหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาใน
ราชอาณาจักร (นส.4) ท่ีดําเนินการเสร็จชากวา 10 วันทําการ 

ระดับความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
ท่ีเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึงรอยละของหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร 
(นส.4) ท่ีดําเนินการเสร็จกอน 10 วันทําการ 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ออกหนังสืออนุญาตเสร็จชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดมากกวารอยละ 30 
1 ออกหนังสืออนุญาตเสร็จชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดมากกวารอยละ 20 
2 ออกหนังสืออนุญาตเสร็จชากวาระยะเวลาท่ีกําหนดมากกวารอยละ 10 
3 ออกหนังสืออนุญาตเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดรอยละ 100  

4 ออกหนังสืออนุญาตเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ 10 
5 ออกหนังสืออนุญาตเสร็จกอนระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวารอยละ 20 

 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบ 

ตัวช้ีวัด 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
จํานวนหนังสืออนุญาตท่ีออก ฉบับ 90 88 
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. แบบรับสงหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
2. สมุดบัญชีควบคุมการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบรับสงหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
2. สมุดบัญชีควบคุมการออกหนังสือแจงการนําเขาซ่ึงอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน :  4517 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมมาตรฐานอาหารสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน :  4508 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด กพอ.3: รอยละความพึงพอใจผูรับบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิต 

หนวยวัด :  รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :   
การผลิตหัวเชื้ออาหารมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ ไดแก คลอเรลลา สาหรายเกลียวทอง พารามีเซียม และ

หนอนจิ๋ว เพ่ือใหผูรับบริการนําหัวเชื้ออาหารมีชีวิตไปเพาะขยายสําหรับใชในการอนุบาลและเลี้ยงสัตวน้ําท้ัง
สัตวน้ําบริโภค และสัตวน้ําสวยงาม 

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมาใชบริการ ซ่ึงประกอบดวย เกษตรกร เจาหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจาหนาท่ีของสถาบันการศึกษา รวมท้ังนักเรียน และนักศึกษา 

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิตของกองวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตวน้ํา 

 ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี ้
 - ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

 - ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 - ความพึงพอใจดานหัวเชื้ออาหารมีชีวิต 

เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
รอยละ  <๗๐ 70 75 80 85 90 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. รายงานการผลิตอาหารมีชีวิต 
2. บันทึกขอมูลผูรับบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิต 
๓. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
รายงานสรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน :  4517 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยอาหารสัตวน้ํา  โทรศัพทภายใน :  4503 
 นางนุชนรี ทองศรี  โทรศัพทภายใน : 4512 
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ตัวช้ีวัด ศทส.1: ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนท่ีแนบทายประกาศคณะกรรมการประมงประจํา
จังหวัดเรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 

หนวยวัด  : ข้ันตอน 

น้ําหนัก :  รอยละ 10 

คําอธิบาย : 
ศูนยดวยมาตรา ๑๗๒ แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหบรรดาท่ีรักษา

พืชพันธุท่ีประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เปนเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกําหนดในมาตรา ๕๖ วาการกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา 
ใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีกําหนดนั้นแนบทายประกาศดวย ประกอบกับบรรดาท่ีรักษาพืชพันธุ ตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 สวนใหญมิไดมีแผนท่ีแนบทาย หรือมีแตไมไดระบุพิกัดตําแหนงตาม
ระบบท่ีใชในปจจุบัน และมีท่ีรักษาพืชพันธุบางแหงกําหนดใหทําการประมงไดในบางสวนของพ้ืนท่ีตามมาตรา 
9 ซ่ึงไมไดกําหนดไวในมาตรา ๕๖ แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ศูนยสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหนาท่ีในการจัดทําแผนท่ีแนบทายประกอบการประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด เรื่อง
กําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ตอไป 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน

ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 ไมมีการดําเนินการ 
1 ตรวจสอบพิกัดฉบับรางท่ีสํานักงานประมงจังหวัดขอความอนุเคราะหในการจัดทําแผนท่ี หาก

