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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คํานํา
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน (IPA) ของกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหกอง/เทียบเทา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ซึ่งจะชวยใหหนวยงานมี
ความเขาใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมงมากยิ่งขึ้น สงผลให
หนวยงานดําเนินงานตามภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
27 มีนาคม 2562

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สารบัญ
• กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
• รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล
มิติภายนอก
ตัวชี้วัด สลก.1 รอยละความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ
ตัวชี้วัด สลก.2 รอยละของความผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสราง
ที่ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ
ตัวชี้วัด สลก.3 ความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย
ตัวชี้วัด กกม.1 รอยละของจํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองที่ดําเนินการได
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด กกม.2 รอยละของการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลําดับรอง ที่ออกตามพระราชกําหนด
การประมงการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด กกม.3 รอยละของนิติกรรมและสัญญาที่ตอบขอหารือภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตัวชี้วัด กกจ.1 รอยละความสําเร็จในการกํากับดูแลในการดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด กกจ.2 ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอายุ
ตัวชี้วัด กกจ.3 รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวาง
ตัวชี้วัด กค.1 รอยละเฉลี่ยความสําเร็จในการเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณไดแลวเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด
ตัวชี้วัด กค.2 รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายที่ปฏิบัติงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของกรมบัญชีกลาง
ตัวชี้วัด กค.3 รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายในการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)
ตัวชี้วัด กคส.1 ระยะเวลาที่แลวเสร็จการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure :
SOP) กระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตัวชี้วัด กคส.2 ระดับความสําเร็จการจัดทํา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
ในการตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด กคส.3 ระดับความสําเร็จการลดระยะเวลาการออกใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทาง
การประมง
ตัวชี้วัด กคพ.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปน
ตนแบบในการดําเนินงานดานการประมงตามลักษณะภูมิสังคมของแตละภูมิภาค
ตัวชี้วัด กคพ.2 จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาที่เกษตรกรเพาะพันธุเลี้ยงเอง/จํานวนเกษตรกรที่สามารถ
เพาะพันธุปลาสลิดดอนนาไดเอง
ตัวชี้วัด กคพ.3 ระดับความสําเร็จการดําเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ําโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
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สารบัญ (ตอ)
ตัวชี้วัด กตป.1
ตัวชี้วัด กตป.2
ตัวชี้วัด กตป.3
ตัวชี้วัด กตส.1
ตัวชี้วัด กตส.2
ตัวชี้วัด กตส.3
ตัวชี้วัด กนป.1
ตัวชี้วัด กนป.2
ตัวชี้วัด กนป.3
ตัวชี้วัด กบม.1
ตัวชี้วัด กบม.2
ตัวชี้วัด กบม.3
ตัวชี้วัด กบร.1
ตัวชี้วัด กบร.2
ตัวชี้วัด กบร.3
ตัวชี้วัด กปต.1
ตัวชี้วัด กปต.2
ตัวชี้วัด กปต.3
ตัวชี้วัด กผง.1
ตัวชี้วัด กผง.2
ตัวชี้วัด กผง.3

หนา
การติดตามผลการปฏิบัติงานของ ชปพ. ป ๒๕๖๑
28
ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงและการจัดทํากติกาชุมชน 29
รอยละของจํานวนเรือประมงที่ไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย
30
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงตามเกณฑ
31
มาตรฐาน
รอยละความถูกตองในการสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา
32
ระดับความสําเร็จของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลากําหนด
33
ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561
34
ระดับความสําเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562
36
ระดับความสําเร็จในการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 37
ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการดําเนินการกับของกลางสัตวปาที่เปนสัตวน้ํา
38
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
การจัดทําเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
39
การจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน
40
รอยละความสําเร็จของผลการตรวจสอบเรือประมงที่แจงเขาออกปฏิบัติครบถวน
42
ตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
ระดับความสําเร็จในการควบคุมและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของปริมาณสัตวน้ํา
45
ระหวาง LB และชั่งจริงหนาทา ณ ทาเทียบเรือประมง
รอยละความสําเร็จการรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent (เปาเรงดวน) และ Suspicious 47
(เปาตองสงสัย) กลับมายังศูนย FMC
รอยละความสําเร็จของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
49
ชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
51
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และ
องคการขายงานศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก (NACA)
ระดับความสําเร็จของการเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลงความรวมมือ หรือ
53
กลไกความรวมมือดานประมงกับรัฐบาลตางประเทศและหนวยงานตางประเทศ
ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมและ
54
รายจายลงทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ
55
ของรัฐ
ระดับความสําเร็จของระยะเวลาในการจัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยคงคาง
56

(ข)
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สารบัญ (ตอ)
ตัวชี้วัด กมป.1 ระดับความสําเร็จในการเปดขอบขายใหการรับรองฟารม ตามมาตรฐาน มกษ.
7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล
ตัวชี้วัด กมป.2 ระดับความสําเร็จในการยืน่ ขอรับการรับรองระบบงานสําหรับหนวยรับรองระบบ
มาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ขอบขาย
การปฏิบัติทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล
(มกษ. 7422-2561)
ตัวชี้วัด กมป.3 การดําเนินงานระดับความสําเร็จในการปรับปรุงคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01)
ตัวชี้วัด กพจ.1 รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัด กพจ.2 รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด กพจ.3 รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการ
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
ตัวชี้วัด กพช.1 รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัด กพช.2 จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด กพช.3 รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการจับในทะเลสาบสงขลา
ตัวชี้วัด กอส.1 รอยละความสําเร็จในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและผูประกอบการ
ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด กอส.2 จํานวนกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา
สุขลักษณะการผลิต
ตัวชี้วัด กอส.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ํา
ในตลาดกรุงเทพฯ
ตัวชี้วัด กพท.1 รอยละความสําเร็จในการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
ตัวชี้วัด กพท.2 รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เชิงระบบนิเวศโดยชุมชน
ตัวชี้วัด กพท.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE)
ประจําปงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัด กปจ.1 ระดับความสําเร็จของการการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากร
สัตวน้ําในแมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE)
ตัวชี้วัด กปจ.2 ระดับความสําเร็จของการประกาศกรมประมงเรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลา
ฤดูปลาน้ําจืดมีไข และเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด กปจ.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น
และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ เพื่อฟนฟูสัตวน้ําจืดใหคงความหลากหลาย
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สารบัญ (ตอ)
ตัวชี้วัด กพก.1 ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย)
ตัวชี้วัด กพก.2 รอยละความสําเร็จของจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ที่ไดรับการรับรองเมื่อเทียบกับ
เปาหมายตามแผนที่กําหนด (ตามกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแม
พันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร)
ตัวชี้วัด กพก.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด กพส.1 รอยละความสําเร็จในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุกตามแผน
ตัวชี้วัด กพส.2 ระดับความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออก
ตัวชี้วัด กพส.3 รอยละของผูเขาอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใชยาอยาง
สมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อลดปญหาเชื้อดื้อยา” ที่นําความรูที่ไดจาก
การฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
ตัวชี้วัด กพอ.1 ระดับความสําเร็จของการตรวจวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด กพอ.2 รอยละความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามา
ในราชอาณาจักร (นส.4)
ตัวชี้วัด กพอ.3 รอยละความสําเร็จของการบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิต
ตัวชี้วัด ศทส.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนที่แนบทายประกาศคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัดเรื่องกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด ศทส.2 ระดับความสําเร็จในการนําเว็บไซตขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud
กรมประมง
ตัวชี้วัด ศทส.3 ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบเครือขายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN)
เพื่อเพิ่มความเสถียรและความปลอดภัยในการเขาถึงระบบ IUU Fishing
ตัวชี้วัด สปก.1 ผลสําเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ตามโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
ตัวชี้วัด สปก.2 จํานวนแปลงเรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงที่ไดรับการพัฒนา
ตัวชี้วัด สปก.3 การจัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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(ง)

กรอบการประเมินผลตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

ตัวชี้วดั
สลก.
30
10
10

หน่วยงาน
หน้า
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1
2

(1)

มิตภิ ายนอก
สลก.1 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการการตรวจร่างและแก้ไขหนังสือราชการ
สลก.2 ร้อยละของความผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง ที่ตอ้ งปรับปรุง
ให้สอดคลองกับงบประมาณที่ได้รับ
สลก.3 ความสาเร็จในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย
10
กกม.1 ร้อยละของจานวนคดีและการดาเนินการตามมาตรการทางปกครองที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จ
10
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กกม.2 ร้อยละของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลาดับรอง ที่ออกตามพระราชกาหนดการประมงการประมง
10
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กกม.3 ร้อยละของนิตกิ รรมและสัญญาที่ตอบข้อหารือภายในระยะเวลาที่กาหนด
10
กกจ.1 ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลในการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
10
โปร่งใสในการดาเนินงาน
กกจ.2 ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ
10
กกจ.3 ร้อยละความสาเร็จการดาเนินการตามแผนบริหารตาแหน่งว่าง
10
กค.1 ร้อยละเฉลี่ยความสาเร็จในการเบิกจ่ายใบสาคัญเงินงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
10
กค.2 ร้อยละความสาเร็จของหน่วยเบิกจ่ายที่ปฏิบัตงิ านด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
10
ปฏิบัตงิ านด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
กค.3 ร้อยละความสาเร็จของหน่วยเบิกจ่ายในการดาเนินการจ่ายเงินประกันสังคมผ่านระบบ
10
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
กคส.1 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จการจัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ าน (Standard Operating Procedure : SOP)
10
กระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย
กคส.2 ระดับความสาเร็จการจัดทา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
10
ในการตรวจสอบการนาเข้า ส่งออกสัตว์นา ซากสัตว์นา และผลิตภัณฑ์สตั ว์นา
กคส.3 ระดับความสาเร็จการลดระยะเวลาการออกใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายทาง
10
การประมง
กคพ.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการยกระดับศูนย์ฯ เครือข่ายด้านการประมงเพื่อเป็นต้นแบบ
10
ในการดาเนินงานด้านการประมงตามลักษณะภูมสิ งั คมของแต่ละภูมภิ าค
กคพ.2 จานวนลูกปลาสลิดดอนนาที่เกษตรกรเพาะพันธุ์เลี้ยงเอง/จานวนเกษตรกรที่สามารถเพาะพันธุ์
10
ปลาสลิดดอนนาได้เอง
ระดั
กคพ.3 บความสาเร็จการดาเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตว์นาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
10
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ลาดับ
กตป.1
กตป.2
กตป.3
กตส.1
กตส.2
กตส.3
กนป.1
กนป.2
กนป.3
กบม.1

(2)

กบม.2
กบม.3
กบร.1
กบร.2
กบร.3
กปต.1
กปต.2

กปต.3
กผง.1
กผง.2
กผง.3

ตัวชี้วดั
การติดตามผลการปฏิบัตงิ านของ ชปพ. ปี ๒๕๖๑
ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนประมงและการจัดทากติกาชุมชน
ร้อยละของจานวนเรือประมงที่ได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละความถูกต้องในการสรุปผลการแยกวัตถุดบิ สัตว์น้านาเข้า
ระดับความสาเร็จของใบรับรองการจับสัตว์น้าที่ออกทันตามระยะเวลากาหนด
ระดับความสาเร็จในการจัดทาเอกสารเผยแพร่ดา้ นสถิตกิ ารประมงประจาปี 2561
ระดับความสาเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจาปี 2562
ระดับความสาเร็จในการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มอื การดาเนินการกับของกลางสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้าตาม
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
การจัดทาเขตพืนที่รักษาพันธุ์สตั ว์นา
การจัดทาเอกสารเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมงพืนบ้าน
ร้อยละความสาเร็จของผลการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้าออกปฏิบัตคิ รบถ้วนตามที่กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด
ระดับความสาเร็จในการควบคุมและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของปริมาณสัตว์น้าระหว่าง LB
และชั่งจริงหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง
ร้อยละความสาเร็จการรายงานผลตรวจเป้าเรือ Urgent (เป้าเร่งด่วน) และ Suspicious
(เป้าต้องสงสัย) กลับมายังศูนย์ FMC
ร้อยละความสาเร็จของการขออนุมตั ติ วั บุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดาเนินงานศูนย์
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยง
สัตว์น้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA)
ระดับความสาเร็จของการเจรจาจัดทาบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลงความร่วมมือหรือกลไก
ความร่วมมือด้านประมงกับรัฐบาลต่างประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ
ระดับความสาเร็จของการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมและรายจ่ายลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทารายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัตภิ ารกิจของรัฐ
ระดับความสาเร็จของระยะเวลาในการจัดทาฐานข้อมูลโครงการวิจยั คงค้าง

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

ตัวชี้วดั

กมป.1 ระดับความสาเร็จในการเปิดขอบข่ายให้การรับรองฟาร์ม ตามมาตรฐาน มกษ. 7429-2559
การปฏิบัตทิ างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดสี าหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล
กมป.2 ระดับความสาเร็จในการยื่นขอรับการรับรองระบบงานสาหรับหน่วยรับรองระบบมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่ายการปฏิบัตทิ างการ
เพาะเลียงสัตว์นาที่ดี สาหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ. 7422-2561)

(3)

กมป.3 การดาเนินงานระดับความสาเร็จในการปรับปรุงคู่มอื ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านด้านการตรวจติดตาม
คุณภาพแหล่งรับรองหอยสองฝา (P-BM-01)
กพจ.1 ร้อยละของจานวนฟาร์มที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
กพจ.2 ร้อยละจานวนวัตถุดบิ สัตว์นาจากแหล่งเพาะเลียงสัตว์นาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กพจ.3 ร้อยละของเกษตรกรทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเลียงสัตว์นาตามโครงการพัฒนาพืนทีโ่ ครงการหลวง
กพช.1 ร้อยละของจานวนฟาร์มที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน
กพช.2 จานวนวัตถุดบิ สัตว์น้าจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กพช.3 ร้อยละผลผลิตสัตว์น้าที่เพิ่มขึ้นจากการจับในทะเลสาบสงขลา
กอส.1 ร้อยละความสาเร็จในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์นา
กอส.2 จานวนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์นาที่นาผลการวิเคราะห์คุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนาสุขลักษณะการผลิต
กอส.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูลพืนฐานการปนเปือ้ นสารฟอร์มาลินของสัตว์นาในตลาดกรุงเทพฯ
กพท.1 ร้อยละความสาเร็จในการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
กพท.2 ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน
กพท.3 ระดับความสาเร็จของการประเมินปริมาณสัตว์น้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ประจาปี
งบประมาณ 2561
กปจ.1 ระดับความสาเร็จของการการดาเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้าในแม่น้า
และแหล่งน้าขนาดใหญ่ของไทย (CPUE)
กปจ.2 ระดับความสาเร็จของการประกาศกรมประมงเรื่อง กาหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้าจืดมีไข่
และเครื่องมือ วิธกี าร และเงื่อนไขในการทาประมง พ.ศ. 2562
กปจ.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สตั ว์น้าประจาถิ่น และสัตว์น้าหายาก
ใกล้สญ
ู พันธุ์ เพื่อฟื้นฟูสตั ว์น้าจืดให้คงความหลากหลาย
กพก.1 ระดับความสาเร็จของการผลิตสัตว์น้าพันธุ์ปรับปรุง (พันธุ์หลัก-พันธุ์ขยาย)
กพก.2 ร้อยละความสาเร็จของจานวนฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนย์วจิ ยั และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด ที่ได้รับการรับรองเมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนที่กาหนด
(ตามกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สตั ว์น้าตามหลักพันธุศาสตร์)
กพก.3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ์สตั ว์น้า

หน่วยงาน
หน้า
สลก. กกม. กกจ. กค. กคส. กคพ. กตป. กตส. กนป. กบม. กบร. กปต. กผง. กมป. กพจ. กพช. กอส. กพท. กปจ. กพก. กพส. กพอ. ศทส. สปก.
10
57
10

59

10

62
10
10
10

64
65
66
67
68
69
71
72
73
75
78
80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

81

10

84

10

86
10
10

88
90

10

92

ลาดับ

ตัวชี้วดั

(4)

หน่วยงาน
สลก. กกม. กกจ. กค. กคส. กคพ. กตป. กตส. กนป. กบม. กบร. กปต. กผง. กมป. กพจ. กพช. กอส. กพท. กปจ. กพก. กพส. กพอ. ศทส. สปก.
กพส.1 ร้อยละความสาเร็จในการตรวจเฝ้าระวังโรคสัตว์น้าเชิงรุกตามแผน
10
กพส.2 ระดับความสาเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้าเพื่อการส่งออก
10
กพส.3 ร้อยละของผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตร “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการ
10
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา” ที่นาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัตงิ านได้
กพอ.1 ระดับความสาเร็จของการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้า
10
กพอ.2 ร้อยละความสาเร็จของการออกหนังสือแจ้งการนาเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (นส.4)
10
กพอ.3 ร้อยละความสาเร็จของการบริการหัวเชืออาหารมีชวี ติ
10
ศทส.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจาจังหวัดเรื่อง
10
กาหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สตั ว์น้า
ศทส.2 ระดับความสาเร็จในการนาเว็บไซต์ขึ้นระบบคอมพิวเตอร์เสมือน Private Cloud กรมประมง
10
ศทส.3 ระดับความสาเร็จในการจัดทาระบบเครือข่ายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN)
10
เพื่อเพิ่มความเสถียรและความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ IUU Fishing
สปก.1 ผลสาเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
10
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
สปก.2 จานวนแปลงเรียนรู้ของศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนา
10
สปก.3 การจัดทาพิกดั แผนที่พื้นที่รักษาพันธุ์สตั ว์น้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
10
มิตภิ ายใน
PMQA ความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (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
หมวด 1 การนาองค์การ
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 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
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 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
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 ผลลัพธ์การดาเนินการ
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
รวมตัวชี้วดั

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

รวมน้าหนัก

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

หน้า
93
94
95

97
98
100
101
102
103
105
107
109
111
111

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล

dd

มิติภายนอก
ตัวชี้วัด สลก.1:

รอยละความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

รอยละความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ หมายถึง ความพึงพอใจ
ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกตอการใหบริการตรวจรางและแกไข
หนั งสื อราชการ เนื่ องจากหนั งสือราชการเปนเครื่องมือสําคัญในการสื่ อสารระหว างผู สงและผู รับหนั งสื อ
สามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น โดยไมตองตีความ มีความเขาใจตรงกัน และสามารถเก็บไว
เปนหลักฐานของราชการเพื่อตรวจสอบไดอีกทั้งหากหนังสือราชการของกรมประมงมีเนื้อหาสมบูรณ ชัดเจน
ตรงตามวัตถุประสงค จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหองคกร และเปนการสรางบุคลากรที่มีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานดานหนังสือ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
รอยละ

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

<65

65

70

75

80

85

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. แบบสํารวจความพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ
2. สรุปรายงานผลพึงพอใจการใหบริการการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ
3. รายงานการปรับปรุงกระบวนการใหบริการตรวจรางและแกไขหนังสือราชการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

สํานักงานเลขานุการกรม
เลขานุการกรม
หัวหนาฝายสารบรรณ
นางศิริจันทร แยมแสน

1

โทรศัพทภายใน : 3101
โทรศัพทภายใน : 3100
โทรศัพทภายใน : 3113

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด สลก.2:

รอยละของความผิดพลาดในการออกแบบและประมาณราคาสิ่งกอสราง
ที่ตองปรับปรุงใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ร อยละของความผิ ดพลาดในการดําเนิ น การออกแบบและประมาณราคาสิ่งก อสรางที่ ต อ ง
ปรับปรุงใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ หมายถึง จํานวนความผิดพลาดที่เกิดจาก การสํารวจ ออกแบบ
เขียนแบบ ประมาณราคาสิ่งกอสรางพรอมจัดพิมพแบบแปลน ราคาคากอสราง ที่หนวยงานตาง ๆ ของกรมประมง
ไดรับจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2562 แลวไมสามารถจัดซื้อ – จัดจาง ไดทันกาลมีผลตอการใชจาย
งบประมาณของกรม
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
>7

1 คะแนน
7

2 คะแนน
6

3 คะแนน
5

4 คะแนน
4

5 คะแนน
<4

เงื่อนไข : ไมนับแบบแปลนที่มีการมีการปรับลดงบประมาณ
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. ขอมูล จากการประชุม คณะกรรมการติด ตามเรงรัด การใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานใน
งบประมาณ ป 2562
2. รายงานการประชุม
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

สํานักงานเลขานุการกรม
เลขานุการกรม
หัวหนากลุมวิศวกรรมประมง

2

โทรศัพทภายใน : 3101
โทรศัพทภายใน : 14602

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด สลก.3: ความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย
หนวยวัด

:

จํานวนเรื่อง

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย หมายถึง การดําเนินงานทางดานความ
ปลอดภัยทั้งแกชีวิตและทรัพยสินของทางราชการในพื้นที่รับผิดชอบคือพื้นที่ภายในแนวเขตรั้วกรมประมงที่เปน
พื้นที่สวนกลาง (พื้นที่ที่ไมมี หนวยงานรับผิดชอบหลัก) ตั้งแตประตู ดานกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงจนถึงประตูดานกองประมงตางประเทศอาคารจุฬาภรณ รวมทั้งอาคารที่ไมมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ของอาคารประจําอยู เชน อาคารกองประมงตางประเทศ อาคารกองตรวจการประมง อาคารกองควบคุมการคาสัตว
น้ําและปจจัยการผลิต อาคารกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ(สลก.) อาคารเอนกประสงค (สลก .) อาคารสวัสดิการ
กรมประมง (สําเภาทอง) อาคารสหกรณออมทรัพย ฯ อาคารพรรณไมน้ํา (กปจ.) อาคารพลเทพ (สลก.) อาคารกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอาคารสถานแสดงพันธุสัตวน้ํากรุงเทพฯ (กปจ.) ยกเวนอาคารสํานักงาน
หรือหองทํางานที่ติดตั้งประตู ระบบไฟฟาแบบ Access Control (ระบบใชคียการด หรือระบบประตูล็อกไฟฟาแบบ
ปอนรหัส) คือ อาคารคลินิกโรคสัตวน้ํา อาคารที่มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เชน อาคารปลอดประสพ อาคาร
ปรีดากรรณสูต อาคารที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ไมนับรวมถึงเหตุ แหงความไม
ปลอดภัยหรือทรัพยสินสูญหายอันเกิดจากการกระทําโดยสะเพราหรือการจงใจเจตนา จากการกระทําของบุคลกร
ภายในหนวยงานนั้นๆเชน การลืมปดประตูหนาตางอาคารสํานักงานหลังเลิกงาน การลืมถอดอุปกรณ ไฟฟาจนเปน
เหตุใหเกิดเพลิงไหมหรือการขโมยทรัพยสิน ของบุคคลากรภายในหนวยงานเอง เปนตน
สํานักงานเลขานุการกรม มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย โดยจัดให มีเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย และการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อปองกันการเกิดเหตุการณไมปลอดภัย ภายในบริเวณกรมประมงโดย
กําหนดเวลาปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและจุดรับผิดชอบ
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
เรื่อง
เกิดเหตุ
มากกวา
4 เรื่อง

1 คะแนน
เกิดเหตุ
4 เรื่อง

2 คะแนน
เกิดเหตุ
3 เรื่อง
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3 คะแนน
เกิดเหตุ
2 เรื่อง

4 คะแนน
เกิดเหตุ
1 เรื่อง

5 คะแนน
ไมเกิด
เหตุการณ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2552
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ราชการ(รายงานการปฏิบัติงานเจาหนาที่
รักษาความประจําวันอยูที่กลุมซอมบํารุงฯ)
2. ตารางการอยูเวรรักษาความปลอดภัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

สํานักงานเลขานุการกรม
เลขานุการกรม
หัวหนากลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่
นายกฤตัชญ แกลวกลา
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โทรศัพทภายใน : 3101
โทรศัพทภายใน : 4116
โทรศัพทภายใน : 4118

