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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

กรมประมง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กรมประมง 
 

ค าน า 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ของกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้กอง/ศูนย์ ใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมประมง (PA) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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(ก) 
 

สารบัญ  
 

 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

(1) 

 รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล 1 

ตัวช้ีวัดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามมาตรา 44 1 

ตัวชี้วัด DOF1 ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล 1 
ตัวชี้วัด DOF2 ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 2 
ตัวชี้วัด DOF3 ร้อยละของจ านวนโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 3 
ตัวชี้วัด DOF4 จ านวนผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 4 
ตัวชี้วัด DOF5 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  7 
ตัวชี้วัด DOF6 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย  9 
ตัวชี้วัด DOF7 ระดับความส าเร็จของข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมของหน่วยงาน 
10 

ตัวชี้วัด DOF8 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 11 
ตัวชี้วัด DOF9 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 

ตัวช้ีวัดบูรณาการ 14 
ตัวชี้วัด J1 ร้อยละความส าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS 14 
ตัวชี้วัด J2 ระดับความส าเร็จในการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค

ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-2558 
18 

ตัวชี้วัด J3 ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดที่สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

20 

ตัวชี้วัด J4 ระยะเวลาที่รายงานผลการด าเนินงานในการบริหารต้นทุนผลผลิต  
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

23 

ตัวชี้วัด J5 ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมของงานเงินทุนหมุนเวียน 25 
ตัวชี้วัด J6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA) 
26 
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(ข) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
   

ตัวช้ีวัดที่หน่วยงานเสนอ 

ตัวชี้วัด สลก.1 ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 

50 

ตัวชี้วัด สลก.2 ร้อยละความถูกต้องของรูปแบบหนังสือราชการที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 52 
ตัวชี้วัด สลก.3 ร้อยละของการจัดส่งแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายในก าหนด 
53 

ตัวชี้วัด สลก.4 ระดับความส าเร็จในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย 54 
ตัวชี้วัด กกม.1 ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินการตามมาตรการทางปกครอง 56 
ตัวชี้วัด กกม.2 จ านวนเรื่องของการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายล าดับรอง  

ที่ออกตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
57 

ตัวชี้วัด กกม.3 ร้อยละของผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามกฎหมาย และระเบียบของราชการเสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

58 

ตัวชี้วัด กกจ.1 ความส าเร็จของการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหนง่ของบุคลากรกรมประมง 59 
ตัวชี้วัด กกจ.2 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 61 
ตัวชี้วัด กกจ.3 ระยะเวลาในการเสนอแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  

กรมประมง ประจ าปี 2560 - 2564 
63 

ตัวชี้วัด กกจ.4 รายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 

64 

ตัวชี้วัด กกจ.5 ร้อยละของจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 65 
ตัวชี้วัด กค.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS 67 
ตัวชี้วัด กค.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในการน าคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา

ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
69 

ตัวชี้วัด กค.3 ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

71 

ตัวชี้วัด กค.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจ่าย รับและน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 73 
ตัวชี้วัด กค.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบงานคลัง 75 
ตัวชี้วัด กคส.1 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการเสนอพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่เก่ียวข้องกับ 

การควบคุมการค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
77 

ตัวชี้วัด กคส.2  ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาวัตถุอันตราย 
ผานระบบ NSW ในรูปแบบ Single Form 

79 
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(ค) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
   

ตัวชี้วัด กคส.3 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการน าเข้า 
สินค้าประมงต่างประเทศ 

80 

ตัวชี้วัด กคส.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้า น าออก และน าผ่านสัตว์น้ า 

81 

ตัวชี้วัด กคส.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)   
สัตว์น้ ามีชีวิตส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

82 

ตัวชี้วัด กคพ.1 ระดับความส าเร็จของการศึกษาศักยภาพด้านการประมงโครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

83 

ตัวชี้วัด กคพ.2 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 

84 

ตัวชี้วัด กคพ.3 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

86 

ตัวชี้วัด กคพ.4 ความส าเร็จของการตั้งจุดสาธิตฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 89 
ตัวชี้วัด กตป.1 ความส าเร็จในการตรวจควบคุมการท าการประมงในเขตน่านน้ าภายในที่สามารถจับกุม

ด าเนินคดีได้เพ่ิมข้ึน 
90 

ตัวชี้วัด กตป.2 ความส าเร็จในการตรวจควบคุมการท าการประมงในทะเลที่สามารถจับกุมด าเนินคดีได้เพ่ิมขึ้น 91 
ตัวชี้วัด กตป.3 การเสนอ “โครงการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมง” เข้าประกวดรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(รางวัลขยายผลฯ) 

92 

ตัวชี้วัด กตส.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการแก้ไขปัญหาระบบตรวจสอบย้อนกลับ 93 
ตัวชี้วัด กนป.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 94 
ตัวชี้วัด กนป.2 ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อส านักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ. 
95 

ตัวชี้วัด กนป.3 ระดับความส าเร็จของการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญที่แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

96 

ตัวชี้วัด กนป.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าสรุปสถานการณ์การค้าสินค้าประมงรายเดือนของไทย 98 
ตัวชี้วัด กบม.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลเรือประมง 100 
ตัวชี้วัด กบม.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการ 

สวนสัตว์สาธารณะ 
101 

ตัวชี้วัด กบม.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 102 
ตัวชี้วัด กบม.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

ในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
103 
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(ง) 
 

สารบัญ (ตอ่) 
   

ตัวชี้วัด กบร.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออก 

104 

ตัวชี้วัด กบร.2 ระดับความส าเร็จของการตรวจพบเรือประมงพาณิชย์ออกท าการประมงเกิน ๓๐ วัน 105 
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DOF1 ประสิทธภิาพในการผลิตกุ้งทะเล 10 1
DOF2 ร้อยละของจ ำนวนฟำร์มที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 10 10 10 10 10 10 10 10 2
DOF3 ร้อยละของจ ำนวนโรงงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 10 3
DOF4 จ ำนวนผลงำนวจิยัน ำไปใชป้ระโยชน์ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4
DOF5 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแกป่ระชำชน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7
DOF6 ระดับควำมส ำเร็จในกำรแกไ้ขปัญหำประมงที่ผิดกฎหมำย 10 10 10 10 10 10 10 10 9
DOF7 ระดับควำมส ำเร็จของขอ้เสนอประสิทธภิำพในกำรบริหำรจดักำรพัฒนำ

นวตักรรมของหน่วยงำน
10 10

DOF8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำและกำรด ำเนินกำรตำมแผนขบัเคล่ือน
ยทุธศำสตร์ชำติ

10 11

DOF9 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 10 10 12
ตวัชี้วดับูรณาการ 40 40 40 40 30 40 40 40 40 30 30 30 40 30 50 40 50 40 40 50 50 40 40 50 0 14

(1) J1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรรำยงำนควำมกำ้วหน้ำในระบบ NRMS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14
J2 ระดับความส าเร็จในการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว

แวนนาไมปลอดโรคตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-2558
5 5 5 5 5 18

J3 ร้อยละเฉล่ียของจ านวนหน่วยเบิกจา่ยในสังกดัที่สามารถปฏิบัติงาน
ด้านบัญช ีตามเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานด้านบัญชขีอง
กรมบัญชกีลาง

5 5 5 5 5 5 5 5 5 20

J4 ระยะเวลาที่รายงานผลการด าเนินงานในการบริหารต้นทุนผลผลิต 
ตามเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานด้านบัญชขีองกรมบัญชกีลาง

5 5 5 5 23

J5 ค่าใชจ้า่ยต่อรายได้รวมของงานเงินทุนหมนุเวยีน 5 5 5 5 5 25
J6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA)
35 40 35 40 30 40 35 25 40 30 30 30 35 25 30 35 30 25 25 35 35 35 40 35 26

หมวด 1 6 7 5 7 5 7 6 4 6 5 5 5 6 4 5 6 5 4 4 6 6 5 7 6 29
หมวด 2 6 7 5 7 5 7 6 4 10 5 5 5 6 4 5 6 5 4 4 6 6 5 7 6 33
หมวด 3 6 7 5 7 5 7 6 4 6 5 5 5 6 4 5 6 5 4 4 6 6 5 7 6 37
หมวด 4 6 6 5 6 5 6 6 4 6 5 5 5 6 4 5 6 5 4 4 6 6 10 6 6 41
หมวด 5 5 6 10 6 5 6 5 4 6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 6 5 44
หมวด 6 6 7 5 7 5 7 6 5 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 7 6 47

ตวัชี้วดัการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการตามมาตรา 44

ตวัชี้วดั
หน้าหน่วยงาน
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ตวัชี้วดั

หน้าหน่วยงาน

ตวัชี้วดัที่หน่วยงานเสนอ 40 30 50 50 50 40 30 10 40 40 30 50 30 40 0 20 10 20 30 10 10 40 40 10 50 50
สลก.1 ร้อยละเวลาเฉล่ียของการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบ

สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์กรมประมง
10 50

สลก.2 ร้อยละความถกูต้องของรูปแบบหนังสือราชการที่เสนอเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี

10 52

สลก.3 ร้อยละของการจดัส่งแบบแปลนส่ิงกอ่สร้างตามวตัถปุระสงค์ของ
หน่วยงาน เพื่อจดัท าค าขอต้ังงบประมาณปี พ.ศ.2562 แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด

10 53

สลก.4 ระดับความส าเร็จในการป้องกนัการเกดิเหตุการณ์ไมป่ลอดภัย 10 54
กกม.1 ระยะเวลาเฉล่ียของการด าเนินการตามมาตรการทางปกครอง 10 56
กกม.2 จ านวนเร่ืองของการปรับปรุง แกไ้ข เพิ่มเติมกฎหมายล าดับรอง 

ที่ออกตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558
10 57

(2)

กกม.3 ร้อยละของผลการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และระเบียบของราชการ 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่ก าหนด

10 58

กกจ.1 ความส าเร็จของการจดัท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง
ของบุคลากรกรมประมง

10 59

กกจ.2 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 10 61
กกจ.3 ระยะเวลาในการเสนอแผนแมบ่ทด้านการส่งเสริมความเสมอภาค

ระหวา่งหญิงชาย กรมประมง ประจ าปี 2560 - 2564
10 63

กกจ.4 รายงานการศึกษาวเิคราะห์และขอ้เสนอแนะในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการกระท าผิดวนิัยของเจา้หน้าที่ในสังกดักรมประมง

10 64

กกจ.5 ร้อยละของจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏบิติังาน 10 65
กค.1 ระยะเวลาเฉล่ียที่ใชใ้นการเบิกจา่ยเงินงบประมาณจา่ยตรงเจา้หนี้

ผ่าน PO ในระบบ GFMIS
10 67

กค.2 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการในการน าคู่มอืการจดัหาพัสดุ
โดยวธิตีกลงราคาไปใชใ้นการปฏิบัติงาน

10 69

กค.3 ร้อยละเฉล่ียของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานด้านบัญช ีตามเกณฑ์
การประเมนิผลการปฏิบัติงานด้านบัญชขีองกรมบัญชกีลาง

10 71

กค.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจา่ย รับและน าส่งเงินผ่านระบบ 
KTB Corporate Online

10 73

กค.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบงานคลัง 10 75
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กคส.1 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการเสนอพัฒนาแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการควบคุมการค้าสัตวน์้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตวน์้ า

10 77

กคส.2 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการพัฒนาการแลกเปล่ียนขอมลูสินคาวตัถุ
อนัตรายผานระบบ NSW ในรูปแบบ Single Form

10 79

กคส.3 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการปรับปรุงคู่มอืการควบคุมเรือประมง
ต่างประเทศและการน าเขา้สินค้าประมงต่างประเทศ

10 80

กคส.4 ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการจดัท าคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การควบคุมตรวจสอบการน าเขา้ น าออกและน าผ่านสัตวน์้ า

10 81

กคส.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหนังสือรับรองสุขภาพสัตว ์(Health
 Certificate) สัตวน์้ ามชีวีติส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจนี

10 82

กคพ.1 ระดับความส าเร็จของการศึกษาศักยภาพด้านการประมงโครงการ
ส่งเสริมอาชพีด้านการเกษตรในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

10 83

กคพ.2 ระยะเวลาเฉล่ียแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอ
ของบกลางชว่ยเหลือเยยีวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ

10 84

(3) กคพ.3 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าภายใต้
โครงการพัฒนาเกษตรอนิทรีย ์ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ได้จริง

10 86

กคพ.4 ความส าเร็จของการต้ังจดุสาธติฟาร์มเพาะเล้ียงสัตวน์้ าอนิทรีย์ 10 89
กตป.1 ความส าเร็จในการตรวจควบคุมการท าการประมงในเขตน่านน้ าภายใน

ที่สามารถจบักมุด าเนินคดีได้เพิ่มขึ้น
10 90

กตป.2 ความส าเร็จในการตรวจควบคุมการท าการประมงในทะเลที่สามารถ
จบักมุด าเนินคดีได้เพิ่มขึ้น

10 91

กตป.3 การเสนอ “โครงการพัฒนาการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน
ในการบริหารจดัการทรัพยากรประมง” เขา้ประกวดรางวลัความเป็น
เลิศด้านการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม (รางวลัขยายผลฯ)

10 92

กตส.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท ารายงานการแกไ้ขปัญหาระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลับ

10 93

กนป.1 ระดับความส าเร็จของการจดัท ายทุธศาสตร์กรมประมง 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564)

10 94

กนป.2 ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อส านักงานติดตาม
งานตามนโยบายของ รมว.กษ.

10 95
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กนป.3 ระดับความส าเร็จของการรายงานสถานการณ์สัตวน์้ าเศรษฐกจิที่ส าคัญ
ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 96

กนป.4 ระดับความส าเร็จของการจดัท าสรุปสถานการณ์การค้าสินค้าประมง
รายเดือนของไทย

10 98

กบม.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าขอ้มลูเรือประมง 10 100
กบม.2 ระดับความส าเร็จของการจดัท าคู่มอืการตรวจสอบสถานที่จดัต้ัง

และด าเนินกจิการสวนสัตวส์าธารณะ
10 101

กบม.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจดัท าประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

10 102

กบม.4 ระดับความส าเร็จในการจดัท าคู่มอืการปฏิบัติงานการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า
ในที่จบัสัตวน์้ าซ่ึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

10 103

กบร.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มอืการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
ศูนยค์วบคุมการแจง้เรือเขา้ออก

10 104

กบร.2 ระดับความส าเร็จของการตรวจพบเรือประมงพาณิชยอ์อกท าการประมง
เกนิ ๓๐ วนั

10 105

(4) กบร.3 ระดับความส าเร็จในการจดัท าคู่มอืแนวทางการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
เกี่ยวกบัการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวงัการท าการประมงด้วยระบบ
ติดตามเรือ

10 106

กปต.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าความตกลงกบัต่างประเทศ 10 107
กปต.2 ระดับความส าเร็จในการจดัท าโครงการความร่วมมอืด้านการประมง 10 109
กปต.3 ระยะเวลาเฉล่ียการขออนุมติัตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว
10 110

กปต.4 ระดับความส าเร็จในการเขา้เป็นภาคีความตกลง Agreement to 
Promote Compliance with International Conservation and 
Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 
1993 ของประเทศไทย

10 112

กปต.5 ระยะเวลาที่จดัท าคู่มอื “แนวทางการด าเนินความร่วมมอืกบัต่างประเทศ
เพื่อป้องกนั ยบัยั้ง และขจดัการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม" (Guidelines for International Cooperation to 
Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) Fishing)

10 114
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กผง.1 ร้อยละของงบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ได้รับการจดัสรรเพิ่มขึ้น 10 116
กผง.2 ร้อยละเฉล่ียของการเบิกจา่ยงบประมาณรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้น 10 117
กผง.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง 10 118

กมป.1 ระดับความส าเร็จในการจดัท าเอกสารความต้องการของระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพื่อการสืบค้นในการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและเชื่อมโยงขอ้มลูตลอดสายการผลิตสินค้าประมง

10 120

กมป.2 ระดับความส าเร็จในการจดัท าระบบงานโปรแกรมเพิ่มประสิทธภิาพ
การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเล้ียง

10 122

กมป.3 ระดับความส าเร็จในการเปิดขอบขา่ยให้การรับรองฟาร์ม ตามมาตรฐาน 
มกษ.7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืที่ดีส าหรับ
ฟาร์มเล้ียงสัตวน์้ าจดื

10 124

กมป.4 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง Checklist การตรวจประเมนิ
เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าอนิทรีย์

10 126

กอส.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยกีารจดัการหลังการจบัสัตวน์้ า

10 128

(5) กอส.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนากลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตวน์้ าพื้นเมอืง
ให้ได้รับการรับรองสุขลักษณะโรงเรือนในการผลิตอาหาร (GMP)

10 130

กพท.1 ระดับความส าเร็จในการตรวจประเมนิด้านสุขอนามยัในการดูแลรักษา
สัตวน์้ า และการเกบ็รักษาสัตวน์้ าในเรือประมง

10 131

กปจ.1 ร้อยละเฉล่ียของปริมาณการจบัสัตวน์้ าต่อหน่วยลงแรงในแหล่งน้ าจดื
เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ าปิดขนาดใหญ่ 7 แหล่ง

10 133

กปจ.2 การประเมนิความชกุชมุของทรัพยากรสัตวน์้ าจดื 22 แหล่ง 10 134
กพก.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ์สัตวน์้ า 10 137
กพก.2 ระดับความส าเร็จของการผลิตพ่อแมพ่ันธุ์สัตวน์้ าพันธุ์ปรับปรุง 10 139
กพก.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาสัตวน์้ าพันธุ์ปรับปรุง 10 140
กพส.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเขา้ด าเนินการตรวจ