พิกัดไมถูกตองประสานแจงจังหวัดแกไข ภายใน 3 วันทําการ  
2 พิกัดท่ีถูกตองนําข้ึนรูปแผนท่ี ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 วันทําการตอ 1 จังหวัด (มากท่ีสุด 40 ฉบับ)  
3 สงรางแผนท่ีใหสํานักงานประมงจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง (แนบไฟลทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส) ภายในระยะเวลาไมเกิน 50 วันทําการตอ 1 จังหวัด นับตั้งแตไดรับพิกัดท่ีถูกตอง 
4 จัดทําแผนท่ีฉบับจริงท่ีระบุชื่อผูลงนาม จัดสงใหสํานักงานประมงจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ

หลังจากท่ีไดรับหนังสือขอรับแผนท่ีฉบับจริง (แนบไฟลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส) 
5 นําแผนท่ีแนบทายท่ีไดรับการลงประกาศในราชกิจานุเบกษาแลวรวมเปนชั้นขอมูล เผยแพร 

ดวยโปรแกรม ArcGIS Online ซ่ึงเปน Web Map Online 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. หนังสือราชการ  
2. ลิ้งคเขา ArcGIS Online 
3. ภาพแปลงพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา ท่ีแสดงผลบน ArcGIS Online 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพทภายใน : 5109 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 โทรศัพทภายใน : 5103 
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ตัวช้ีวัด ศทส.2: ระดับความสําเร็จในการนําเว็บไซตข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud กรมประมง 

หนวยวัด : จํานวนเว็บไซต 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ปจจุบันกรมประมงมีระบบสารสนเทศจํานวนมาก รวมท้ังมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน

ตนเอง ซ่ึงปจจุบันมีเว็บไซตท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคมากกวา 200 เว็บไซต ติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย Web Server แบบ Physical ซ่ึงเสี่ยงตอขอมูลสูญหาย อุปกรณชํารุด และการขยายพ้ืนท่ีจัดเก็บ 

ดังนั้น เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีขยายตัวอยางรวดของหนวยงานท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาคของกรมประมง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดนําเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรเสมือน 
(Private Cloud) มาใชในกรมประมง ซ่ึงเปนการจําลองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนดวยซอฟตแวรท่ีทําให
คอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง สามารถทํางานเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนหลายๆ เครื่องได โดยแตละระบบจะมี
ทรัพยากรหนวยความจําฮารดดิสกและอุปกรณเน็ตเวิรกเสมือนท่ีเปนอิสระตอกัน ซ่ึงเครื่องเสมือนท่ีจําลองนี้เราจะ
เรียกวาเครื่องเวอรชวลแมชชีน (Virtual Machine: VM) หรือวีเอ็ม (VMware) เพ่ือลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย สามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บ Server ในหอง Data Center รองรับการติดต้ังระบบสารสนเทศของ
หนวยงานภายในสังกัดกรมประมงท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหลดเวลาและคาใชในการจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ลดคาบํารุงรักษารายป (MA) ของหนวยงานและภาพรวมของกรมประมง สงผลใหกรม
ประมงลดความซํ้าซอนในการลงทุนดวยการลงทุนตามแบบสถาปตยกรรมองคกร มีการจัดเก็บและบริหารจัดการ
อยางบูรณาการการใชทรัพยารวมกัน และสามารถลดเวลาการกูคืนระบบ ทําใหระบบสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2 เว็บไซต ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน  เกณฑการใหคะแนน  
0 จํานวนเว็บไซตท่ีนําข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud นอยกวา 2 เว็บไซต 
1 จํานวนเว็บไซตท่ีนําข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 2 เว็บไซต 
2 จํานวนเว็บไซตท่ีนําข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 4 เว็บไซต 
3 จํานวนเว็บไซตท่ีนําข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 6 เว็บไซต 
4 จํานวนเว็บไซตท่ีนําข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 8 เว็บไซต 
5 จํานวนเว็บไซตท่ีนําข้ึนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 10 เว็บไซต 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1. เอกสารรายงานผลการโอนยายเว็บไซตและถายโอนขอมูลไปยังระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud  

กรมประมง 
2. เอกสารการทดสอบการเรียกใชงานเว็บไซตบนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud กรมประมง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพทภายใน : 5109 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โทรศัพทภายใน : 5229 
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ตัวช้ีวัด ศทส.3: ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบเครือขายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) 
เพ่ือเพ่ิมความเสถียรและความปลอดภัยในการเขาถึงระบบ IUU Fishing 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ดวยกรมประมงเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง ปองกัน ยับยั้ง การทําประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ไดรับมอบใหเปนหนวยงานภาครัฐในการออกใบอนุญาตทําการประมง 
การออกหนังสือคนประจําเรือ การแจงเขา-แจงออกของเรือประมงสัญชาติไทย การออกใบรับรองการจับสัตว
น้ํา การดําเนินงานเปนการบูรณาการท้ังการดําเนินงานและการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวกับกับกิจการ IUU Fishing การใหบริการแกชาวประมงและผูประกอบกิจการดานการประมงในการ
ดําเนินงานดังกลาว จําเปนตองใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

เพ่ือใหบริการระบบเครือขายเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับรองรับระบบการสื่อสารขอมูล 
ระหวางกรมประมงสวนกลาง และหนวยงานในภูมิภาค สามารถติดตอสื่อสารและ รับ – สง แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารตลอดจนสารสนเทศตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร โดย
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย VPN นี้จะรองรับการใชงานของหนวยงานสวน
ภูมิภาคจํานวนไมเกิน 100 หนวยงานของกรมประมงท่ีมีความตองการใชงานระบบงานของกรมฯและ
อินเทอรเน็ต และเพ่ือใหการบริการการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน จึงควรใหบริการผานระบบเครือขายเสมือนสวนตัว (Virtual Private Network : 
VPN) แกระบบการออกใบอนุญาตทําการประมง การออกหนังสือคนประจําเรือ การแจงเขา-แจงออกของ
เรือประมงสัญชาติไทย และการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา แกศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง 
จํานวน 11 ศูนย ไดแก 

1. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ชลบุร ี
2. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) พังงา 
3. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) นครศรีธรรมราช 
4. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ภูเก็ต 
5. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) สมุทรสาคร 
6. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ปตตานี 
7. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ชุมพร 
8. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) สุราษฎรธานี 
9. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ระยอง 
10. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ประจวบคีรีขันธ 
11. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ปราณบุร ี

ซ่ึงในการทํา VPN มีการเชื่อมโยงลิงคและมีเครือขายสํารอง ในกรณีท่ีระบบเครือขาย VPN หลักขัดของ 
ระบบเครือขายเสมือนจะสลับทํางานแทนทันที ทําใหระบบ IUU Fishing มีความเสถียร มีความปลอดภัยใน
การรับ-สงขอมูล และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการใหคะแนน :  
การเพ่ิมความเสถียรและความปลอดภัยในการเขาถึงระบบ IUU Fishing โดยการจัดทําระบบ

เครือขายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) ตองวัดระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ โดยมีระดับคะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

กลับมาทํางานไดมากกวา 2 ชั่วโมง 
1 ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

กลับมาทํางานไดภายใน 2 ชั่วโมง 
2 ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

กลับมาทํางานไดภายใน 30 นาที 
3 ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

กลับมาทํางานไดภายใน 20 นาที 
4 ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

กลับมาทํางานไดภายใน 10 นาที 
5 ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

กลับมาทํางานไดภายใน 5 นาที 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารแสดงการทดสอบ การสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ 

จํานวน 11 ศูนย 
2. เอกสารสรุปผลคะแนน การสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีท่ีระบบเครือขายขัดของ  

จํานวน 11 ศูนย 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โทรศัพทภายใน : 5109 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความ

ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โทรศัพทภายใน : 5229 

 นายไพศาล ผลสงา  โทรศัพทภายใน : 4040 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด สปก.1 : ผลสําเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 

หนวยวัด : จํานวนเรื่อง 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดรับงบประมาณ ในการพัฒนาเกษตรกรสู เกษตรกร

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 เปนเงิน 30,600 บาท โดยมีเปาหมายเกษตรกร 
จํานวน 1๒๐ ราย  ท่ีไดรับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสู Smart Farmer และเปนเกษตรกรตนแบบดานการประมง 
(Existing Smart Farmer) ซ่ึงเกษตรกรตนแบบดานการประมงจะตองผานคุณสมบัติพ้ืนฐานครบท้ัง ๖ ขอ โดย
ผานตัวบงชี้อยางนอย ๑ ตัวในแตละคุณสมบัติ จากนั้นจะทําการถอดบทเรียน ซ่ึงในปงบประมาณ ๒๕๖2 
จะตองดําเนินการถอดบทเรียนจากเกษตรกรตนแบบ จํานวน ๓ ราย  