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กกม.1 : รอยละของจํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองที่ดําเนินการได
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

กองกฎหมายเป นหน วยงานหลั กในการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บคดีต าง ๆ ที่ อยู ในความรั บผิ ดชอบ
ของกรมประมงโดยเฉพาะการดํ าเนิ นการตามมาตรการทางปกครองกั บผู กระทํ าความผิ ดกฎหมายว าด วย
การประมง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 กรมประมงไดปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการออกคําสั่งและการแจงคําสั่ง
มาตรการทางปกครอง ใหมีความรวดเร็วขึ้นโดยไดออกระเบียบกรมประมง วาดวยวิธีการสงคําสั่งมาตรการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2561 โดยเมื่ออธิบดีกรมประมงไดลงนามในคําสั่งแลวกองกฎหมายกรมประมงจะตองสงคําสั่งไปยัง
สํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง โดยผานระบบอีสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เมื่อสํานักงานประมง
จังหวัดไดรับคําสั่งที่สงดังกลาวแลวจะตองดําเนินการนําคําสั่งไปแจงใหผูรับคําสั่งทราบและแจงผลการแจงคําสั่ง
กลับมายังกองกฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากสํานักงานประมงจังหวัดแลวกองกฎหมายจะตอง
ดําเนินการแจงไปยัง กบม. กบร. กองตรวจการประมง และศปมผ. ภายใน 24 ชั่วโมง ตอมาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.
2561 กรมประมงไดปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการมาตรการทางปกครองนับแตเวลาที่ไดรับรายงานคดีจนถึง
ขั้นตอนแจงหนวยงานงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบังคับตามคําสั่ง โดยเมื่อกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ผูจับกุมรายงาน
คดีภายใน 48 ชั่วโมง นับแตพบการทําผิด/ถึงทาเรือ ใหกองกฎหมาย เมื่อกองกฎหมายสงสํานวนใหนิติกรเจาของ
สํานวนภายในเวลา 30 นาที นับแตเวลาไดที่รับ นิติกรเจาของสํานวนสงหนังสือใหคูกรณีชี้แจงไปยังสํานักงาน
ประมงจังหวัดในพื้นที่ภายใน 2 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับมอบหมาย สํานักงานประมงประจําจังหวัดแจงใหคูกรณี
ทราบ/มาใชแจงภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับ เมื่อคูกรณีทราบ/มาชี้แจงใหสํานักงานประมงประจําจังหวัด
สงคําชี้แจงใหกองกฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ชี้แจงเสร็จ นิติกรเจาของสํานวนนําเขาคณะกรรมการฯ
ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ไดรับ นิติกรเจาของสํานวน/กองกฎหมาย เสนออธิบดีลงนามคําสั่งหลังจากคณะ
กรรมการฯ มีมติ ภายใน 2 วันทําการ นับถัดจากวันที่มีมติ เมื่ออธิบดีฯ ลงนามคําสั่งแลวภายใน 2 วันทําการ นับ
แตวันที่ไดรับ นิติกรเจาของสํานวน/กองกฎหมาย สงคําสั่งใหสํานักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง
นับจากแตเวลาที่ไดรับ สํานักงานประมงจังหวัดแจงคําสั่งตอคูกรณี/แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 24 ชั่วโมง
และแจงผลการแจงคําสั่งใหกองกฎหมาย กบม. กบร. กตป. ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับ เมื่อกอง
กฎหมายไดรับแจงรายงานผลการแจงคําสั่งแลวเก็บไวเปนหลักฐานและแจงศปมผ. ภายใน 1 วันทําการ นับแตวันที่
ไดรับ ทําใหกระบวนตั้งแตที่พนักงานเจาหนาที่พบการกระทําผิดจนสิ้นสุดกระบวนการทางปกครองใชเวลาไมเกิน
24 วันทําการ โดยกําหนดตัวชี้วัดดังนี้
สูตรการคํานวณ :
รอยละของจํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองที่ดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
= จํานวนคดีและการดําเนินการตามมาตรการทางปกครองที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด x 100
จํานวนคดีที่ไดรับใหดําเนินการทั้งหมด
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

5 คะแนน
100

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. คําสั่งคณะกรรมการมาตรการทางปกครองที่ดําเนินการแลวเสร็จ
2. การประเมินผลใชขอมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย
3. สรุปผลการดําเนินงานที่ทําไดจริงตั้งแตพนักงานเจาหนาที่พบการกระทําผิดจนสิ้นสุดกระบวนการ
ทางปกครองใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองกฎหมาย
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
หัวหนากลุมคดีปกครอง
นางสาววิภาดา จันทรวงศ
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โทรศัพทภายใน : 2202
โทรศัพทภายใน : 2200
โทรศัพทภายใน : 2201

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กกม.2 : รอยละของการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลําดับรอง ที่ออกตามพระราชกําหนดการประมง
การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
หนวยวัด
: รอยละ
น้ําหนัก

: รอยละ 10

คําอธิบาย :

กองกฎหมายมีหนาที่ความรับผิดชอบในการตรวจราง ยกราง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑ วิธีการตาง ๆ ที่ใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหนวยงาน ทั้งที่เปนกฎหมายระดับพระ
ราชกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด เชน กฎ
กระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมง ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการตาง ๆ
เพื่ อเป น เครื่ องมื อหรื อแนวทางให เ จ า หนาที่ของกรมประมงนําไปใชในการปฏิบัติงาน หรือเปน การออก
กฎหมาย กฎ ที่มีผลใชกับบุคคลทั่วไปภายใตกรอบของกฎหมาย ซึ่งกองกฎหมายไดดําเนินการจัดทํากฎหมาย
ลําดับรองที่ออกตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม แตเนื่องจากเมื่อบังคับใช
กฎหมายแลวมีประเด็นปญหา ขอขัดของ ในการบังคับใชกฎหมายดังกลาว จึงมีความจําเปนตองมีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายลําดับรอง เพื่อใหการบังคับใชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดตัวชี้วัดดังนี้
สูตรการคํานวณ :
รอยละของการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลําดับรอง ที่ออกตามพระราชกําหนดการประมง
การประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
= จํานวนกฎหมายลําดับรองที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ x 100
จํานวนกฎหมายลําดับรองที่แกไขเพิ่มเติมทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/-รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. จํานวนกฎหมายลําดับรองที่ดําเนินการแลวเสร็จ
2. การประเมินผลใชขอมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย
3. สรุปผลการดําเนินงานที่ทําไดจริงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองกฎหมาย
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
หัวหนากลุมกฎหมายและระเบียบ
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โทรศัพทภายใน : 2202
โทรศัพทภายใน : 4037

5 คะแนน
100

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กกม.3 : รอยละของนิติกรรมและสัญญาที่ตอบขอหารือภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :

กองกฎหมายมีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการตอบขอหารือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและ
สัญญา ที่หน วยงานกรมประมงเปน คูสัญญา ซึ่งหนวยงานของกรมประมงหรือเจาหนาที่ไดหารือ ปรึกษา
และขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา ในการดําเนินการตองพิจารณาขอเท็จจริงประกอบ
ข อ กฎหมายในการตอบข อ หารื อ ให คํ า ปรึ ก ษา ให เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ส ามารถดํ า เนิ น การตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของไดถูกตอง โดยกองกฎหมายดําเนินการ ดังนี้
1. การรั บ เรื่ อ งจากต น เรื่ อ ง เช น จากหน ว ยงานของกรมประมง หรื อ จากเจ า หน า ที่
กรมประมง เชน สงเรื่องมาหารือเกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ดินของรัฐ เชนที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน
ที่กรมประมงครอบครองดูแลการตรวจสัญญาในการจัดซื้อจัดจาง หารือการทํานิติกรรมและสัญญาตาง ๆ
ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติกรรมที่เกี่ยวของกับกฎหมาย การมอบอํานาจและการปฏิบัติ
ราชการของกรมประมง พิ จารณาการจดทะเบี ยนกรรมสิ ทธิ์ การเวนคื นการขอรับจดทะเบี ยนตามกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา ในการดําเนินการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะพิจารณาความเรงดวนของเรื่อง ใชระยะเวลา
มาตรฐาน 2 วัน
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งเอกสารที่หนวยงานหรือเจาหนาที่กรมประมง จัดสงมา
ใหพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตรวจสอบเอกสารสวนมากเอกสารจะไมครบถวน ไมเพียงพอที่จะประกอบ
ในการดํ าเนิ นการซึ่ งในแตละเดื อนจะมี เรื่ องที่สงมาใหกองกฎหมายจํานวนมาก เจาหนาที่ผูรับ ผิดชอบจะ
พิจารณาตามความสําคัญและความเรงดวนของเรื่อง จะใชระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน
3. ประสานงานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งในการประสานงานจะมีปญหาบาง
ประการ เชน ตนเรื่องสงเอกสารไมครบ หาเอกสารไมพบ สงเรื่องมาลาชา ขอมูลขอเท็จจริงไมชัดเจนบาง
กรณีสงเอกสารหลักฐานหรือขอเท็จจริงมาแลว ก็ยังไมเพียงพอที่จะดําเนินการ ตองมีการประสานงานหลาย
ครั้งจึงตองใชระยะเวลามาตรฐานประมาณ 12 วัน หากขอมูล ขอเท็จจริง เอกสารไมเพียงพอ ไมชัดเจน
ไมครบถวน ก็จะไมสามารถดําเนินการใหถูกตองได
4. รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง วิเคราะหเอกสารหลักฐาน สรุปประเด็นและปรับขอเท็จจริงกับ
ขอกฎหมาย เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อเสนอกรมประมง ใชระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน
5. เสนอกรมประมงเพื่อขอความเห็นชอบ ลงนามตอบขอหารือ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับนิติ
กรรมและสัญญาตาง ๆ เพื่อสงเรื่องใหหนวยงานหรือเจาหนาที่ตนเรื่องทราบ และถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ บางครั้งมีการแกไขเอกสารในระบบสารบรรณ หรือมีการแกไขเพิ่ มเติมจากผูบริหาร กอนที่จะส ง
หนังสือออกจากกรมประมง ใชระยะเวลามาตรฐาน 2 วัน
6. จํานวนเรื่องที่กองกฎหมายดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา ประมาณ 200 เรื่องตอป
ทั้งนี้ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบขอหารือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา การ
ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญาตาง ๆแลวเสร็จ จํานวน 20 วันทําการ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรณี เ มื่ อกองกฎหมายได แจ งใหห นว ยงานตน เรื่องสงเอกสาร หลักฐาน ขอมูล ข อเท็จ จริ ง
เพิ่มเติม เพื่อใหเพียงพอตอการพิจารณาหากหนวยงานตนเรื่องไมสงเอกสารฯ หรือสงเอกสารไมครบถวน
หรือสงเอกสารฯ ลาชา กองกฎหมายจะนับเวลาเริ่มดําเนินการเมื่อไดรับเอกสารฯ ครบถวน หากเปนกรณี
เจาหนาที่ของหนวยงานที่หารือยังไมสงเอกสารฯ ตามที่แจง กองกฎหมายจะดําเนินการแจงผูบังคับบัญชาตน
สังกัดของเจาหนาที่หนวยงานนั้น
สูตรการคํานวณ :
รอยละของนิติกรรมและสัญญาที่ตอบขอหารือภายในระยะเวลาที่กําหนด
= จํานวนเรื่องที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ x 100
จํานวนเรื่องที่ไดรับและใหดําเนินการทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. การดําเนินการตอบขอหารือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา
2. การประเมินผลใชขอมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย
3. สรุปผลการการดําเนินการตอบขอหารือและใหคําปรึกษาใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองกฎหมาย
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
หัวหนากลุมนิติกรรมและสัญญา
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โทรศัพทภายใน : 2202
โทรศัพทภายใน : 4037

5 คะแนน
100

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด 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

หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนากลุมวินัย
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โทรศัพทภายใน : 3315
โทรศัพท : 0 2940 6147

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กกจ.2 : ระดับความสําเร็จในการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอายุ
หนวยวัด

:

ขั้นตอน

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
จากการทบทวนปญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมงพบวามีการขาด
แคลนบุคลากรในบางสายงาน อัตราการโอนและลาออกของขาราชการสายงานสนับสนุน รวมทั้งอัตรากําลังที่
มีอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
สงผลใหบุคลากรกรมประมงตองปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นอยางมาก ปญหาที่สําคัญขณะนี้ ไดแก บุคลากรที่
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของในดานกฎหมายมีไมเพียงพอและเปลี่ยนแปลงคอนขางบอย ทําใหการปฏิบัติงาน
ดานนี้ขาดความตอเนื่อง จึงตองเรงสรางความรูความเขาใจในดานกฎหมายแกบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานนี้
ตองปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาบุคลากรใหมีความตอเนื่องและเปนระบบ ประกอบกับปญหาเรื่องโครงสราง
อายุขาราชการกรมประมงที่ขาดชวง จึงอาจเปนปญหาตอการดําเนินงานและการสืบทอดตําแหนงของกรม
ประมงในอนาคต โดยเฉพาะตําแหนงในสายงานหลัก ซึ่งเปนตําแหนงที่มีความสําคัญตอภารกิจโดยรวมของ
กรมประมง กองการเจ าหนาที่ จึงเห็นควรนําขอมูล บุคลากรทั้งหมดมาวิ เคราะหเ พื่อใชเ ปน เครื่องมือของ
ผูบริหารในการกําหนดทิศทางและบริหารบุคลากรของหนวยงาน ในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร พันธกิจ
วิสัยทัศนของกรมประมง
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
1
2
3
4
5

ไมมีการดําเนินการ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลบุคลากรกรมประมงประจําปงบประมาณ 2562 แลวเสร็จ
เสนอสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการเปลีย่ นแปลงโครงสรางอายุ
ประจําปงบประมาณ 2562 พรอมขอเสนอแนะใหกรมประมงพิจารณา
กรมประมงเห็นชอบการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประจําปงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
กรมประมงเห็นชอบการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประจําปงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562
กรมประมงเห็นชอบการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประจําปงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลบุคลากรกรมประมงและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
ผลการวิเคราะหสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ
ประจําปงบประมาณ 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนากลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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โทรศัพทภายใน : 3315
โทรศัพทภายใน : 3411

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กกจ.3 : รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวาง
หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
ความสํ าเร็ จการดํ าเนิ นการตามแผนบริ หารตํ าแหน งว าง หมายถึง ระดั บความสําเร็จของการ
ดํ าเนิ นการตามแผนบริ หารตํ าแหน งว าง ตามกิ จกรรมที่ ร ะบุ ไว ในแผนการบริ หารตํ าแหน งว างประจํ าป
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวัดจากผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนบริหารตําแหนงวาง
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวางไดนอยกวารอยละ 40
1
ดําเนินการตามเปาหมายที่อยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 40.00-49.99
2
ดําเนินการตามเปาหมายที่อยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 50.00-59.99
3
ดําเนินการตามเปาหมายที่อยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 60.00-69.99
4
ดําเนินการตามเปาหมายที่อยูในแผนบริหารตําแหนงวางไดรอยละ 70.00-79.99
5
ดําเนินการตามแผนบริหารตําแหนงวางไดแลวเสร็จมากกวารอยละ 80.00

เงื่อนไข : กองการเจาหนาที่จัดทํารายงานการสรุปสงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
กองการเจาหนาที่ จัดทําหนังสือสรุปรายงานตําแหนงวางรายงานใหผูบริหาร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณการเกษตร ทราบ เดือนละ 1 ครั้ง
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานสรุปรายงานตําแหนงวาง
2. สรุปผลการดําเนินงาน
3. แผนบริหารตําแหนงวาง
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
หัวหนากลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
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โทรศัพทภายใน : 3315
โทรศัพทภายใน : 3313

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กค.1: รอยละเฉลี่ยความสําเร็จในการเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณไดแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
หนวยวัด

: รอยละ

น้ําหนัก

: รอยละ 10

คําอธิบาย :
พิจารณาจากผลสําเร็จของการระยะเวลาที่กองคลังใชในการตรวจสอบ PO ,ตรวจสอบใบสําคัญ
เบิกจายเงินในระบบ GFMIS และในระบบ KTB Corporate Online ไดแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
1. กรณีใบแจงหนี้ จายตรงเจาหนี้ (ผาน PO) ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วัน ตั้งแตตรวจสอบ
PO ตรวจสอบใบสําคัญ จนถึงเบิกเงินในระบบ GFMIS
2. กรณีจายตรงเจาหนี้ (ไมผาน PO)ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วัน ตั้งแตตรวจสอบใบสําคัญ
จนถึงเบิกเงินในระบบ GFMIS
3. กรณีใบสําคัญ/ใบยืม/ใบแจงหนี้-จายผานกรม โดยเงินงบประมาณผานระบบ KTB Corporate
Online ใชระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน ตั้งแตตรวจสอบใบสําคัญ เบิกเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง
อนุมัติเงินเขาบัญชี ดําเนินการจายเงินผานระบบ KTB Corporate Online
การให ค ะแนนจะคํ า นวณจากร อ ยละความสํ า เร็ จ ของใบสํ า คั ญ แต ล ะประเภทที่ ส ามารถ
ดําเนิ นการไดภ ายในเวลาที่กําหนด แลวนํารอยละของคะแนนที่ ไดแตละประเภทมาหาค าเฉลี่ ย เปนผล
คะแนนของกองคลังชวงระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562
สูตรการคํานวณ :
1. รอยละความสําเร็จของใบสําคัญแตละประเภทที่เบิกจายไดในเวลาที่กําหนด
1.1 จายตรงผาน PO
= จํานวนใบสําคัญจายตรงผาน PO ที่ดําเนินการไดภายใน 4 วัน
X 100
จํานวนใบสําคัญจายตรงผาน PO ทั้งหมด
1.2 จายตรงไมผาน PO
= จํานวนใบสําคัญจายตรงไมผาน PO ที่ดําเนินการไดภายใน 4 วัน
X 100
จํานวนใบสําคัญจายตรงไมผาน PO ทั้งหมด
1.3 จายผานระบบ KTB Corporate Online
= จํานวนใบสําคัญจายผานระบบ KTBที่ดําเนินการไดภายใน 10 วัน
X 100
จํานวนใบสําคัญจายผาน KTB ทั้งหมด
2. รอยละเฉลี่ยความสําเร็จในการเบิกจายเงินงบประมาณทุกประเภทแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
= ผลรวมรอยละของคะแนนในขอ 1.1–1.3 X 100
3
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

0 คะแนน
<70

1 คะแนน
70

2 คะแนน
75

3 คะแนน
80

4 คะแนน
85

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ขอมูลระยะเวลาการดําเนินการในระบบฐานขอมูลการเงินการคลัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง
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โทรศัพทภายใน : 3107
โทรศัพทภายใน : 3422

5 คะแนน
>90

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจายใบสําคัญเงินงบประมาณ
1. ใบแจงหนี้ จายตรงเจาหนี้ (ผาน PO) ใชระยะเวลาดําเนินการ 4 วันทําการ ตั้งแตตรวจสอบ PO
ตรวจสอบใบสําคัญ จนถึงเบิกเงินในระบบ 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. จายตรงเจ าหนี้ (ไม ผาน PO)ใช ระยะเวลาดําเนินการ 4 วันทําการ ตั้งแตตรวจสอบใบสําคั ญ
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 จะไดรับเงินภายในวันที่อนุมัติโอนเงิน แตถาเปน
ธนาคารอื่น จะไดรับเงินภายใน 3 วันทําการถัดไป)
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กค.2:

รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายที่ปฏิบัติงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของกรมบัญชีกลาง

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

เปนการดําเนินงานดานบัญชี ตามเกณฑการประเมินผลของกรมบัญชีกลางประจําปงบประมาณ
2562 ในเรื่องความถูกตอง โปรงใส ความรับผิดชอบ ของการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของกรมประมง
ซึ่งกองคลังเปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหความรู คําแนะนํา ปรึกษา ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงานผลใหหนวยงานเบิกจายทราบ ซึ่งกรมประมงมีหนวยเบิกจายที่ตองสงรายงานทั้งสิ้นจํานวน 205
หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง 1 หนวยงาน และหนวยงานสวนกลางแตมีตั้งในภูมิภาคและ
หนวยงานสวนภูมิภาคจํานวน 204 หนวยงาน ซึ่งรวมจํานวนหนวยเบิกจายที่ไมไดดําเนินการเบิกจายเงิน
จํานวน 3 หนวยงาน
การใหคะแนนจะพิจารณาตามขั้นตอนที่ดําเนินงานแลวเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการดําเนินการตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี และ
แจงหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ
2. ใหความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหหนวยเบิกจายมีความเขาใจ และ
สามารถดําเนินการไดตามแนวทางที่กําหนดได
3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานดานบัญชีใหหนวยเบิกจายทราบ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
รอยละ

0 คะแนน
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

5 คะแนน
100

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี ต ามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากลุมบัญชี

โทรศัพทภายใน : 3107
โทรศัพทภายใน : 3401
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กค.3:

รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายในการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

กองคลังไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหหนวยเบิกจายในสังกัดกรมประมง ประกอบดวย
หนวยงานสวนภูมิภาคและหนวยงานสวนกลางที่ตั้งในสวนภูมิภาคที่มีพนักงานราชการใหดําเนินการติดตอ
สํานักงานประกันสังคมและธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่ เพื่อดําเนินการทําธุรกรรมดานการเงิน
และจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดขั้นระยะเวลาในการดําเนินการลดการจัดสงเอกสาร การใชเช็ค
ในการชํ า ระเงิ น และไม ต อ งเดิ น ทางไปสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม โดยมี ก องคลั ง เป น ผู กํ า กั บ ติ ด ตาม
ใหคําแนะนําปรึกษา
การใหคะแนนจะพิจารณาจากจํานวนหนวยเบิกจายที่ดําเนินงานจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online) เรียบรอยแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
สูตรการคํานวณ :
X = Y / Z *100
X =รอยละความสําเร็จของหนวยเบิกจายในการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)
Y = จํานวนหนวยเบิกจายที่ดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB
Corporate Online)
Z = จํานวนหนวยเบิกจายทั้งหมดที่มีพนักงานราชการ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
รอยละ

0 คะแนน
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

5 คะแนน
100

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ผลการดําเนินการจายเงินประกันสังคมผานระบบอิเล็กทรอนิกส (KTB Corporate Online)
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานคลัง

20

โทรศัพทภายใน : 3107
โทรศัพทภายใน : 3422

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กคส.1 : ระยะเวลาที่แลวเสร็จการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure :
SOP) กระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
หนวยวัด :
ระยะเวลา
น้ําหนัก :
รอยละ 10
คําอธิบาย :
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เปนกระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ
กรมประมง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งปจจุบันกรมประมงมอบหมายใหกองควบคุม
การคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต เปนผูดําเนินการในการพิจารณาการขึ้นทะเบียน โดยมีคณะทํางานพิจารณา
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหความเห็นในการพิจารณาขึ้นทะเบียน ดังนั้นการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) กระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
จึงมีความสําคัญจําเปนอยางยิ่งเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนตาง ๆ ที่รับผิดชอบใน
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามกฎหมาย และเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว สะดวก โปรงใสและเปนธรรม
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยใหกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
แลวเสร็จหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานความกาวหนาใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ทราบในทุกๆ เดือน
2. กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตรายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารตามแบบฟอรมที่กําหนด
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. บันทึกขอความ แจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหถือปฏิบัติ
2. สําเนาคูมือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) กระบวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
นายปถฐพล ประพฤติ
21