รับรองสุขอนามยัสถานประกอบการส่งออกสัตวน์้ า
10 141

กพอ.1 ระดับความส าเร็จของการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
วา่ขายได้ในประเทศไทย (อาหารสัตวน์้ า) (Certificate of Free sale)

10 142

ศทส.1 ระดับความส าเร็จในการใช ้BI รายงานขอ้มลู Fishing Info ผ่านเวบ็ไซต์ 10 144
ศทส.2 ระดับความส าเร็จในการใชง้านระบบการออกหนังสือก ากบัการซ้ือขาย

สัตวน์้ า (MCPD) ด้วยอเิล็กทรอนิกส์
10 146
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ศทส.3 ระดับความส าเร็จของการจดัท าและพัฒนา Mobile Application 
ห้องสมดุปลาสวยงามและพรรณไมน้้ า

10 148

ศทส.4 จ านวนขอ้มลูเชงิพื้นที่และแผนที่ด้านการประมงที่น าส่งเขา้ระบบ 
Agri Map online

10 150

สปก.1 ระดับความส าเร็จของการจดัเกบ็พิกดัต าแหน่งขอ้มลูเชงิพื้นที่
ด้านการประมงผ่านระบบภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการประมง
ผ่านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต (Fisheries map)

10 151

สปก.2 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงขอ้มลูทะเบียนผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
ผ่านระบบภูมศิาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการประมงผ่าน
เครือขา่ย (Fisheries Map)

10 153

สปก.3 ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เขา้มารับบริการในศูนยเ์รียนรู้
การเพิ่ม ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร

10 155

สปก.4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม มกีารน าความรู้ที่ได้ไปใชป้ระโยชน์
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

10 157

กพจ.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง

10 159

(6) กปน.1 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนรายงานตามขอ้มติมาตรการอนุรักษ์
และจดัการของ IOTC ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

10 161

กปน.2 ร้อยละของชาวประมงที่มคีวามเขา้ใจในคู่มอืการท าประมงนอกน่านน้ า
ส าหรับชาวประมงและสามารถปฏิบัติได้ถกูต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่
ระบุไวใ้นคู่มอื

10 163

กปน.3 ร้อยละความส าเร็จในการรับแจง้เขา้และออกจากท่าเทียบเรือประมงของ
เรือประมงนอกน่านน้ าไทย และเรือขนถา่ยสัตวน์้ าหรือเรือเกบ็รักษา
สัตวน์้ า ที่ออกไปขนถา่ยสัตวน์้ าหรือเกบ็รักษาสัตวน์้ านอกน่านน้ าไทย 
ได้ทันตามก าหนดเวลา

10 165

กปน.4 ร้อยละความส าเร็จในการติดตามและเฝ้าระวงัการท าการประมงและ
การขนถา่ยสัตวน์้ า ของเรือประมงนอกน่านน้ าไทย และเรือขนถา่ย
สัตวน์้ าหรือเรือเกบ็รักษาสัตวน์้ า ที่ออกไปขนถา่ยสัตวน์้ าหรือเกบ็รักษา
สัตวน์้ านอกน่านน้ าไทย ผ่านระบบติดตามเรือ (VMS)

10 167

กปน.5 ร้อยละของจ านวนเที่ยวเรือขนถา่ยสัตวน์้ าที่ด าเนินการตรวจสอบสัตวน์้ า 10 169
รวมตวัชี้วดั 8 7 8 7 8 7 7 10 7 8 8 8 8 9 10 7 10 10 10 8 9 8 7 9 7
รวมน้ าหนัก 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70

หมายเหตุ :   DOF = ตัวชีว้ัดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการตามมาตรา 44
                 J     = ตัวชีว้ัดบรูณาการ
                ***กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า จะมีค่าน้ าหนัก 70 คะแนน (ไม่วัดตัวชีว้ัด J6 (PMQA) เน่ืองจากเปน็หน่วยงานใหม่ ไม่ได้เปน็คณะท างานฯ (PMQA)***



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 1 
 

dd 

 
 
ตัวช้ีวัด DOF1  : ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล 

หน่วยวัด :  ตัน/ลูกกุ้งล้านตัว 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ประสิทธิภาพของการผลิตกุ้งทะเลวัดจากปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเทียบกับปริมาณ  

ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่ปล่อยย้อนหลัง 3 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ Shrimpcenter 

สูตรการค านวณ  :  

1. ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมรายเดือน 

a = 
b 
c 

   
โดยที ่

a = ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม รายเดือน (ตัน/ลูกกุ้งล้านตัว) 
b = ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในระบบ Shrimpcenter (ตัน) 
c = จ านวนลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในระบบ Shrimpcenter ที่ปล่อยย้อนหลัง 3 เดือน (ล้านตัว) 

2. ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพการผลิต 
กุ้งขาวแวนนาไมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ตัน/ลูกกุ้ง
ล้านตัว 

<6.27 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าชายฝั่ง 
 โทรศัพท์ภายใน 6201 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล  โทรศัพท์ภายใน 6102 
  

รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามมาตรา 44 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 2 
 

ตัวช้ีวัด DOF2 :  ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละของจ านวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน หมายถึง การด าเนินงานตรวจประเมินฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่กรมประมงให้การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในปี 2560 ได้แก่ มาตรฐาน 
CoC,GAP,Safety Level,GAP ,มกษ.7401 7426 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า 
พ.ศ. 2557 สถานกักก้ันสัตว์น้ าและซากสัตว์น้ า พ.ศ. 2556 

สูตรการค านวณ  :  

ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
=    จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน    X 100 

                        จ านวนฟาร์มเป้าหมายท้ังหมดตามเอกสารงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <87 87 89 91 93 95 

เงื่อนไข : 
เป็นการตรวจประเมินฟาร์มเพ่ือเข้าสู่กระบวนการการรับรองมาตรฐาน ทั้งที่เป็นการตรวจเพ่ือ

การรับรองรายใหม่ ตรวจเพื่อต่ออายุ และตรวจติดตามฟาร์มเดิม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
  ใช้ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานจากกองแผนงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทรศัพท์ภายใน 1119 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางวรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์  โทรศัพท์ภายใน 1120 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: 1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 

2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
4. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
5. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
6. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
7. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
8. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
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ตัวช้ีวัด DOF3 : ร้อยละของจ านวนโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละของจ านวนโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน หมายถึง จ านวนโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์

เพ่ือการส่งออกที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP ต่อจ านวนโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เพ่ือการ
ส่งออกที่จดทะเบียนทั้งหมด ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ (ทั้งนี้ จ านวนโรงงานทั้งหมดอาจไม่คงที่ 
เนื่องจากมีการจดทะเบียนเพ่ิม/ยกเลิกได้ในแต่ละปี) 

สูตรการค านวณ : 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ก าหนดชว่งปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <96 96 97 98 99 100 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
ใช้ข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานจากกองแผนงาน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน 13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกิ่งเดือน สมจิตต์  โทรศัพท์ภายใน 13402 
  

ร้อยละของจ านวนโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

   =   จ านวนโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน  x 100 
จ านวนโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เป้าหมายทั้งหมดตามเอกสารงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัด DOF4  :   จ านวนผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด : เรื่อง 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 ผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนาที่กลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ เกษตรกร ประชาชน ภาคเอกชน ผู้สนใจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์  โดยประเมินผลจาก
เกษตรกรที่น าไปใช้ประโยชน์ ปริมาณผลผลิตที่ได้ รายได้ที่เพ่ิมขึ้นระหว่างก่อนและหลังการน าผลิตภัณฑ์ใหม่
หรืองานวิจัยหรือองค์ความรู้ไปใช้ โดยไม่ค านึงว่าผลงานวิจัยสิ้นสุดปีใด 

 มีผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 การวัดผลส าเร็จของผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าใช้ประโยชน์ต้องมีหลักฐานถูกต้องและ

ครบถ้วนส าหรับผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง ดังนี้ 
กรณีที่ 1 : มีการใช้ประโยชน์โดยเกษตรกร หรือภาคเอกชน ฯลฯ 

หลักฐาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

และมีการด าเนินการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
3 มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
4 สรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
5 มีหลักฐานครบถ้วน และส่งในระยะเวลาที่ก าหนด 

กรณีที่ ๒ : การบริหารจัดการ ควบคุมและส่งเสริม ฯลฯ  
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

1 ระบุประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียน ฯลฯ 
2 ค้นคว้า รวบรวมผลงานวิจัยแล้วเสร็จในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
3 มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในข้อ 1 
4 สรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
5 มีหลักฐานครบถ้วนและมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่

ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 1. ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
ระดับคะแนน 0 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนเรื่อง 0 1 2 

 2. ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบจ านวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
ระดับคะแนน 0 คะแนน 5 คะแนน 

จ านวนเรื่อง 0 1 
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วิธีการประเมินผล : 
กรณีที่ 1 

1. หน่วยงานมีผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์  
โดยส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในปีที่ผ่านๆ มา หรือในปีปัจจุบัน  

2. มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายและมีการด าเนินการ 
ถ่ายทอดผลงานวิจัย หรือ การถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ  

3. มีการน าไปใช้ประโยชน์/ผลงานจากผู้รับการถ่ายทอด  
4. สรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
5. หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมหลักฐานการด าเนินงานให้ครบถ้วน และส่งกองแผนงาน 

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
กรณีที่ 2 

1. หน่วยงานมีประเด็นปัญหา  ข้อขัดแย้ง  ข้อร้องเรียน 
2. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ  
3. มีการน าผลงานวิจัยมาแก้ปัญหา  ข้อขัดแย้ง  ข้อร้องเรียน  
4. สรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่ก าหนด 
5. หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงาน พร้อมหลักฐานการด าเนินงานให้ครบถ้วน  

และส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 
เงื่อนไข : 

1. มีผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 9 หนว่ย ได้แก่ 
 - กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) กองวิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดื (กพจ.)  
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กพช.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (กปจ.) กองวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า (กพก.)  หน่วยงานละ 2 เรื่อง 
 - กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (กอส.) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง (กตส.) และกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า (กพอ.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า (กพส.)  
หน่วยงานละ 1 เรื่อง 

3. นอกจากรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดนี้ จะต้องมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
ของแต่ละเรื่อง ตามหัวข้อดังนี้ 
 - ชื่องานวิจัย 
 - วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 - ประเภทงานวิจัย (พ้ืนฐาน/ประยุกต์/วิจัยและพัฒนา) 
 - วันที่เผยแพร่งานวิจัย 
 - ช่องทางการเผยแพร่ 
 - ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ประชาชน/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
 - ระยะเวลาที่น าไปใช้ 
 - มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินผลลัพธ์เปรียบเทียบก่อน-หลัง การน างานวิจัยไปใช้ เช่น ผลผลิต 
ต้นทุน รายได้ หรือ อื่น ๆ /หรือ ผลจากการประกาศใช้มาตรการ กฎ ระเบียบ   
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 - ความสอดคล้องของผลประโยชน์ที่ได้รับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 - ความสอดคล้องของงานวิจัยที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและตัวชี้วัดของกระทรวง 
 - งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ หรืองานวิจัยที่ได้รับรางวัล หรือมีการจดสิทธิบัตร  
หรือ ยกระดับเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน (ถ้ามี) 

๔. ผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ของแต่ละเรื่องจะต้องประกอบด้วยหลักฐาน ดังนี้ 
 
กรณีที่ 1 - ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว  
 - กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งผ่านเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม ดูงาน  
การประชุม การจัดนิทรรศการ หรืออ่ืน ๆ 
 - กลุ่มผู้น าไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ได้รับประโยชน์ เช่น รายชื่อเกษตรกร สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย (บุคคล/กลุ่ม) ที่น ามาใช้ประโยชน์ ภาพถ่าย หลักฐานต่าง ๆ เป็นต้น 
 - สรุปประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
กรณีที่ 2 -ประเด็นปัญหา  ข้อขัดแย้ง  ข้อร้องเรียน 
 -ผลงานวิจัยแล้วเสร็จในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

 -มีการน าผลงานวิจัยมาแก้ปัญหา  ข้อขัดแย้ง  ข้อร้องเรียน อาจออกเป็นมาตรการ กฎ 
ระเบียบ  เป็นต้น 
 -สรุปประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน  3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย  โทรศัพท์ภายใน  3508 

หน่วยงานที่ด าเนินการ :  
1. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) 
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (กพจ.) 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กพช.) 
4. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (กอส.) 
5. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) 
6. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (กปจ.) 
7. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า (กพก.) 
8. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า (กพส.) 
9. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า (กพอ.) 
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ตัวช้ีวัด DOF5 : ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
การด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หมายถึง การด าเนินงาน

ตามท่ีหน่วยงานจัดท าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละช่วงเวลา และด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการแจ้งข่าวเพ่ือเตือนหรือแจ้งมาตรการที่ก าลังจะมีผลใช้
บังคับ และมีผลกระทบต่อประชาชน ตลอดจนการชี้แจงแก้ข่าว แจ้งข่าวให้ความรู้เพ่ือให้ประชาชนทราบว่า
หน่วยงาน หรือรัฐบาลจะด าเนินการเรื่องใด อย่างไร มุ่งหมายจะแก้ปัญหาใด การด าเนินการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไร ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงความถูกต้องข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อ
ความจ าเป็นที่จะให้ประชาชนมีความรับรู้ความเข้าใจ และการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล โดยพิจารณาการ
ใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การด าเนินงาน : 
ด าเนินการตามแบบของส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไม่รายงานผลตามแผน 
1 ด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ตั้งไว้ได้ไม่ครบถ้วนตามแผน

ที่ตั้งไว้น้อยกว่าร้อยละ 100 
5 ด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ตั้งไว้ ได้ครบถ้วนตามแผน

ที่ตั้งไว้ได้ครบ ร้อยละ 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ก าหนดให้ส านักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ

จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของหน่วยงานที่มีแผนงาน
ก าหนดไว้ 

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่มีแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก าหนดไว้ ให้
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน โดยจัดส่งให้ส านักงานเลขานุการกรม ทราบภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์  โทรศัพท์ 094 929 1619 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. ส านักงานเลขานุการกรม 
2. กองกฎหมาย 
3. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
4. กองตรวจการประมง 
5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
6. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
7. กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
8. กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
9. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน

เพ่ือการสืบค้น 
10. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
11. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
12. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
13. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
14. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
15. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
16. ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัด DOF6 : ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
การด าเนินการตามแนวทางท่ีสหภาพยุโรปได้เสนอแนะในด้านต่างๆ ครบถ้วน โดยพิจารณาจาก

การประกาศของสหภาพยุโรป หลังจากการพิจารณาแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของไทย  
มี 3 สถานะ ได้แก่ สถานะใบเขียว สถานะใบเหลือง สถานะใบแดง ซึ่งกรมประมงจะพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการรักษาสถานะใบเหลือง และวัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ Road Map รวมทั้ง
ด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนปี 2560 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
1. กรมประมงยังคงรักษาสถานะใบเหลือง 
2. มีการด าเนินงานตามแผน Road Map ทั้ง 3 ด้านที่กรมประมงเป็นเจ้าภาพ 

2.1 ด้านกฎหมาย 2.2 ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมง 
2.3 ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ 

3. เอกสารประกอบผลการด าเนินงานตามแผน Road Map แต่ละด้านประกอบครบถ้วน 
ในแต่ละรายการที่ก าหนดไว้ตาม Road Map 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไม่รายงานผลตามแผน 
1 -  รักษาสถานะใบเหลือง 

- วัดความส าเร็จด าเนินการตามแผน Road Map ไดไ้ม่ครบถ้วนตามแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100 
5 -  รักษาสถานะใบเหลือง 

- วัดความส าเร็จด าเนินการตามแผน Road Map ไดค้รบถ้วนตามแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  โทรศัพท์ภายใน  2100 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  โทรศัพท์ภายใน  2100 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. กองกฎหมาย  

2. กองควบคุมสินค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต  
3. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  
4. กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ  
5. กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง  
6. กองประมงต่างประเทศ  
7. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
8. กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 10 
 

ตัวช้ีวัด DOF7 : ระดับความส าเร็จของข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
ของหน่วยงาน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

 หน่วยงานจัดท าข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น  
การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์การ เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมายการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมี
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

 หน่วยงานที่มีผลงานด้านนวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ 
สามารถเสนอผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เสนอชื่อนวัตกรรมแต่ไม่ผ่านการประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
1 เสนอชื่อนวัตกรรมและผ่านการประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร. 
5 มีการสรุปผลการด าเนินงานครบถ้วน 

 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  การจัดท ารายงานข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
หน่วยงานที่เสนอขอให้ด าเนินการตามรายละเอียดประกอบการประเมิน ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง 
2. หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น 
3. วัตถุประสงค์ 
4. การด าเนินการ 
5. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
6. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
7. รูปภาพประกอบ 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายเสรี เรือนหล้า  โทรศัพท์ภายใน  4404 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบัณฑิต กุลละวณิชย์  โทรศัพท์ภายใน  4404 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง   

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 11 
 

ตัวช้ีวัด DOF8 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าและการด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจด าเนินการจัดท าแผนในภารหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นการวัดผล
การด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวัดจากผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 กรมประมง โดยกองแผนงาน จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และ
ผลักดันแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมแ่ล้วเสร็จ 
1 จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ  

แต่ไม่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100 
5 จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ 

สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนร้อยละ 100 
 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. มีแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมประมง 
2. มีเป้าหมายที่ส าคัญ สามารถวัดผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อสามารถผลักดันแผนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมประมง 
3. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต โครงการ เป็นรอบ 5 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน 
 
 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ  โทรศัพท์ 0 2940 6202 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : กองแผนงาน   



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 12 
 

ตัวช้ีวัด DOF9 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 (สลก. กกม. กกจ. กค. กคส. กคพ. กตส. กนป. กบม. กบร. กปต. กผง. 
กมป. กพช. กพท. กปจ. กพก. กพอ. ศทส. สปก. กพจ. กปน.) 