“Smart Farmer ตนแบบ” หมายถึง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีไดข้ึนทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
(ทบ.๑) กับสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีเขารับการฝกอบรมตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  และผานการประเมินจากแบบประเมิน Smart Farmer ดานการประมง  ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖2 ซ่ึงจะเรียกวากลุม Existing Smart Farmer และผานคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบ 

“ผลสําเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ” หมายถึง จํานวนองคความรูท่ีได
จากเกษตรกรตนแบบ เชน เทคนิคเฉพาะในเรื่องการจัดการ การเลี้ยง การตลาด การแปรรูป ฯลฯ ซ่ึงเปน
จุดเดนในการประกอบอาชีพดานการประมงของเกษตรกรตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ มาจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพร หรือสื่อรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร ปายไวนิล โรลอัพ ฯลฯ เพ่ือเผยแพรใหแกเกษตรกรหรือ
บุคคลท่ัวไปไดทราบถึงเทคนิค และวิธีการประกอบอาชีพดานการประมงใหประสบความสําเร็จ 

เกณฑการใหคะแนน :  
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 เรื่อง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 ไมมีองคความรูท่ีไดรับการเผยแพร 
1 องคความรูท่ีไดรับการเผยแพร จํานวน 1 เรื่อง 
2 องคความรูท่ีไดรับการเผยแพร จํานวน ๒ เรื่อง 
3 องคความรูท่ีไดรับการเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง 
4 ดําเนินการเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง ชากวาวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
5 ดําเนินการเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง กอนวันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  
1. แบบฟอรมองคประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ซ่ึงประกอบดวยคําจํากัดความ    

ของเกษตรกรตนแบบ Smart Farmer ประเด็นท่ีแสดงถึงความโดดเดนและมีการปฏิบัติท่ีดี การจัดการปจจัยการผลิต   
การเลี้ยง การตลาด และเทคนิคเฉพาะตัวของเกษตรกรตนแบบ Smart Farmer  

2. เอกสารเผยแพรองคความรูของเกษตรกรตนแบบ (แผนพับ) 
3. ปายไวนิลของเกษตรกรตนแบบท่ีใชจัดแสดงในการออกหนวยใหบริการตางๆ 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. แบบองคประกอบพ้ืนฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ 
2. สื่อตางๆ หรือเอกสารเผยแพรองคความรูของเกษตรกรตนแบบ (ปายไวนิลและแผนพับ) 
3. ภาพถายปายไวนิลหรือสื่อตางๆ ของเกษตรกรตนแบบท่ีใชจัดแสดงในการออกหนวยใหบริการตางๆ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพ  โทรศัพทภายใน : 14131 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง  โทรศัพทภายใน : 14112 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

107 

 

ตัวช้ีวัด สปก.2: จํานวนแปลงเรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงท่ีไดรับการพัฒนา 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตสินคา

เกษตร ในปงบประมาณ 2562  มีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก) ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินงานจํานวน 4 ศพก. ซ่ึงแตละ ศพก.จะมีศูนยเครือขายดานการประมง ศูนยเครือขาย – รายเกา         
(4 เครือขายตอ ศพก.) และศูนยเครือขาย- รายใหม (1 เครือขาย ตอ ศพก.) 

จํานวนแปลงเรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงท่ีไดรับการพัฒนา หมายถึง จํานวนแปลง
เรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงในป 2561 (กําหนดใหจัดตั้ง 4 เครือขายตอ 1 ศพก. จํานวนรวม 16 แหง) 
และปงบประมาณ 2562 (กําหนดใหจัดตั้ง 1 เครือขายตอ 1 ศพก. จํานวนรวม 4 แหง) รวมท้ังสิ้น 20 
แหง ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเปนแปลงเรียนรูดานการประมงท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู ตามคูมือ
ปฏิบัติการโครงการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก. 882 ศูนย) ประจําป
งบประมาณ 2562 ของกรมประมง 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
0 พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมท้ังสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ  

หลังวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
1 พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมท้ังสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ  

ภายในวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 
2 พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมท้ังสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ  

ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 
3 พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมท้ังสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ  

ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
4 พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมท้ังสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ  

ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
5 พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมท้ังสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ  

กอนวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

1. แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสงใหกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ   
ทราบเปนรายเดือน 

2. จัดสงสรุปขอมูลผลการดําเนินงานพรอมรายชื่อศูนยเครือขายดานการประมง ใหกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน 
2. สรุปผลการดําเนินงานพรอมรายชื่อศูนยเครือขายดานการประมง 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพ  โทรศัพทภายใน : 14131 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง  โทรศัพทภายใน : 14112 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด สปก.3: การจัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