โทรศัพทภายใน : 2107
โทรศัพทภายใน : 2107
โทรศัพทภายใน : 2107

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กคส.2 : ระดับความสําเร็จการจัดทํา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
ในการตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา
หนวยวัด :
ระดับความสําเร็จ
น้ําหนัก :
รอยละ 10
คําอธิบาย :
การควบคุ มตรวจสอบการนํ าเข า ส ง ออกสั ต ว น้ํ า ซากสั ตว น้ํา และผลิ ต ภั ณฑ สั ต ว น้ํ า เป น
กระบวนการที่ไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายซึ่งจะตองควบคุมการนําเขาสงออกใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกฎหมายแตละฉบับ ปจจุบันกรมประมงมอบหมายใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตเปน
ผูดําเนินการในการควบคุมตรวจสอบการนําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา ดังนั้นการ
จัดทําระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment) จึงมีความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมาย เพื่อนําไปสูการเพิ่มศักยภาพการควบคุมตรวจสอบการนําเข า
สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยใหกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
แลวเสร็จหลังวันที่ 12 สิงหาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
แลวเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบรายงานความกาวหนาใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ทราบในทุก ๆ เดือน
2. กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตรายงานกลุมพัฒนาระบบบริหารตามแบบฟอรมที่กําหนด
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
สําเนา prototype ระบบประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ในการตรวจสอบการนําเขา
สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ําอันตราย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
นายปถฐพล ประพฤติ
22

โทรศัพทภายใน : 2107
โทรศัพทภายใน : 2107
โทรศัพทภายใน : 2107

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กคส.3 : ระดั บความสํ าเร็ จการลดระยะเวลาการออกใบแจ งข อเท็ จจริ งเกี่ ย วกั บวั ตถุ อั นตราย
ทางการประมง
หนวยวัด :
ระดับ
น้ําหนัก :
รอยละ10
คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จของการการลดระยะเวลาการออกใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการ
ประมงเปนการวัดประเมินจากระยะเวลาเฉลี่ยในการออกใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการประมง
โดยระยะเวลาที่ใชดําเนินการตามคูมือประชาชนหกสิบชั่วโมง
กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตตองปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชนตามแผนการ
ยกระดับการบริหารภาครัฐ ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2562 โดยใหกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการ
ผลิตลดขั้นตอนและระยะเวลาแลวเสร็จตามคูมือประชาชนไดไมนอยกวารอยละ 30 - 50
สูตรการคํานวณ :
จํานวนใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการประมง
ระยะเวลาเฉลี่ย = ระยะเวลารวมของการออกใบแจงขอเท็จจริง
จํานวนใบแจงขอเท็จจริง
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 ชั่วโมง ตอ 1 คะแนน โดยใหกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
ปรับลดระยะเวลาเหลือมากกวา 36 ชัว่ โมง
ปรับลดระยะเวลาเหลือ 36 ชั่วโมง
ปรับลดระยะเวลาเหลือ 33 ชั่วโมง
ปรับลดระยะเวลาเหลือ 30 ชั่วโมง
ปรับลดระยะเวลาเหลือ 27 ชั่วโมง
ปรับลดระยะเวลาเหลือ 24 ชั่วโมง

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
สรุประยะการออกใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมการนําเขาสงออกสัตวน้ําและปจจัยการผลิต
นายปถฐพล ประพฤติ
23

โทรศัพทภายใน : 2107
โทรศัพทภายใน : 2107
โทรศัพทภายใน : 2107

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กคพ.1 :
หนวยวัด :
น้ําหนัก :
คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปน
ตนแบบในการดําเนินงานดานการประมงตามลักษณะภูมิสังคมของแตละภูมิภาค
ระดับ
รอยละ 10

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปนตนแบบ
ในการดําเนินงานดานการประมงตามลักษณะภูมิสังคมของแตละภูมิภาค หมายถึง การพัฒนาศูนยฯ เครือขาย
ดานการประมงให สามารถเป นแหลง ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริ หารจัดการและการตลาด รวมทั้ ง
ใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ดานการประมงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับเปนศูนยเฉพาะทางดานการ
ประมงที่สามารถเปนตนแบบเฉพาะใหแกเกษตรกรในภูมิภาคนั้นๆ ได
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
เปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ไมมีการดําเนินการ
พัฒนาและยกระดับศูนยฯ เครือขายดานการประมง จังหวัดละ 3 แหง และพิจารณาคัดเลือก
1
เพื่อเปนตัวแทนความสําเร็จในระดับภาคจํานวน 4 ภาค ภาคละ 1 แหง
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขายดาน
2
การประมงในรูปแบบสื่อวิดีโอ ได 1 ภาค และนําเสนอผานสื่อ อยางนอย 1 ชองทาง
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขายดาน
3
การประมงในรูปแบบสื่อวิดีโอ ได 2 ภาค และนําเสนอผานสื่อ อยางนอย 1 ชองทาง
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขายดาน
4
การประมงในรูปแบบสื่อวิดีโอ ได 3 ภาค และนําเสนอผานสื่อ อยางนอย 1 ชองทาง
ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความสําเร็จการดําเนินงานของศูนยฯ เครือขาย
5
ดานการประมงในรูปแบบสื่อวิดีโอ ไดครบทั้ง 4 ภาค และนําเสนอผานสื่อ อยางนอย 1 ชองทาง
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1 ข อ มู ลแบบถอดบทเรี ยนศู นย ฯ เครื อ ข า ยด า นการประมงที่ ได รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บให เ ป นต นแบบ
ในระดับจังหวัด จังหวัดละ 3 แหง จากการดําเนินงานโครงการยกระดับศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรดานการประมง ประจําป 2561
2 คัดเลือกศูนยฯ เครือขายดานการประมงเพื่อเปนตนแบบความสําเร็จ (ตัวแทนภาค) ภาคละ 1 แหง โดยพิจารณาจาก
แบบถอดบทเรียน และเกณฑการประเมินที่กําหนดขึ้น พรอมทั้ง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเก็บขอมูล
3 ดํ า เนิ น การสร า งการประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ค วามสํ า เร็ จ การดํ า เนิ น งานของศู น ย ฯ เครื อ ข า ย
ดานการประมงที่ไดรับการคัดเลือก ในรูปแบบสื่อวิดีโอ ภาคละ 1 แหง และนําเสนอผานสื่อ อยางนอย 1 ชองทาง
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
สื่อวิดีโอ จํานวน 4 เรื่อง (4 ภาค)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก
โทรศัพทภายใน : 14706
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ผูจัดเก็บขอมูล :
หัวหนากลุมโครงการและกิจกรรมพิเศษ
โทรศัพทภายใน : 14216
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ตัวชี้วัด กคพ.2 : จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาที่เกษตรกรเพาะพันธุเลี้ยงเอง/จํานวนเกษตรกรที่สามารถ
เพาะพันธุปลาสลิดดอนนาไดเอง
หนวยวัด :

จํานวนตัว/ราย

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาที่เกษตรกรเพาะพันธุเลี้ยงเอง หมายถึง จํานวนลูกปลาสลิดขนาด
3-5 เซนติ เ มตร ที่ ส มาชิ ก กลุ ม เลี้ ย งปลาสลิ ด ดอนนาบ า นนาเกตุ ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ป ต ตานี
เพาะพันธุและอนุบาลโดยมีนักวิชาการประมงกลุมวิจัยและพัฒนา เปนพี่เลี้ยง ภายใตโครงการจุฬาภรณ
พัฒนา 6 และโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งจะไมใชงบประมาณจัดซื้อ
พันธุปลาใหเกษตรกร
การดําเนินงาน :
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงมีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง แผนการปองกันและแกไข
ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ โครงการที่ดําเนินการอยูเดิมแตไมสําเร็จ ไมสามารถตอบ
โจทยการพัฒนา หรือเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ชัดเจน วัดผลได ควรยุติหรือมีการปรับปรุง/พัฒนาเปน
โครงการที่เสนอใหมไมนอยกวา 50 % รูปแบบกิจกรรมที่มีการแจกปจจัยการผลิตควรปรับปรุงแนวทางการ
สงเสริมที่กอใหเกิดความยั่งยืน โดยใชวิธีถายทอดองคความรูเพื่อใหสามารถพัฒนา/ตอยอด สรางรายได และ
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอยางแทจริง และยั่งยืน
ขอสรุปจากการประเมิน ผลการขั บเคลื่อนการแก ไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนราชการควรยกเลิกโครงการ/กิจกรรมประเภท “ลด แลก แจก แถม”
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริและกิจกรรมพิเศษ จึงไดปรับเปลี่ย นกระบวนการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพจากการแจกพันธุปลาเปนการใหเกษตรกรเพาะพันธุปลาเลี้ยงเอง
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จทรงงานหนวยแพทย
พระราชทาน ณ โรงเรียนวังกะพอ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 ทรงมีพระดําริใหจังหวัดปตตานีรวมกับกรม
ประมง และหน ว ยบั ญ ชาการนาวิ ก โยธิ น ทดลองเลี้ ย งปลาสลิ ด ในพื้ น ที่ ป า ดอนนา จั ง หวั ด ป ต ตานี โ ดย
สํานักงานประมงจังหวัด จึงไดดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในปาเสม็ดพื้นที่ใกลเคียงเมื่อป
2537 ขณะที่รอพื้นที่ในสวนของกรมประมงรับผิดชอบดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จ ตอมาเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ 2539 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการ
จับปลาโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงปลาสลิดในปาเสม็ด ทรงมีพระหัตถเลขาใหชื่อปลาสลิดโครงการจุฬาภรณ
พัฒนา 6 วา “ปลาสลิดดอนนา”
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ผลการดําเนินงานในอดีต
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
หนวยวัด
2559
2560
2561
จํานวนลูกปลาสลิดดอนนาที่เกษตรกรสามารถ
ตัว
0
0
52,822 ตัว
เพาะพันธุและอนุบาลจนไดขนาดนําไปเลี้ยง
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เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 5,000 ตัว/จํานวนราย ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน
คะแนน
จํานวนตัว/ นอยกวา
90,000
95,000
100,000 105,000 110,000
ราย
90,000 ตัว
ตัว/
ตัว/
ตัว/
ตัว/
ตัว/
1 ราย
2 ราย
3 ราย
4 ราย
5 ราย
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. เจาหนาที่กรมประมงรวมกับเกษตรกรนับลูกปลาสลิดระยะฟกเปนตัวที่สมาชิกกลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนา
บานนาเกตุเพาะพันธุได
2. เจาหนาที่กรมประมงรวมกับเกษตรกรนับลูกปลาสลิดที่อนุบาลจนไดขนาด 3-5 เซนติเมตร กอนมอบให
สมาชิกกลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบานนาเกตุนําไปเลี้ยงในบอดิน
3. เจ าหน า ที่ ก รมประมงร ว มกั บ เกษตรกรตน แบบสอนวิ ธีการเพาะพัน ธุป ลาสลิด ดอนนา ใหกับ สมาชิ ก
กลุมเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบานนาเกตุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก
โทรศัพทภายใน : 14706
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนา
โทรศัพทภายใน : 14213
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ตัวชี้วัด กคพ.3:

ระดั บ ความสํ า เร็ จ การดํ า เนิ น งานอบรมโภชนาการและแปรรู ป สั ต ว น้ํ า โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หนวยวัด

:

ขั้นตอน

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
ระดับความสําเร็จการดําเนินงานอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ําโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หมายถึง ความสําเร็จของการดําเนินงานอบรมใหความรูดานวิชาการแกครูและนักเรียน จํานวน
80 โรงเรียนเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานอาชีพการประมงใหแกนักเรียนและราษฎรในพื้นที่โครงการ ตลอดจน
สรางแหลงผลิตอาหารโปรตีนใหนักเรียนบริโภคเปนอาหารกลางวัน การเรียนรูการแปรรูปสัตวน้ํา การถนอม
อาหารและหลักโภชนาการที่ดี
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ไมมีการดําเนินการ
1
จัดทําแผนการอบรมโภชนาการและแปรรูปสัตวน้ํา
2
อบรมใหความรูดานการแปรรูปสัตวน้ําแกครูและนักเรียน
3
ติดตาม/ประเมินผลผลการดําเนินงาน
4
โรงเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปจัดทําโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
5
โรงเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปจัดทําโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
และใชแปรรูปเพื่อเปนผลิตภัณฑจําหนายเขากองทุนอาหารกลางวัน
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. หนังสือแผนการปฏิบัติงาน
2. หนังสือตอบแบบประเมินการนําความรูไปใชประโยชน
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานผลการดําเนินงาน
2. สรุปผลการดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก
โทรศัพทภายใน : 14706
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมโครงการพระราชดําริในเขตพื้นที่เฉพาะ
โทรศัพทภายใน : 14719
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ตัวชี้วัด กตป.1 :

การติดตามผลการปฏิบัติงานของ ชปพ. ป ๒๕๖๑

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

การควบคุมและปองกันการทําประมงที่ไมชอบดวยกฎหมาย จําเปนตองใชพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายว าดวยการประมงที่มีจํานวนเพียงพอในการบังคับใชกฎหมาย แตจํานวนบุคลากรของกรม
ประมงมี อยู อย า งจํ า กั ด ดั งนั้ น จึ งจํ า เป น ตองแตงตั้ งสมาชิกขององคกรชุมชนประมงทองถิ่น ที่ไดรับ การ
ฝกอบรมแลวใหเปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 เพื่ อมาช ว ยพนั กงานเจ า หน า ที่ ในการปฏิบัติงานควบคุมและปองกัน การทําประมงที่ไมช อบดว ย
กฎหมาย รวมทั้งการดูแลทรัพยากรสัตวน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ในป ๒๕๖๑ กองตรวจการ
ประมงไดสรางผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ (ชปพ. ประมง) จํานวนทั้งสิ้น ๔๐๗ คน เพื่อ
รวมปฏิบัติงานกับพนักงานเจาหนาที่ของกองตรวจการประมง
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จํานวน ชปพ.ประมง ที่มีผลการปฏิบัติงานนอยกวารอยละ 42
จํานวน ชปพ.ประมง ที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 42
จํานวน ชปพ.ประมง ที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 44
จํานวน ชปพ.ประมง ที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 46
จํานวน ชปพ.ประมง ที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวารอยละ 48
จํานวน ชปพ.ประมง ที่มีผลการปฏิบัติงานรอยละ 50

การดําเนินการ :
ใหศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงรายงานผลการปฏิบัติงานของผูชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ (ชปพ. ประมง) ป ๒๕๖๑
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2561– 15กันยายน 2562
2. จํานวน/รายชื่อ ผูชว ยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ (ชปพ. ประมง) และผลการปฏิบัติงาน
ที่มีการรายงานจากศูนย/หนวยปองกันและปราบปรามประมงและจัดสงเอกสารหลักฐานใหกองตรวจการ
ประมง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองกองตรวจการประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง
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โทรศัพทภายใน : 2301
โทรศัพทภายใน : 2308

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กตป.2 : ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนประมงและการจัดทํากติกาชุมชน
หนวยวัด :

ระดับ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ด ว ยพระราชกํ าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แ ก ไ ขเพิ่ม เติ ม กํ าหนดให กรมประมง
สนับสนุนการมีสว นรวมของชุมชนประมงทองถิ่น ในการจัดการ การบํารุงรักษา การอนุรักษฟนฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรประมงใหเปนไปอยางสมดุลและยั่งยืน มีการเผยแพรความรู ขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงทองถิ่น การทําประมงผิดกฎหมาย สนับสนุนการรวมกลุม การขึ้นทะเบียน
องคกรชุมชนประมงทองถิ่น และเปดโอกาสการมีสวนรวมของชุมชนประมงทองถิ่นในการจัดทํานโยบาย กฎ
ระเบียบ กติกา การจัดการดานการประมงในชุมชนทองถิ่น กองตรวจการประมงจึงไดมีโครงการเสริมสราง
การมี ส วนร วมของชุ มชนประมงขึ้ น โดยดําเนินงานในชุมชนประมงน้ําจืดและชุมชนประมงทะเลชายฝง
เพื่อใหชุ มชนประมงทองถิ่นไดมีสวนร วมในการบริห ารจัดการและการใชป ระโยชนจากทรัพยากรประมง
ดังกลาว
การดําเนินการ :
รอยละความสําเร็จของจํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานการมีสวนรวม ตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว
จํานวน 50 ชุมชน มีการจัดทํากติกาชุมชนและดําเนินการตามกติกาชุมชนที่ไดตั้งไว
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมนอยกวารอยละ 80
1
จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมรอยละ 80
2
จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมรอยละ 90
3
จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมรอยละ 100
4
จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมและจัดทํากติกาชุมชนรอยละ 50
5
จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานเสริมสรางการมีสวนรวมและดําเนินการตามกติกาไมนอยกวา
รอยละ 25
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 15 กันยายน 2562
2. จํานวนชุมชนที่ไดดําเนินงานการมีสวนรวมของชุมชนประมงครบตามขั้นตอนดําเนินงานที่ไดรับรายงาน
จาก ศูนย/หนวย ในสังกัดกองตรวจการประมง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กันยายน 2562
และจัดสงเอกสารหลักฐานใหกองตรวจการประมง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองตรวจการประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง
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โทรศัพทภายใน : 2301
โทรศัพทภายใน : 2308

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กตป.3 :

รอยละของจํานวนเรือประมงที่ไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

เปนการควบคุม เฝาระวัง และตรวจสอบเรือประมงที่ทําการประมงในพื้นที่ทะเลทั้งชายฝงและ
นอกชายฝง ใหเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานจะดําเนินการตรวจสอบเรือประมงที่ออกมาทําการประมง จํานวน 3,880 ลํา และบันทึกผล
ในแบบตรวจเรือประมงในทะเล โดยเรือที่พบในทะเลตองมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
หากพบการกระทําที่ไมเปนไปตามกฎหมายเจาหนาที่จะตองดําเนินการตามกฎหมายตอไป เพื่อใหการควบคุม
และเฝาระวังการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การดําเนินการ :
วัดรอยละของจํานวนเรือประมงที่ไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย จากเปาหมาย
3,880 ลํา ตามแผนปฏิบัติงานในการควบคุมและเฝาระวังการทําการประมงในพื้นที่ทะเลทั้งชายฝงและ
นอกชายฝง ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
รอยละ

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

<80

80

85

90

95

100

เอกสารอางอิง : หลักฐานและขอมูลการรายงานผลการตรวจสอบเรือประมงในทะเล แบบตรวจเรือประมง
ในทะเลของศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเล ซึ่งถูกจัดสงมายังกองตรวจการประมงไมเกินวันที่ 5
ของทุกเดือน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองตรวจการประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
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โทรศัพทภายใน : 2301
โทรศัพทภายใน : 4017

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กตส.1:

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงตามเกณฑมาตรฐาน

หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงที่อยูในบัญชี
รายชื่อที่กรมประมงใหการรับรองสุขอนามัยในวันที่ 30 กันยายน 2562ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมสงเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินคาประมง โดยใชขอมูลผล
การดําเนินงานจากฐานขอมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทาเทียบเรือประมง คือ สถานที่ที่จัดขึ้นสําหรับใชเทียบเรือประมงพาณิชยเพื่อขนถายหรือใช
ในการนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นจากเรือประมง
สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจประเมินทาเทียบเรือประมงตามเกณฑมาตรฐาน
= จํานวนทาเทียบเรือประมงที่ตรวจประเมินได ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 x 100
จํานวนทาเทียบเรือประมงในบัญชีรายชื่อรับรอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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 ใหหนวยงานในพื้นที่
2. รายงานผลปฏิบัติงานผานเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report :SAR)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. ตารางรายชื่อทาเทียบเรือที่เขาตรวจประเมินและผลการตรวจ
2. ตารางรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
3. บัญชีรายชื่อปจจุบันของทาเทียบเรือที่กรมประมงใหการรับรอง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมตรวจประเมินระบบคุณภาพแหลงแปรรูป
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โทรศัพทภายใน : 13102
โทรศัพทภายใน : 13402

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กตส.2:

รอยละความถูกตองในการสรุปผลการแยกวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา

หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
พิ จ ารณาจากความสํ า เร็ จ ของการรายงานผลการตรวจชนิ ด และปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ สั ต ว น้ํ า
หนาสถานประกอบการที่มีความถูกตองและใชในการออกใบอนุญาตนําเขาตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
กรณี หน ว ยงานเปลี่ ยนแปลงเปาหมายผลผลิตที่กําหนดไวตามเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมประมง
สถานประกอบการ คือโรงงานแปรรูปสัตวน้ําหรือหองเย็นรับฝากสินคา ที่กรมประมงใหการรับรอง
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 ใหหนวยงานในพื้นที่
2. รายงานผลปฏิบัติงานผานเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report :SAR)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายชื่อสถานประกอบการที่เขาตรวจประเมินและผลการตรวจ
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมรับรองคุณภาพสินคาประมง
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โทรศัพทภายใน : 13102
โทรศัพทภายใน : 13403

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กตส.3:

ระดับความสําเร็จของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลากําหนด

หนวยวัด

:

ระดับ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
พิจารณาจากระยะเวลาในการออกใบรับรองการจับ สัตวน้ําที่ออกใหกับผูป ระกอบการที่ยื่ น
คําขอ ณ กองตรวจสอบคุ ณภาพสิ นค า ประมง ศูน ยวิจัย และตรวจสอบคุณภาพสิ น คาประมงสงขลาและ
ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงสมุทรสาคร
กํา หนดระยะเวลาในการดํ าเนินการ 3 วันทําการ นับจากวันที่ขอมูลหรือเอกสารประกอบ
การพิจารณา ครบถวนและถูกตอง
สูตรการคํานวณ :
รอยละของใบรับรองการจับสัตวน้ํา =
ที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด

จํานวนใบรับรองฯ ทีแ่ ลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ x 100
จํานวนใบรับรองฯ ที่ยื่นขอการรับรองทั้งหมด

รอยละของใบรับรองการจับสัตวน้ํา =
ที่ออกเร็วกวาระยะเวลาที่กําหนด

จํานวนใบรับรองฯ ที่แลวเสร็จกอน 3 วันทําการ x 100
จํานวนใบรับรองฯ ที่แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
นอยกวารอยละ 90 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด
1
รอยละ 90 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด
2
รอยละ 95 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด
3
รอยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด
4
รอยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด และตองมี
อยางนอยรอยละ 5 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกเร็วกวาระยะเวลาที่กําหนด
5
รอยละ 100 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกทันตามระยะเวลาที่กําหนด และตองมี
อยางนอยรอยละ 10 ของใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ออกเร็วกวาระยะเวลาที่กําหนด
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. หลักฐานการมอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
2. หนวยงานจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
3. รายงานผลการปฏิบัติการการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําที่ผูประกอบการยื่นคําขอ ประจําปงบประมาณ 2562
4. สรุปผลการดําเนินงานการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ประจําปงบประมาณ 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูอํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
หัวหนากลุมรับรองคุณภาพสินคาประมง
ผูจัดเก็บขอมูล :
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โทรศัพทภายใน : 13102
โทรศัพทภายใน : 13119