  ร้อยละ 20 (กตป. กอส. กพส.) 

ค าอธิบาย :   
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ  

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด 
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เช่น กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กองวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจะรวบรวมงบประมาณของกอง/ศูนย์/สถานี โดย
จะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. 

 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 หากมี 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอดงบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานใน
การค านวณ 

สูตรการค านวณ : 
 

 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
                           = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 
                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ ต่ ากว่า 94 94 95 96 97 98 ขึ้นไป 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 13 
 

เงื่อนไข : 
1. ก าหนดระดับคะแนน 3 เท่ากับร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
2. การค านวณงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ฝากเบิกจ่ายกับหน่วยงานอ่ืนที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค 

เช่น กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าประมง (กบร.) จะพิจารณารายจ่ายภาพรวมของ กบร. 
ส่วนกลางรวมกับที่จัดสรรให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคแต่ฝากเบิกกับหน่วยงานอ่ืนของกรมประมงในส่วน
ภูมิภาค 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
กองแผนงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจากระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และติดตาม

งบประมาณ 
 โทรศัพทภ์ายใน 3502 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : ทุกหน่วยงาน   

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด J1 : ร้อยละความส าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

 งานวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 
System : NRMS) เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณของ
ประเทศซึ่งระบบดังกล่าวน ามาใช้กับงานวิจัยที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน 

 หน่วยงานวิจัยที่มีงานวิจัยในระบบ NRMS เพ่ือ วช. จักได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายวิจัยและนวัตกรรม (นวนช.) และส านักงบประมาณ 

1. ปีงบประมาณ 2560 รายงานความก้าวหน้างานวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ  
NRMS เป็นรายเดือน (ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน) โดยรายงานในไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๐) และไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 

2. ปีงบประมาณ 2551 - 2559 รายงานความก้าวหน้างานวิจัยในระบบ NRMS 
เป็นรายไตรมาส (ภายในวันที่ 25 ของเดือน) โดยรายงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาส 4 

สูตรการค านวณ : 

ข้อ 1     S1=a1+a2+a3
3(b1)

x100 

โดยที ่ S1 = ร้อยละความส าเร็จของรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและการใช้จ่าย
งบประมาณ ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  a1 = จ านวนงานวิจัยที่มีการรายงานในระบบ NRMS ในเดือนที่ 1 ของไตรมาส 
  a2 = จ านวนงานวิจัยที่มีการรายงานในระบบ NRMS ในเดือนที่ 2 ของไตรมาส 
   a3 = จ านวนงานวิจัยที่มีการรายงานในระบบ NRMS ในเดือนที่ 3 ของไตรมาส 

b1 = จ านวนงานวิจัยที่ปรากฏในระบบ NRMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ข้อ 2    S2 = c

b2
x100 

โดยที ่   S2 = ร้อยละความส าเร็จของการรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS  
   ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ 

C = จ านวนงานวิจัยที่มีการรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS ไตรมาสที่ ๓ 
หรือไตรมาส ๔ 

   b2 = จ านวนงานวิจัยที่ปรากฏในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2551 - 2559 
   ในไตรมาส ๓ หรือไตรมาส ๔ 

  

ตัวช้ีวัดบูรณาการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนโดยต่ ากว่าร้อยละ 80  คือ 0 คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้ 

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

ร้อยละ <80 80 85 90 95 100 

วิธีการประเมินผล: 
1. หน่วยงานรายงานในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2560 เป็นรายเดือนโดยพิมพ์หน้าจอจากระบบและ

ค านวณตามสูตร 1 เมื่อครบไตรมาส พร้อมสรุปตามแบบสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่รายงานความก้าวหน้า
ในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2560 

2. หน่วยงานรายงานในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2551 - 2559 เป็นรายไตรมาส โดยพิมพ์หน้าจอจาก
ระบบ และค านวณตามสูตร 2 เมื่อครบไตรมาส พร้อมสรุปตามแบบสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่รายงาน
ความก้าวหน้าในระบบ NRMS ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ 

3. หน่วยงานส่งหลักฐานตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 2560 และ
วันที่ 30 กันยายน 2560 ตามล าดับ 

4. ผู้อ านวยการกอง ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กับ ผอ.ศูนย์ และผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิจัย  โทรศัพท์ภายใน 3508 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
4. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
5. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
6. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
7. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
8. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
9. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 

  

 
 



 
แบบสรปุรายชื่อโครงการวิจัยทีร่ายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2551 - 2559 

หน่วยงาน (ระดบักอง).........................................................(ไตรมาสที่ ……) 
 

ล าดับที่ รหัสทะเบียนวิจัย 
รหัสข้อเสนอการวิจัย  

๑๓ หลัก ในระบบ NRMS 
ชื่อโครงการ 
(ปัจจุบัน) 

การปิดโครงการ 
(๒๐)/(๓๐)/(๘) การรายงาน 

ในกล่อง
ข้อความ 

(ระบบ NRMS) 

รายงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การแนบไฟล์ 
ในระบบ NRMS 

ผู้รับผิดชอบ* 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าโครงการ 

และคณะ สถานะงาน 
ในระบบ 
NRMS 

การ
ตรวจสอบ
สถานะงาน 

a* b* c* 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

หมายเหตุ: = มีการรายงาน/ถูกต้อง = ไม่มีการรายงาน/ไม่ถูกต้อง - = ไม่ม ี
 a*= ไฟล์สรุปผลการด าเนินงาน (กรณีปิดโครงการ สถานะงาน (30)) 
 b*= ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (กรณีปิดโครงการ สถานะงาน (8)) 
 c*= ไฟล์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัยครั้งล่าสุด เช่น ชื่อเรื่อง, ผู้ด าเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย, การขยายระยะเวลา และการยกเลิกโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ* คือ ผู้ที่สามารถรับผิดชอบจนงานวิจัยแล้วเสร็จในกรณีดังต่อไปน้ี 
 ๑) หัวหน้าโครงการวิจยั 
 ๒) ผู้ร่วมวิจัยคนใดคนหนึ่งในคณะผู้วิจัย 
 ๓) ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากคณะผู้วิจัย
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แบบสรปุรายชื่อโครงการวิจัยทีร่ายงานความก้าวหน้าในระบบ NRMS ปีงบประมาณ 2560 

หน่วยงาน (ระดบักอง).........................................................(ไตรมาสที่ ……) 
 

ล าดับที่ รหัสทะเบียนวิจัย 
รหัสข้อเสนอการวิจัย  

๑๓ หลัก ในระบบ NRMS 
ชื่อโครงการ 
(ปัจจุบัน) 

การปิดโครงการ 
(๒๐)/(๓๐)/(๘) การรายงาน 

ในกล่อง
ข้อความ 

(ระบบ NRMS) 

รายงาน 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การแนบไฟล์ 
ในระบบ NRMS 

ผู้รับผิดชอบ* 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าโครงการ 

และคณะ สถานะงาน 
ในระบบ 
NRMS 

การ
ตรวจสอบ
สถานะงาน 

a* b* c* 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

หมายเหตุ: = มีการรายงาน/ถูกต้อง = ไม่มีการรายงาน/ไม่ถูกต้อง - = ไม่ม ี
 a*= ไฟล์สรุปผลการด าเนินงาน (กรณีปิดโครงการ สถานะงาน (30)) 
 b*= ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (กรณีปิดโครงการ สถานะงาน (8)) 
 c*= ไฟล์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัยครั้งล่าสุด เช่น ชื่อเรื่อง, ผู้ด าเนินงาน/สัดส่วนการวิจัย, การขยายระยะเวลา และการยกเลิกโครงการ 
 ผู้รับผิดชอบ* คือ ผู้ที่สามารถรับผิดชอบจนงานวิจัยแล้วเสร็จในกรณีดังต่อไปน้ี 
 ๑) หัวหน้าโครงการวิจยั 
 ๒) ผู้ร่วมวิจัยคนใดคนหนึ่งในคณะผู้วิจัย 
 ๓) ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากคณะผู้วิจัย 
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ตัวช้ีวัด J2 : ระดับความส าเร็จในการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-2558 

หน่วยวัด  : จ านวนฟาร์ม 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :   
 ปัจจุบันมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-2558 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี

ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานทั่วไป และจะถูกประกาศเป็นมาตรฐานบังคับ 
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี ส าหรับ
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นมาตรฐานที่ก าหนดมาเพ่ือให้ฟาร์มเพาะฟักที่ผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม (ระยะนอ
เพลียส) มีคุณภาพดีและปลอดจากโรคที่ก าหนด โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญที่ต้องมีเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค ที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติใน
กระบวนการผลิตเพ่ือการควบคุมโรคของฟาร์ม, ขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคภายใน
ฟาร์มและจากฟาร์มไปสู่ภายนอก และคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Manual) ด้วยเหตุนี้
ฟาร์มที่จะยื่นค าขอการรับรองจะต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวมาแนบเป็นหลักฐานประกอบการค าขอ
การรับรอง ซึ่งข้อก าหนดเกี่ยวกับคู่มือนี้เป็นเรื่องใหม่ท่ีฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมส่วนใหญ่ไม่เคยมีมาก่อน 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ส าคัญของกรมประมงในการช่วยเตรียมพร้อมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดท าคู่มือตามที่ปฏิบัติงานได้จริงในฟาร์ม ซึ่งกรมประมงได้จัดท าเอกสารแนวทางในการเขียนคู่มือประจ า
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคไว้เป็นต้นแบบ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าเอกสารแนวทาง
ดังกล่าวมาจัดท าคู่มือประจ าฟาร์มของตนเองได้ 

 กรมประมงมีแผนด าเนินการให้ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส สามารถจัดท า
คู่มือประจ าฟาร์มดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-
2558 จ านวนทั้งสิ้น ๔๗ ฟาร์ม ซึ่งกระจายไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ดังนี้ 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (กพช.) จ านวน ๓๕ ฟาร์ม กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์
น้ า (กพส.) จ านวน ๑ ฟาร์ม กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จ านวน ๖ ฟาร์ม และกองวิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์น้ า (กพอ.) จ านวน ๕ ฟาร์ม ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมชี้แจงแนว
ทางการจัดท าคู่มือประจ าฟาร์มไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และเจ้าหน้าที่จะต้องน าแนวทางในการ
เขียนคู่มือไปช่วยให้ฟาร์มในพ้ืนที่รับผิดชอบสามารถจัดท าคู่มือประจ าฟาร์มและปฏิบัติงานตามคู่มือ ให้พร้อม
รับการตรวจรับรองฟาร์มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7432-2558 และจะต้องยื่นค าขอรับรองฟาร์ม
ตามมาตรฐานนี้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ฟาร์ม ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ฟำร์มมีคู่มือและยื่นค ำขอกำรรับรอง จ ำนวนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๓๐ ฟำร์ม 
1 ฟำร์มมีคู่มือและยื่นค ำขอกำรรับรอง จ ำนวน ๓๑ - ๓๕ ฟำร์ม 
2 ฟำร์มมีคู่มือและยื่นค ำขอกำรรับรอง จ ำนวน ๓๖ - ๔๐ ฟำร์ม 
3 ฟำร์มมีคู่มือและยื่นค ำขอกำรรับรอง จ ำนวน ๔๑ - ๔๕ ฟำร์ม 

4 ฟำร์มมีคู่มือและยื่นค ำขอกำรรับรอง จ ำนวน ๔๖ - ๕๐ ฟำร์ม 

5 ฟำร์มมีคู่มือและยื่นค ำขอกำรรับรอง จ ำนวนมำกกว่ำ ๕๐ ฟำร์ม 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
 จ านวนใบค าขอรับรองฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคที่แนบคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
ฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค และผ่านการทวนสอบค าขอแล้ว 

 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
 ตารางตรวจสอบสถานะ/แก้ไขใบค าขอ จากโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (วันที่รับค าขอ) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน

สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 โทรศัพท์ภายใน 14520 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต  โทรศัพท์ภายใน 14514 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 

2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
3. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
4. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
5. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
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ตัวช้ีวัด J3  : ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดที่สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี  
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดที่สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง หมายถึง ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายใน
สังกัดในส่วนภูมิภาคที่สามารถด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
กรมบัญชีกลางได้ครบถ้วน ถูกต้อง ในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส ความรับผิดชอบ ของการจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินของกรมประมง จ านวน 9 กอง ได้แก่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจการ
ประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กอง
วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า โดยเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี 
ประกอบด้วย 
 เรื่องที่ 1  ความถูกต้อง 

1.1  ความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองในช่อง “ยอดยกไป” พร้อมทั้งมี
ความถูกต้อง ดังนี้  บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีเงินฝากคลัง  บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ  บัญชี
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีครุภัณฑ์ 

1.2  งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ที่มียอดคงค้าง ยกเว้น บัญชีพักรอเคลียริ่ง บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

1.3 ความถูกต้องเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ 
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ 2560   

เรื่องท่ี 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ 
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง โดยจัดท า

รายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือนกันยายน 2560 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะ
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เช่น ลง 
website หรือ ปิดประกาศในที่สาธารณะ ซึ่งรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงิน
ฝากธนาคาร  บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  บัญชีใบส าคัญค้าง
จ่าย  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 
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เรื่องท่ี 3 ความรับผิดชอบ 
3.1 การจัดส่งงบทดลองประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือนภายใน
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป)   

 

โดยมีวิธีวัดผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. กองรวบรวมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านบัญชีในเรื่องที่ 1 เรื่องท่ี 2 และเรื่องที่ 3.1 ของหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทุกหน่วยงานส่งกองคลังให้
ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด สิ้นสุดภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560  

วัดผลการด าเนินงานจากจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดที่สามารถด าเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและแนบเอกสารได้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในเรื่องท่ี 1 – เรื่องท่ี 
3.1 ได้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนดทุกเรื่อง ทุกข้อ เทียบกับจ านวนหน่วย
เบิกจ่ายทั้งหมด 

สูตรการค านวณ : 
 X = Y / Z * 100  
 X = ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดที่สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ตาม

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 
 Y = จ านวนหน่วยเบิกจ่ายที่สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลางได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกเรื่อง ทุกข้อ 
 Z =  จ านวนหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

ร้อยละ <75.00 75.01-
80.00 

80.01 – 
85.00 

85.01 – 
90.00 

90.01 – 
95.00 

95.01 - 
100 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 รายงานผลการด าเนินงานของกองต่าง ๆ ที่มีหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดส่วนภูมิภาค จ านวน  
9 กอง ได้แก่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กองตรวจการประมง กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  
และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางภรพิชญา สโมสร  โทรศัพท์ภายใน 3401 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. กองตรวจการประมง 

2. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
4. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
5. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
6. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
7. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
8. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
9. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
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ตัวช้ีวัด J4 : ระยะเวลาที่รายงานผลการด าเนินงานในการบริหารต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 
ระยะเวลาที่รายงานผลการด าเนินงานในการบริหารต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง หมายถึง วันที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
และการใช้ประโยชน์จากต้นทุน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จาก
ต้นทุนส่งกองคลังภายในเวลาที่ก าหนด เป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของการบริหารต้นทุนผลผลิตของ 
กรมประมงของกองต่าง ๆ ที่รับผิดชอบจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนผลผลิตของกรมประมง 
จ านวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเกณฑ์การประเมินผลในการบริหารต้นทุนผลผลิต ได้แก่  
                 เรื่องท่ี 4 ความมีประสิทธิผล               

    4.1 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปี 2559  
    4.2 การเปรียบเทียบการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
    4.3 การเปิดเผยรายงานต้นทุนใน website 
    4.4 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2560 
    4.5 การรายงานผลตามแผนฯ และการใช้ประโยชน์จากต้นทุน 

  โดยหน่วยงานดังกล่าว รับผิดชอบด าเนินการข้อ 4.4- 4.5 ให้แล้วเสร็จและวัดผลการ
ด าเนินงานจากวันที่ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลัง 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลัง
หลังวันที่ 18 กันยายน 2560  

1 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลังใน
วันที่ 18 กันยายน 2560  

2 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลังใน
วันที่ 17 กันยายน 2560  

3 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลังใน
วันที่ 16 กันยายน 2560  

4 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลังใน
วันที่ 15 กันยายน 2560  

5 ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ให้กองคลัง
ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560  
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ ของส านักงาน
เลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางภรพิชญา สโมสร  โทรศัพท์ภายใน 3401 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. ส านักงานเลขานุการกรม 

2. กองการเจ้าหน้าที่ 
3. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัด J5 :  ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมของงานเงินทุนหมุนเวียน 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย     : 

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ประจ าปี 2560 ได้มี
การก าหนดตัวชี้วัดเรื่อง ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมของงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาและ
ประสิทธิผลต่อการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกรมประมงต่อไป ด้านการบริหารทุนหมุนเวียนใน
การผลิต พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  

1. ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายประจ าปีบัญชี 2560 ตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมค่า
เสื่อมราคาหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มในระหว่างปีนอกเหนือจากการประมาณการ 

2. รายได้รวม หมายถึง ผลรวมของรายได้ประจ าบัญชี 2560 จากการจ าหน่ายพันธุ์ปลา  
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้อ่ืนๆ 

สูตรการค านวณ : 

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมของงานเงินทุนหมุนเวียน 
= ค่าใช้จ่ายรวม ประจ าบัญชี 2560 x 100 

รายได้รวม ประจ าบัญชี 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

ร้อยละ 
>84.00 83.01-

84.00 
82.01-
83.00 

81.01-
82.00 

80.01-
81.00 

<80.00 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ (นางอุมาพร พิมลบุตร)  โทรศัพท์ภายใน 3207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : เลขานุการคณะอนุกรรมการงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

(นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย) 
 โทรศัพท์ภายใน 14407 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : 1. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
3. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
4. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
5. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
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ตัวช้ีวัด J6 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA) 

หน่วยวัด   : ระดับ 
น้ าหนัก     :  ร้อยละ 25 (กตส. กมป. กปจ. กพก.) 