หนวยวัด : ระยะเวลา 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําอธิบาย :  
ดวยสํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อยูระหวางการจัดทําแผนท่ีทายประกาศ เรื่อง  

กําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 172 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 
2558  ไดกําหนดใหบรรดาท่ีรักษาพืชพันธุท่ีประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
เปนเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําตามพระราชกําหนดนี้ และกําหนดในมาตรา 56 วาการกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษา
พันธุสัตวน้ํา ใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีกําหนดนั้นแนบทายประกาศ ประกอบกับบรรดาท่ีรักษาพืช
พันธุ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 สวนใหญมิไดมีแผนท่ีแนบทาย หรือมีแตไมไดระบุพิกัด
ภูมิศาสตรตามระบบท่ีใชในปจจุบัน จึงจําเปนตองจัดทําแผนท่ีเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558   

พ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา หมายถึง พ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา ตามมาตรา ๕๖ แหงพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ มาตรา ๕๖ หามมิใหผูใดจับสัตวน้ําในเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําตามท่ี
รัฐมนตรหีรือ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกําหนด  เวนแตเปนการกระทํา
เพ่ือประโยชน ในทางวิชาการหรือเพ่ือการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ํา  และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดี มอบหมาย การกําหนดเขตพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําตามวรรคหนึ่ง  ใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขต
บริเวณท่ีกําหนดนั้น แนบทายประกาศดวย 

แผนที่ หมายถึง แผนที่แสดงแนวเขตบริเวณพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา ตามมาตรา ๕๖ 
แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดทําบนโปรแกรม google earth 
เกณฑการใหคะแนน : 

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

0 จัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง 
หลัง 14 สิงหาคม 2562 

1 จัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง 
ภายใน 14 สิงหาคม 2562 

2 จัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง 
ภายใน 7 สิงหาคม 2562   

3 จัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง 
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562   

4 จัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง 
ภายใน 24 กรกฎาคม 2562   

5 จัดทําพิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย ๓๐ แหง 
ภายใน 17 กรกฎาคม 2562  

 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

110 

 

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :  

1. แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสงใหกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการทราบเปนรายเดือน 
2. พิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๐ แหงท่ีเสร็จสมบูรณ ภายในเวลา 

ท่ีกําหนด 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน 
๒.  พิกัดแผนท่ีพ้ืนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ําในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๐ แหงท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลา 

ท่ีกําหนด 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพ  โทรศัพทภายใน : 14131 
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง  โทรศัพทภายใน : 14110 
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ตัวช้ีวัด PMQA : ความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 

หนวยวัด : คะแนน 

น้ําหนัก : รอยละ 70 

คําอธิบาย :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 

หมายถึง ความสําเร็จท่ีหนวยงานนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงเปนกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคการดวยตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือปรับปรุงองคการ
และยกระดับคุณภาพการบิหารจัดการของหนวยงาน 

เกณฑการใหคะแนนรายหมวด : 

หมวด คะแนนรายหมวด 
การใหคะแนน 

ระดับพ้ืนฐาน 
(Basic) 

ระดับกาวหนา 
(Advance) 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance) 

หมวด 1 10 1.5 2.0 2.5 
หมวด 2 10 1.5 2.0 2.5 
หมวด 3 10 1.5 2.0 2.5 
หมวด 4 10 1.5 2.0 2.5 
หมวด 5 10 1.5 2.0 2.5 
หมวด 6 10 1.5 2.0 2.5 
หมวด 7 10 - - - 

เกณฑการใหคะแนน : 
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 คะแนน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
คะแนน 20 30 40 50 60 70 

 
เง่ือนไข : 
1. หนวยงานจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
2. หนวยงานประเมินองคการดวยตนเองหมวด 1-7 ตามแบบประเมินสถานการณเปนระบบราชการ 4.0  

ดวยตนเอง และจัดสงแบบประเมินพรอมหลักฐานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ผูกํากับตัวช้ีวัด : หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพทภายใน : 1119 
ผูจัดเก็บขอมูล : นางวีรพร สุขสมจิตร  โทรศัพทภายใน : 1101 
หนวยงานท่ีดําเนินการ : ทุกหนวยงาน   
 

มิติภายใน 
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