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กนป.1 : ระดับความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :
ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า เอกสารเผยแพร ด า นสถิ ติ ก ารประมงประจํ า ป 2561 หมายถึ ง
ความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเผยแพรดานสถิติการประมงประจําป 2561 ของกลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติ
การประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการ จํานวน 1 เรื่อง ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน
2562 ไดแก สถิติปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชย เอกสารดังกลาวเปนการนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการจับและการลงแรงทําการประมง จําแนกตามเครื่องมือทําการประมง ขนาดเรือ
พื้ น ที่ ทํ า การประมง ชนิ ด สั ต ว น้ํ า เป น รายเดื อ น พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า เอกสารเผยแพร แ ละให บ ริ ก ารข อ มู ล
ทั้งหนวยงานภาครัฐ/เอกชน และผูสนใจทั่วไปผานชองทางใหบริการ 4 ชองทาง ประกอบดวย 1) มารับ
บริ ก ารด ว ยตนเอง 2) โทรศั พ ท 3) E-mail และ 4) ผ า นระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ของกรมประมง
บนเว็บไซต http://www.fisheries.go.th/strategy-stat
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
แลวเสร็จหลังวันที่ 30 กันยายน 2562
1
แลวเสร็จภายในวันที่ 26 กันยายน 2562
2
แลวเสร็จภายในวันที่ 23 กันยายน 2562
3
แลวเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
4
แลวเสร็จภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
5
แลวเสร็จภายในวันที่ 2 กันยายน 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในกรมประมง ดังนี้
1.1 ขอมูลองคประกอบสัตวน้ําและการลงแรงทําการประมงจากการสํารวจของ กพท.
1.2 ข อมู ล สมุ ดบั น ทึ กการทํา การประมง (Fishing logbook)
1.3 ข อมู ล การแจงเขา – ออกเรือประมง (Port in –Port out) จากระบบ Fishing Info
1.4 ขอมูลระบบติดตามเรือ (VMS)
1.5 ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย จากระบบ Elicense
2. ตรวจสอบความถูกตอง และจัดรูปแบบขอมูล
3. สรางฐานขอมูล (Database) และนําขอมูลเขาระบบ
4. ประมวลผล
5. วิเคราะห และสรุปผล
6. จัดทํารายงานและเอกสารเผยแพร
7. ใหบริการขอมูล
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุมฯ ใหบริการขอมูลสถิติปริมาณการจับสัตวน้ําเค็มจากการทําการประมงพาณิชยแกหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา นักวิจัย และผูสนใจทั่วไปผาน 4 ชองทาง คือ
7.1 จัดสถานที่บริการสถิติการประมง สําหรับผูที่มาติดตอขอรับบริการขอมูลดวยตนเอง
7.2 ใหบริการขอมูลสถิติการประมงทางโทรศัพท ในกรณีที่รายการขอมูลไมมากนัก
7.3 ใหบริการขอมูลสถิติการประมงผานทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
7.4 ใหบริการขอมูลสถิติการประมงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมประมง
บนเว็บไซต http://www.fisheries.go.th/strategy-stat ซึ่งเปนชองทางการเผยแพรที่มีผูใชบริการ
มากที่สุด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง
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โทรศัพทภายใน : 13608
โทรศัพทภายใน : ๑๓๕๑๘

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กนป.2:
หนวยวัด :
น้ําหนัก
:
คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562
จํานวนครั้ง
รอยละ 10

ระดับความสําเร็จของการรายงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 หมายถึง การรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการบริจัดการการผลิตสินคา
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจั ดการเชิงรุก (Agri-Map) และ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาเกษตร
อินทรีย ที่กองนโยบายและยุทธศาสตร พัฒนาการประมงรั บผิดชอบเป นหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน และ
รายงานใหผูบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ครั้ง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
รายงานผลการดําเนินงานไมครบทุกครั้ง
1
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 4 ครั้ง
2
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 3 ครั้ง
3
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 2 ครั้ง
4
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 1 ครั้ง
5
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และทันตามเวลาที่กําหนดทุกครั้ง
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานผลดําเนินงานโครงการตามนโยบาย ประจําป 2562 เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 10 ครั้ง
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมแผนและติดตามยุทธศาสตรการประมง
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โทรศัพทภายใน : 13608
โทรศัพทภายใน : 13600

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กนป.3:

ระดับความสําเร็จในการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558

หนวยวัด :

จํานวนครั้ง

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จของการรายงานตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
หมายถึง ขั้นตอนการรายงานผลขอมูลทางสถิติการประมง เสนอตออธิบดีกรมประมงภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม 2562
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ครั้ง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
รายงานผลการดําเนินงานไมครบทุกครั้ง
1
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 4 ครั้ง
2
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 3 ครั้ง
3
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 2 ครั้ง
4
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และไมทันตามเวลาที่กําหนด 1 ครั้ง
5
รายงานผลการดําเนินงานครบทุกครั้ง และทันตามเวลาที่กําหนดทุกครั้ง

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
ขอมูล/เอกสารสถิติการประมง
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานผลขอมูลตามมาตรา 9 ในพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่เสนอตออธิบดี
กรมประมง เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 7 ครั้ง ตั้งแตเดือนมีนาคม - กันยายน 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ
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โทรศัพทภายใน : 13608
โทรศัพทภายใน : 13602

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กบม.1:

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการดําเนินการกับของกลางสัตวปาที่เปนสัตวน้ํา
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

หนวยวัด :

ขั้นตอน

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ระดั บ ความสํา เร็ จ ของการจัดทําคูมือการดําเนิน การกับ ของกลางสัตวปาที่เปน สัตวน้ํา ตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสั ตวปา พ.ศ. 2535 เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินการและการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนําสงของกลาง การเก็บดูแลรักษาของกลาง รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติกับของกลางที่ตกเปนของแผนดิน เพื่อใหเจาหนาที่สํานักงานประมงจังหวัด และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการกับของกลางสัตวปาที่เปนสัตวน้ําไดอยางถูกตอง เปนไปตามที่ระเบียบและ
ขอกฎหมายกําหนด สามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
รวบรวมขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินการกับของกลางสัตวปาที่
เปนสัตวน้ํา ตามพระราชบัญญัติสงวนแบะคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
1
เชิญประชุมหารือหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลเก็บรักษาของกลาง เพื่อรับทราบปญหา
และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางการดําเนินการในการเก็บและดูแลรักษาของกลาง
2
สรุปปญหา อุปสรรค และแนวทางการดําเนินการในการเก็บและดูแลรักษาของกลาง
รวมถึงรวบรวมแนวทางและวิธีการจัดการของกลางจากหนวยงานภายนอก เพื่อนํามา
เทียบเคียงกับการดําเนินการของกรมประมง
3
ดําเนินการจัดทําคูมือฯ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 กันยายน 2562
4
ดําเนินการจัดทําคูมือฯ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562
5
จัดสงคูมือฯ เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เร็วกวาวันที่ 10 กันยายน 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมคุม ครองพันธุส ัตวน้ําตามอนุสัญญา
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โทรศัพทภายใน : 2100
โทรศัพทภายใน : 2104

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กบม.2: การจัดทําเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ดวยมาตรา 172 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหบรรดาที่รักษา
พืชพันธุที่ประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันที่พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ใชบังคับ เปนเขตพื้นที่
รักษาพันธุสัตวน้ํา และมาตรา 56 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 กําหนดวา การกําหนดเขต
พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนด จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนที่เขตพื้นที่
รักษาพันธุสัตวน้ํา สําหรับประกอบการประกาศกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําของคณะกรรมการประมง
ประจําจังหวัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตอไป
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จัดทําฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา ไมแลวเสร็จ
1
จัดทําฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวันที่ 27 กันยายน2562
2
จัดทําฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวันที่ 20 กันยายน2562
3
จัดทําฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวันที่ 13 กันยายน2562
4
จัดทําฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ หลังวันที่ 6 กันยายน2562
5
จัดทําฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจังหวัด /ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประมงจังหวัด /ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ฐานขอมูลเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมกําหนดมาตรการดานการประมง

39

โทรศัพทภายใน : 2100
โทรศัพทภายใน : 2102

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กบม.3 : การจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน
หนวยวัด

:

ระยะเวลา

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
ตามที่กรมประมงไดมีการออกพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนานน้ําทั่วไป เพื่อปองกันมิใหมีการทําการประมงโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในภาวะที่เปนแหลงอาหารของมนุษยชาติอยางยั่งยืน และ
รักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหดํารงอยูในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ และมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
นับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุมครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และปองกันการใชแรงงานผิดกฎหมาย
ในภาคการประมง ดังนั้นในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางเจาหนาที่รัฐและผูมีสวนไดสวนเสีย จําเปนตองมี
กฎหมายลําดับรอง เพื่อชวยกําหนดทิศทางในการปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ พรก.การประมง
พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ที่กําหนดไว
อนึ่งดวยจํานวนของกฎหมายลําดับรองที่ออกภายใต พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และกฎหมายลําดับรองที่ยังคงมีผลบังคับใชอยูตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490
มีจํานวนมาก อี กทั้งการรับ รูทางด านกฎหมายของชาวประมงพื้นบ านยังไมทั่ว ถึง จึงสงผลใหชาวประมง
พื้นบานบางรายกระทําการประมงที่ผิดกฎหมายอยางรูเทาไมถึงการณ ดังนั้นเพื่อเปนการลดปริมาณการทํา
การประมงที่ผิดกฎหมาย จึงจําเปนตองจัดทําเอกสารเผยแพร เพื่อสรางความรับรูความเขาใจของชาวประมง
พื้นบาน ตลอดจนเพื่อเปนการลดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย อันจะสงผลใหเกิดการทําการประมงอยางยั่งยืน
โดยในการดํ า เนิ น การจั ดทํ า เอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ย วขอ งกับ ประมงพื้น บา น กองบริ ห ารจั ดการ
ทรัพยากรและกําหนดมาตรการ มีการดําเนินการดังนี้
1. กองบริ หารจั ดการทรั พยากรและกําหนดมาตรการ (กบม.) รวบรวมและพิ จารณาสถานะของ
กฎหมายลําดับรองตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490 และ พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ที่คาดวายังคงมีผลบังคับ
ใชอยู
2. กบม. เสนอสถานะของกฎหมายลํ าดั บรองตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490 และ พรก.การ
ประมง พ.ศ. 2558 ที่ไดทําการรวบรวมและวิเคราะห เพื่อใหกองกฎหมาย (กกม.) พิจารณาตรวจสอบสถานะของ
กฎหมายลําดับรองอีกครั้ง
3. กบม. รวมกับ กกม. เชิญหนวยงานทางดานวิชาการ และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย อาทิเชน
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมน้ําจืด กองตรวจการประมง ฯลฯ เขารวมประชุมเพื่อให
ความเห็นทางดานวิชาการและในดานการปฏิบัติงาน ตอการคงไว หรือยกเลิกกฎหมายลําดับรอง
4. กบม. ขอขอมู ลสนั บสนุนดานวิชาการ เพื่อยกเลิก หรือคงไวซึ่งกฎหมายลําดับรองตาม พรบ.
การประมง พ.ศ. 2490 และ พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ตลอดจนเพื่ อใช ข อมู ลในการเตรี ยมการจั ดทํ า
มาตรการรองรับหากยกเลิกกฎหมายลําดับรองที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ํา
5. กบม. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการพิจารณาสถานะกฎหมายลําดับรอง (ขอมูลกฎหมาย และ
ขอมูลวิชาการ) เสนอตอ กกม. เพื่อพิจารณาคงไว หรือยกเลิกกฎหมายลําดับรอง และดําเนินการประชาสัมพันธตอไป
6. หลังจากนั้น กบม. เลือกกฎหมายลําดับรองที่ กกม. พิจารณาตรวจสอบแลว ในขอ 5 โดยเลือก
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน เพื่อจัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน
40

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน ไมแลวเสร็จ
1
จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน เปนที่เรียบรอย
หลังวันที่ 27 กันยายน 2562
2
จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน เปนที่เรียบรอย
หลังวันที่ 20 กันยายน 2562
3
จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน เปนที่เรียบรอย
หลังวันที่ 13 กันยายน 2562
4
จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน เปนที่เรียบรอย
หลังวันที่ 6 กันยายน 2562
5
จัดทําเอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน เปนที่เรียบรอย
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. กฎหมายลําดับรองที่ยังคงมีผลบังคับใชอยูตาม พรบ.การประมง พ.ศ. 2490
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
เอกสารเผยแพรกฎหมายที่เกี่ยวของกับประมงพื้นบาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมกําหนดมาตรการดานการประมง
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โทรศัพทภายใน : 2100
โทรศัพทภายใน : 2102

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กบร.1 : รอยละความสําเร็จของผลการตรวจสอบเรือประมงที่แจงเขาออกปฏิบัติครบถวน
ตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
กระบวนการเริ่มจากเจาของเรือดําเนินการแจงเขา-แจงออกจากทาเทียบเรือประมงผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบทําการบันทึก ตรวจสอบขอมูลและอนุมัติผลการแจงเขา-แจงออกโดยอัตโนมัติ
(Automatic checking function) จากนั้นระบบสงผลกลับเพื่อแจงใหเจาของเรือประมงรับทราบผลการ
ตรวจสอบและขอมูลคําขอแจงเขา –แจงออกจะถูกสงตอไปยังระบบประเมินความเสี่ยงรวม (Common Risk
Assessment) ระบบจะทําหนาที่ในการวิเคราะห ประมวลผล และสุมตรวจเรือตามเกณฑ (Ruled based)
และฐานความเสี่ยง (Risk based) ที่ถูกกําหนด เพื่อแจงเตือนใหเจาหนาที่ทราบผานทางระบบและมีการสั่ง
ตรวจเรือทุกลําตามรอบที่เหมาะสมรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 กระบวนการแจงเรือเขาออก

เมื่อเจาหนาที่ประจําศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก รับทราบผลการแจงเตือนจะดําเนินการ
เขาตรวจสอบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง ตามคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําศูนยควบคุมการ
แจงเรือเขาออก (SOP)เพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับเรือ ลูกเรือ เครื่องมือประมง และสัตวน้ํา โดยการ
ตรวจสอบอยูภายใตการทํางานรวมกันของเจาหนาที่สหวิชาชีพในสายงานประมง เจาทา จัดหางาน และ
คุมครองแรงงาน เพื่อให มั่น ใจได ว า เรื อประมงที่ผานการตรวจสอบปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดรายละเอียดตามแผนภาพที่ 2
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภาพที่ 2 รายการตรวจสอบเรือเขา-ออก ณ ทาเทียบเรือประมง

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนด ไดนอยกวารอยละ ๗๕
1
ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนด ไดรอยละ ๗๕
2
ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนด ไดรอยละ ๘๐
3
ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนด ไดรอยละ ๘๕
4
ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนด ไดรอยละ ๙๐
5
ผลการตรวจสอบเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกําหนด ไดมากกวารอยละ ๙๕
การดําเนินการ :
การที่ เ จ า หน า ที่ เ ข า ตรวจเรื อประมงที่แ จง เข า – แจ งออก กั บ ศู น ย ควบคุ มการแจ งเรือ เข าออก
ณ ท า เที ย บเรื อ ประมงเพื่ อ ตรวจสอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื อ ลู ก เรื อ เครื่ อ งมื อ ประมง และสั ต ว น้ํ า
วาเรือประมงปฏิบัติครบถวนตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนด
ผลการตรวจสอบ : ผาน / ไมผาน / ยกเลิก / ดําเนินคดี
หนวยนับ : จํานวนครั้งที่เจาหนาที่เขาตรวจสอบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง (ครั้ง)
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. เจาหนาที่บันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง ลงในระบบFishing Info
๒. กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะเลกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบเรือประมงจากระบบFishing Info เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
๓. จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออกเสนอผูบริหารภายในวันที่
3 ของทุกเดือน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอ ํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ
โทรศัพทภายใน : 4401
การทําการประมง
โทรศัพทภายใน : ๔๔๐1
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมเรือประมงและการทําการ
ประมงในทะเล
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กบร.2:

ระดับความสําเร็จในการควบคุมและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของปริมาณสัตวน้ํา
ระหวาง LB และชั่งจริงหนาทา ณ ทาเทียบเรือประมง

หนวยวัด :

เปอรเซ็นต

น้ําหนัก :

รอยละ 10

คําอธิบาย :

กระบวนการตรวจสอบสัตวน้ําเริ่มจาก เมื่อเรือประมงแจงเขาทาเทียบเรือประมงและมีความ
ประสงคนําสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นทาเทียบเรือประมง เจาหนาที่ดําเนินการดังนี้
1. เจาหน าที่ตรวจสอบกระบวนการขึ้นสั ตวน้ําของเรือประมงที่แจงเขา เพื่อนําสัตวน้ําหรื อ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นทาเทียบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง
2. เจาหนาที่ทําการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของน้ําหนักสัตวน้ําระหวางน้ําหนักสัตวน้ําที่
ผูควบคุมเรือบันทึกลงในสมุดบันทึกการทําการประมง(LB)และน้ําหนักสัตวน้ําที่ชั่งจริง ณ ทาเทียบเรือประมง
ผลการตรวจน้ําหนักสัตวน้ําแตกตางเกิน ±20% ถือวาเกินเกณฑที่กําหนด
3. เจาหนาที่สรุปผลการตรวจสอบ และลงขอมูลในระบบ Thai flagged catch certification
system
4. เปอรเซ็นตที่ผูควบคุมเรือประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนดระหวางเดือน ตุลาคม
2560 – กันยายน 2561 เทากับ 7.16% โดยคิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ
สุมตรวจสัต วน้ําจากเรือประมง กับจํ านวนครั้งที่ผูควบคุ มเรือประมงประเมิน น้ําหนักสัต วน้ําเกิ นเกณฑที่
กํ า หนดโดยคํ า นวณจากน้ํ า หนั กจากสมุ ดบัน ทึกการทํา การประมงกับ น้ํ าหนัก สัตว น้ําที่เ จาหนาที่ทํ าการ
ตรวจสอบ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 เปอรเซ็นต ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จํานวนเที่ยวเรือประมงที่ประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนดมากกวา 11%
คิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ํา
1
จํานวนเที่ยวเรือประมงที่ประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนด 11%
คิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ํา
2
จํานวนเที่ยวเรือประมงที่ประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนด 10%
คิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ํา
3
จํานวนเที่ยวเรือประมงที่ประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนด 9%
คิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ํา
4
จํานวนเที่ยวเรือประมงที่ประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนด 8%
คิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ํา
5
จํานวนเที่ยวเรือประมงที่ประเมินน้ําหนักสัตวน้ําเกินเกณฑที่กําหนดนอยกวา 7%
คิดจากจํานวนครั้งที่เจาหนาที่ตรวจสัตวน้ํา
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ผลการตรวจสอบ : อยูในเกณฑที่กําหนด / ไมอยูในเกณฑที่กําหนด
หนวยนับ : จํานวนครั้งที่เจาหนาที่เขาตรวจสอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นทาเทียบเรือประมง
ณ ทาเทียบเรือประมง (ครั้ง)
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1.เจ า หน า ที่ บั น ทึ ก ผลการตรวจสั ต ว น้ํ า หรื อผลิ ต ภั ณฑ สั ต ว น้ํ า ณ ท า เที ย บเรื อประมงลงในระบบ Thai
flagged catch certification system
2. กลุมตรวจสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมงรวบรวมขอมูลการ
ตรวจสอบสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําขึ้นทาเทียบเรือประมง ณ ทาเทียบเรือประมง จากระบบ Thai
flagged catch certification system เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
3. จัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของศูนยควบคุมการแจงเรือเขาออก เสนอผูบริหาร ภายใน
วันที่ 3 ของทุกเดือน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอ ํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ
โทรศัพทภายใน : 4401
การทําการประมง
โทรศัพทภายใน : ๔๔๐7
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ
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ตัวชี้วัด 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 เจาหนาที่ของศูนยปฏิบัติการเฝาระวังการทําการประมง (FMC) ตอง
ดํ า เนิ น การเฝ า ระวั ง และวิ เ คราะห พฤติกรรมการทําการประมงของเรือประมงที่มีความเสี่ย งกระทําผิ ด
กฎหมาย และจัดทําเปาเรือ Urgent (เปาเรงดวน/เปาที่พฤติกรรมเสี่ยงสูงที่จะกระทําผิดกฎหมาย) และ
Suspicious (เป า ต องสงสั ย ที่ จะกระทํ าผิ ดกฎหมาย) ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ (SOP) ใหหนวยรับเปาเพื่อ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และรายงานกลับมายั งศูนยปฏิ บัติการเฝ าระวังการทําการประมง (FMC) ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 ตามแบบฟอรม ดังนี้
1) แบบฟอรมประเมินเรือเสี่ยงกระทําผิดกฎหมาย เพื่อใชประกอบการตรวจเรือจากระบบ
ติดตามเรือ (FMC)
2) แบบบันทึกชี้แจง (ศจร.3)
3) แนบสําเนาบันทึกการทําการประมง (Logbook) บางกรณี
สูตรการคํานวณ :
รายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent (เรงดวน) กลับมายังศูนย FMC
=

จํานวนรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent และ Suspicious จากหนวยที่รับเปา x 100
จํานวนเปาเรือ Urgent และ Suspicious ที่ศูนย FMC สงไป

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC นอยกวา รอยละ 80
รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 80
รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 85
รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 90
รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 95
รายงานผลตรวจเปาเรือ กลับมายังศูนย FMC รอยละ 100
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หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. จํานวนเปาเรือ Urgent และ Suspicious ที่ศูนย FMC สงไป
2. จํานวนรายงานผลตรวจเปาเรือ Urgent และ Suspicious จากหนวยที่รับเปา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอ ํานวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ โทรศัพทภายใน : 4401
การทําการประมง
โทรศัพทภายใน : 4401
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบ
ติดตามเรือ
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ตัวชี้วัด กปต.1 : รอยละความสําเร็จของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนวยวัด :
รอยละ
น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :

กองประมงตางประเทศ กลุมวิเ ทศสั มพัน ธมีห นาที่ ดําเนินการในเรื่องการเสนอขออนุมัติตัว
บุคคลขาราชการเพื่อเดินทางไปตางประเทศ ตามแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะดําเนินการทันตามกําหนดเวลาภายใน ๓ วันทําการหลังจากไดรับเอกสารครบถวน
ทั้งนี้ กลุมวิเทศสัมพันธ ตองตรวจสอบเอกสาร คาใชจายของผูเดินทางใหตรงตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากสํานัก
งบประมาณ และตองมีกําหนดเวลาไปราชการที่แนนอนแลว พรอมทั้งเอกสารตาง ๆ ที่ใชประกอบเรื่องเสนอ
ขออนุมัติตัวบุคคลตองแนบมาใหครบถวน เชน หนังสือเชิญเขารวมประชุม ขอสั่งการของกรมประมง กําหนด
วันเดินทางไป – กลับ งบประมาณที่ใชในการเดินทาง และการทําหนังสือเดินทางราชการ กรณีที่ยังไมเคยมี
หรือหมดอายุแลว โดยพิจารณาติดตามจากการอนุมัติตัวบุคคลฯ ตามกําหนดระยะเวลาที่ไดกําหนดไวใน
ขางตน
*การขออนุมัติตัวบุคคลในที่นี้หมายถึงขาราชการเทานั้น*
สูตรการคํานวณ :
รอยละของการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
= จํานวนเรื่องการอนุมัติตัวบุคคลไปราชการตางประเทศชั่วคราวแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการ x ๑๐๐
จํานวนเรื่องการขออนุมัติตัวบุคคลไปราชการตางประเทศชั่วคราวทั้งหมด
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
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
๑. บันทึกรับ – สง ของกลุมวิเทศสัมพันธ
๒. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลขาราชการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
๓. แผนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เมื่อดําเนินการการเสร็จสิ้น บันทึกขอมูลลงเปนฐานขอมูลในคอมพิวเตอร
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
๑. เอกสารขั้นตอนการดําเนินการ เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคลขาราชการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
๒. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุม ณ ตางประเทศ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ๑ ชุด
๓. สรุปผลการดําเนินงานการขออนุมัติตัวบุคคลขาราชการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองประมงตางประเทศ
ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ
หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ
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โทรศัพทภายใน : 1214
โทรศัพทภายใน : 1208

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กปต.2: ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และองคการขายงานศูนย
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก (NACA)
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก :

รอยละ ๑๐

คําอธิบาย :