ร้อยละ 30 (กคส. กบม. กบร. กปต. กพช. กพท.) 
ร้อยละ 35 (สลก. กกจ. กตป. กผง. กอส. กพส. กพอ. ศทส. กพจ.) 
ร้อยละ 40 (กกม. กค. กคพ. กนป. สปก.) 

ค าอธิบาย  :  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วน

ราชการน าไปใช้เป็นกรอบในการประเมินตนเองเบื้องต้นเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การและด าเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยน าแนวคิดจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจ าปี  พ.ศ. 2558 
มาเป็นกรอบในการจัดท า  

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 มีองค์ประกอบ ดังนี้  
1. ลักษณะส าคัญขององค์การ  
2. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เป็นประเด็นส าคัญในการบริหาร

จัดการ องค์การใน 7 ด้าน ได้แก่  
1) การน าองค์การ  
2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
5) การมุ่งเน้นบุคลากร  
6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
 

หมวด 1 การน าองค์การ 
(Leadership) 

เป็นการมุ่งเน้นวิธีการที่ผู้บริหารชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการด าเนินการที่
คาดหวัง ขององค์การ และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์การมีผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
การสื่อสาร สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี  
รวมถึงระบบการ ก ากับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหมวดนี้เป็นการตรวจประเมินว่า
ผู้บริหารของส่วนราชการสั่งการ หรือชี้น าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน อย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมิน
ระบบการก ากับดูแลองค์การ วิธีการที่ส่วนราชการใช้เพ่ือบรรลุผลด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย มีจริยธรรม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Planning) 

เป็นการมุ่งเน้นความยั่งยืนของส่วนราชการในระยะยาวและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันเป็น
ประเด็น ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องบูรณาการเข้ากับการวางแผนภาพรวมการด าเนินการของส่วน
ราชการ การตัดสินใจ เรื่องสมรรถนะหลักและระบบงานของส่วนราชการเป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการ เพ่ือให้
มั่นใจถึงความยั่นยืนของส่วนราชการ ดังนั้นการตัดสินใจดังกล่าวจึงคงเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
โดยในหมวดนี้เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผน  
ปฏิบัติการของส่วนราชการ การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผล 
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Customer Focus) 

เป็นการก าหนดวิธีการที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และการใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหมวดนี้เป็นการตรวจ
ประเมินว่าส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีการในการค้นหาและใช้
สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management)  

เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้านสารสนเทศที่ส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ 
และ การปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งการจัดการความรู้ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือ
ผลักดันให้เกิด การปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 
กล่าวคือ เป็น “สมอง” ขององค์การที่เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันของ การปฏิบัติการกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึ่งหัวใจส าคัญของการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว อยู่ที่คุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูล นอกจากนี้ สารสนเทศ การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ อาจเป็นที่มาของความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการพิจารณาเชิงยุทธศาสตร์ ในเรื่องดังกล่าวไว้โดยในหมวดนี้เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการ
มีวิธีการในการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานการจัดการความรู้เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการและ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
(Workforce Focus) 

เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน า
ศักยภาพของ บุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยในหมวดนี้เน้นการปฏิบัติการด้านบุคลากรที่ส าคัญ การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การสร้างและ
คงไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมของการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่การสร้างความผูกพันของ
บุคลากร ของส่วนราชการ เพ่ือให้บุคลากรและองค์การปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่ความส าเร็จ 
เพ่ือสนับสนุน ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์โดยรวม 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ  
(Operations Focus) 

เป็นการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การออกแบบ และการส่งมอบผลผลิตและการบริการ และ
ประสิทธิผลของ การปฏิบัติการเพ่ือบรรลุความส าเร็จ และเพ่ือความยั่งยืนของส่วนราชการ ในหมวดนี้เป็น
การตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง ผลผลิตและการ
บริการ กระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพ่ือส่งมอบคุณค่า  
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จและยั่งยืน 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  
(Results) 

ในหมวดผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินผล การด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของส่วนราชการ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล
และการบรรลุ พันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลส่วนราชการ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน
และการเติบโต และผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยัง
ตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการ ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และส่วนราชการอ่ืนที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันให้ส่วนราชการน าเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการ
ด าเนินการ ด้านต่าง ๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
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หมวด 1 การน าองค์การ (Leadership) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

LD1 ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม โดย
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และด าเนินการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ
โดยผ่านระบบการน าองค์การไปยัง
บุคลากรในส่วนราชการ ส่วน
ราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกัน
ในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อ
กันที่ส าคัญ และผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

A 
(0.4) 

· แนวทางและวิธีการของผู้บริหารที่มีบทบาท
หลักในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม และ
การสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม
ดังกล่าว 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

· ผู้บริหารของส่วนราชการมีการก าหนด
วิสัยทัศน์และค่านิยมโดยมุ่งเน้นผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ผู้บริหารของส่วนราชการมกีารด าเนินการ
สื่อสารไปสูบุ่คลากรครอบคลมุทกุคน รวมทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่ส าคัญ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

· บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัตติามค่านิยม 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·  ส่วนราชการมกีารเชื่อมโยงวิสยัทัศน์และ
ค่านิยมไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และทิศทางท่ี
ก าหนดไว้ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การที่
เกี่ยวข้องและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

LD2 ผู้บริหารของส่วนราชการแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบตัิ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

A 
(0.4) 

• แนวทางและวิธีการของผู้บริหารของส่วน
ราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

· ผู้บริหารของส่วนราชการให้นโยบาย สร้าง
บรรยากาศ ก าหนดแนวทาง ก ากับติดตาม 
แสดงตนเป็นตัวอย่างท่ีดี 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ผู้บริหารก าหนดและติดตามตัววัดหรือ
ตัวช้ีวัดการประพฤติปฏิบตัิตามหลกัธรรมา 
ภิบาลขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

  

R/I 
(0.3) 

· ท าให้มั่นใจว่าพันธกิจและวสิัยทศัน์ของส่วน
ราชการสอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกันกับ
หลักจรยิธรรม พฤติกรรมทีม่ีจริยธรรมควรมี
การปฏิบัตติ่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด 
รวมทั้งผู้ส่งมอบและชุมชนของส่วนราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

   

· บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิ
บาลขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีรับรู้และ
เชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
LD3 ผู้บริหารของส่วนราชการ

ด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การ
ปรับปรุงผลการด าเนินการของ
ส่วนราชการ และการเรียนรูร้ะดับ
องค์การและระดับบคุคล 

A 
(0.4) 

· มีแนวทางและวิธกีารสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ เช่น การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การออกแบบหรือทบทวนระบบงาน
และรปูแบบการปฏิบัติงาน การปรบัปรงุแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง การทบทวนผลการ
ด าเนินงาน การสือ่สารที่ชัดเจน และการ
ส่งเสรมิให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลีย่นความรู้
ทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

· ผู้บริหารและส่วนราชการด าเนินการตาม
แผนงาน กิจกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

· ส่วนราชการมีความพร้อมที่จะตอบสนอง
ความจ าเป็นในการบรรลุพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันและรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการ
บริหารงานขององค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่
ผ่านมา 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ส่วนราชการน าผลการทบทวนไปปรับปรุงผล
การด าเนินการของส่วนราชการ เกิดการ
เรียนรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

LD4 ส่วนราชการมีการด าเนินการระบบ
การก ากับดูแลองค์การที่ดีในด้าน
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ ความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

A 
(0.4) 

· แนวทางและวิธีการก ากับดูแลองค์การที่ดีใน
ด้านความรบัผิดชอบต่อการปฏิบตังิานของ
ส่วนราชการ ความรับผดิชอบด้านการเงิน 
และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

  

D/L 
(0.3) 

· มีการด าเนินการตามวิธีการในการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการ
ก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

· บุคลากรประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีธรร
มาภิบาล  

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· มีความรบัผิดชอบ สามารถปฏิบตัิอย่าง
ยุติธรรมต่อผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· มีความเช่ือถือของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีและสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ด ี 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
LD5 ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการ

ในการจัดการผลกระทบทางลบท่ี
เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการ
เตรียมการเชิงรุก มีกระบวนการ 
ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคญัใน
การด าเนินการ 

A 
(0.4) 

· มีการค านึงถึงผลกระทบทางลบจากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ วิเคราะห์และประเมิน
ถึงระดับความรุนแรงและกลุม่เป้าหมายของ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· มีการก าหนดมาตรการในการเตรียมการ
เชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ 
ตามล าดับความส าคัญของผลกระทบทาง
ลบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

· มีการด าเนนิการตามมาตรการในการเตรียมการ
เชิงรุกและจดัการกบัผลกระทบทางลบ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· มีการก าหนดและติดตามตัววัด หรือตัวช้ีวัด 
และเป้าประสงค์ที่ส าคญัในการด าเนินการ
เตรียมการเชิงรุก และจัดการกับผลกระทบ
เกิดขึ้น 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

· มีความเชื่อมโยงไปสู่การด าเนินการในการ
เตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น หรือเชื่อมโยงการน ามาใช้ประกอบ
ในการจัดท ายุทธศาสตร ์

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

· ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการ
ท างานและผลกระทบท่ีอาจจะเกดิขึ้น 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

 

RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)  

ค าอธิบาย : 
เป็นการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ซึ่งใช้ผลประเมินจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (ITA) 

1 2 3 4 5 
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ระดับ คะแนน นิยาม 

1 0 – 19.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

2 20 – 39.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
3 40 – 59.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
4 60 – 79.99 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
5 80 -100 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 

 

RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน าองค์การของผู้บริหาร  

ค าอธิบาย : 
- เป็นการประเมินผลการน าองค์การของผู้บริหาร โดยส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากรของส่วน

ราชการที่ ระบุไว้ในลักษณะส าคัญขององค์การ  
- ประเด็นการวัดการน าองค์การของผู้บริหาร ต้องครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การก าหนด

ทิศทางของ องค์การ 2) การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์การให้บุคลากรรับรู้ 3) การ
สร้างบรรยากาศและการมี ส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 4) การให้
ความส าคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ และ 5) การเป็นตัวอย่างที่ดี (Role model) ของผู้บริหารในการ
ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ (เช่น สอดคล้องกับค่านิยม ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ เป็นต้น) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการน า
องค์การของผู้บริหาร  

65 70 75 80 85 

 
RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

ค าอฺธิบาย : 
วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำรเทียบกับ

วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  80 85 90 95 100 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  : อธิบดีกรมประมง   
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะท างานหมวด 1  
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
เกณฑ์การให้คะแนน : 

รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
SP1 ส่วนราชการมีการวางแผน

ยุทธศาสตร์ที่มีการระบุขั้นตอนท่ี
ส าคัญของกระบวนการจดัท า
ยุทธศาสตร ์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 
กรอบระยะเวลาของการ
วางแผนระยะสั้นและระยะยาว 
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

A 
(0.4) 

·   แนวทางและวิธีการในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว  การ
ก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญของการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   กระบวนการทีมุ่่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   มีการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ตามแนวทาง วิธีการและ
กระบวนการที่ก าหนดไว ้

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ แผนงานโครงการและกิจกรรม มี
ความสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูล
ดังต่อไปนี ้
     - ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร ์
     - วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     - ความสมดุลของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียทีส่ าคญั 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

SP2 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์สร้างความสมดุล
ของความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีที่ส าคญัทั้งหมด 

A 
(0.4) 

·   แสดงวิธีการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ี
ครอบคลมุ และเหมาะสมในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร ์

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   รายการข้อมลูสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
วางแผนที่ก าหนดรายละเอียด กรอบ
ระยะเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล รวมถึงผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร ์

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

  

D 
(0.3) 

·   การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู
สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท ายุทธศาสตร ์ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลมุ ถกูต้อง และ
ทันสมัย มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่
อาจจะเกิดขึ้น 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·   แผนยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ อาทิ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กล
ยุทธ์ แผนงานโครงการและกจิกรรม มีความ
สอดคลอ้งและตอบสนองกับข้อมลูดังต่อไปน้ี 
     - ลักษณะส าคัญขององค์การ : ความ
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
     - วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
     - โอกาสและทิศทางในอนาคตของส่วน
ราชการ 
     - ความสมดุลของผู้รับบรกิารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
     - สารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร ์

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

SP3 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการที่ส าคญั
โดยค านึงถึงความพร้อมของ
ทรัพยากรของส่วนราชการ 
สื่อสารสรา้งความเข้าใจ รวมถึง
น าแผนไปสู่การปฏิบัตเิพื่อ
ก่อให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

A(0.
4) 

·   มีการก าหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิการที่มีความชัดเจน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมที่มีความชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมภายใต้
ข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   มีการสื่อสารแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการน าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·   แผนปฏิบัติการมีความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว ้

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความพร้อมของทรพัยากรที่
ส่วนราชการมีอยู ่

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แผนปฏิบัติการมีความส าเร็จตามแผนงาน
และเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
SP4 ส่วนราชการมีระบบการก ากับ

และตดิตามความส าเรจ็และ
ประสิทธิผลของการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ทบทวนและ
ปรับแผนให้มคีวามสอดคล้องกับ
สถานการณ ์

A 
(0.4) 

·   ส่วนราชการมีระบบในการติดตาม
ความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   ส่วนราชการมีแผนงานและแนวทางใน
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่
ส าคัญไปสูร่ะดับหน่วยงานและระดับบุคคล
เพื่อใช้ในการก ากับติดตาม และประเมินผล
ส าเรจ็ตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว ้

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   ส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายทีส่ าคญัสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   ส่วนราชการมีการตดิตามความส าเรจ็และ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·   ส่วนราชการน าข้อมลูที่ได้รับจากการ
ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการมาใช้ในการทบทวน
แผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   ส่วนราชการน าข้อมูลจากการติดตาม
ความส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการไปใช้ในการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสม 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบตัิการกับระบบ
การจัดสรรสิ่งจูงใจ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

 
RM 1 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการ  
ค าอธิบาย : 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ   
ส่วนราชการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 

RM 1 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ 

<65 65 70 75 80 85 
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RM 2 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ค าอธิบาย : 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 

RM 2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ในการบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ มิติด้านประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ 

<65 65 70 75 80 85 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง   
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะท างานหมวด 2    
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

S1 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียที่อาจจะมีความ
แตกต่างกันตามกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ี
สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
ผลผลติและบริการได้ 

A 
(0.4) 

·     มีการก าหนดช่องทางในการรวบรวม
ข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง
จากผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
มีความเหมาะสมตามกลุม่ผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีแตล่ะกลุ่ม 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·      มีการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รบับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความ
แตกต่างกันและเหมาะสมตามกลุม่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่ม 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     มีการวิเคราะห์ข้อมลูที่ไดร้ับ และ
จัดท าเป็นสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกบั
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·     มีการน าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไป
ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ปรับปรุง
ผลผลิต บริการ และกระบวนการ
ด าเนินงาน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

CS2 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย  และน าสารสนเทศไปใช้
ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

A 
(0.4) 

·        แสดงวิธีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ครอบคลุมพันธกิจท่ีส าคัญของ
องค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทีส่ าคญัทุกกลุ่มตามที่จ าแนก
ไว้ในลักษณะส าคญัขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·     มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ได้ข้อมลูจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มี
ความทันสมัย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     มีสารสนเทศดา้นความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่
ครอบคลมุพันธกิจท่ีส าคญัขององค์การ 
และกลุม่ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

  

 

·     มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจเพ่ือหาต้นเหตุของ
ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การจัดท าเป็น
สารสนเทศและท าให้สามารถแกไ้ข
ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·     น าสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิต บริการ 
และกระบวนการด าเนินงาน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

CS3 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
รวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มผีล
ต่อความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย และน าสารสนเทศไปใช้
ตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย  

A 
(0.4) 

·     แสดงวิธีการในการรวบรวมและ
ค้นหาปัจจัยที่มผีลต่อความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่ครอบคลุมพันธกจิที่
ส าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่ส าคญัทุกกลุ่ม
ตามที่จ าแนกไว้ในลักษณะส าคญัของ
องค์การ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การรับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ข้อขัดข้อง ปัญหา
อุปสรรคจาการด าเนินงาน เป็นตน้ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·     มีการรวบรวมและค้นหาปัจจยัที่มีผล
ต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     มีสารสนเทศดา้นความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
ครอบคลมุพันธกิจท่ีส าคญัขององค์การ 
และกลุม่ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     มีการวิเคราะห์ผลการประเมนิ
ความไม่พึงพอใจเพ่ือหาต้นเหตุของ
ปัญหาและท าให้สามารถแก้ไขปญัหาได้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่
พึงพอใจในอนาคต 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·     น าสารสนเทศด้านความไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิต 
บริการ และกระบวนการด าเนินงาน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
CS4 ส่วนราชการมีวิธีการในการ

สื่อสาร สร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเพื่อ
รักษาสัมพันธ์ และตอบสนอง
ความต้องการกับผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

A 
(0.4) 

·     มีการวิเคราะห์และคดัเลือก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่
ส าคัญกับองค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·      มีแนวทางและวิธีการในการ
สื่อสาร สร้าง และจัดการความสมัพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·     มีการจัดกิจกรรมในการสื่อสาร สร้าง 
และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·     ส่วนราชการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     ส่วนราชการมีการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการ
ให้บริการ  

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบข่าวสารข้อมลู มีความพึง
พอใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วน
ราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

CS5 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
จัดการกับข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย และท าให้มั่นใจว่าข้อ
ร้องเรียนได้รับการแก้ไขอยา่ง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

A 
(0.4) 

·     ส่วนราชการมรีะบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิผล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D/L 
(0.3) 

·     รวบรวม วิเคราะห ์และบ่งชีถ้ึง
ต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาข้อร้องเรียน 
และด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·     ระบบการจดัการข้อร้องเรียน
สามารถตอบสนอง และแกไ้ขปัญหาของ
ผู้ร้องเรยีนได้อย่างทันท่วงทีและมี
ประสิทธิผล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     ส่วนราชการสามารถน าบทเรียนที่
ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
และบรกิาร 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·     ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมี
ความพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนลดลง ไม่
เกิดข้อร้องเรียนซ้ า 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ค าอธิบาย : 

เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเสีย ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหมำยถึงผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ก ำหนดไว้ในลักษณะส ำคัญขององค์กำร  ผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจ ให้เลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นไปตำมหลักสถิติตำมระเบียบวิธีวิจัย - กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจควรครอบคลุม ผลผลิต บริกำร และกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญตำมพันธกิจ ที่ก ำหนดไว้ในลักษณะ
ส ำคัญขององค์กำร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ตัวช้ีวัด  ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

65 70 75 80 85 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะท างานหมวด 3 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

IT1 ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม 
ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติการและผล
การด าเนินการโดยรวมของส่วน
ราชการ ซึ่งรวมถึงการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

A 
(0.4) 

·    แสดงวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัดการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัของส่วนราชการ เพื่อใช้
ในการติดตามความกา้วหน้า และผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานของส่วนราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·    แสดงตัววัดที่ส าคัญของส่วนราชการที่
ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานของส่วน
ราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    รวบรวม ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัววัดเพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงานและผล
การด าเนินการโดยรวม 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    การแสดงให้เห็นถึงระบบการวดัผลที่
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูร
ณาการ เพื่อใช้ติดตามผลที่สอดคลอ้งกับ
ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    ข้อมลูมีความครอบคลมุ ถูกต้อง และ
ทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการวางแผน
และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

IT2 ส่วนราชการมีการวิเคราะห ์และ
ทบทวนผลการด าเนินการเพื่อ
ประเมินผลส าเร็จของส่วน
ราชการ ความก้าวหน้าในการ
บรรลุวตัถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ด ีและน าไปสู่การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

A 
(0.4) 

·    แสดงระบบการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานที่น าไปสู่การปรับปรุงผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·       มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด าเนินการเพื่อประเมินผลส าเรจ็ของส่วน
ราชการ ความก้าวหนา้ในการบรรลุวตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    น าผลของการทบทวนไปใช้ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และปรับปรุงองค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    เกิดการเรยีนรู้แนวปฏิบตัิที่ด ี
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แสดงให้เห็นถึงผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การคาดการณ์ผล
การด าเนินการในอนาคตและน าไปสู่การ
สร้างโอกาสในการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    เชื่อมโยงการวเิคราะห์และทบทวนผล
การด าเนินการ ไปสู่การจดัท าสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร ์

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวม

และถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่
จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและน าวิธีปฏิบตัิที่เป็น
เลิศไปด าเนินการ 

A 
(0.4) 

·    แนวทางและวิธีการคัดเลือกองค์ความรู้
ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แนวทางการค้นหาวิธีการปฏิบตัทิี่เป็นเลศิ 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
D/L 
(0.3) 

·    มีการแบ่งปันและถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่มีอยู ่
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
·    มีการน าวิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลศิไป
ถ่ายทอดและขยายผล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    แสดงถึงการมีองค์ความรู้ที่เปน็
ประโยชน์แก่องค์การ และน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงการ
พัฒนากระบวนการที่เพ่ิมคุณค่าให้กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับองค์การและระดับบุคคล 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

IT4 ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลและสารสนเทศของ
ส่วนราชการมีความครอบคลมุ 
ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภยั 
รวมถึงมีเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
มีรูปแบบท่ีใช้งานง่ายส าหรับ
ผู้ใช้งานท้ังภายในและภายนอก
ส่วนราชการ 

A 
(0.4) 

·    แนวทางและวิธีการที่ส่วนราชการ
น าไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือให้ข้อมูลและ
สารสนเทศมีความครอบคลุม ถูกต้อง  
ทันสมัย และปลอดภัย  

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มรีูปแบบที่ใช้งานง่าย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญท่ี
ส่วนราชการได้พัฒนาให้มีความคลอบคลุม 
ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แสดงระบบการรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมรีปูแบบท่ีใช้
งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานท้ังภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้  

ค าอธิบาย : 
• แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ 

ส่วนราชการ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดัองค์ความรู้
ให้เป็น ระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น  

• ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งานบริการหรือกิจกรรมที่เกิดจากการท างานได้ผลผลิต (outputs) ตาม
เป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ท าให้องค์ความรู้ที่
ก าหนดสามารถน าไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  

• ส่วนราชการเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นในประเด็นยุทธศาสตร์ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 
1 องค์ความรู้ มาจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ พร้อม
ระบุ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ และน าแผนการ
จัดการความรู้ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้  
 

80 85 90 95 100 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะท างานหมวด 4 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 44 
 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

HR1 ส่วนราชการมีการจดัท าแผน
ด้านทรัพยากรบคุคลทีส่นับสนุน
ยุทธศาสตร ์แผนดังกล่าวได้มี
การประเมินความเปลีย่นแปลงท่ี
อาจเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตราก าลังบุคลากร รวมถึง
ได้น าแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งาน
ของส่วนราชการบรรลผุลส าเร็จ 

A 
(0.4) 

·  แสดงแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
และครอบคลุมตามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR  
Scorecard)  
กรณีจังหวัด   
แสดงแผนเตรียมบุคลากรในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล และ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   มีการด าเนินการตามแผนด้านทรัพยากรบุคคล 
กรณีจังหวัด   
แสดงการด าเนินการตามแผนเตรียม
บุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรบุคคล และสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   มีการตดิตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน 
 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
R/I 

(0.3) 
·   มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีระบบงานและสมรรถนะที่สอดคล้อง
และน าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตรข์อง
องค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

HR2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีการดูแลปัจจยั
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสวสัดภิาพในการท างานของ
บุคลากร มีการประเมินและ
ปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว 

A 
(0.4) 

·   แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้าน
สุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยใน
การท างานของบุคลากร  

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   มีการส ารวจปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างานเพื่อประเมินและจัดท าแผนงาน
และแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวท่ี
สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงผลของการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท างานของ
บุคลากร 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·   องค์การมีสภาพแวดล้อมในการท างาน
ด้านสุขภาพ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยในการท างานที่ดีและมีความ
เหมาะสม 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพแวดล้อมใน
การท างานมีส่วนช่วยสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นของบุคลากร 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
HR3 ส่วนราชการมีการประเมินความ

ผูกพันของบุคลากร มีวิธีการและ
ตัววัดที่ใช้ในการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของ
บุคลากร 

A 
(0.4) 

·   มีแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์
ปัจจัยทีม่ผีลต่อความผูกพันของบุคลากร 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงแนวทางและวิธีการในการ
วิเคราะห์และสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในแต่ละกลุ่มบุคลากร 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·   แสดงผลของการสร้างความผูกพันให้
เกิดขึ้นในส่วนราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   มีวิธีการทีเ่หมาะสมส าหรับบคุลากรแตล่ะ
กลุ่มในการสรา้งให้เกดิความผกูพันตอ่องค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·   แสดงให้เห็นว่าผลจากการสรา้งความ
ผูกพันช่วยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็ม
ความสามารถ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   บุคลากรมคีวามมุ่งมั่นและเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การประสบความส าเรจ็ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏบิัตงิานของ
องค์การและความส าเร็จของส่วนราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

HR4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการมีการจดัท าระบบ
การเรยีนรู้และการพัฒนาท่ี
สนับสนุนความต้องการของส่วน
ราชการและการพัฒนาตนเอง 
รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

A 
(0.4) 

·   มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
องค์การในด้านศักยภาพของบุคลากรเพ่ือ
เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับ
ความต้องการขององค์การในปัจจุบันและ
อนาคต 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงแนวทางและวิธีการสรา้งระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรที่สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงแนวทางและวิธีการในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D/L 
(0.3) 

·    มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางและ
วิธีการในการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับกลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่ม 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   การน าผลของการประเมินไปสู่การปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบคุลากร 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·   การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเตม็ที่ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   บุคลากรมีศักยภาพ สามารถรองรับ
ความต้องการขององค์การและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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RM 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ค าอธิบาย : 
วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ โดย

พิจำรณำ จำกร้อยละค่ำเฉลี่ยจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ปฏิบัติได้จริงตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของส่วน
รำชกำร เปรียบเทียบกับแผนงำน/โครงกำรของกิจกรรมทั้งหมด  

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์จาก การด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

60 70 80 90 100 

 
RM 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร 
ค าอธิบาย  
 วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนสร้างความผูกพันที่ส่วนราชการก าหนดไว้โดยพิจารณา
จากร้อยละค่าเฉลี่ยจากผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริงตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ
เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการของกิจกรรมทั้งหมด  

แผนการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรมีการก าหนดเป้าหมายที่สะท้อนถึงผลผลิตและผลลัพธ์จาก
การด าเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน
สร้างความผูกพันของบุคลากร 

60 70 80 90 100 

 
 
 
 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด  คณะท างานหมวด 5 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

PM1 ส่วนราชการมีการก าหนด
ข้อก าหนดที่ส าคญัของผลผลติ 
การบริการ และกระบวนการ
ท างานท่ีส าคัญ รวมถึงมีวิธีการ
ออกแบบผลผลิต การบริการ 
และกระบวนการท างานให้
เป็นไปตามข้อก าหนดทีส่ าคัญ
ทั้งหมด 

A 
(0.4) 

·    มีการก าหนดผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างานท่ีส าคัญขององค์การที่มี
ความสอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร ์และ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีที่ส าคญั 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แนวทางและวิธีการในการก าหนด
ข้อก าหนดที่ส าคญัของผลผลติ การบริการ 
และกระบวนการท างานท่ีส าคัญของส่วน
ราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    มีแนวทางและวิธีการในการออกแบบ
ผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D/R/I 
(0.6) 

·     มีข้อก าหนดที่ส าคญัของผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการท างานท่ีส าคัญของ
องค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

  ·    การออกแบบผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างานเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·   แสดงให้เห็นว่าการออกแบบมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการ
ลดรอบระยะเวลา การลดต้นทุน รวมท้ังมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

PM2 ส่วนราชการมีการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคญั มีการก าหนด
ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินการทีส่ าคัญของ
กระบวนการทีส่่วนราชการใช้ใน
การควบคุม และปรับปรุง
กระบวนการ รวมถึงเช่ือมโยงกับ
ผลการด าเนินการและคณุภาพ
ของผลผลิตและการบริการทีส่่ง
มอบ 

A 
(0.4) 

·    มีการก าหนดมาตรฐานการปฏบิัติงาน
ของกระบวนการที่สอดคล้องกับผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการที่ได้ออกแบบไว ้

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    มีระบบในการควบคมุและติดตาม
กระบวนการ และก าหนดตัวช้ีวัดให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดทีส่ าคัญ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D/L 
(0.3) 

·    การสื่อสารมาตรฐานการปฏิบตัิงานให้
บุคลากรที่เกีย่วข้องทราบเพื่อปฏบิัติ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    มีการปฏิบัตติามมาตรฐานของ
กระบวนการทีไ่ด้ออกแบบไว ้

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    การทบทวนผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดของกระบวนการ เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 

  

R/I 
(0.3) 

·    แสดงความเชื่อมโยงของผลตัวชีว้ัด
กระบวนการกับผลการด าเนินงานและคุณภาพ
ของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 

 ใช่  ไม่ใช่ 

PM3 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อ
ปรับปรุงผลผลิต การบริการ 
และผลการด าเนินการ การลด
ความผิดพลาด การท างานซ้ า 
และความสูญเสยีของ
กระบวนการ 

A 
(0.4) 

·    แนวทางและวิธีการที่ส่วนราชการใช้ใน
การปรบัปรุงกระบวนการเพ่ือลด
ข้อผิดพลาด การท างานซ้ า และการ
สูญเสียของกระบวนการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D/L 
(0.3) 

·    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปญัหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุง
กระบวนการ (ยกตัวอยา่งกระบวนการที่ได้
ปรับปรุง) 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    แสดงให้เห็นผลการด าเนินการของ
กระบวนการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีการ
รวบรวมสารสนเทศของกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    น าสารสนเทศจากผูร้ับบริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แสดงให้เห็นถึงการลดความผิดพลาด 
การท างานซ้ า และความสูญเสียของ
กระบวนการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

PM4 ส่วนราชการมีวิธีการเตรียม
ความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการ
ป้องกัน ความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่
สภาพเดิม 

A 
(0.4) 

·    มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจทีส่ าคญัขององค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    แสดงแผนการเตรยีมความพรอ้มต่อภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การท างาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D/L 
(0.3) 

·    การสื่อสารและซักซ้อมให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
รับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัต ิ

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนให้มี
ความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    แสดงให้เห็นความสามารถในการ
ให้บริการอย่างต่อเน่ืองของ
ระบบปฏิบัติการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 
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รหัส แนวทางการด าเนินการ ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการที่ครบถ้วน การด าเนินการ 
PM5 ส่วนราชการมีวิธีการในการ

พิจารณาโอกาสในการสรา้งให้
เกิดนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้ในกระบวนการ
ท างาน 

A 
(0.4) 

·    แสดงแนวทางและวิธีการในการสร้าง
บรรยากาศเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในส่วน
ราชการ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

D 
(0.3) 

·    การแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับนวัตกรรม
ในการท างาน เพื่อสรา้งบรรยากาศที่ท าให้
เกิดนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้
ในกระบวนการท างาน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

R/I 
(0.3) 

·    เกิดนวัตกรรมทีส่ร้างการเปลีย่นแปลง
การบรกิารและการปฏิบัติงานและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    นวัตกรรมที่เกิดขึ้นตอบสนองตอ่การ
บรรลยุุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

·    ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจในการบริการและการ
ปฏิบัติงาน 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช่ 

RM 9 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่ส าคัญ  

ค าอธิบาย : 
วัดผลส าเร็จของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ

สนับสนุนที่ส าคัญ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ตัวช้ีวัด ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

RM 9 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของกระบวนการที่ส าคัญ 

65 70 75 80 85 

 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : คณะท างานหมวด 6 
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ตัวช้ีวัด สลก.1 : ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์กรมประมง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ  10 

ค าอธิบาย : 
 ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์กรมประมง หมายถึง ระยะเวลาการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง ที่หน่วยงานภายนอกส่งมาถึงส านักงานเลขานุการกรม และส านักงาน
เลขานุการกรมสามารถด าเนินการจัดส่ง ผ่านระบบฯ ให้ผู้บริหารกรมประมงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเลขานุการกรมจะนับการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกฯ แบ่งออกเป็น  
2 ระยะ ดังนี้ 

1 หนังสือจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งมาถึงส านักงานเลขานุการกรมเพ่ือน าเสนอผู้บริหารกรม
ประมงผ่านระบบฯ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

2 หนังสือที่ส านักงานเลขานุการกรมรับจากผู้บริหารกรมประมงที่เกษียณหนังสือแล้ว  

เพ่ือส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบฯ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 
 ทั้งนี้ ส านักงานเลขานุการกรมจะนับเฉพาะหนังสือที่ผ่านระบบฯ ภายในวัน และเวลาท า

การเท่านั้น วันท าการ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ) เวลาท าการ คือ เวลา 08.30 
– 16.30 น. (ไม่นับเวลา 12.00 – 13.00 น.) ทั้งนี้ การที่ส านักงานเลขานุการกรมด าเนินการก าหนด
ระยะเวลา รับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง ให้อยู่ภายใน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง นั้นเนื่องจากหนังสือราชการภายนอกเป็นหนังสือที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือสั่งการจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเรื ่องเร่งด่วน และมีการ
ก าหนดระยะเวลา หากล่าช้าจะท าให้เสียหายแก่ราชการได้ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับ – ส่ง
หนังสือภายนอกฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