กองประมงตางประเทศ กลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศ มีหนาที่จัดทํา
หรือประสานในการจัดทําขอตกลงหรือพันธกรณีระหวางประเทศ ใหเปนไปตามขอกําหนดดานกฎหมาย และ
ไมขัดตอมาตรการดานความมั่นคงของไทย วิเคราะหและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําความคิดเห็นตอ
นโยบาย ขอตกลง ขอเสนอ โครงการ กิจกรรม และแนวปฏิบัติที่กําหนด ทั้งนี้ ตามขอตกลงการกอตั้งองคกร
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และองคการขายงานศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
แหงเอเชียแปซิฟก (NACA) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน
ขององคการระหวางประเทศ ใหแก SEAFDEC และ NACA ประกอบดวยงบบุคลากรและงบดําเนินงาน ซึ่งได
แจ งความประสงคขอรั บการสนั บสนุน งบประมาณดานบุ คลากรเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ตอป ทั้งนี้ เพื่ อใหการ
สนับสนุนงบประมาณดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบวินัยวาดวยการเงินการคลังที่
เกี่ยวของ กลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศจึงพิจารณาจัดทําแนวทางการพิจารณาการ
จัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงานขององคการระหวางประเทศ เพื่อใชเปนแบบปฏิบัติที่ถูกตองตอไป
เกณฑการใหคะแนน:
พิจารณาจากความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อจัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงิน
อุดหนุนงบดําเนินงานศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAFDEC) และองคการขายงาน
ศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก (NACA)
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC
และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
๑
จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC
และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
๒
จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC
และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
๓
จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC
และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
๔
จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC
และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
๕
จัดทําแนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC
และ NACA เสนอใหกรมประมงพิจารณา ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
๑. บันทึกรับ – สง ของกลุมความรวมมือพหุภาคีและองคกรระหวางประเทศ
2. เมื่อดําเนินการการเสร็จสิ้น จัดทําแฟมขอมูลและบันทึกขอมูลลงเปนลงในคอมพิวเตอร
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
๑. เอกสารขอตกลง และระเบียบที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนเงินงบประมาณอุดหนุนใหกับองคกรระหวางประเทศ
2. เอกสารประกอบการประชุม และสรุปผลการหารือ
3. แนวทางการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนงบดําเนินงาน SEAFDEC และ NACA
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองประมงตางประเทศ
ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ
หัวหนากลุมความรวมมือพหุภาคีและ
องคกรระหวางประเทศ
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โทรศัพทภายใน : ๑214
โทรศัพทภายใน : ๑๒๐2

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กปต.3 : ระดับความสําเร็จของการเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจ ขอตกลงความรวมมือ หรือ
กลไกความรวมมือดานประมงกับรัฐบาลตางประเทศและหนวยงานตางประเทศ
หนวยวัด :

จํานวนฉบับ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ปจจุบันความรวมมือกับตางประเทศดานการประมงของกรมประมง ขยายขอบเขตไปถึงความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ องคกรที่เล็กลงกวาระดับเดียวกับกรมประมง แตก็สามารถทําใหเกิดความ
รวมมือที่ชวยสนับสนุนการพัฒนาการประมงของประเทศ โดยความรวมมือเหลานี้สามารถดําเนินการในกรอบ
ความรวมมือแบบหลวมๆ โดยผานการเจรจาหารือที่เปนทางการและไมเปนทางการ แตตัวชี้วัดนี้จะวัดผล
เฉพาะการเจรจาจั ด ทํ า ความร ว มมื อ ที่ เ ป น ทางการ เช น บั น ทึ ก ความเข า ใจ (Memorandum
of
Understanding) ขอตกลง (Agreement) คําแถลงการณรวม (Joint communique) หรือขอตกลงที่เรียก
เปนอยางอื่น และกรอบการประชุมที่จัดตั้งขึ้นใหม ซึ่งแสดงเจตนารมยของทั้งสองฝายที่จะมีความรวมมือกัน
ในสาขาประมงระหวางกรมประมงกับรัฐบาลหรือหนวยงานในตางประเทศ
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 หรืออื่น ๆ ที่ลงนามโดยกรมประมงและหนวยงานตางประเทศ
2. เอกสารที่แสดงวากรมประมง / กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานอื่น เห็นชอบกับกรอบการ
ประชุมใหมระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ ใหมีการจัดประชุม / หารือกันอยางตอเนื่อง ซึ่งฝาย
ตางประเทศเห็นชอบดวยแลว
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงตางประเทศ
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูอํานวยการกองประมงตางประเทศ
โทรศัพทภายใน : 1214
หัวหนากลุมความรวมมือทวิภาคี
โทรศัพทภายใน : 1210
ผูจัดเก็บขอมูล :
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กผง.1:

ระดับความสําเร็จของการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมและรายจาย
ลงทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนด

หนวยวัด :

ขั้นตอน

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม รายจาย
ลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- รายงานผลการใช จ า ยเงิน งบประมาณรายจายลงทุน รายเดือน สง สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตรรวม 12 ครั้ง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- รายงานผลการใช จ า ยเงิ น งบประมาณภาพรวม ทุก เดือ น สง อธิ บ ดี ฯ และรองอธิ บ ดี ฯ
4 ทาน รวม 12 ครั้ง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
- รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณรายหนวยงานทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป
- ประชุมหารือกับหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในเกณฑต่ํากวา
เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
0
๑
๒
๓
๔

เกณฑการใหคะแนน

ไมมีการดําเนินการ
กําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณของหนวยงานตางๆ ของกรมประมง
จัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เปนรายเดือน
ศึกษา วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ เปรียบเทียบผลการเบิกจายกับเปาหมาย
รัฐบาลและชวงเวลาเดียวกันในปงบประมาณที่ผานมา
รายงานผลการใชจายงบประมาณของกรมประมงไดครบถวนตามกําหนด

๕
หลักฐานอางอิง :
1. แผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูอํานวยการกองแผนงาน
หัวหนากลุมวิเคราะหและติดตามงบประมาณ
ผูจัดเก็บขอมูล :
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โทรศัพทภายใน : 3510
โทรศัพทภายใน : 3501

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กผง.2:

ระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ

หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

พิจารณาจากความสําเร็จของการจัดทํารายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561จําแนกเปนรายผลผลิต โครงการ จํานวน
1 ผลผลิ ต 22 โครงการ (ผลผลิ ตพั ฒ นาศักยภาพดานการประมง โครงการพั ฒ นาพื้น ที่ โ ครงการหลวง
โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โครงการจั ดการป ญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยดานการประมง โครงการเพิ่ม
ศั ก ยภาพด านสิ น ค า เกษตรชายแดนเพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น โครงการพั ฒ นาระบบการ
ใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ประมง โครงการวิ จั ย และนวั ตกรรมสร า งความเขมแข็งด านการประมง โครงการวิจัย และนวัตกรรมใน
อุต สาหกรรมประมง โครงการพั ฒนาโครงสรางพื้น ฐานสนับ สนุนการวิจัย และนวัตกรรมดานการประมง
โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
โครงการเกษตรอิ น ทรี ย โครงการธนาคารผลผลิต เกษตรดา นการประมง โครงการศูน ยเรี ย นรูก ารเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร โครงการจัดระเบียบการประมงใหเปนมาตรฐาน โครงการระบบสงเสริม
เกษตรแบบแปลงใหญ โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม โครงการสงเสริมเกษตรเชิงรุกดานการประมง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร) เพื่อเสนอ
ผูบ ริหารกรมประมงทราบ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 และนําเผยแพรหนวยงานในสังกัดกรมประมง
และเว็บไซตกองแผนงานตอไป
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
ระยะเวลา หลังวันที่
14
สิงหาคม
2562

1 คะแนน
วันที่ 14
สิงหาคม
2562

2 คะแนน
วันที่ 7
สิงหาคม
2562

3 คะแนน
วันที่ 31
กรกฎาคม
2562

4 คะแนน
วันที่ 24
กรกฎาคม
2562

5 คะแนน
วันที่ 17
กรกฎาคม
2562

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง
ประจําปงบประมาณ พศ. 2561 ที่ไดรับการรับทราบจากผูบริหารกรมประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองแผนงาน
ผูอํานวยการกองแผนงาน
หัวหนากลุมวิเคราะหและประเมินผล
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โทรศัพทภายใน : 3510
โทรศัพทภายใน : 3506

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กผง.3: ระดับความสําเร็จของระยะเวลาในการจัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยคงคาง
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก :

รอยละ 10

คําอธิบาย :
• จํานวนโครงการวิจัยคงคางป 2551 – 2561 คือ โครงการวิจัยที่หมดระยะเวลาตามแผนและยังไม
แจงปลดโครงการวิจัยคงคางที่กองแผนงาน
• จํานวนโครงการวิจัยคงคางป 2551 – 2561 ประกอบดวย
ก. โครงการวิจัยที่ปรากฏในระบบ NRMS คือ โครงการวิจัยที่ของบประมาณ
ข. โครงการวิจัยที่ไมปรากฏในระบบ NRMS คือ โครงการวิจัยที่ไมของบประมาณ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
ระยะเวลา วันที่ 27
เมษายน
2562

1 คะแนน
วันที่ 26
เมษายน
2562

2 คะแนน
วันที่ 19
เมษายน
2562

3 คะแนน
วันที่ 12
เมษายน
2562

4 คะแนน
วันที่ 5
เมษายน
2562

5 คะแนน
วันที่ 29
มีนาคม
2562

วิธีการประเมินผล :
จัดทํ า ฐานขอมู ล โครงการวิจัย คงคางและแจงเวีย นกองที่เกี่ย วของเพื่อใหตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและกองแผนงานแจงกลับกองที่เกี่ยวของเพื่อเปนการยืนยันฐานขอมูล
กองที่เกี่ยวของไดแก : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
สัตวนํ้า กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองแผนงาน
ผูอํานวยการกองแผนงาน
หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย
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โทรศัพทภายใน : 3510
โทรศัพทภายใน : 3508

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กมป.1 : ระดับความสําเร็จในการเปดขอบขายใหการรับรองฟารม ตามมาตรฐาน มกษ. 74292559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล
หนวยวัด

:

ระยะเวลา

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
เนื่องดวยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ประกาศใช มาตรฐาน
มกษ. 7429-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล เมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2559 พรอมทั้งยกเลิกมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลากะพง
ขาว และมาตรฐาน มกษ. 7429-2555 หนวยรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมง
และหลักฐานเพื่อการสืบคน (กมป.) ดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปดขอบขายการใหการรับรองฟารม
เลี้ยงปลาทะเลดังกลาว ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
๑. การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายการตรวจประเมินและเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงปลาทะเล
๒. รวบรวมความรู ขอมูล เอกสารทางวิชาการ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอคิดเห็นและจัดทําแบบรายการตรวจ
ประเมินและเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงปลาทะเล
๓. พัฒนาคูมือสําหรับผูตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทะเล
4. อบรมใหความรูเกี่ยวกับการตรวจรับรองฟารมเลี้ยงปลาทะเลตามมาตรฐานดังกลาวแกผูตรวจประเมินและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรมประมง
๔. ประกาศใชแบบรายการตรวจประเมินและเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงปลาทะเลมาตรฐาน มกษ. 74172559 ตามระบบคุณภาพ
๕. หนวยรับรอง กมป. ประกาศเปดขอบขายการใหการรับรองฟารมเลี้ยงปลาทะเลตามมาตรฐาน มกษ. 7429-2559
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๕ วัน ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนเปนระยะเวลาความสําเร็จ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
1
2
3
4
5

หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ไมทันภายในวันที่ ๒0 กันยายน 2562
หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน 2562
หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 2562
หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน 2562
หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันที่ ๕ กันยายน 2562
หนวยรับรอง กมป. เปดขอบขายใหการรับรองฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. จัดเก็บขอมูลบนเว็บไซตของ กมป. (http://www.fisheries.go.th/thacert)
2. จัดเก็บเอกสารในแฟมเอกสารคุณภาพตามระบบของหนวยรับรอง กมป.
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. คําสั่งกรมประมง เพื่อแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายการการประเมินและเกณฑการตรวจประเมินสําหรับ
การตรวจประเมินตามมาตรฐาน มกษ.7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงปลาทะเล
2. แบบรายการตรวจประเมินฟารมตามมาตรฐาน มกษ.7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ที่ดีสําหรับฟารมเลี้ยงปลาทะเล และประกาศบนเว็ปไซด กปม. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
3. เกณฑการประเมินตามมาตรฐาน มกษ.7429-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดีสําหรับ
ฟารมเลี้ยงปลาทะเลและประกาศบนเว็ปไซด กปม. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
4. คูมือสําหรับผูตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทะเล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
4. รายงานผลการฝกอบรม ตามหลักสูตรภายใน 15 สิงหาคม 2562
5. หนังสือแจงการเปดขอบขายและแจงบนเว็บไซต กมป.(http://www.fisheries.go.th/thacert)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคา โทรศัพทภายใน : 14520
ประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
โทรศัพทภายใน : 14515
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานแหลงผลิต
หัวหนากลุมรับรองมาตรฐานแหลงผลิต
โทรศัพทภายใน : 14514
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กมป.2 : ระดับความสําเร็จในการยืน่ ขอรับการรับรองระบบงานสําหรับหนวยรับรองระบบมาตรฐาน
ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ขอบขายการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 74222561)
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

กุงทะเลเป นสั ตว น้ํ าที่ มีความสําคั ญทางเศรษฐกิ จของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได
ประกาศมาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่ดีสําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุง
ทะเล เพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงทะเลตลอดสายการผลิตใหไดผลิตผลกุงทะเลอันเปนที่ยอมรับตอ
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน ในฐานะหนวย
รับรอง (Certification Body : CB) จึงดําเนินการขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) เพื่อให ผลการรับรองไดรับความเชื่อมั่นตอผูบริโภค
อีกทั้งชวยลดปญหาที่เกิดจากขอโตแยงในผลการรับรอง ลดการตรวจซ้ําซอนเปนผลใหเกิดความคลองตัวในทาง
การคาทั้งภายในและตางประเทศ และทําใหเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจาก
หนวยรับรองที่ไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 มีความสามารถในการแขงขัน
ทางการค าสู ง โดยการดําเนินการตั้งแต การเตรี ยมความพร อมจนถึ งยื่ นขอรับการรับรองระบบงาน มี ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. จัดประชุ มทบทวนระบบคุ ณภาพของหนวยรับรอง กมป. เพื่อวางแผนหาแนวทางและกําหนดวิธีการ
ดํ า เนิ น งานขอรั บ รองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟาร ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ตามระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะ
และอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561)
๒. ศึกษา และปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวกับมาตรฐานดังกลาวใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานพรอมทั้งประกาศใช
3. ชี้แจงคูมือที่เกี่ยวของที่ทําการปรับปรุง ใหความรูเกี่ยวกับขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี
สํา หรั บ ฟาร มเพาะและอนุบ าลลู กกุ งทะเล (มกษ. 7422-2561) และเตรีย มความพรอมแกผูต รวจ
ประเมินและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรมประมง
4. เตรียมความพรอมกอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน คัดเลือกผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตลอดจน
ตรวจติดตามคุณภาพภายในของ กมป. และหนวยตรวจประเมินฟารม และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
รับรอง
5. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ที่ดี สําหรับฟารม
เพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561)
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เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
เตรียมเอกสาร เพื่อใชยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ไมครบถวน
1
เตรียมเอกสาร เพื่อใชยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ครบถวน
2
ยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลีย้ งสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
3
ยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562
4
ยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
5
ยื่นสมัครขอรับรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับ
ฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแผนการปฏิบัติการขอรับรองระบบงานขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561) พรอมกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน
2. จัดเก็บเอกสารในแฟมเอกสารคุณภาพตามระบบของหนวยรับรอง กมป.
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานการประชุมทบทวนระบบคุณภาพของหนวยรับรองกมป.
2. แผนการดําเนินงานพรอมกําหนดชวงเวลาประจําป ในการขอรับรองระบบงานขอบขายการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561)
3. เอกสารที่ปรับปรุงที่สอดคลองตามมาตรฐานมกษ. 7422-2561 การประกาศใช และหนังสือแจงเวียนให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
4. รายงานการประชุม/การอบรม/การสัมมนา การชี้แจงคูมือที่เกี่ยวของที่ทําการปรับปรุง ใหความรูเกี่ยวกับ
ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ที่ดี สําหรับฟารมเพาะและอนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 74222561) และการเตรียมความพรอมแกผูตรวจประเมินและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของกรมประมง
5. แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน กําหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน รายการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน
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6. คําสั่งกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน เพื่อแตงตั้งผูตรวจติดตาม
คุณภาพภายในประจําป 2562
7. รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8. เอกสารยื่ นสมั ครขอรั บรองระบบงานตามระบบมาตรฐานฟาร มเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ าตามระบบคุ ณภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ขอบขายการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี สําหรับฟารมเพาะและ
อนุบาลลูกกุงทะเล (มกษ. 7422-2561)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
โทรศัพทภายใน : 14520
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
โทรศัพทภายใน : 14514
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมรับรองมาตรฐานแหลงผลิต
หัวหนากลุมพัฒนาระบบมาตรฐานแหลงผลิต
โทรศัพทภายใน : 14512
หัวหนากลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
โทรศัพทภายใน : 14510
แหลงแปรรูป
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ตัวชี้วัด กมป.3 : การดําเนินงานระดับความสําเร็จในการปรับปรุงคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจ
ติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01)
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

กรมประมงได กํ าหนดหลั กเกณฑ และวิ ธี การตรวจรั บรองสิ นค าสัตว น้ํ าเพื่ อให สิ นค าประมงได
มาตรฐานสากลรวมทั้งสามารถแขงขันกับประเทศคูคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัย
ดานอาหาร (Food safety) กรณีการสงออกหอยสองฝา หอยนั้นตองจับจากแหลงที่ไดรับรองตามมาตรฐานของ
ประเทศผูนําเขา ดังนั้นใหผลิตภัณฑหอยสองฝาที่สงไปจําหนายยังประเทศคูคาตองมาจากแหลงจับหรือแหลง
เพาะเลี้ยงที่ไดรับการรับรองสุขอนามัยความปลอดภัยวาเปนไปตามมาตรฐานที่ประเทศนั้นกําหนด
กองพัฒนาระบบการรับรองสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน มีหนาที่ในการศึกษา คนควา
วิจัย พัฒนา และกําหนดมาตรฐานคุณภาพการผลิตสินคาประมงตั้งแตที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่จับสัตวน้ํา แหลงแปร
รูปสัตวน้ําใหเปนไปตามมาตรฐานของประเทศ มาตรฐานสากล มาตรฐานและขอกําหนดของประเทศคูคา จึงตองมี
การสํารวจข อมู ล ให การรั บรอง กํ ากั บดู แลทางด านสุขอนามั ย ตรวจติดตามและประเมินดานความปลอดภั ย
สําหรับผูบริโภค รวมทั้งจัดสงรายละเอียดแหลงจับและแหลงเพาะเลี้ยงหอยสองฝา ประกอบดวย พิกัดและระดับ
สุขอนามัยของแหลงจับและแหลงเพาะเลี้ยงหอยสองฝา เพื่อใหประทเศผูนําเขาประกาศรับรองอยางเปนทางการ
โดยต องให การยืนยันว าการใหการรั บรองและตรวจติดตามแหลงจั บและแหล งเพาะเลี้ ยงนั้ นๆ สอดคลองกั บ
กฎระเบียบดานสุขอนามัยที่เกี่ยวของของประเทศคูคา มีคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมประมงได
ปฏิ บั ติ งานอย างเป นมาตรฐาน และมี ความรู ความเข าใจในการปฏิ บั ติ งานอย างถู กต อง ในการนี้ ประเทศ
ออสเตรเลี ยซึ่ งเป นประเทศคู คาที่ สํ าคัญของไทย ไดเผยแพรประกาศเกี่ยวกับอาหารนําเขา IFN 15 - 18
Proposed changes of food safety import requirements for bivalve molluscs ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2561 แจงใหผูเกี่ยวของทราบวามีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการนําเขาความปลอดภัยอาหารสํานหรับหอยสอง
ฝาและผลิตภัณฑ กําหนดใหประเทศที่ตองการสงออกหอยสองฝาและผลิตภัณฑมายังออสเตรเลีย ตองมีหนวยงาน
กํากับดูแลที่เทาเทียบกับออสเตรเลีย รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ซึ่งคาดวาจะ
บังคับใชกลางป พ.ศ. 2563 ประเทศไทยในฐานะประเทศผูสงออกผลิตภัณฑหอยสองฝาไปประเทศออสเตรเลีย
ตองทบทวนและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานประเทศผูนําเขา ดังนี้
1. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบั ติงาน และรวบรวมข อคิดเห็นที่มีตอขั้นตอนการปฏิบั ติงานดานการตรวจติ ดตาม
คุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. รวบรวม ศึ กษา และวิ เคราะห เกี่ ยวกั บมาตรฐานที่ เกี่ ยวข องกั บหอยสองฝาและผลิ ตภั ณฑ ของประเทศ
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังกลาว ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
3. จัดทํารายงานการศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดของในการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยแหลงผลิตหอยสองฝาของ
ไทย ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา และนําเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
4. ปรั บปรุ งขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานด านการตรวจติ ดตามคุ ณภาพแหล งรั บรองหอยสองฝา (P-BM-01) ตาม
ขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ และกฎระเบียบของประเทศคูคา และเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
5. ดําเนินการจัดทําขอมูลสุขอนามัยพื้นที่รับรองหอยสองฝาของกรมประมง และสํารวจพื้นที่ (Shroneline
survey) แหล ง ผลิ ต หอยตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานที่ ป รั บ ปรุ งใหม ทั้ ง 6 แห ง แล ว เสร็ จ ภายใน 31
สิงหาคม 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 15 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ไมมีผลการดําเนินงาน
0
1
จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
2
จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
3
จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
4
จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2562
5
จัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. บันทึกถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ําของออสเตรเลียขอรับ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการนําเขาหอยสองฝา กําหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
การดําเนินงานตามคําสั่งควบคุมอาหารนําเขา (Imported Food Control Order) ฉบับแกไขประกาศใช
2. หนวยงานกําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. หนังสือแจงขอขอคิดเห็นการขอคิดเห็นที่มีตอขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลง
รับรองหอยสองฝา (P-BM-01) จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. รายงานการประชุมขอขอคิดเห็นจากการปรับปรุงตอขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลง
รับรองหอยสองฝา (P-BM-01) ตามขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ และกฎระเบียบของประเทศคูคา
3. รายงานการศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดของในการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยแหลงผลิตหอยสองฝาของ
ไทย ออสเตรเลีย และ สหรัฐอเมริกา
4. เผยแพรขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการตรวจติดตามคุณภาพแหลงรับรองหอยสองฝา (P-BM-01) ที่ปรับปรุงแลว
ตามขอคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ และกฎระเบียบของประเทศคูคา
5. รายงานข อ มู ล สุ ข อนามั ย พื้ น ที่ รั บ รองหอยสองฝาของกรมประมง และรายงานการสํ า รวจพื้ น ที่
(Shroneline survey) แหลงผลิตหอยตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแลว ทั้ง 6 แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
โทรศัพทภายใน : 14520
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินคาประมงและหลักฐานเพื่อการสืบคน
ผูจัดเก็บขอมูล : กลุมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหลงแปรรูป
โทรศัพทภายใน : 14510
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพจ. 1 : รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน หมายถึง จํานวนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ที่ผานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและไดรับการรับรองมาตรฐานของกรมประมงตาม
เกณฑมาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน GAP และ GAP มกษ.๗๔๒๖-๒๕๕๕ ในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยคิดคํานวณจากจํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมิน ในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สูตรการคํานวณ :
รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน
= จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน X 100
จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมิน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
<56
รอยละ

1 คะแนน
56

2 คะแนน
57

3 คะแนน
58

4 คะแนน
59

5 คะแนน
>59

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
แบบรายงานผลปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
หนวยงานทีด่ ําเนินการ :
หนวยงานภายใตสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๔๓ แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด
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โทรศัพทภายใน : 14426
โทรศัพทภายใน : 14414

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพจ. 2 : รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน หมายถึง จํานวน
วัตถุดิบสัตวน้ําที่ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคางเพื่อการตรวจรับรองฟารม มีผลการตรวจวิเคราะหผาน
คามาตรฐานของยาและสารเคมีตกคางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของกรมประมง โดยเปนตัวอยางที่ดําเนินการ
สุมและมีผลการวิเคราะหออกในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
สูตรการคํานวณ :
รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
= จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน X 100
จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําที่ตรวจทั้งหมดตามแผนที่กําหนด