การด าเนินงาน : 
1. รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งมายังส านักงานเลขานุการกรม และหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือน าเสนอผู้บริหารกรมประมงผ่านระบบฯ ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

2. รับหนังสือจากผู้บริหารกรมประมง ที่ผู้บริหารกรมประมงเกษียณหนังสือแล้ว เพ่ือด าเนินการบันทึก
ข้อมูล และ SCAN หนังสือลงในระบบฯ และส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 

สูตรการค านวณ  : 

ร้อยละเวลาเฉลี่ยของการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง  

                               =      จ านวนเรื่องท่ีด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด    x 100 
                                                  จ านวนเรื่องท่ีได้รับทั้งหมด 

  

ตัวช้ีวัดที่หน่วยงานเสนอ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ <96 96 97 98 99 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
รายงานการรับ – ส่ง หนังสือราชการภายนอกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมประมง  

ที่หน่วยงานส่งมาถึงส านักงานเลขานุการกรม และส านักงานเลขานุการกรมจัดส่งผ่านระบบฯ ให้ผู้บริหารกรม
ประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลา 3 ชั่วโมง และจะด าเนินการเก็บข้อมูลการรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการภายนอกผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2560  
เพ่ือประกอบการจัดท าตัวชี้วัดต่อไป 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริจันทร์ แย้มแสน  โทรศัพท์ภายใน  3113 
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ตัวช้ีวัด สลก.2 : ร้อยละความถูกต้องของรูปแบบหนังสือราชการที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละความถูกต้องของรูปแบบหนังสือราชการที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หมายถึง  

ความถูกต้องของรูปแบบหนังสือราชการที่ออกจากกรมประมงเพ่ือน าเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตาม
รูปแบบหนังสือราชการที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ โดยส านักงานเลขานุการกรม ฝ่าย
สารบรรณ จะด าเนินการตรวจเฉพาะรูปแบบหนังสือราชการที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ และค า
ถูกผิดเท่านั้น จะไม่แก้ไขเนื้อหาใจความของหนังสือแต่อย่างใด เนื่องจากอาจจะท าให้สาระส าคัญของหนังสือ
เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์ของเจ้าของเรื่องได้ 

การด าเนินงาน  : 
ส านักงานเลขานุการกรม โดยฝ่ายสารบรรณ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ

หนังสือราชการที่ออกจากกรมประมงเพ่ือน าเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้รูปแบบหนังสือฯ ถูกต้อง  
ตรงตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 

สูตรการค านวณ  : 

ร้อยละความถูกต้องของรูปแบบหนังสือราชการที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
                               =      จ านวนหนังสือราชการที่จัดท ารูปแบบได้ถูกต้อง    x 100 
                             จ านวนหนังสือราชการที่เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ <80 80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของหนังสือราชการที่ออกจากกรมประมงเพ่ือน าเสนอเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ให้ถูกต้องตามรูปแบบหนังสือฯ ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3110 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางศิริจันทร์ แย้มแสน  โทรศัพท์ภายใน  3113 
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ตัวช้ีวัด สลก.3 :  ร้อยละของการจัดส่งแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จภายในก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละของการด าเนินการส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคาจัดส่งแบบแปลน งวดงาน – งวดเงิน 

เอกสารประกอบรายการงานปรับปรุงหรือก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารส านักงานบ้านพักข้าราชการบ่อ 
คสล. บ่อดินผนัง คสล. ถนน รั้ว และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของหน่วยงานกรมประมงท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ที่ได้ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้กลุ่มวิศวกรรมประมงไปด าเนินการส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา 
เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 และกลุ่มวิศวกรรมประมงได้ด าเนินการแล้วเสร็จจัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่แจ้งความ
ประสงค์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

สูตรการค านวณ  : 

ร้อยละของการจัดส่งแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
ปี 2562 แล้วเสร็จภายในก าหนด 

               =      จ านวนแบบแปลนรายการสิ่งก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามก าหนด    x 100 
                 จ านวนรายการสิ่งก่อสร้างตามหนังสือที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ร้อยละของการจัดส่งแบบแปลนสิ่งก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ <60 60 65 70 75 >75 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานด าเนินการตามแผนมีการติดตามผลการด าเนินงานทุกเดือน โดยมีการรายงานผลด าเนินการ 

ให้เลขานุการกรมทราบทุกเดือน 
2. สรุปผลการด าเนินการ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมประมง  โทรศัพท์ 0-2558-0201 
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ตัวช้ีวัด สลก.4 : ระดับความส าเร็จในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย 

หน่วยวัด : จ านวนเหตุการณ์ (เรื่อง) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 ระดับความส าเร็จในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย หมายถึง การด าเนินงาน

ทางด้านความปลอดภัยทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบคือพ้ืนที่ภายในแนวเขตรั้ว 
กรมประมง ที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง (พ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก) ตั้งแต่ประตูด้านกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจนถึงประตูด้านกองประมงต่างประเทศ อาคารจุฬาภรณ์ รวมทั้งอาคารที่
ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารประจ าอยู่  เช่น อาคารกองประมงต่างประเทศ อาคารกอง
ตรวจการประมง อาคารกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต อาคารกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
(สลก.) อาคารเอนกประสงค์ (สลก.) อาคารสวัสดิการกรมประมง (ส าเภาทอง) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
อาคารพรรณไม้น้ า (กปจ.) อาคารพลเทพ (สลก.) อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ ากรุงเทพฯ (กปจ.) ยกเว้น อาคารส านักงานหรือห้องท างานที่ติดตั้งประตูระบบ
ไฟฟ้าแบบ Access Control (ระบบใช้คีย์การ์ด หรือระบบประตู ล็อกไฟฟ้าแบบป้อนรหัส) คือ อาคารคลินิก
โรคสัตว์น้ า อาคารที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น อาคารปลอดประสพ อาคารปรีดากรรณสูต อาคาร
ที่ตั้งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ไม่นับรวมถึงเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยหรือทรัพย์สิน
สูญหายอันเกิดจากการกระท าโดยสะเพร่าหรือการจงใจเจตนา จากการกระท าของบุคลกรภายในหน่วยงาน
นั้น ๆ เช่น การลืมปิดประตูหน้าต่างอาคารส านักงานหลังเลิกงาน การลืมถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้เกิด
เพลิงไหม้หรือการขโมยทรัพย์สิน ของบุคคลากรภายในหน่วยงานเอง เป็นต้น 

 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม มีกำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัย โดยจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย และกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปลอดภัย ภำยในบริเวณกรมประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เกิดเหตุ มากกว่า 4 เรื่อง 
1 เกิดเหตุ 4 เรื่อง 
2 เกิดเหตุ 3 เรื่อง 

3 เกิดเหตุ 2 เรื่อง 

4 เกิดเหตุ 1 เรื่อง 

5 ไม่เกิดเหตุกำรณ์ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หลักฐานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของยาม 
2. หลักฐานรายงานผลการตรวจเวรยามตามค าสั่งกลุ่มซ่อมบ ารุงอาคารและสถานที่ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
4. รวบรวม/สรุปผล และจัดท ารายงานการประเมินของตนเอง (Self Assessment Report : SAR)         

ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : เลขานุการกรม  โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายกฤตัชญ์ แกล้วกล้า  โทรศัพท์ภายใน  7509 
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ตัวช้ีวัด กกม.1 : ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินการตามมาตรการทางปกครอง 

หน่วยวัด : ระยะเวลา (วัน) 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
กองกฎหมายเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการเกี่ยวกับคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกรมประมงโดยเฉพาะการด าเนินการตามมาตรการทางปกครองกับผู้กระท าความผิดกฎหมายว่าด้วย 
การประมง เช่น การพักใช้ใบอนุญาตท าการประมง การเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมง การกักเรือประมง 
การยึดเครื่องมือหรือสัตว์น้ าที่ได้จากการกระท าความผิด เป็นต้น โดยกองกฎหมายได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการทางปกครองตั้งแต่ได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ได้จับกุม
ผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 จนถึงการออกค าสั่งตามมาตรการ  
ทางปกครองและแจ้งให้ผู้รับค าสั่งทางปกครองได้รับทราบ โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการ 7 วันท าการ ให้เสร็จ
เรียบร้อยตามขั้นตอนของกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

สูตรการค านวณ  : 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการด าเนินการตามมาตรการทางปกครอง 
               =      จ านวนผลรวมของระยะเวลาทั้งหมด    
                         จ านวนเรื่องที่ได้รับให้ด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- จ านวน 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา 
(วัน) 

มากกว่า  
9 วัน 

9 วัน 8 วัน 7 วัน 6 วัน 5 วัน 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
2. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202-2203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรพงษ  สาระรัตน์  โทรศัพท์ภายใน 2200 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 57 
 

ตัวช้ีวัด กกม.2 : จ านวนเรื่องของการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมายล าดับรอง ที่ออกตามพระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 

หน่วยวัด   :  จ านวน (เรื่อง) 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
กองกฎหมายมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจร่าง ยกร่าง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นกฎหมาย ระดับ
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายล าดับรอง ที่ออกตามพระราชบัญญัติหรือพระราชก าหนด เช่น กฎกระทรวงฯ 
ประกาศกระทรวงฯ ประกาศกรมประมง ระเบียบกรมประมง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
เครื่องมือหรือแนวทางให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการออกกฎหมาย กฎ  
ที่มีผลใช้กับบุคคลทั่วไปภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งกองกฎหมายได้ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 จ านวน 90 ฉบับ แต่เนื่องจากเมื่อบังคับใช้กฎหมายแล้ว 
มีประเด็นปัญหา ข้อขัดข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องมี การปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ิมเติม กฎหมายล าดับรอง เพ่ือให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

จ านวน
(เรื่อง) 

น้อยกว่า  
18 เรื่อง 

18 เรื่อง 19 เรื่อง 20 เรื่อง 21 เรื่อง 22 เรื่อง 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
2. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202-2203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายยานยนต์ สราญรมย์  โทรศัพท์ภายใน 4037 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 58 
 

ตัวช้ีวัด กกม.3  : ร้อยละของผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามกฎหมาย และระเบียบของราชการ เสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
กองกฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  

กรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย สูญหาย หรือเกิดจากกรณีอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการสืบหา
ข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ประกอบหลักกฎหมายเพ่ือสรุปตลอดจนให้ความเห็น
เสนอต่อผู้บัญชาตามล าดับชั้น และเสนอกรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ตามกฎหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ไม่รวมการขอขยายระยะเวลาที่ด าเนินการเป็นการก าหนดตัวชี้วัดดังนี้  

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ <80 80 85 90 95 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
2. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  โทรศัพท์ภายใน 2202  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเสกสรรค์  อร่ามวาณิชย์  โทรศัพท์ภายใน 2200 
  

ร้อยละของผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ตามกฎหมาย และระเบียบของราชการ เสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

=      จ านวนเรื่องท่ีสอบข้อเท็จจริงฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลา    x 100 
                    จ านวนเรื่องท่ีได้รับให้ด าเนินการ 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 59 
 

ตัวช้ีวัด กกจ.1  : ความส าเร็จของการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหนง่ของบุคลากรกรมประมง 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งของบุคลากรกรมประมง เป็นการบรรยาย

ลักษณะงานตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน่วยงานตามระดับต าแหน่ง และเนื่องจากกรมประมง
ได้แบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายในหลายหน่วยงาน ท าให้ต้องจัดท าแบบบรรยาย
ลักษณะงานตามหน้าที่รับผิดชอบใหม่ของทุกต าแหน่ง โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่ก าหนดไว้ 

การด าเนินงาน : 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมงในภาพรวม  

เพ่ือด าเนินการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง 
2. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือศึกษาข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ของแต่ละหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง

ภายในตามกฎกระทรวงฯ และชี้แจงแนวคิด ขั้นตอน และวิธีการในการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงานราย
ต าแหน่ง 

3. คณะท างานจัดท ายกร่างแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งตามแบบฟอร์มที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนด 
น าเสนอคณะท างานฯ 

4. จัดประชุมคณะท างานฯพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของแบบบรรยายลักษณะงานฯและปรับปรุงแก้ไข 
5. สรุปแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งของบุคคลากรกรมประมงเสนอกรมประมงพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เสนอกรมประมงหลังวันที่ 20 กันยายน 2560 
๑ เสนอกรมประมงภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 
๒ เสนอกรมประมงภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
๓ เสนอกรมประมงภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 
๔ เสนอกรมประมงภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 
๕ เสนอกรมประมงภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 60 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมงในภาพรวม 
2. รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อศึกษาข้อมูล ชี้แจงแนวคิด ขั้นตอนและวิธีการ และการพิจารณา

ตรวจสอบแบบ 
3. แบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงานรายต าแหน่ง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง  โทรศัพท์ภายใน 3411 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 61 
 

ตัวช้ีวัด กกจ.2  : ร้อยละของผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำบุคลำกรกรมประมง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ คือ กระบวนการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาเกิด

การเรียนรู้มากน้อยเพียงใดหลังจากเรียนในเรื่องนั้น ค านวณจากสูตร ดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้  =   คะแนนการเรียนรู้  x 100 

              คะแนนความน่าจะเป็น 
คะแนนการเรียนรู้ = คะแนนหลังการอบรม (Post Test) – คะแนนก่อนการอบรม (Pre Test) 
คะแนนความน่าจะเป็น = คะแนนเต็ม – คะแนนก่อนอบรม (Pre Test) 
และน าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ทุกหลักสูตรค านวณหาร้อยละของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร
กรมประมง โดยก าหนดการผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ คือ มีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

สูตรการค านวณ :   

ร้อยละผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำบุคลำกรกรมประมง 

      X  =  A + B + C 

           Y 

โดยที่     X  คือ  ร้อยละผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำบุคลำกรกรมประมง 

A  คือ  ผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนรู้หลักสูตรที่ 1 
B  คือ  ผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนรู้หลักสูตรที่ 2 
C  คือ  ผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนรู้หลักสูตรที่ 3 
Y  คือ  จ ำนวนหลักสูตรที่ด ำเนินกำรพัฒนำ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ <45.01 45.01 – 
50.00 

50.01 – 
55.00 

55.01 – 
60.00 

60.01 – 
65.00 

>65.00 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ค่าเฉลี่ยผลการ
ด าเนินงานในอดีต 2557 2558 2559 

ร้อยละผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ใน
การพัฒนาบุคลากรกรมประมง 

ร้อยละ 55.41 51.60 66.68 57.89 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ด าเนินการทดสอบความรู้ก่อน/หลังการฝึกอบรม ในการการพัฒนาบุคลากรกรมประมงที่ด าเนินการโดยกอง

การเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 326 คน ดังนี้ 
1.1 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 จ านวน 186 คน 
1.2 หลักสูตร การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีความสุข จ านวน 50 คน 
1.3 หลักสูตร การเจริญสติเพ่ือปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข จ านวน 90 คน 
1.4 หลักสูตร การพัฒนาผู้น ากรมประมง จ านวน 70 คน 

2. น าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อน – หลังการฝึกอบรม น ามาค านวณหาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตร 

3. น าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ทุกหลักสูตรค านวณหาร้อยละผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลากร
กรมประมง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์ 0 2558 0232 
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ตัวช้ีวัด กกจ.3  : ระยะเวลาในการเสนอแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
กรมประมง ประจ าปี 2560 - 2564 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนแม่บท

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 - 2564 เพ่ือด าเนินการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ โดยการริเริ่มและจัดให้มีกิจกรรม การติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน   เกณฑ์การใหค้ะแนน 

0 
เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 หลังวันท่ี 20 กันยายน 2560 

1 
เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 

2 
เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

3 
เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 

4 
เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 

5 
เสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายกรมประมง ประจ าปี 2560 – 2564 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีเอกสารดังนี้ 

1. หนังสือเสนอผู้บริหารกรมประมงอนุมัติแผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกรม
ประมง ประจ าปี 2560 – 2564 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตรตรี โปร่งจิตต์  โทรศัพท์ภายใน 4014 
 นางสตตบงกช กล่ าศรี  โทรศัพท์ภายใน 4014 
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ตัวช้ีวัด กกจ.4  : รายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดวินัยของข้าราชการสังกัดกรมประมงในปีงบประมาณ 

2559 มาวิเคราะห์ตามพฤติการณ์ของการกระท าความผิด เพ่ือหาสาเหตุของการกระท าความผิด และหา
แนวทางแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าความผิด เพ่ือมิให้มีการกระท าความผิดหรือมีการกระท า
ความผิดน้อยลงแล้วน าเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข  

 พิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินการ รายงานการศึกษาวิเคราะห์และข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง เสนอกรมประมง ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน :   
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ผู้บริหารกรมประมงรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

หลังวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
1 ผู้บริหารกรมประมงรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 
2 ผู้บริหารกรมประมงรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
3 ผู้บริหารกรมประมงรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
4 ผู้บริหารกรมประมงรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
5 ผู้บริหารกรมประมงรับทราบปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ข้อมูลการกระท าความผิดวินยัของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง จัดเก็บโดยกลุ่มวินัย กองการเจ้าหนา้ที่  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเดชา  ปรัชญารัตน์  โทรศัพท์ภายใน 3412 
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ตัวช้ีวัด กกจ.5  : ร้อยละของจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
พิจารณาจากจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่

ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้น าความรู้และทักษะไปใช้
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน 

เงื่อนไข : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน าความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อตนเอง และหน่วยงาน เช่น การเป็นวิทยากร การส่งเสริมด้านการประมง การควบคุ มการใช้
กฎหมาย  และการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

การด าเนินงาน : 
1. จัดท าแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด เพื่อส่งให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม

ต่อผู้ผ่านการฝึกอบรม 1 คน เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับกลุ่มแผนและ
ติดตามประเมินผล พร้อมเอกสาร/ภาพถ่าย เป็นต้น ที่แสดงถึงหลักฐานของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2. สัมภาษณ์ผู้ผ่านการฝึกอบรม/ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

3. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์/ประมวลผลทางสถิต ิ

4. สรุปผลการวิเคราะห์/ประมวลผลจัดท าเป็นรูปเล่มเอกสารเสนออธิบดีกรมประมง 

5. เผยแพร่ผลงานการวิเคราะห์/ประมวลผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 

สูตรการค านวณ : 
6.  

7.  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ <65.00 65.00 - 
69.99 

70.00 - 
74.99 

75.00 - 
79.99 

80.00 - 
84.99 

>85.00 

 
  

ร้อยละของจ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 =     จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน    x 100 

                        จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
2. แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
3. เอกสารผลการวิเคราะห์/ประมวลผล 
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที ่
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุดาภรณ์ แจ่มปัญญา  โทรศัพท์ 0 2558 0227 
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ตัวช้ีวัด กค.1 : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS 

หน่วยวัด : ระยะเวลา (วัน) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS 
หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS เป็นการเบิกจ่ายใบส าคัญเงินงบประมาณ กรณี
จ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO โดยมีวิธีวัดผลด าเนินการ ดังนี้ 

1. เสนอกรมเห็นชอบแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้
ผ่าน PO โดยก าหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

2. ด าเนินการตามข้อ 1. โดยวัดผลการด าเนินงานจากระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ตั้งแต่รับใบส าคัญจาก
กอง/กลุ่มเพ่ือตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS สิ้นสุดที่ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกรายการวางเบิกจ่ายตรงเจ้าหนี้
ผ่าน PO เข้าระบบ GFMIS  โดยใช้ข้อมูลระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนจากระบบฐานข้อมูลการเงิน
การคลัง เริ่มวัดผลงานตั้งแต่วันที่กรมเห็นชอบแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

สูตรการค านวณ :  

ระยะเวลาเฉลี่ยรายเดือน  
   X = Y / Z  
 X = ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS 
ในแต่ละเดือน โดยเศษทศนิยมถ้าเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.5 ให้ปัดลง ถ้ามากกว่า 0.5 ให้ปัดขึ้น 
 Y = ผลรวมของระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ 
GFMIS ในแต่ละเดือน  
 Z = จ านวนวันที่ใช้บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS 
ในแต่ละเดือน 
 

ระยะเวลาเฉลี่ยท้ังปี ตั้งแต่วันที่กรมเห็นชอบแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   
   A = B / C    
 A = ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS 
ทั้งปี ตั้งแต่วันที่กรมเห็นชอบแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยเศษทศนิยมถ้า
เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.5 ให้ปัดลง ถ้ามากกว่า 0.5 ให้ปัดขึ้น 
 B = ผลรวมของระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ 
GFMIS ในแต่ละเดือน โดยเศษทศนิยมถ้าเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.5 ให้ปัดลง ถ้ามากกว่า 0.5 ให้ปัดขึ้น (X) 

C = ผลจ านวนเดือน ตั้งแต่วันที่กรมเห็นชอบแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

ระยะเวลา 
(วัน) 

มากกว่า 8 วัน 8 วัน 7 วัน 6 วัน 5 วัน 4 วัน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
2. รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน  
3. รายงานสรุประยะเวลาเฉลี่ยของเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ่ายตรงเจ้าหนี้ผ่าน PO ในระบบ GFMIS  

จากระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน  3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรธีรา บุญญานุพงค์  โทรศัพท์ภายใน  3105 
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ตัวช้ีวัด กค.2 : ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในการน าคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในการน าคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธี  

ตกลงราคาไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการวัดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ขอความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงคู่มือ และเสนอกรมเห็นชอบประกาศใช้เป็นคู่มือ

การปฏิบัติงานของกรมประมง พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560    
2. จัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือสอบถามระดับความพึงพอใจใน 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจ

มากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยที่สุด โดยสอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางแต่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภาค ช่วงเวลาในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่กรมประมงประกาศใช้เป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานของกรมประมง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   

3. ด าเนินการตามข้อ 1 – 2 โดยการให้คะแนนจะพิจารณาตามร้อยละเฉลี่ยของคะแนนความ   
พึงพอใจในภาพรวมของกองคลังภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยค านวณ ดังนี้ 

3.1  หาคะแนนเฉลี่ยของค าถามแต่ละข้อซึ่งมีความเห็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 5 , 4 , 3 , 2 และ 
1 คะแนน ตามล าดับ โดยน าผลรวมของคะแนนที่ได้ในแต่ละข้อหารด้วยจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

3.2  หาผลรวมของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 3.1 ของค าถามทุกข้อ โดยน าค่าคะแนนเฉลี่ยทุก
ข้อรวมกันหารด้วยจ านวนข้อค าถามท้ังหมด โดยก าหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ยเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของกองคลังไว้ ดังนี้ 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คะแนน  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.3  ค านวณหาร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการน าคู่มือการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลง

ราคาไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมด โดยน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากข้อ 3.2 ซึ่งมีค่าระหว่าง 1 – 5 
คูณด้วย 20 เพ่ือเทียบกลับไปเป็นร้อยละ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

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

ร้อยละ <65 65.01 – 
70.00 

70.01 – 
75.00 

75.01 – 
80.00 

80.01 – 
85.00 

>85.00 
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กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 70 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ผลคะแนนจากแบบสอบถามออนไลน์ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการน าคู่มือการจัดหา

พัสดุโดยวิธีตกลงราคาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวณัฐพร สนธิ  โทรศัพท์ภายใน 3600 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด กค.3 : ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

หน่วยวัด : ร้อยละ   

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลของ

กรมบัญชีกลางประจ าปีงบประมาณ 2560 หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของกองคลังและ
หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคทั้งหมด ในเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส ความรับผิดชอบ ของการจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงินของกรมประมงของกองคลัง โดยเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชี ประกอบด้วย 
 เรื่องที่ 1  ความถูกต้อง 

1.1  ความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองในช่อง “ยอดยกไป” พร้อมทั้งมี
ความถูกต้อง ดังนี้  บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีเงินฝากคลัง  บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ  บัญชี
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีวัสดุคงคลัง บัญชีครุภัณฑ์ 

1.2  งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ที่มียอดคงค้าง ยกเว้น บัญชีพักรอเคลียริ่ง บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา  บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง 

1.3 ความถูกต้องเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ  
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

เรื่องท่ี 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ 
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง โดยจัดท า

รายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือนกันยายน 2560 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะ
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองดังกล่าวให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เช่น  
ลง website หรือ ปิดประกาศในที่สาธารณะ ซึ่งรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบด้วย บัญชีเงินสดในมือ บัญชี
เงินฝากธนาคาร  บัญชีเงินฝากคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  บัญชีใบส าคัญ 
ค้างจ่าย  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ  บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 

เรื่องท่ี 3 ความรับผิดชอบ 
3.1  การจัดส่งงบทดลองประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือนภายใน

ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป)   
3.2  การจัดส่งรายงานการเงินระดับกรมให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ

กรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด (ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ)  
3.3  รูปแบบรายการเงินที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามมาตรฐานที่

กรมบัญชีกลางก าหนด 
3.4  ข้อมูลรายงานการเงินที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เท่ากับข้อมูลรายงาน

ในระบบ GFMIS 
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โดยกองคลังมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  
1. จัดตั้งคณะท างานในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกองคลังในเรื่องความถูกต้อง 

ตามข้อ 1.1 - 1.3 และ 3.1-3.4 ให้ผู้บริหารทราบภายในก าหนด 
3. เปิดเผยข้อมูลทางบัญชี พร้อมแสดงรายละเอียดทางบัญชีที่ส าคัญตามข้อ 2.1 -2.2 โดยต้องเปิดเผยข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานของกองต่าง ๆ ที่มีหน่วยเบิกจ่ายอยู่ในส่วนภูมิภาค และส านักงานประมงจังหวัด

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในเรื่องที่ 1 – 3 
5. ด าเนินงานตามเกณฑ์และขั้นตอนข้างต้นให้ครบถ้วน และรายงานผลการประเมินผลในภาพรวมเสนอ

กรมบัญชีกลางภายในเวลาที่ก าหนด 
6. ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี

ของกรมบัญชีกลางค านวณโดยใช้ผลคะแนนที่กองคลังโดยกลุ่มบัญชีประเมินตนเอง แต่มีคณะท างานฯ หรือ
ตัวแทนจากกลุ่มอ่ืน ๆ ในกองคลังสอบทานผลการประเมินตนเองของกลุ่มบัญชี และส่งให้กรมบัญชีกลาง
ตามแบบ สรก. 60-3 ซึ่งผลคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนในภาพรวมของกรมประมงที่รวมทุกหน่วยเบิกจ่าย มี
คะแนนเต็ม 700 คะแนน 

สูตรการค านวณ : 
 X = Y / Z * 100  
 X = ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 
 Y = คะแนนที่ได้ทั้งหมดจากการประเมินตนเองในแบบ สรก. 60-3 ซึ่งเป็นคะแนนรวม
ทั้งหมดของทุกหน่วยเบิกจ่ายของกรมประมง  

Z= คะแนนรวม 700 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

ร้อยละ   <69.99 70.00 – 
74.99  

75.00 – 
79.99   

80.00 – 
84.99 

85.00 – 
89.99 

>90 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบ สรก. 60-3 ส่งให้กรมบัญชีกลาง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางภรพิชญา สโมสร  โทรศัพท์ภายใน 3401 
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ตัวช้ีวัด กค.4 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจ่าย รับและน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจ่าย รับและน าส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 

หมายถึง กองคลังสามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด โดยมีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้   

1. ก าหนดแนวทางการใช้งานด้านจ่าย หรือ รับและน าส่งผ่านระบบ KTB Corporate Online    
2. เสนอกรมประมงเห็นชอบการน าระบบ KTB Corporate Online มาใช้งานในกรมประมง

อย่างเป็นทางการและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงานในระบบ 
3. เผยแพร่ข้อมูลการเริ่มใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
4. เริ่มด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเป็นทางการ 
5.  รายงานการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ปัญหาและแนวทางแก้ไข เสนอ

กรมประมง หลังจากเริ่มใช้งานทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
6.  จัดท าแผนการปรับปรุงการใช้งานระบบ KTB Corporate Online เสนอกรมประมง 

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
โดยวัดผลการด าเนินงานจากวันที่ที่สามารถเริ่มด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

 
เริ่มด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB 

Corporate Online อย่างเป็นทางการได้ 
จัดท าแผนการปรับปรุงการใช้งานระบบ KTB 

Corporate Online เสนอกรมประมง 

0 หลังวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หลังวันที่ 17 กันยายน 2560 

1 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 วันที่ 17 กันยายน 2560 

2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 วันที่ 16 กันยายน 2560 

3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560 

4 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 14 กันยายน 2560 

5 ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2560 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. หนังสือขอความเห็นชอบเริ่มด าเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
2. แนวทางการด าเนินงานจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
3. แผนปรับปรุงการด าเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Online 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางณัฐติกาญจน์ พันธ์สง่า  โทรศัพท์ภายใน 3106 
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ตัวช้ีวัด กค.5 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบงานคลัง 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบงานคลัง หมายถึง กองคลังสามารถด าเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังได้ตามแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่
ก าหนด ได้แก่  

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาระบบงานคลัง 
2. เสนอร่างพัฒนาระบบงานต่อผู้บริหาร 
3. น าเสนอระบบงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อวิจารณ์และเสนอแนะ 
4. ปรับปรุงโครงร่างเสนอกรมเห็นชอบ  
5. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยวัดผลการด าเนินงานจากวันที่เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ภายในเวลาที่ก าหนด   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

หลังวันที่ 17 สิงหาคม 2560  
1 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560  
2 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560  
3 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
4 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560  
5 เสนอค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2560  
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
โครงร่างการพัฒนาระบบงานคลัง, หนังสือขอความเห็นชอบจากกรมประมง ,หนังสือเสนอขอ

ตั้งงบประมาณ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอังคณา ผลเจริญ  โทรศัพท์ภายใน 3422 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กคส.1 : ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการเสนอพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่เก่ียวข้อง 
กับการควบคุมการค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา  

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตมีภารกิจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการน าเข้า

ส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ด าเนินการให้บริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองน าเข้า น าออก น าผ่านสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต และ
ป้องกันการกระท าผิดตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 
2558 ซึ่งปัจจุบันกฎหมายทั้งสองฉบับมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า
ประกาศ ระเบียบ และกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอกองกฎหมายหมายหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปีงบประมาณ
ก าหนดแผนในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายล าดับรอง จ านวน 9 ฉบับ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-7 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา แล้วเสร็จ
ภายใน  

20 ก.ย. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

13 ก.ย. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

6 ก.ย.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

30 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

23 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

16 ส.ค.60 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ประกาศ ระเบียบ และกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3. หนังสือบันทึกข้อความถึงกองกฎหมาย 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 78 
 

ประกาศ ระเบียบ และกฎหมายล าดับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง มอบหมายให้พิจารณาออกใบอนุญาตและก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตให้เข้า ส่งออก 
หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4. ค าสั่งกรมประมง เรื่อง มอบอ านาจให้ลงนามในหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ าหรือหนังสือรับรองที่พัก

ซากสัตว์น้ า 
5. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการน าเข้า ส่งออกหรือ น าผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์น้ าหรือซากสัตว์น้ า พ.ศ. ๒๕๕9 
6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 
7. ค าสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง ด่านกักสัตว์ 
8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและก าหนดท่าเทียบเรือของเรือประมง

ที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเข้ามาในราชอาณาจักร  
9. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน าเข้า

สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า   

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย

การผลิต 
 โทรศัพท์ภายใน  2109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปัถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพท์ภายใน  2107 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กคส.2 : ระยะเวลาที่แล้วเสร็จในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาวัตถุอันตรายผานระบบ 
NSW ในรูปแบบ Single Form 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา  

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาระยะเวลาที่แล้วเสร็จการพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาวัตถุอันตรายผานระบบ 

NSW ในรูปแบบ Single Form ระหว่างระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ
ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต Fisheries Single Window (FSW) ของกรมประมง กับระบบ National Single 
Window (NSW) ของกรมศุลกากร โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นรับค าขออนุญาตน าเข้าส่งออกวัตถุอันตราย 
ณ จุดเดียวโดยยื่นผ่านระบบ NSW เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนของผู้ประกอบการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 15 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา  แล้วเสร็จ
ภายใน  

30 ก.ย. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

15 ก.ย. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

31 ส.ค. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

15 ส.ค. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

31 ก.ค. 60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

15 ก.ค. 60 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานการประชุม 
2. ด าเนินการตามแผนและขั้นตอน 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
4. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย

การผลิต 
 โทรศัพท์ภายใน  2109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปัถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพท์ภายใน  2107 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กคส.3 : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการน าเข้าสินคา้
ประมงต่างประเทศ 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา  

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาระดับความส าเร็จของการการปรับปรุงคู่มือการควบคุมเรือประมงต่างประเทศและการ

น าเข้าสินค้าประมงต่างประเทศ ซึ่งมีเหตุผลความจ าเป็นในการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมายล าดับรองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตลอดจนเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญสหภาพยุโรป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 7 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา  แล้วเสร็จ
ภายใน  

19 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

12 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

5 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

29 ก.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

22 ก.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

15 ก.ค.60 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานการประชุม 
2. ด าเนินการตามแผนและขั้นตอน 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
4. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย

การผลิต 
 โทรศัพท์ภายใน  2109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปัถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพท์ภายใน  2107 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กคส.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมตรวจสอบ 
การน าเข้า น าออก และน าผ่านสัตว์น้ า 

หน่วยวัด : ระยะเวลา  

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
พิจารณาระดับความส าเร็จของการการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุม

ตรวจสอบการน าเข้า น าออกและน าผ่านสัตว์น้ า ซึ่งมีเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าเพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และให้การปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 10 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา  แล้วเสร็จ
ภายใน  

30 ก.ย.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

21 ก.ย.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

11 ก.ย.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

31 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

21 ส.ค.60 

แล้วเสร็จ
ภายใน  

11 ส.ค.60 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานการประชุม 
2. ด าเนินการตามแผนและขั้นตอน 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
4. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย

การผลิต 
 โทรศัพท์ภายใน  2109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปัถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพท์ภายใน  2107 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 82 
 

ตัวช้ีวัด กคส.5 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)  
สัตว์น้ ามีชีวิตส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

 เพ่ือสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) 
สัตว์น้ ามีชีวิตส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่รับมอบภารกิจจากกรมประมงให้ด่านตรวจสัตว์น้ า 
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ ามีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการส ารวจที่ได้สามรถน ามาใช้ใน
การยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ 60 65 70 75 80 85 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานการประชุม 
2. ด าเนินการตามแผนและขั้นตอน 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
4. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัย

การผลิต 
 โทรศัพท์ภายใน  2109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายปัถฐพล  ประพฤติ  โทรศัพท์ภายใน  2107 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 83 
 