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
<94
รอยละ

1 คะแนน
94

2 คะแนน
95

3 คะแนน
96

4 คะแนน
97

5 คะแนน
>97

เงื่อนไข : เปนการตรวจวิเคราะหสารตกคางในตัวอยางสัตวน้ําเพื่อการรับรองฟารมที่ดําเนินการสุมตัวอยาง
โดยหนวยงานสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
แบบรายงานผลปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
หนวยงานทีด่ ําเนินการ :
หนวยงานภายใตสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด จํานวน ๔2 แหง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด
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โทรศัพทภายใน : 14426
โทรศัพทภายใน : 14414

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพจ. 3 : รอยละของเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตวน้ําตามโครงการ
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
หนวยวัด :
รอยละ
น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจําป 2562
หมายถึง การสงเสริมพัฒนาดานการประมง โดยการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ใหแกเกษตรกรเปาหมายเพื่อเปนอาหารและสรางรายไดในครัวเรือน จํานวน 190 ราย สามารถผลิตสัตวน้ํา
เพื่อบริโภคและจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือนได โดยพิจารณาจากรอยละของจํานวนเกษตรกรที่มีผลิต
สัตวน้ําบริโภคและจําหนายเปนรายไดเสริมในครัวเรือนได ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<72

1 คะแนน
74

2 คะแนน
76

3 คะแนน
78

4 คะแนน
80

5 คะแนน
>80

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
ใชขอมูลผลการประเมินการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหแกเกษตรกร
เปาหมายเพื่อเปนอาหารและสรางรายไดในครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ปงบประมาณ 2562
หนวยงานทีด่ ําเนินงาน : 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
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชุมชน
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โทรศัพทภายใน : 14426
โทรศัพทภายใน : 14416

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพช. 1 : รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน หมายถึง จํานวนฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่
ผานการตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและไดรับการรับรองมาตรฐานของกรมประมงตาม
เกณฑมาตรฐาน ไดแก มาตรฐาน CoC, GAP, Safety Level, GAP, มกษ.7401 7426 ในชวง 1 ตุลาคม
2561 ถึ ง 30 กั น ยายน 2562 โดยคิด คํานวณจากจํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมิน 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
ฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐานอยูที่รอยละ 57
สูตรการคํานวณ :
รอยละของจํานวนฟารมที่ผานการรับรองมาตรฐาน
= จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน X 100
จํานวนฟารมที่เขาตรวจประเมิน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
<55
รอยละ

1 คะแนน
55

2 คะแนน
56

3 คะแนน
57

4 คะแนน
58

5 คะแนน
>58

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
ใชขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานกองแผนงาน กปม.31
หนวยงานที่ดําเนินการ :
ศูนยฯ/สถานีฯ จํานวน 25 แหง ภายใต กพช./กพก./กพท./กพส. และ กพอ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง
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โทรศัพทภายใน : 6101
โทรศัพทภายใน : 7100

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพช. 2 : จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

จํ า นวนวั ต ถุ ดิ บ สั ต ว น้ํ า จากแหลง เพาะเลี้ย งสัต ว น้ํา ผา นเกณฑ ม าตรฐาน หมายถึ ง จํ านวน
ตัวอยางวัตถุดิบสัตวน้ําเพื่อการรับรองฟารมที่ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารตกคาง และผานคามาตรฐานสาร
ตกคางที่กรมประมงกําหนดไว รอยละ 95 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
ในปงบประมาณ 2561 กําหนดใหจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑ
มาตรฐานที่กรมประมงกําหนดอยูที่รอยละ 95 โดยมีการกําหนดคามาตรฐานกลุมยา fluoroquinolone ใน
การเพาะเลี้ ย งกุ งทะเล อยู ที่ 15 ppb แต ใ นป ง บประมาณ 2562 กํ าหนดคา มาตรฐานกลุ ม ยา
fluoroquinolone ในการเพาะเลี้ยงกุงทะเล อยูที่ 5 ppb จึงทําใหมีโอกาสผานคามาตรฐานสารตกคางไดต่ํา
กวารอยละ 95 ดังนั้นในป 2562 จึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐานอยูที่รอยละ 95
สูตรการคํานวณ :
รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
= จํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน X 100
รอยละจํานวนวัตถุดิบสัตวน้ําจากแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผานเกณฑมาตรฐาน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
<93
รอยละ

1 คะแนน
93

2 คะแนน
94

3 คะแนน
95

4 คะแนน
96

5 คะแนน
>96

เงื่อนไข : เปนการตรวจวิเคราะหสารตกคางในตัวอยางวัตถุดิบสัตวน้ําเพื่อการรับรองฟารม
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
ใชขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานกองแผนงาน กปม.31
หนวยงานที่ดําเนินการ :
ศูนยฯ/สถานีฯ จํานวน 25 แหง ภายใต กพช./กพก./กพท./กพส. และ กพอ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง
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โทรศัพทภายใน : 6101
โทรศัพทภายใน : 7100

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพช. 3 : รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการจับในทะเลสาบสงขลา
หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย

:
ทะเลสาบสงขลา เปนแหลงน้ําที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพทั้งสัตวน้ําและพืชพรรณธรราชาติ ชนิดสัตวน้ําและพันธุไมน้ําที่พบในทะเลสาบสงขลาและบริเวณใกลเคียง
ป 2508 - 2509 มีสัตวน้ํา 307 ชนิดและพันธุไมน้ํา 49 ชนิด จากการศึกษาถึงผลผลิตจากการจับไดในชวงป
2527 - 2528 มีเฉลี่ย 12,292.6 ตัน/ป ซึ่งจัดวาเปนชวงที่มีความอุดมสมบูรณ ตอมามีการศึกษาถึงผลผลิต
จากการจับในชวงป 2537 -2538 ลดลงเหลือ 9,634.2 ตัน/ป พบวา มีแนวโนมลดลง รัฐบาลจึงมีการจัดทํา
แผนแมบทเพื่อพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาใหเปนแนวทางการบริหารจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยางยั่งยืน
โดยกรมประมงไดจัดทําโครงการฟนฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาตั้งแตป 2543 ภายใตยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําใหมีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย เพื่อผลักดันใหมีการเพิ่มผลผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะมีผลไปถึงความมั่นคงดานอาหารสําหรับประชากร ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา
และเศรษฐกิจของประชาชนบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ดังนั้น รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการจับในทะเลสาบสงขลาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา 5 ป (พ.ศ. 2546 – 2550)
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เทากับ 0
1
รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา นอยกวารอยละ 5
2
รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพิ่มขึ้นรอยละ 5
3
รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพิ่มขึ้นรอยละ 10
4
รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพิ่มขึ้นรอยละ 15
5
รอยละผลผลิตสัตวน้ําที่ไดจากการจับในทะเลสาบสงขลา เพิ่มขึ้นรอยละ 20
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กพช. สํารวจปริมาณสัตวน้ําจากทาขึ้นสัตวน้ํารอบทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช จํานวน 55 จุด เดือนละ 1 ครั้ง โดย 1 เดือน มีสัตวน้ําขึ้นทาเฉลี่ยจํานวน 25 วัน นํา
ขอมูลที่ไดคํานวณปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดที่ขึ้นทาในแตละเดือน และรายงานผลเปนประจําทุกเดือน
สูตรการคํานวณ :
ปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดที่ขึ้นทาในแตละเดือน = ปริมาณสัตวน้ําแตละชนิดที่ขึ้นทาในวันสํารวจ x 25 วัน
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (กพจ.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) และกองวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด (กปจ.) รายงานผลการผลิตปลอยพันธุสัตวน้ําเพื่อการฟนฟูทะเลสาบสงขลา
จัดสงไปยัง กลุมวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
ขอมูลปริมาณสัตวน้ําจากการสํารวจจากทาขึ้นสัตวน้ํา
หนวยงานที่ดําเนินการ:
กพช./กพจ./กพท./กปจ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิชาการ

โทรศัพทภายใน : 6101
โทรศัพทภายใน : 6106

ผลผลิตสัตวน้ําจากการสํารวจทาขึ้นสัตวน้ํารอบทะเลสาบสงขลา (หนวย : กิโลกรัม)
ปงบประมาณ

ปริมาณ (กิโลกรัม/ป)

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

1,380,000.00
1,740,156.00
1,043,390.00
1,067,637.00
1,010,670.00
729,494.00
1,034,261.00
1,423,784.00
1,166,788.00
1,402,891.00
1,894,520.00
2,666,072.00
1,574,069.00
1,825,277.00
2,197,031.00
2,568,000.00
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ตัน/ป
1,380.00
1,740.16
1,043.39
1,067.64
1,010.67
729.49
1,034.26
1,423.78
1,166.79
1,402.89
1,894.52
2,666.07
1,574.07
1,825.28
2,197.03
2,568.00

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กอส.1:

รอยละความสําเร็จในการถายทอดความรูแกเกษตรกรและผูประกอบการดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตวน้ํา

หนวยวัด

:

รอยละ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
พิจารณาจากความสําเร็จการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรและผูประกอบการดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัตวน้ําในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกอบรมความรูทั้งทางดานทฤษฎี และการปฏิบัติในดานการแปร
รูปสัตวน้ํา สุขลักษณะในการผลิต การจัดการหลังการจับสัตวน้ําและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑสัตวน้ํา การเขาไป
ใหคําแนะนําทางดานสุขลักษณะการผลิตแกกลุมเกษตรกรแปรรูป รวมถึงการใหคําปรึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา โดยมีเปาหมายมุงเนนใหเกษตรกรและผูประกอบการสามารถนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนในดานตางๆ อยางชัดเจน เชน นําไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มชนิดหรือรูปแบบผลิตภัณฑจาก
เดิมที่มีอยูจากปจจุบัน ไดรับการรับรองสุขลักษณะการผลิตจากกรมประมงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
สูตรการคํานวณ :
รอยละเกษตรกร/ผูประกอบการนําความรูไปใชประโยชน
=
จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการนําความรูไปใชประโยชน
x 100
จํานวนเกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรูทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนนอยกวา รอยละ 4
1
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 4
2
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 5
3
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 6
4
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 7
5
เกษตรกร/ผูประกอบการที่ไดรับการถายทอดความรู มีการนําไปใชประโยชนไมนอยกวา รอยละ 8
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํากําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. รายงานสรุปผลการฝกอบรม/การเขาไปใหคําแนะนําแกกลุมเกษตรกรแปรรูป
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
3. หลักฐานประกอบการใชประโยชนของเกษตรกร/ผูป ระกอบการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิต
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โทรศัพทภายใน : 4321
โทรศัพทภายใน : 4215

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กอส.2:

จํานวนกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา
สุขลักษณะการผลิต

หนวยวัด :

จํานวน

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :
พิจารณาจากจํานวนกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่กองฯเขาไปพัฒนาโดยมีการดําเนินการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี และจุลชีววิทยาจากวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑสัตวน้ําใหกับกลุม โดยในปงบประมาณ
2562 ไดกําหนดเปาหมาย 40 กลุม ผลการวิเคราะหทางดานเคมี และจุลชีววิทยาเปนสวนสําคัญในการ
ตรวจสอบสุขลักษณะการผลิตของกลุมฯ ใหมีความปลอดภัย และยังเปนองคประกอบสําหรับการกําหนด
แนวทางที่จะพัฒนากลุมฯไดอีกดวย ดังนั้นการใชผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี และจุลชีววิทยา
จากวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑสัตวน้ําของกอนและหลังการพัฒนาจึงเปนสวนในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินการ
ของกองฯเพื่ อให สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรของส วนราชการและสนับสนุนใหการดําเนิน งานของกรม
ประมงบรรลุเปาหมายการใหบริการ/ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 กลุม ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ไมมีกลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา
1
กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 1 กลุม
2
กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 2 กลุม
3
กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 3 กลุม
4
กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/พัฒนา จํานวน 4 กลุม
5
กลุมเกษตรกรแปรรูปสัตวน้ําที่นําผลการวิเคราะหคุณภาพไปปรับปรุง/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
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการผลิต
72

โทรศัพทภายใน : 4321
โทรศัพทภายใน : 4303

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กอส.3:

ระดับความสําเร็จในการจัดทําขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ํา
ในตลาดกรุงเทพฯ

หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ10

:

คําอธิบาย :
ปจจุบันประเทศไทยมีการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารตั้งแตวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ ทั้ง
การสงออก และการบริโภคภายในประเทศ อันตรายที่ตองคํานึงถึงไดแก อันตรายทางดานกายภาพ เชน การ
ปนเปอนโลหะหนัก ดานเคมี เชน สารกันเสีย สารฟอรมาลิน ดานจุลินทรีย เชน จุลินทรียกอโรคตางๆ เปนตน
อันตรายเหลานี้เกิดจากสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ รวมถึงเกิดจากการกระทําของมนุษย เชนการใช
สารเคมีต างๆ เป นตั น ในป 2562 กองวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสั ตว น้ํามีแผนการติ ดตามการ
ปนเปอนสารฟอรมาลินในสัตวน้ําในตลาดกรุงเทพฯ สารฟอรมาลินเปนสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษ ในทางการแพทย
นั้นใชในการดองศพไมใหเนาเปอย ใชเปนยาดับกลิ่นฆาเชื้อโรค แตไมอนุญาตใหใชในอาหาร แตดวยคุณสมบัติ
ตางๆ เหลานี้ จึงอาจมีผูลักลอบนําฟอรมาลินมาราดหรือแชลงในสัตวน้ําสดเพื่อใหคงความสดไดนานไมเนาเสียเร็ว
ดังนั้นการดําเนินการติดตาม เฝาระวังอันตรายดังกลาวเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ
ความปลอดภัยในการบริโภคสัตวน้ําวาปราศจากการปนเปอนจากสารฟอรมาลิน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
การจัดทําสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จหลัง
30 กันยายน2562
1
การจัดทําสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน
30 กันยายน 2562
2
การจัดทําสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน
23 กันยายน 2562
3
การจัดทําสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน
15 กันยายน 2562
4
การจัดทําสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน
7 กันยายน 2562
5
การจัดทําสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินของสัตวน้ําสดเสร็จภายใน
31 สิงหาคม 2562

73

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. รายละเอียดสัตวน้ําและตลาดที่สุมเก็บตัวอยางมาวิเคราะห
2. ผลวิเคราะหสารฟอรมาลินตัวอยางสัตวน้ํา
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
การสงรายงานสรุปขอมูลพื้นฐานการปนเปอนสารฟอรมาลินในสัตวน้ําใหผูบริหารรับทราบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและประเมินความเสี่ยงวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา

74

โทรศัพทภายใน : 4321
โทรศัพทภายใน : 4305

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพท.1:

รอยละความสําเร็จในการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ปจจุบันความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) มีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศที่พัฒนาแลว
ซึ่งตองมีการจัดวางระบบการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอาหาร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยดานอาหาร
และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตเปนผลิตภัณฑประมง ตั้งแตกระบวนการจับ การขนสง และการแปรรูป
สัตวน้ํา ซึ่งกรมประมงไดกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑสําหรับกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑประมง
จํ านวน 18 มาตรฐาน เพื่ อใช เป นแนวทางสํ าหรั บผู ประกอบการดานการประมงทุ กสาขา ในการพั ฒนา
กระบวนการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑประมงของผูประกอบการประมงใหเปนตามมาตรฐานสากล เรือประมง
นับวาเปนกระบวนการผลิตในลําดับแรก ดังนั้นการดําเนินการเพื่อทําใหเรือประมงไทยมีมาตรฐานดานสุขอนามัย
ในการดูแลและเก็บรักษาสัตวน้ํา จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
โดยขั้ นตอนในการตรวจและประเมิ นเรื อประมงพาณิ ชย ของไทยให เป นไปตามมาตรฐานด าน
สุขอนามัยในเรือประมงนั้นมีระยะเวลาทั้งกระบวนการ 35 วัน โดยขั้นตอนแรกคือการที่เรือประมงยื่นคําขอตาม
แบบ สร1. พรอมเอกสารหลักฐานที่หนวยงานกรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงานประมงจังหวัด) จากนั้นเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบความ
ถูกต องของหลั กฐาน หากถู กต องแล วจะเขาสู ขั้นตอนการนั ดหมายวัดที่ ทําการตรวจประเมินฯ (หากเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองจะคืนคําขอและหลักฐานและแจงใหผูยื่นคําขอทราบ) โดยมีระยะเวลาการนัดตรวจประเมินฯ
ภายใน 30 วันหลังจากการยื่นคําขอฯ หลังจากนัดวันเรียบรอยแลวเจาหนาที่ผูตรวจประเมินฯ จะทําการตรวจ
ประเมินฯ ภายใน 3 วันทําการ และมีขั้นตอนในการทําหนังสือรับรองตามแบบ สร3. พรอมทั้งแจงใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 2 วัน ซึ่งหากเรือประมงไมผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงจะทําใหขาด
คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตทําการประมงในรอบป พ.ศ. 2563-2564
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงนอยกวารอยละ 90 จากคําขอทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 35 วัน
1
ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 90 จากคําขอทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 35 วัน
2
ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 95 จากคําขอทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 35 วัน
3
ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 100 จากคําขอทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 35 วัน
4
ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 100 จากคําขอทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 30 วัน
5
ตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงรอยละ 100 จากคําขอทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 25 วัน
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
กลุม ตรวจสอบและรับรองแหลงประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมขอมูลจากหนวยงาน
ที่ปฏิบัติ (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สํานักงาน
ประมงจังหวัด) และนําเสนอขอมูลเรือที่ผานการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมงที่
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishinggroundinspectionandcertificationgr
oup ในหัวขอเรื่อง ประกาศรายชื่อเรือประมงพาณิชยที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยใน
เรือประมง (สร.3)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หัวหนากลุมตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
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โทรศัพทภายใน : 4622
โทรศัพทภายใน : 4700

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพท.2:

รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบ
นิเวศโดยชุมชน

หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ระดั บความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นกิ จกรรมการบริ หารจั ดการทรั พยากรประมงเชิ งระบบนิ เวศ
โดยชุมชน พิ จารณาจากผลสําเร็จของการดํ าเนิ นกิ จกรรมการบริ หารจั ดการทรั พยากรประมงเชิ งระบบนิเวศ
โดยชุมชน ตั้งแตการคัดเลือกชุมชนที่จะดําเนินกิจกรรมปงบประมาณ 2562 จํานวน 21 ชุมชน การถายทอด
องคความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศใหแกชุมชน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดําเนินกิจกรรมของแตละชุมชน และการติดตามผล
การดําเนินกิกรรมในพื้นที่เปาหมาย พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแบบฟอรมที่กําหนด
การมีสวนรวมของชุมชน คือ การใหชุมชนเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน
ของตนเองโดยมีหนวยงานรัฐเปนผูสนับสนุน โดยเริ่มตั้งแตใหชุมชนรวมวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ในชุมชนของตนเอง โดยกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับสภาพวะของทรัพยากรในชุมชน มีหนวยงานกรมประมง
ใหความรูและสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมรายชุมชน และมีการดําเนินกิจกรรมตามที่จัดทําแผนจากชุมชนเอง
ซึ่งจะมีการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยหนวยงานกรมประมง (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
พิจารณาคะแนนตัวชี้วัดจากรอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมของชุมชนฯ
ตามแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว จํานวน 21 ชุมชน
สูตรการคํานวณ :
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสว นรวมของชุมชน
= จํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสว นรวมของชุมชน
จํานวนชุมชนทั้งหมดที่มีการคัดเลือกเพื่อดําเนินกิจกรรมฯ

x 100

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ นอยกวารอยละ 30
1
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 30
2
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 40
3
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 50
4
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 60
5
รอยละของจํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานการมีสวนรวมฯ ไมนอยกวารอยละ 70
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน (ศพม.
ทุกแหง/สปม.ระนอง) รายงานผลการปฏิบัติงานใหกลุมพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง กองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล ทราบเปนรายเดือน
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานผลการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หัวหนากลุมฟนฟูและพัฒนาแหลงประมง
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โทรศัพทภายใน : 4622
โทรศัพทภายใน : 4708

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพท.3:

ระดั บความสํ าเร็ จของการประเมิ นปริมาณสัตว น้ํ าต อหนวยการลงแรงประมง (CPUE)
ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน
การประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE) ดวยเรือสํารวจของแตละศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
ในการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) มีการดําเนินงานโดยมี
แผนการปฏิบัติงานสํารวจและจํานวนสถานีที่รับผิดชอบของหนวยงานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 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 ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะตองสงขอมูลการสํารวจมายังกลุม
ประเมินสภาวะทรัพยากรตามเวลาที่กําหนดและครบทุกเที่ยวเรือ โดยมีกลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเปนผู
รวบรวมและวิเคราะหผล CPUE นําผลการวิเคราะหที่ไดมาจัดทําเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรประมง และ
เสนอผูบริหารตอไป
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 หลังวันที่ 12 เมษายน 2562
1
มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
2
มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
3
มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
4
มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562
5
มีการรายงานผลการวิเคราะห CPUE ป พ.ศ. 2561 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล รวบรวมขอมูลทั้งหมด
และจัดขอมูลใหอยูในฐานเดียวกัน พรอมทั้งจัดทํารายงานการสํารวจการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการ
ลงแรงประมง (CPUE) เสนอผูบริหาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หัวหนากลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
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โทรศัพทภายใน : 4622
โทรศัพทภายใน : 4708

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กปจ.1

ระดับความสําเร็จของการการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ํา
ในแมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE)

หนวยวัด

:

ระยะเวลา

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
สืบเนือ่ งจากการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีบริหารงานของกรมประมง โดยกองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ํ าจืดถูกจัดใหอยูในกลุม (cluster) ที่ดํ าเนิน งานเกี่ย วกับ การบริหารจัดการดานทรัพยากร
ประมง ซึ่งการประเมินปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit of effort; CPUE) จึงได
ถูกนํามาใชเพื่อบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําและ
แหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE) ใน 3 ประเภทของแหลงน้ําที่กระจายอยูในหลายพื้นที่ใหครอบคลุมทั้ง
ประเทศ ซึ่งไดแก แมน้ํา อางเก็บน้ํา และหนองบึง
ดั ง นั้ น การประเมิ น สถานภาพทรั พ ยากรสั ต ว น้ํ า (CPUE) ในแหล ง น้ํ า จื ด ขนาดใหญ ใน
ปงบประมาณ 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) จํานวน 3 แหลงน้ํา (ตัวแทนของ
แหลงน้ําทั้ง 3 ประเภท) ซึ่งหนวยงานภายใตกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดที่รับผิดชอบจําเปนตองเก็บ
รวบรวมขอมู ลที่ไดจากการสุมตัวอย างดวยเครื่องขาย 6 ขนาดชองตาในแตละจุ ดสํารวจและแตละเที่ย ว
สํารวจ โดยมีกลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืดทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดแลว
นําไปวิเคราะหและสรุปผล พรอมทั้งจัดทํารายงานเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่
เหมาะสมเพื่อเสนอผูบริหารตอไป
สูตรการคํานวณ :
ปริมาณสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (catch per unit of effort; CPUE) เปนวิธีหนึ่งใน
การหาคาความชุกชุมของประชาคมสัตวน้ําในแหลงน้ําที่แสดงถึงปริมาณสัตวน้ําที่จับไดตอหนวยเวลาของการ
ใชเครื่องมือทําการประมงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือผลตอบแทนตอการทําการประมงในชวงเวลานั้นๆ (Swingle,
1950) โดยมีหนวยความชุกชุมเปนกรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน จากสูตร
ระดับความสําเร็จของการการดําเนินงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําใน
แมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทย (CPUE)
CPUE (กรัมตอพื้นที่ขาย 100 ตารางเมตรตอคืน) = น้ําหนักปลาที่สุมตัวอยางไดทั้งหมด (กรัม)
พื้นที่ขาย 100 ตารางเมตร x ระยะเวลาที่สุมตัวอยาง (1 คืน)
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จหลังวันที่ 30 เมษายน 2562
1
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
2
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2562
3
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 11 เมษายน 2562
4
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 5 เมษายน 2562
5
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 แลวเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล:
1. โครงการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวนํ้าในแมน้ําและแหลงน้ําจืดขนาดใหญของไทย
ประจําปงบประมาณ 2561 ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ําดวยการใชชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชอง
ตา ไดแก 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร และทําการสุมเก็บตัวอยางใน 4 เที่ยวการสํารวจ ดังนี้
เที่ยวสํารวจที่ 1 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560
เที่ยวสํารวจที่ 2 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ 2561
เที่ยวสํารวจที่ 3 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2561
เที่ยวสํารวจที่ 4 ทําการสุมตัวอยางในระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2561
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.1 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด ดําเนินการขออนุญาตทําการประมงเพื่อประโยชนทาง
วิชาการดวยชุดเครื่องมือขาย 6 ขนาดชองตา ในพื้นที่แหลงน้ําที่ไดคัดเลือกแลว พรอมทั้งแจงขั้นตอนการ
ประเมินใหหนวยงานปกครองทองถิ่น และชุมชนที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดรับทราบ
2.2 การดําเนินการวางเครื่องมือขายขนาดตาตางๆ
1) ทํ าการสุ มตั วอย างสัตวน้ําตามจุดสุมตัว อยางที่กําหนดในแตล ะแหลงน้ํา โดยใชชุด
เครื่องมือขายที่มีชองตาตางกัน 6 ขนาดชองตา นํามาตอเรียงกันเปนแนวตรงแบบสุมโดยตลอด จุดสํารวจละ
3 ซ้ํา แตละซ้ํา มี 6 ชองตา ลงทิ้งไวคางคืน (ประมาณ 12 ชั่วโมง) โดยวางขายในชวงเย็นแลวกูขายเพื่อ
รวบรวมตัวอยางปลาในชวงเชาของวันถัดไป และดําเนินการสุมตัวอยางตามชวงเวลาที่กําหนดรวม 4 เที่ยว
สํารวจ โดยชุดเครื่องมือขายมีความลึกระหวาง 1.5 – 2.0 เมตร และมีความยาวของขายแตละขนาดชองตา
2) นําตัวอยางปลาที่รวบรวมไดมาจําแนกชนิดและจัดลําดับตามการศึกษาทางอนุกรมวิธาน
ชั่งน้ําหนักและวัดขนาดความยาวปลารายตัวดวยเครื่องชั่งที่มีระดับความละเอียด 0.1 กรัม และไมวัดที่ระดับ
ความละเอียด 0.1 เซนติเมตร สวนชนิดพันธุปลาที่ยังไมสามารถจําแนกได เก็บรักษาในสารละลายฟอรมาลิน
เขมขนรอยละ 10 เพื่อนํากลับไปจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการโดยอางอิงตามหนังสือคูมือของ Smith (1945);
Taki (1974); Rainboth (1996) และ Fishbase (2017) โดยขอมูลจากการสุมตัวอยางทั้งหมดสงไปเก็บ
รวบรวมเพื่อจัดทําฐานขอมูลที่กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืด
2.3 กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืดทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่ได
แลวนําไปคํานวณตามสูตรการคํานวณ CPUE ของชุดเครื่องมือขาย จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและสรุปผล
พรอมทั้งจัดทํารายงานเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่เหมาะสมตอไป
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานผลการวิเคราะห CPUE ป 2561 จํานวน 3 แหลงน้ํา ซึ่งใชเปนตัวแทนแหลงน้ํา
ประเภทแมน้ําและแหลงน้ําขนาดใหญของไทยใน 3 ประเภท ไดแก แมน้ํา อางเก็บน้ํา และหนองบึง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
และนิเวศแหลงน้ําจืด
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โทรศัพทภายใน : 13611
โทรศัพทภายใน : 13525

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กปจ.2

ระดับความสําเร็จของการประกาศกรมประมงเรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืด
มีไข และเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562

หนวยวัด

:

ระดับ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
ตามที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมีหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทําแผนจัดการ
ทรัพยากรประมงในแหลงน้ําจืดภายใตการมีสวนรวมของภาครัฐ ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงได
นําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในแหลงน้ําจืดใหเหมาะสมตอสภาพแหลงน้ําและทองถิ่น
ทั่วประเทศ โดยนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการพิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําของกรม
ประมงเพื่ อปรั บปรุ งมาตรการบริ หารจั ดการทรัพยากรสัตว น้ํ าจื ดในฤดู ปลามีไข ร วมทั้ ง กํ าหนดชนิ ด ขนาด
เครื่องมือ และวิธีใชเครื่องมือทําการประมงน้ําจืดของประเทศไทย ตอมากรมประมงไดเห็นชอบออกประกาศ
กรมประมงเรื่องการกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออนและกําหนดเครื่องมือ
วิธีทําการประมงและเงื่อนไขการทําประมง พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ภายหลังกรมประมงมอบหมายใหกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดดําเนินการศึกษาวิจัยเพื่ อ
ติดตามประเมินผลการปรับปรุงประกาศกรมประมงฉบับดังกลาวทั้งในมิติของชวงเวลาและพื้นที่วามีความ
เหมาะสมหรื อไม อย า งไร แลว นํ า ผลการศึกษาไปใชพิจ ารณากําหนดหรือปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศ
กรมประมงฯใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
การดําเนินการ :
1. การติด ตามประเมิ นผลมาตรการสืบ เนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการกําหนดพื้ นที่ และ
ระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออน และกําหนดเครื่องมือ วิธีทําการประมง และเงื่อนไข
ในการทําประมง พ.ศ. 2561
2. การวิ เ คราะห และประมวลผลข อมูล อุทกวิทยา ฤดูสืบ พันธุว างไขของปลาน้ําจืดในประเทศไทย และ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงน้ําจืด เพื่อกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนด
เครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562
3. การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากร
สัตวน้ําจืดของประเทศไทย
4. การยกรางประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนดเครื่องมือ
วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 เสนอตอกรมประมงเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ํา
5. รายงานความกาวหนาการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการ
กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออน และกําหนดเครื่องมือ วิธีทําการ
ประมง และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
สงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุง
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืดของประเทศไทย นําเสนอตอกรมประมง
ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
1
สงรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุง
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืดของประเทศไทย นําเสนอตอกรมประมง
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
2
สงรายงานการยกรางประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืด
มีไขและกําหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอ
กรมประมงภายหลังวันที่ 31 เมษายน 2562
3
สงรายงานการยกรางประกาศกรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืด
มีไขและกําหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอ
กรมประมงภายในวันที่ 31 เมษายน 2562
4
สงรายงานความกาวหนาการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศ
กรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนดเครื่องมือ
วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอกรมประมง
ภายหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562
5
สงรายงานความกาวหนาการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศ
กรมประมง เรื่องกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ําจืดมีไขและกําหนดเครื่องมือ
วิธีการ และเงื่อนไขในการทําประมง พ.ศ. 2562 นําเสนอตอกรมประมง
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. ขอมูลอุทกวิทยา ฤดูสืบพันธุวางไขของปลาน้ําจืดในประเทศไทย และประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงน้ําจืด
2. ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําจืด
ในฤดูปลามีไข และกําหนดชนิด ขนาด เครื่องมือ และวิธีใชเครื่องมือทําการประมงของประเทศไทย
3. โครงการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่องการกําหนดพื้นที่และ
ระยะเวลาฤดูสัตวน้ําจืดมีไข หรือวางไข เลี้ยงตัวออน และกําหนดเครื่องมือ วิธีทําการประมง และเงื่อนไข
ในการทําประมง พ.ศ. 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด
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โทรศัพทภายใน : 13611
โทรศัพทภายใน : 13513

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กปจ.3: ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ํา
หายากใกลสูญพันธุ เพื่อฟนฟูสัตวน้ําจืดใหคงความหลากหลาย
หนวยวัด :

จํานวนชนิด

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ตามที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดมีหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลพันธุสัตวน้ําเพื่อคง
ความหลากหลายของทรัพยากรสัตวน้ําภายในประเทศ จึงมีโครงการอนุรักษสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหา
ยากใกลสูญพันธุ เพื่อเปนการฟนฟู รักษาพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น สัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุใหคงอยู และมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยการผลิตพันธุสัตวน้ําพื้นเมือง สัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุแลวนําไปปลอยในถิ่นอาศัยเดิม
เพื่อทดแทนปริมาณสัตวน้ําที่ถูกทําลายเนื่องจากการทําประมงเกินขนาด หรือจากสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง
เปนการรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหลงน้ํา และความยั่งยืนของทรัพยากร
การดําเนินการ :
1. รวบรวมขอมูลดานแหลงที่อยูอาศัย ชีววิทยาการสืบพันธุ การกินอาหารของสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ํา
หายากใกลสูญพันธุ อยางนอย 18 ชนิด เพื่อเตรียมการเพาะพันธุ
2. เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่นและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ อยางนอย 18 ชนิด
3. ปลอยสัตวน้ําที่เพาะพันธุไดลงสูถิ่นอาศัยเดิม อยางนอย 18 ชนิด เพื่อฟนฟูและคงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรสัตวน้ําจืด
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3 ชนิด ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวน นอยกวาหรือเทากับ 8 ชนิด
1
เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวน 11 ชนิด
2
เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวน 14 ชนิด
3
เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวน 17 ชนิด
4
เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ จํานวน 20 ชนิด
5
เพาะพันธุสัตวน้ําประจําถิ่น และสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ และปลอยสัตวน้ําลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ มากกวา 20 ชนิดขึ้นไป
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/ วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษชนิดพันธุสัตวน้ําประจําถิ่นและสัตวน้ําหายากใกลสูญพันธุ รวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน
3. สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด
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โทรศัพทภายใน : 13611
โทรศัพทภายใน : 13610

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพก.1: ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย)
หนวยวัด :

ระดับ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

การผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) หมายถึง การดําเนินงานผลิตพอแมพันธุสัตว
น้ําพันธุปรับปรุง ขนาด 5-50 กรัม ที่กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําไดริเริ่มดําเนินการสนับสนุนพอแม
พันธุสัตวน้ําใหกับกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดทั่วประเทศ
ตั้งแตปงบประมาณ 2552 ตอมาไดสนับสนุนพอแมพันธุเพิ่มเติมใหกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝง
และกองวิจัยและพัฒนาประมงทะแล เพื่อใชในการผลิตสัตวน้ํากระจายสัตวน้ําพันธุคุณภาพดีใหกับเกษตรกร
โดยกองฯ มีเปาหมายที่จะผลิตพอแมพันธุสัตวน้ําพันธุปรับปรุง 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
พื้นฐานการสรางบความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานจากฐานขอมูลใน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานป 2562

เกณฑการใหคะแนน :
กํ าหนดเกณฑ การให คะแนนแบ งเป น 6 ระดั บ โดยพิ จารณาจากความก าวหน าของการ
ดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดนอยกวาแผน
0
ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดตามแผน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562
1
ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดตามแผน
2
3
ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดตามแผน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
4
ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดมากกวาแผน 5 % ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2562
5
ผลิตสัตวน้ําพันธุปรับปรุง (พันธุหลัก-พันธุขยาย) ไดมากกวาแผน 5 % ภายในวันที่
23 สิงหาคม 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํากําหนดเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ใหหนวยงานในสังกัดกองฯ
2. รายงานผลปฏิบัติงานผานเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานผลการปฏิบัติงานที่หนวยงานสงใหกองแผน และรายงานผลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ป 2562 ทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. หนังสือแจงการสงมอบพอแมพันธุสัตวน้ําใหกับหนวยผลิตของกรมประมง (กพจ./กปจ. /กพช / กพท.)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิชาการ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพก.2 : รอยละความสําเร็จของจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ที่ไดรับการรับรองเมื่อเทียบกับเปาหมายตามแผนที่
กําหนด (ตามกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ําตามหลักพันธุศาสตร)
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดริเริ่มดําเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการ
ฟารมพอแมพันธุปลานิลตามหลักพันธุศาสตรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2553 ตอมาไดมีการเขาตรวจรับรอง
เพิ่มเติ มในปลาหมอ และตรวจรับรองศูนย เพาะเลี้ย งสัตวน้ําของกรมประมง มี วัตถุ ประสงคเพื่อเปน การ
ยกระดับมาตรฐานฟารมพอแมพันธุสัตวน้ํา และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ใหมีการจัดการ
พอแมพันธุสัตวน้ําที่ดีตามหลักพันธุศาสตร เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหไดลูกพันธุสัตวน้ําที่มีคุณภาพดี ตรงตามสายพันธุที่มีการปรับปรุงพัฒนาไว และกระจาย
พันธุดังกลาวใหแกเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงตอไป โดยกองฯ มีเปาหมายจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือ
ปลาหมอ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ที่ไดรับการตรวจรับการเขาตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟารมพอแมพันธุปลานิลและหรือปลาหมอตามหลักพันธุศาสตร ทั้งปจํานวน 55 ฟารม/ศูนย ภายใตแผน
บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยใชขอมูลผลการดําเนินงานจากฐานขอมูลในระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานป 2562
สูตรการคํานวณ :
X = Y/Z*100
X = รอยละความสําเร็จของจํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ที่ไดรับการรับรอง
Y = จํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด ที่ไดรับการรับรองแลว
Z = จํานวนฟารมพอแมพันธุปลานิล และหรือปลาหมอ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืด ที่หนวยงานตองเขาตรวจประเมินตามแผนที่กําหนด
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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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล โดยการประสาน
การดํ า เนิน งานกั บ หน ว ยงานตา งๆ ของกรมประมง ศูน ยวิจัย และพัฒ นาพัน ธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี
อุตรดิตถ บุรีรัมย เพชรบุรี และชุมพร
2. ความถี่ในการเก็บขอมูล ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําปทุมธานี อุตรดิตถ บุรีรัมย เพชรบุรี ชุมพร
สงขอมูลใหกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํารวบรวมขอมูลและสรุปผลการดําเนินงานเปนรายเดือน
3. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสงใหกองแผนงาน และรายงานผล
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ป 2562 ทุกเดือน
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานผลการปฏิบัติงานที่หนวยงานสงใหกองแผน และรายงานผลในระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ป 2562 ทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิชาการ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพก.3: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา
หนวยวัด

:

ระดับ

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ไดดําเนินกิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุโดยไดทําการเก็บเชื้อพันธุ
จากสัตวน้ํา ไดแก น้ําเชื้อ และเก็บเชื้อพันธุไมน้ํา ไดแก ตนออน และแคลลัส เปนตน จากแหลงน้ําในธรรมชาติ
หรือสายพั นธุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและการปรั บปรุ งพัฒนาพั นธุ นําไปเก็ บรักษาไวโดยใช เทคนิคการแชแข็ ง
(cryopreservation) การเลี้ยงและปลูกในสภาพมีชีวิต (ex-situ preservation) และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
เชื้อพันธุที่เก็ บรักษายังคงมีคุณภาพ สามารถนํ าออกไปใชประโยชนได ปจจุบั นกองฯ ไดดํ าเนินการเก็ บรักษา
น้ําเชื้อสัตวน้ําในรูปแบบการแชแข็งไปแลวจํานวน 32 ชนิด และเก็บรักษาพันธุไมน้ําในรูปแบบการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อจํานวน 6 ชนิด ซึ่งกระบวนการดําเนินงานจะเก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวนํ้าและไมน้ําชนิดหรือสายพันธุใหมๆ
เก็บรักษาไว ณ ธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา แลวจึงนําเชื้อพันธุที่เก็บรักษาออกไปใชประโยชนในปถัดไป ดังนั้นเชื้อ
พันธุชนิดที่เปนเปาหมายในการเก็บรักษาและการใชประโยชนจึงเปนคนละชนิดกัน
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
มีแผนการดําเนินการเก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา แตยังไมไดดําเนินการ
0
เก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา ไดจํานวน 1 ชนิดหรือสายพันธุ
1
เก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา ไดจํานวน 2 ชนิดหรือสายพันธุ
2
3
เก็บรักษาเชื้อพันธุสัตวน้ําและพันธุไมน้ํา ไดจํานวน 3 ชนิดหรือสายพันธุขึ้นไป
4
เก็บรักษาเชื้อพันธุไดจํานวน 3 ชนิดหรือสายพันธุขึ้นไป และมีการนําเชื้อพันธุที่เก็บรักษา
ไปใชประโยชนในการเพาะผสมพันธุไดสัตวน้ําขนาด 2-3 เซนติเมตร อยางนอย 1 ชนิด
หรือสายพันธุ จํานวนไมนอยกวาชนิดละ 500 ตัว และขยายพันธุไมน้ําอยางนอย 1 ชนิด
หรือสายพันธุ จํานวนไมนอยกวาชนิดละ 500 ตน
5
เก็บรักษาเชื้อพันธุไดจํานวน 3 ชนิดหรือสายพันธุขึ้นไป และมีการนําเชื้อพันธุที่เก็บรักษา
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 แผนและผลการดําเนินงานและหลักฐานอื่นๆ ไดแก หนังสือรับพันธุสัตวน้ํา และไมน้ํา
3. จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ
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โทรศัพท : 0 2904 7670
โทรศัพท : 0 2904 7604

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพส.1: รอยละความสําเร็จในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุกตามแผน
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

การตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุก เพื่อแสดงสภาวะการเกิดโรคในสัตวน้ําในประเทศไทย โดย
มีการกําหนดแผนดําเนินงาน สุมตัวอยางสัตวน้ําชนิดตางๆ อยางมีหลักการ ครอบคลุมชนิดโรคตามบัญชี
รายชื่อขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) โดยตัวชี้วัดใชขอมูลจากจํานวนตัวอยางที่กองวิจัย
และพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา โดยเปรียบเทียบจากการดําเนินการเฝาระวังสัตวน้ําเชิงรุกตามแผนปฏิบัติงาน
กิ จ กรรมเฝ า ระวั ง ป องกั น ควบคุ มโรคและเชื้ อดื้อ ยา ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จในการตรวจเฝาระวังโรคสัตวน้ําเชิงรุกในปงบประมาณ 2561 เทียบกับ 2562
= จํานวนตัวอยางที่วิเคราะหในปงบประมาณ 2561 และ 2562 x 100
จํานวนตัวอยางตามแผนในปงบประมาณ 2561 และ 2562
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

5 คะแนน
100

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
รายงานผลการปฏิบัติงาน (กปม.1) และจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่ดําเนินงาน
ในป งบประมาณ 2562 ตามแผนงานบู รณาการพั ฒนาศักยภาพการผลิ ตภาคการเกษตร โครงการยกระดั บ
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมงสูมาตรฐาน กิจกรรมยอยที่ 12 การเฝาระวัง
โรคสัตวน้ําในประเทศ กิจกรรมยอยที่ 12.1 การเฝาระวังเชิงรุก
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
แบบรายงานผลปฏิบัติงาน (กปม.1) ของปงบประมาณ 2561 และปงบประมาณ 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบาดวิทยาโรคสัตวน้ํา

93

โทรศัพทภายใน : 6500
โทรศัพทภายใน : 7215

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพส.2: ระดับความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออก
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :
หนังสือรับรอง หมายความวา หนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออกนอกราชอาณาจักร
ตามระเบียบกรมประมงวาดวยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.
2557 โดยกรมประมง มี แ ผนการดํ า เนิ น การออกหนั ง สื อ รั บ รองสุ ข ภาพสั ต ว น้ํ า เพื่ อ การส ง ออก ใน
ปงบประมาณ 2562 (ตั้ งแต 1 ตุล าคม 2561 – 30 กัน ยายน 2562) จํานวนทั้งสิ้น 10,000 ฉบับ
ประกอบดวย การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ํา โดยกพส. (สวนกลาง) จํานวน 8,000 ฉบับ และ ศสส.
จํานวน 2,000 ฉบับ
ระดั บความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออก หมายถึง ระดับ
ความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองฯ ที่ กพส. สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดทันภายในระยะเวลาที่
กําหนด ภายใน 180 นาทีตอฉบับ
สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออกไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด
= จํานวนหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออกที่ไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด x 100
จํานวนคํารองขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออกทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<80

1 คะแนน
80

2 คะแนน
85

3 คะแนน
90

4 คะแนน
95

5 คะแนน
100

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากระบบการขอหนั ง สื อ รั บ รองสุ ขภาพสั ต ว น้ํ า เพื่ อ การส ง ออก จากทั้ ง หมด 2
หนวยงาน คือ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา, ศูนยวิจัยสุขภาพสัตวน้ําสงขลา โดยใชขอมูลจากจํานวน
ของหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออกที่ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว และรวบรวมพรอมรายงาน
ผลจํานวนของหนังสือรับรองสุขภาพสัตวน้ําเพื่อการสงออก
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
แบบรายงานการดําเนินงานการใหบริการตามคูมือสําหรับประชาชน ตาม พรบ. การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยระบาดวิทยาโรคสัตวน้ํา
94

โทรศัพทภายใน : 6500
โทรศัพทภายใน : 7215

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพส.3: รอยละของผูเขาอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใชยาอยางสมเหตุผล
ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพื่อลดปญหาเชื้อดื้อยา” ที่นําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานได
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ดวยกรมประมงมีแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2562 และกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว โดยมีเปาหมายเพื่อเปนการปองกันและลดการตายของคนที่เกิด
จากการไดรับเชื้อดื้อยาภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (one health approach) กรมประมง เปนหนวยงาน
หนึ่งที่มีการใชยาตานจุลชีพในสัตวนํ้า ทั้งนี้ในกรณีที่สัตวน้ําปวยเนื่องมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย อยางไรก็
ตามอาจมีการใชตานจุลชีพที่ไมสมเหตุผล ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใชยาอยางสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพื่อลดปญหาเชื้อดื้อยา” เปน
โครงการฝกอบรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2562 เพื่อใหความรูเรื่องการใชยาตานจุลชีพอยางสมเหตุผล
นอกจากนี้ฝกปฏิบัติเรื่องการปองกันโรคโดยใหความสําคัญเรื่องการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการ
จัด การด า นสุ ขภาพสั ตว น้ํ า ซึ่ งเป น การปองกัน และจัดการความเสี่ย งตางๆ ที่เปน สาเหตุใหสัตวน้ําปว ย,
เสริมสรางความแข็งแรงใหกับสัตวน้ํา ลดการปวยและลดการใชยาตานจุลชีพ แตหากสัตวน้ําปวย ก็สามารถ
รักษาโรคไดตามสาเหตุของการเกิดโรค โดยตัวชี้วัดใชขอมูลจํานวนรอยละของผูเขาอบรมที่นําความรูที่ไดจาก
การฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
สูตรการคํานวณ :
รอยละของผูเขาอบรมที่นําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
= จํานวนผูเขาอบรมที่นําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน x 100
จํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<40

1 คะแนน
40

2 คะแนน
50

95

3 คะแนน
60

4 คะแนน
70

5 คะแนน
80

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
ผู เ ข า รั บ การอบรม/โดยผู จั ด การฝ ก อบรมออกแบบสอบถามและให ผู เ ข า ฝ ก อบรมตอบ
แบบสอบถามเพื่อแสดงใหเห็นถึงการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนได
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
รายงานสรุปผลจากแบบสอบถาม
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวน้ํา

96

โทรศัพทภายใน : 6500
โทรศัพทภายใน : 7217

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพอ.1: ระดับความสําเร็จของการตรวจวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา
หนวยวัด :

ระดับ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

เปาหมายจํานวนตัวอยางอาหารสัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหสารตกคาง หมายถึง การดําเนินงาน
ตรวจวิเคราะห สารตกคางในอาหารสัตวน้ําที่ ขึ้นทะเบีย นกับ กรมประมง โดยสุ มเก็บ ตัวอยางอาหารจาก
ผูผลิต/ผูนําเขา/ผูขายอาหารสั ตวน้ํา/ฟาร มเพาะเลี้ ยงสัตวน้ํา จํานวนตัว อยางไมน อยกวาแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2562 และรอยละความปลอดภัยของอาหารสัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหแลวไมพบสาร
ตกคาง
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ไมมีการดําเนินการ
1
ดําเนินการตามแผนไดรอยละ 90-94.99 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร
สัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 95
2
ดําเนินการตามแผนไดรอยละ 95-99.99 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร
สัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 96
3
ดําเนินการตามแผนไดรอยละ 95-99.99 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร
สัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 97
ดําเนินการตามแผนไดมากกวารอยละ 100 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร
4
สัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 98
5
ดําเนินการตามแผนไดมากกวารอยละ 100 และรอยละความปลอดภัยของอาหาร
สัตวน้ําที่ตรวจวิเคราะหแลวไมพบสารตกคาง 99

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล/หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แบบบันทึกการรับสงตัวอยางและรายงานผล (กพอ.F.24-04)
๒. เอกสารคําขอตรวจสอบสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา
๓. ใบรายงานผลการวิเคราะหสารตกคางในอาหารสัตวน้ํา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตวน้ํา
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โทรศัพทภายใน : 4517
โทรศัพทภายใน : 4511

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพอ.2: รอยละความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ําไดกําหนดระยะเวลาในการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหาร
สัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4) ตามคูมือประชาชนไว 10 วันทําการ
ระดับความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
ที่ เ สร็ จ ช ากว าระยะเวลาที่ กํ า หนด หมายถึ ง ร อยละของหนั งสื อแจ งการนํ าเข าซึ่ ง อาหารสั ตว เ ข ามาใน
ราชอาณาจักร (นส.4) ที่ดําเนินการเสร็จชากวา 10 วันทําการ
ระดับความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
ที่เสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนด หมายถึงรอยละของหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร
(นส.4) ที่ดําเนินการเสร็จกอน 10 วันทําการ
สูตรการคํานวณ :
รอยละความสําเร็จของการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
= จํานวนหนังสืออนุญาตที่เสร็จกอน 10 วันทําการ x 100
จํานวนหนังสืออนุญาตที่ออกทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ออกหนังสืออนุญาตเสร็จชากวาระยะเวลาที่กําหนดมากกวารอยละ 30
1
ออกหนังสืออนุญาตเสร็จชากวาระยะเวลาที่กําหนดมากกวารอยละ 20
2
ออกหนังสืออนุญาตเสร็จชากวาระยะเวลาที่กําหนดมากกวารอยละ 10
ออกหนังสืออนุญาตเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดรอยละ 100
3
4
ออกหนังสืออนุญาตเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 10
5
ออกหนังสืออนุญาตเสร็จกอนระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 20
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ตัวชี้วัด/ขอมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
จํานวนหนังสืออนุญาตที่ออก

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในอดีต
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
90
88

ฉบับ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. แบบรับสงหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
2. สมุดบัญชีควบคุมการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แบบรับสงหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
2. สมุดบัญชีควบคุมการออกหนังสือแจงการนําเขาซึ่งอาหารสัตวเขามาในราชอาณาจักร (นส.4)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมควบคุมมาตรฐานอาหารสัตวน้ํา

99

โทรศัพทภายใน : 4517
โทรศัพทภายใน : 4508

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด กพอ.3: รอยละความพึงพอใจผูรับบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิต
หนวยวัด :

รอยละ

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

การผลิตหัวเชื้ออาหารมีชีวิตที่มีคุณภาพ ไดแก คลอเรลลา สาหรายเกลียวทอง พารามีเซียม และ
หนอนจิ๋ว เพื่อใหผูรับบริการนําหัวเชื้ออาหารมีชีวิตไปเพาะขยายสําหรับใชในการอนุบาลและเลี้ยงสัตวน้ําทั้ง
สัตวน้ําบริโภค และสัตวน้ําสวยงาม
ผู รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ประชาชนผู มาใชบ ริการ ซึ่ งประกอบดว ย เกษตรกร เจ าหนาที่ ของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เจาหนาที่ของสถาบันการศึกษา รวมทั้งนักเรียน และนักศึกษา
อาหารสัตวน้ํา

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิตของกองวิจัยและพัฒนา
ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
- ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
- ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
- ความพึงพอใจดานหัวเชื้ออาหารมีชีวิต

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
รอยละ
<๗๐

1 คะแนน
70

2 คะแนน
75

3 คะแนน
80

4 คะแนน
85

5 คะแนน
90

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. รายงานการผลิตอาหารมีชีวิต
2. บันทึกขอมูลผูรับบริการหัวเชื้ออาหารมีชีวิต
๓. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
หลักฐานประกอบการประเมิน :
รายงานสรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวน้ํา
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยอาหารสัตวน้ํา
นางนุชนรี ทองศรี

100

โทรศัพทภายใน : 4517
โทรศัพทภายใน : 4503
โทรศัพทภายใน : 4512

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด ศทส.1:
หนวยวัด

:

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนที่แนบทายประกาศคณะกรรมการประมงประจํา
จังหวัดเรื่องกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
ขั้นตอน

น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :
ศูนยดวยมาตรา ๑๗๒ แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ไดกําหนดใหบรรดาที่รักษา
พืชพันธุที่ประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ เปนเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกําหนดในมาตรา ๕๖ วาการกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา
ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายประกาศดวย ประกอบกับบรรดาที่รักษาพืชพันธุ ตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 สวนใหญมิไดมีแผนที่แนบทาย หรือมีแตไมไดระบุพิกัดตําแหนงตาม
ระบบที่ใชในปจจุบัน และมีที่รักษาพืชพันธุบางแหงกําหนดใหทําการประมงไดในบางสวนของพื้นที่ตามมาตรา
9 ซึ่งไมไดกําหนดไวในมาตรา ๕๖ แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ศูนยสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีหนาที่ในการจัดทําแผนที่แนบทายประกอบการประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด เรื่อง
กําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา เพื่อใหเปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 ตอไป
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของการดําเนินงาน
ตามเปาหมายในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ไมมีการดําเนินการ
1
ตรวจสอบพิกัดฉบับรางที่สํานักงานประมงจังหวัดขอความอนุเคราะหในการจัดทําแผนที่ หาก
พิกัดไมถูกตองประสานแจงจังหวัดแกไข ภายใน 3 วันทําการ
2
พิกัดที่ถูกตองนําขึ้นรูปแผนที่ ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 วันทําการตอ 1 จังหวัด (มากที่สุด 40 ฉบับ)
3
สงรางแผนที่ใหสํานักงานประมงจังหวัดตรวจสอบความถูกตอง (แนบไฟลทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส) ภายในระยะเวลาไมเกิน 50 วันทําการตอ 1 จังหวัด นับตั้งแตไดรับพิกัดที่ถูกตอง
4
จัดทําแผนที่ฉบับจริงที่ระบุชื่อผูลงนาม จัดสงใหสํานักงานประมงจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ
หลังจากที่ไดรับหนังสือขอรับแผนที่ฉบับจริง (แนบไฟลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส)
5
นําแผนที่แนบทายที่ไดรับการลงประกาศในราชกิจานุเบกษาแลวรวมเปนชั้นขอมูล เผยแพร
ดวยโปรแกรม ArcGIS Online ซึ่งเปน Web Map Online
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. หนังสือราชการ
2. ลิ้งคเขา ArcGIS Online
3. ภาพแปลงพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา ที่แสดงผลบน ArcGIS Online
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมวิจัยและพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
101

โทรศัพทภายใน : 5109
โทรศัพทภายใน : 5103

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด ศทส.2: ระดับความสําเร็จในการนําเว็บไซตขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud กรมประมง
หนวยวัด :

จํานวนเว็บไซต

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ปจจุบันกรมประมงมีระบบสารสนเทศจํานวนมาก รวมทั้งมีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน
ตนเอง ซึ่งปจจุบันมีเว็บไซตทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคมากกวา 200 เว็บไซต ติดตั้งอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย Web Server แบบ Physical ซึ่งเสี่ยงตอขอมูลสูญหาย อุปกรณชํารุด และการขยายพื้นที่จัดเก็บ
ดังนั้น เพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ขยายตัวอยางรวดของหนวยงานทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคของกรมประมง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงไดนําเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรเสมือน
(Private Cloud) มาใชในกรมประมง ซึ่งเปนการจําลองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนดวยซอฟตแวรที่ทําให
คอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง สามารถทํางานเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนหลายๆ เครื่องได โดยแตละระบบจะมี
ทรัพยากรหนวยความจําฮารดดิสกและอุปกรณเน็ตเวิรกเสมือนที่เปนอิสระตอกัน ซึ่งเครื่องเสมือนที่จําลองนี้เราจะ
เรียกวาเครื่องเวอรชวลแมชชีน (Virtual Machine: VM) หรือวีเอ็ม (VMware) เพื่อลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย สามารถบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ Server ในหอง Data Center รองรับการติดตั้งระบบสารสนเทศของ
หน วยงานภายในสั งกั ดกรมประมงทั้ งส วนกลางและสวนภู มิภาค ทํ าให ลดเวลาและคาใชในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ลดคาบํารุงรักษารายป (MA) ของหนวยงานและภาพรวมของกรมประมง สงผลใหกรม
ประมงลดความซ้ําซอนในการลงทุนดวยการลงทุนตามแบบสถาปตยกรรมองคกร มีการจัดเก็บและบริหารจัดการ
อยางบูรณาการการใชทรัพยารวมกัน และสามารถลดเวลาการกูคืนระบบ ทําใหระบบสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 2 เว็บไซต ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จํานวนเว็บไซตที่นําขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud นอยกวา 2 เว็บไซต
1
จํานวนเว็บไซตที่นําขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 2 เว็บไซต
2
จํานวนเว็บไซตที่นําขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 4 เว็บไซต
3
จํานวนเว็บไซตที่นําขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 6 เว็บไซต
4
จํานวนเว็บไซตที่นําขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 8 เว็บไซต
5
จํานวนเว็บไซตที่นําขึ้นระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud ไมนอยกวา 10 เว็บไซต
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. เอกสารรายงานผลการโอนยายเว็บไซตและถายโอนขอมูลไปยังระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud
กรมประมง
2. เอกสารการทดสอบการเรียกใชงานเว็บไซตบนระบบคอมพิวเตอรเสมือน Private Cloud กรมประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โทรศัพทภายใน : 5109
โทรศัพทภายใน : 5229

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ดวยกรมประมงเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวัง ปองกัน ยับยั้ง การทําประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ไดรับมอบใหเปนหนวยงานภาครัฐในการออกใบอนุญาตทําการประมง
การออกหนังสือคนประจําเรือ การแจงเขา-แจงออกของเรือประมงสัญชาติไทย การออกใบรับรองการจับสัตว
น้ํา การดําเนินงานเปนการบูรณาการทั้งการดําเนินงานและการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวกับกับกิจการ IUU Fishing การใหบริการแกชาวประมงและผูประกอบกิจการดานการประมงในการ
ดําเนินงานดังกลาว จําเปนตองใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต
เพื่ อให บ ริ การระบบเครื อ ขายเป น โครงสรา งพื้น ฐานสําหรับ รองรับ ระบบการสื่อสารขอมู ล
ระหวางกรมประมงสวนกลาง และหนวยงานในภูมิภาค สามารถติดตอสื่อสารและ รับ – สง แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารตลอดจนสารสนเทศตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร โดย
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย VPN นี้จะรองรับการใชงานของหนวยงานสวน
ภูมิภาคจํานวนไมเกิน 100 หนวยงานของกรมประมงที่มีความตองการใชงานระบบงานของกรมฯและ
อินเทอรเน็ต และเพื่อใหการบริการการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน จึงควรใหบริการผานระบบเครือขายเสมือนสวนตัว (Virtual Private Network :
VPN) แกระบบการออกใบอนุญาตทําการประมง การออกหนังสือคนประจําเรือ การแจงเขา-แจงออกของ
เรือประมงสัญชาติไทย และการออกใบรับรองการจับสัตวน้ํา แกศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง
จํานวน 11 ศูนย ไดแก
1. ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกประมง (PIPO) ชลบุรี
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) ปราณบุรี
ซึ่งในการทํา VPN มีการเชื่อมโยงลิงคและมีเครือขายสํารอง ในกรณีที่ระบบเครือขาย VPN หลักขัดของ
ระบบเครือขายเสมือนจะสลับทํางานแทนทันที ทําใหระบบ IUU Fishing มีความเสถียร มีความปลอดภัยใน
การรับ-สงขอมูล และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน :
การเพิ่มความเสถียรและความปลอดภัยในการเขาถึงระบบ IUU Fishing โดยการจัดทําระบบ
เครือขายเสมือนตัว (Virtual Private Network : VPN) ตองวัดระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขาย
อินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ โดยมีระดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
กลับมาทํางานไดมากกวา 2 ชั่วโมง
1
ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
กลับมาทํางานไดภายใน 2 ชั่วโมง
2
ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
กลับมาทํางานไดภายใน 30 นาที
3
ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
กลับมาทํางานไดภายใน 20 นาที
4
ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
กลับมาทํางานไดภายใน 10 นาที
5
ระยะเวลาในการสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตกรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
กลับมาทํางานไดภายใน 5 นาที
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. เอกสารแสดงการทดสอบ การสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
จํานวน 11 ศูนย
2. เอกสารสรุปผลคะแนน การสลับการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต กรณีที่ระบบเครือขายขัดของ
จํานวน 11 ศูนย
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูกํากับตัวชี้วัด : ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารจัดการระบบเครือขายและความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายไพศาล ผลสงา
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โทรศัพทภายใน : 5109
โทรศัพทภายใน : 5229
โทรศัพทภายใน : 4040

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด สปก.1 : ผลสําเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2
หนวยวัด :
จํานวนเรื่อง
น้ําหนัก

:

รอยละ 10

คําอธิบาย :

สํ านั กงานประมงพื้ นที่ กรุ งเทพมหานครได รั บงบประมาณ ในการพั ฒนาเกษตรกรสู เกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 เปนเงิน 30,600 บาท โดยมีเปาหมายเกษตรกร
จํานวน 1๒๐ ราย ที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาสู Smart Farmer และเปนเกษตรกรตนแบบดานการประมง
(Existing Smart Farmer) ซึ่งเกษตรกรตนแบบดานการประมงจะตองผานคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง ๖ ขอ โดย
ผานตัวบงชี้อยางนอย ๑ ตัวในแตละคุณสมบัติ จากนั้นจะทําการถอดบทเรียน ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖2
จะตองดําเนินการถอดบทเรียนจากเกษตรกรตนแบบ จํานวน ๓ ราย
“Smart Farmer ตนแบบ” หมายถึง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(ทบ.๑) กั บ สํ า นั กงานประมงพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานคร ที่เขารับ การฝกอบรมตามโครงการพัฒ นาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และผานการประเมินจากแบบประเมิน Smart Farmer ดานการประมง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖2 ซึ่งจะเรียกวากลุม Existing Smart Farmer และผานคุณสมบัติ Smart Farmer ตนแบบ
“ผลสําเร็จของการถอดบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ” หมายถึง จํานวนองคความรูที่ได
จากเกษตรกรตนแบบ เชน เทคนิคเฉพาะในเรื่องการจัดการ การเลี้ยง การตลาด การแปรรูป ฯลฯ ซึ่งเปน
จุดเดนในการประกอบอาชีพดานการประมงของเกษตรกรตนแบบที่ประสบความสําเร็จ มาจัดทําเปนเอกสาร
เผยแพร หรือสื่อรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ โปสเตอร ปายไวนิล โรลอัพ ฯลฯ เพื่อเผยแพรใหแกเกษตรกรหรือ
บุคคลทั่วไปไดทราบถึงเทคนิค และวิธีการประกอบอาชีพดานการประมงใหประสบความสําเร็จ
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 เรื่อง ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
ไมมีองคความรูที่ไดรับการเผยแพร
1
องคความรูที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 1 เรื่อง
2
องคความรูที่ไดรับการเผยแพร จํานวน ๒ เรื่อง
3
องคความรูที่ไดรับการเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง
4
ดําเนินการเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง ชากวาวันที่ 15 สิงหาคม 2562
5
ดําเนินการเผยแพร จํานวน 3 เรื่อง กอนวันที่ 15 สิงหาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. แบบฟอรมองคประกอบพื้นฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ ซึ่งประกอบดวยคําจํากัดความ
ของเกษตรกรตนแบบ Smart Farmer ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเดนและมีการปฏิบัติที่ดี การจัดการปจจัยการผลิต
การเลี้ยง การตลาด และเทคนิคเฉพาะตัวของเกษตรกรตนแบบ Smart Farmer
2. เอกสารเผยแพรองคความรูของเกษตรกรตนแบบ (แผนพับ)
3. ปายไวนิลของเกษตรกรตนแบบที่ใชจัดแสดงในการออกหนวยใหบริการตางๆ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. แบบองคประกอบพื้นฐานของการนําเสนอบทเรียน Smart Farmer ตนแบบ
2. สื่อตางๆ หรือเอกสารเผยแพรองคความรูของเกษตรกรตนแบบ (ปายไวนิลและแผนพับ)
3. ภาพถายปายไวนิลหรือสื่อตางๆ ของเกษตรกรตนแบบที่ใชจัดแสดงในการออกหนวยใหบริการตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูกํากับตัวชี้วัด : ประมงพื้นที่กรุงเทพ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
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โทรศัพทภายใน : 14131
โทรศัพทภายใน : 14112

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด สปก.2: จํานวนแปลงเรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงที่ไดรับการพัฒนา
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครดําเนินโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินคา
เกษตร ในปงบประมาณ 2562 มีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก) ที่รับผิดชอบ
ดําเนิ นงานจํา นวน 4 ศพก. ซึ่ งแตล ะ ศพก.จะมีศูนยเครือขายดานการประมง ศูนยเครือขาย – รายเก า
(4 เครือขายตอ ศพก.) และศูนยเครือขาย- รายใหม (1 เครือขาย ตอ ศพก.)
จํานวนแปลงเรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง จํานวนแปลง
เรียนรูของศูนยเครือขายดานการประมงในป 2561 (กําหนดใหจัดตั้ง 4 เครือขายตอ 1 ศพก. จํานวนรวม 16 แหง)
และปงบประมาณ 2562 (กําหนดใหจัดตั้ง 1 เครือขายตอ 1 ศพก. จํานวนรวม 4 แหง) รวมทั้งสิ้น 20
แห ง ได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ให เ ป น แปลงเรี ย นรู ด า นการประมงที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นรู ตามคู มื อ
ปฏิ บั ติ ก ารโครงการศู นย เรี ยนรู การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค าเกษตร (ศพก. 882 ศู นย ) ประจํ าป
งบประมาณ 2562 ของกรมประมง
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมทั้งสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ
หลังวันที่ 14 มิถุนายน 2562
1
พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมทั้งสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
2
พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมทั้งสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
3
พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมทั้งสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
4
พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมทั้งสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
5
พัฒนาแปลงเรียนรูศูนยเครือขายดานการประมง รวมทั้งสิ้น 20 แหง แลวเสร็จ
กอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานที่สงใหกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
ทราบเปนรายเดือน
2. จัดสงสรุปขอมูลผลการดําเนินงานพรอมรายชื่อศูนยเครือขายดานการประมง ใหกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
2. สรุปผลการดําเนินงานพรอมรายชื่อศูนยเครือขายดานการประมง
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูกํากับตัวชี้วัด : ประมงพื้นที่กรุงเทพ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมพัฒนาและสงเสริมอาชีพการประมง
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โทรศัพทภายใน : 14131
โทรศัพทภายใน : 14112

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัด สปก.3: การจัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หนวยวัด :

ระยะเวลา

น้ําหนัก

รอยละ 10

:

คําอธิบาย :

ดวยสํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร อยูระหวางการจัดทําแผนที่ทายประกาศ เรื่อง
กําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ํา พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 172 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 ไดกําหนดใหบรรดาที่รักษาพืชพันธุที่ประกาศกําหนดอยูในวันกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ
เปนเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตามพระราชกําหนดนี้ และกําหนดในมาตรา 56 วาการกําหนดเขตพื้นที่รักษา
พันธุสัตวน้ํา ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายประกาศ ประกอบกับบรรดาที่รักษาพืช
พันธุ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 สวนใหญมิไดมีแผนที่แนบทาย หรือมีแตไมไดระบุพิกัด
ภูมิศาสตรตามระบบที่ใชในปจจุบัน จึงจําเปนตองจัดทําแผนที่เขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
พื้ น ที่ รั ก ษาพั น ธุ สั ต ว น้ํ า หมายถึ ง พื้ น ที่ รั ก ษาพั น ธุ สั ต ว น้ํ า ตามมาตรา ๕๖ แห ง พระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ มาตรา ๕๖ หามมิใหผูใดจับสัตวน้ําในเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตามที่
รัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแตเปนการกระทํา
เพื่อประโยชน ในทางวิชาการหรือเพื่อการบํารุงรักษาพันธุสัตวน้ํา และไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดี มอบหมาย การกําหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขต
บริเวณที่กําหนดนั้น แนบทายประกาศดวย
แผนที่ หมายถึ ง แผนที่ แ สดงแนวเขตบริ เ วณพื้ น ที่ รั ก ษาพั น ธุ สั ต ว น้ํา ตามมาตรา ๕๖
แห ง พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดทําบนโปรแกรม google earth
เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 7 วัน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
0
จัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง
หลัง 14 สิงหาคม 2562
1
จัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง
ภายใน 14 สิงหาคม 2562
2
จัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง
ภายใน 7 สิงหาคม 2562
3
จัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
4
จัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย 30 แหง
ภายใน 24 กรกฎาคม 2562
5
จัดทําพิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบรอย ๓๐ แหง
ภายใน 17 กรกฎาคม 2562
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
1. แบบฟอรมรายงานผลการปฏิบัติงานที่สงใหกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการทราบเปนรายเดือน
2. พิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๐ แหงที่เสร็จสมบูรณ ภายในเวลา
ทีก่ ําหนด
หลักฐานประกอบการประเมินผล :
1. รายงานผลการดําเนินงานรายเดือน
๒. พิกัดแผนที่พื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓๐ แหงที่เสร็จสมบูรณภายในเวลา
ที่กําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผูกํากับตัวชี้วัด : ประมงพื้นที่กรุงเทพ
ผูจัดเก็บขอมูล : หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน
กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

มิติภายใน
ตัวชี้วัด PMQA : ความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
หนวยวัด :

คะแนน

น้ําหนัก

รอยละ 70

:

คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0
หมายถึง ความสําเร็จที่หนวยงานนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับ
มาตรฐานไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคการดวยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อปรับปรุงองคการ
และยกระดับคุณภาพการบิหารจัดการของหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนนรายหมวด :
หมวด

คะแนนรายหมวด

หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

10
10
10
10
10
10
10

ระดับพื้นฐาน
(Basic)
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-

การใหคะแนน
ระดับกาวหนา
(Advance)
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
-

ระดับพัฒนาจนเกิดผล
(Significance)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
-

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 คะแนน ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 0 คะแนน
คะแนน
20

1 คะแนน
30

2 คะแนน
40

3 คะแนน
50

4 คะแนน
60

5 คะแนน
70

เงื่อนไข :
1. หนวยงานจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
2. หน วยงานประเมิ นองค การด วยตนเองหมวด 1-7 ตามแบบประเมิ นสถานการณ เป นระบบราชการ 4.0
ดวยตนเอง และจัดสงแบบประเมินพรอมหลักฐานใหกลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
หนวยงานที่รับผิดชอบ :
ผูกํากับตัวชี้วัด :
ผูจัดเก็บขอมูล :
หนวยงานที่ดําเนินการ :

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
นางวีรพร สุขสมจิตร
ทุกหนวยงาน
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