ตัวช้ีวัด กคพ.1 : ระดับความส าเร็จของการศึกษาศักยภาพด้านการประมงโครงการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
เป็นการวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูล ศักยภาพด้านการประมงเพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการประมง  

ให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และตอบโจทย์หรือภารกิจที่หน่วยงานความ
มั่นคงก าหนด 

การด าเนินงาน : 
1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ -แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 
2. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
3. ลงพื้นที่ท าการส ารวจเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
4. สรุปผล จัดท าเล่ม แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
5. เสนอกรมประมง แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เสนอกรมแล้วเสร็จ หลังวันที่ 23 สิงหาคม 60 
1 เสนอกรมแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 60 
2 เสนอกรมแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 60 
3 เสนอกรมแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 60 
4 เสนอกรมแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 60 
5 เสนอกรมแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 60 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาจากเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้อง 
2. ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ประสานข้อมูลที่ไม่ได้จัดพิมพ์ เป็นเอกสารและข้อมูลที่เป็น Personal data 
3. ลงพื้นที่ติดตามส ารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน/ท าการเก็บข้อมูลโครงการ สัมภาษณ์/สอบถาม เชิงลึก 
4. เสนอกรมประมง คณะท างานบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้วปรับปรุงจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์อีกครั้ง 
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 โทรศัพท์ภายใน 14706 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนา  โทรศัพทภ์ายใน 14212 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 84 
 

ตัวช้ีวัด กคพ.2 : ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัต ิ

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการ

สามารถจัดการในเรื่องของการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ
เสนอของบประมาณช่วยเหลือในแต่ละครั้งมีระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกรที่ขอรับความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ และสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างปกติด้วยความรวดเร็ว ประกอบเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เร่งรัดตรวจสอบรายชื่อและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 

การด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย มากกว่าหรือเท่ากับ 15 วันท าการ 

1 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภายใน 14 วันท าการ 

2 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภายใน 13 วันท าการ 

3 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภายใน 12 วันท าการ 

4 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภายใน 11 วันท าการ 

5 ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วเสร็จในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเสนอของบกลางช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 วันท าการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา ≥15  
วันท าการ 

14 วันท าการ 13 วันท าการ 12 วันท าการ 11 วันท าการ ≤10  
วันท าการ 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 85 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หนังสือและเอกสารหลักฐานที่จังหวัดส่งมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยา

เกษตรกรผู้ประสบภัย 
2. รายงานการรับส่งหนังสือที่จังหวัดส่งมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 

ผู้ประสบอุทกภัย 
3. บันทึกขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 โทรศัพท์ภายใน 14706 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง  โทรศัพทภ์ายใน 14213 
 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 86 
 

ตัวช้ีวัด กคพ.3 :  ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก  :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

ตามที่ กคพ. โดยกลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 250 ราย ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรผสมผสาน เกษตร
ทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น  กรมประมงมุ่งเน้นใน
การพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ทั้งสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าชายฝั่งให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
อินทรีย์ได้ในอนาคต ให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ที่อยู่ในระดับสากลเป็นที่
ยอมรับของตลาดได้ และหลังจากได้รับการฝึกอบรม 1 ปี เกษตรกรและบุคลากรสามารถน าความรู้ด้านงาน
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตด้วยระบบ
มาตรฐานอินทรีย์ได้จริง จ านวน 10 % ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2560 

การด าเนินงาน : 

ระดับคะแนน ค าอธิบาย 

0 ร้อยละ 0 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

1 ร้อยละ 1 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

2 ร้อยละ 2 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

3 ร้อยละ 3 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

4 ร้อยละ 4 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   

5 ร้อยละ 5 ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ร้อยละ 0 1 2 3 4 5 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต 
2557 2558 2559 2560 

จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

จ านวน 189 135 242 250 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
การก าหนดจ านวนตัวอย่างการเก็บข้อมูล 

1. ปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในหลักสูตรการ
เพาะเลี้ยง สัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ใน 8 จังหวัด รวม 250 ราย มีดังนี้ 

1. จังหวัดยโสธร เกษตรกรจ านวน 50 ราย  
2. จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรจ านวน 50 ราย 
3. จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจ านวน 25 ราย 
4. จังหวัดสมุทรปราการ เกษตรกรจ านวน 25 ราย  
5. จังหวัดตราด เกษตรกรจ านวน 25 ราย  
6. จังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรจ านวน 25 ราย  
7. จังหวัดพัทลุง เกษตรกรจ านวน 25 ราย  
8. จังหวัดยะลา เกษตรกรจ านวน 25 ราย  

1.1 สุ่มเลือกจังหวัด 4 จังหวัด ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้ผลการสุ่มดังนี้ จังหวัดยโสธร จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพัทลุง  

1.2 ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล 30 ราย  จากทั้งหมด 250 ราย เนื่องจาก จ านวน 
30 รายเป็นจ านวนขั้นต่ าที่เหมาะสมส าหรับเป็นตัวแทนของประชากรในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

1.3 ก าหนดจ านวนตัวอย่างลงตามจังหวัดที่ก าหนด ตามสัดส่วนของจ านวนเกษตรกร ได้ผล
ดังนี้ จังหวัดยโสธร จ านวน 10 ราย จังหวัดสุรินทร์ 10 ราย จังหวัดสมุทรปราการ 5 ราย จังหวัดพัทลุง 5 ราย  

2 ประสานส านักงานประมงจังหวัด เพ่ือลงพ้ืนที่ในการเก็บตัวอย่าง โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานประมงจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดลงไปประเมินผล 

3 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดลงพ้ืนที่พร้อมส านักงานประมงจังหวัดเพ่ือประเมินผลการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ด้วยแบบประเมินตามรายการประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000-2552 : เกษตรอินทรีย์ 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
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ข้อที่ต้องปฏิบัติ จ านวน 13 ข้อ ต้องมีการปฏิบัติ 7 ข้อขึ้นไป จึงแสดงว่า ได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ข้อควรปฏิบัติ จ านวน 12 ข้อ ต้องมีการปฏิบัติ 6 ข้อขึ้นไป จึงแสดงว่า ได้น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์เอกสารประกอบการประเมินอื่นๆ ได้แก่ รูปภาพภายในฟาร์มและภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
4 การวิเคราะห์ประมวลผล  

น าแบบประเมินมาประมวลผล ซึ่งประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน ได้ดังนี้ 
ร้อยละ 5 คือเกษตรกรจ านวน 13 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้ค่าคะแนน ระดับ 5   
ร้อยละ 4 คือเกษตรกรจ านวน 10 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้ค่าคะแนน ระดับ 4 
ร้อยละ 3 คือเกษตรกรจ านวน 8 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้ค่าคะแนน ระดับ 3 
ร้อยละ 2 คือเกษตรกรจ านวน 5 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้ค่าคะแนน ระดับ 2 
ร้อยละ 1 คือเกษตรกรจ านวน 3 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้โครงการพัฒนา

เกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2560 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้ค่าคะแนน ระดับ 1 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
 โทรศัพท์ภายใน 14706 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ  โทรศัพทภ์ายใน 14214 
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ตัวช้ีวัด กคพ.4 : ความส าเร็จของการจัดตั้งจุดสาธิตฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ประจ าปี 2560 

หน่วยวัด : จ านวน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ความส าเร็จของการจัดตั้งจุดสาธิตฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ ประจ าปี 2560 หมายถึง 

การจัดตั้งจุดสาธิตฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่ จ านวน 13 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร พัทลุง เชียงใหม่ ยะลา 
นครศรีธรรมราช  สมุทรปราการ  ตราด  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์ และ สุรินทร์ ส าเร็จมีกิจกรรมต่อเนื่อง 
ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 แห่ง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

จ านวน น้อยกว่า  
5 แห่ง 

5 – 6 แห่ง 7 – 8 แห่ง 9 – 10 แห่ง 11 – 12 แห่ง 13 แห่ง 

เอกสารอ้างอิง :  
1. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ จัดส่งข้อมูลจุดสาธิตประกอบด้วยรายชื่อ

เกษตรกร ที่อยู่ ปัจจัยที่สนับสนุน พิกัดท่ีตั้งฟาร์ม เบอร์โทรศัพท์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมง เป็นผู้ตรวจสอบและติดตามผล  
3. ด าเนินการวัดกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษหาก หากส่งข้อมูลล่าช้ากว่า

ก าหนดลดคะแนนวันละ 0.5 คะแนน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

พัฒนาการประมง 
 โทรศัพท์ภายใน 13608 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการกองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

 โทรศัพท์ภายใน 14706 
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ตัวช้ีวัด กตป.1 :   ความส าเร็จในการตรวจควบคุมการท าการประมงในเขตน่านน้ าภายในที่สามารถจับกุม
ด าเนินคดีได้เพ่ิมข้ึน 

หน่วยวัด  :   จ านวนคด ี

น้ าหนัก    :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :    
การพิจารณาผลส าเร็จของการตรวจควบคุมการท าการประมงในเขตน่านน้ าภายในที่สามารถ

จับกุมด าเนินคดีความผิดที่เกี่ยวกับการท าการประมงได้จ านวนเพ่ิมขึ้น คิดจากผลการออกปฏิบัติงานการ
ควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมงในเขตน่านน้ าภายใน ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจควบคุมการท าประมงที่
สามารถจับกุมด าเนินคดีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประมงได้เพ่ิมขึ้นจากจ านวนผลการ
จับกุมด าเนินคดีในเขตน่านน้ าภายในของรอบการประเมินที่ 2 ปี 2559 (1 เมษายน 2559 ถึง  
31 สิงหาคม 2559) ที่มีผลการจับกุมด าเนินคดีได้ จ านวน 210 คดี โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560  พร้อมรายงานผลเป็นเอกสารถึงกองตรวจการประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 คดี ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

จ านวนคด ี ≤210 คดี 211 - 215 
คด ี

216 - 220 
คดี 

221 - 225 
คดี 

226 - 230 
คดี 

≥230 คด ี

เอกสารอ้างอิง : กองตรวจการประมงรวบรวมผลคดีในเขตน่านน้ าภายในที่ได้จากการออกปฏิบัติงานควบคุม
การท าประมงของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด
ในสังกัด กองตรวจการประมง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

หมายเหตุ : การให้คะแนนให้ใช้ผลคดีการปฏิบัติงานควบคุมการประมงของหน่วยงานในสังกัดกองตรวจการ
ประมง ปี 2559 จ านวน 210 คดี เปรียบเทียบกับจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองกองตรวจการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2301 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง   โทรศัพท์ภายใน 2301 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กตป.2 : ความส าเร็จในการตรวจควบคุมการท าการประมงในทะเลที่สามารถจับกุมด าเนินคดีได้เพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด : จ านวนคด ี

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
การพิจารณาผลส าเร็จของการตรวจควบคุมเฝ้าระวังเรือประมง ในเขตพ้ืนที่ทะเล  ที่สามารถ

จับกุมด าเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการท าการประมงได้จ านวนเพ่ิมขึ้น คิดจากผลการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้า
ระวังการท าการประมงในทะเล ตามแผนการปฏิบัติงาน ปี 2559 (1 เมษายน 2559 ถึง 31 สิงหาคม 
2559) ที่มีผลการจับกุมด าเนินคดีได้ จ านวน 155 คดี โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่  
1 เมษายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 คดี ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

จ านวนคด ี ≤155 คดี 156 - 160 
คด ี

161 - 165 
คดี 

 166 – 170 
คดี 

171 – 175 
คดี 

≥176 คด ี

เอกสารอ้างอิง : กองตรวจกำรประมงรวบรวมผลผลคดีควำมผิดเกี่ยวกับกำรท ำกำรประมงที่เกิดขึ้นในเขต
ทะเล ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ของศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเล และ
หน่วยป้องกันและปรำบปรำมประมงทะเล ในสังกัดกองตรวจกำรประมง  
 
หมายเหตุ : การใหค้ะแนนให้ใช้จ านวนคดีทีเ่กิดจากผลการปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมง
ตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกองตรวจการประมง ปี 2559 จ านวน 155 คดี เปรียบเทียบ
กับจ านวนคดีที่เพ่ิมขึ้นของปี 2560 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2301 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง   โทรศัพท์ภายใน 2301 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด กตป.3 : การเสนอ “โครงการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง” เข้าประกวดรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(รางวัลขยายผลฯ) 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงาน ที่มีผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และมีการท างานร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่าย โดยมีการขยายผล
การด าเนินงานจากโครงการที่เคยได้รับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ได้รับ
รางวัลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา) ในระดับดีหรือดีเด่น และเป็นรูปแบบหรือแนวทางจากการด าเนินโครงการ
ที่ประสบความส าเร็จ และเคยได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น (ในปี 2559 กรมประมงเคยได้รับรางวัลความเป็น
เลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (รางวัลพัฒนาฯ) ไปใช้ด าเนินงานเพ่ือขยายผลการด าเนิ นงานที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 แห่งขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 โครงการฯ ที่ส่งประกวด ไม่ผ่านการพิจารณาจากกรมประมง 
5 โครงการฯ ที่ส่งประกวดได้รับการพิจารณาจากกรมประมง ผ่านการประเมินรอบแรก 

จากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) และได้รับการตรวจประเมินผลฯ  
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) 

 
เอกสารอ้างอิง : หลักฐำนและข้อมูลเอกสำรในกำรส่ง“โครงการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง” เข้าประกวดรางวลัความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีสว่นรว่ม   
ประเภทรางวลัขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

หมายเหตุ : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) จะประกาศรางวัลช่วงเดือนสิงหาคม 2560 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2301 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง   โทรศัพท์ภายใน 2301 

 กลุ่มส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรประมง  โทรศัพท์ภายใน 2301 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กตส.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการแก้ไขปัญหาระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

หน่วยวัด  : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
การจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ตามค าสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) โดยมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ที่สหภาพยุโรปตรวจสอบนั้นครอบคลุมทั้งการ
ควบคุมสัตว์น้ าน าเข้าและสัตว์น้ าจากเรือประมงไทย ซึ่งสหภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่ควรปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ซึ่งสหภาพฯ มีแผนที่จะมาตรวจระบบการแก้ไขปัญหาการท าประมงไอยูยูอี กครั้งใน
เดือนกรกฎาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 รายงานผลเสนอผู้บริหารกรมประมง หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2560 
5 รายงานผลเสนอผู้บริหารกรมประมงภายใน 30 กันยายน 2560 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. สรุปข้อคิดเห็นของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับทั้งการควบคุมสัตว์น้ าน าเข้าและ

สัตว์น้ าจากเรือประมงไทย 
2. สรุปความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาทั้งการควบคุมสัตว์น้ าน าเข้าและสัตว์น้ าจากเรือประมงไทย 
3. สรุปงานที่ต้องด าเนินการแก้ไข ทั้งการควบคุมสัตว์น้ าน าเข้าและสัตว์น้ าจากเรือประมงไทย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  โทรศัพท์ภายใน 13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ  โทรศัพท์ภายใน 13504 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด กนป.1 : ระดับความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก  : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 หมายถึง 
ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีเนื้อหารายละเอียดครบถ้วนตามหลักการ
จัดท ายุทธศาสตร์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไม่มีการด าเนินการใดๆ 
1 จัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 ไม่แล้วเสรจ็ภายในวนัที่ 30 กันยายน 2560 
2 จัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
3 จัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 
4 จัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 
5 จัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 แล้วเสรจ็ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมในระบบ e – สารบรรณ 
2. ข้อมูล / เอกสารประกอบการประชุม 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. เอกสารประกอบการประชุม 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. หลักฐานการเผยแพร่ เช่น ทางเว็บไซต์กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง  โทรศัพท์ภายใน 13608 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมง

แห่งชาต ิ
 โทรศัพท์ภายใน 13602 
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ตัวช้ีวัด กนป.2 : ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อส านักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ. 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

ระดับของการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต่อส านักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ. หมายถึง การด าเนินงานโครงการตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง รับผิดชอบ ท าหน้าที่เป็น 
focal point จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2) โครงการศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) 3) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้าน 
การประมง 4) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 5) โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก (Zoning 
by Agri map) ด้านการประมง ปี 2560 โดยรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน (ทุกวันที่ 15 และ 
สิ้นเดือน) นับตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2560 รวม 6 เดือน ต่อส านักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ. 

สูตรการค านวณ  :  

ระดับความส าเร็จของการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ต่อส านักงานติดตามงานตามนโยบายของ รมว.กษ. 

= จ านวนครั้งของการรายงาน X 100 
12 

เกณฑ์การให้คะแนน  :    

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 รายงานช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่า 4 วัน 
1 รายงานช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 4 วัน 
2 รายงานช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 3 วัน 
3 รายงานช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 2 วัน 
4 รายงานช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 1 วัน 
5 รายงานทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
หลักฐานการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง  โทรศัพท์ภายใน 13608 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุธรรม   ลิ่มพานิช  โทรศัพท์ภายใน 13600 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 96 
 

ตัวช้ีวัด กนป.3 : ระดับความส าเร็จของการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าฯ หมายถึง การด าเนินการรายงานสถานการณ์ด้านการผลิต 

การตลาด และการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของสินค้าสัตว์น้ า  
2 กลุ่มเป้าหมาย คือ  

1) สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ 5 ชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ทูน่า ปลาเป็ด-ปลาป่น ปลานิล และกุ้งก้ามกราม 
ซึ่งมีการรายงานสถานการณ์เป็นรายเดือน และรายไตรมาส  

ทั้งนี้ การรายงานรายเดือน ก าหนดแล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 ต.ค. 59, 30 พ.ย. 59, 31 ธ.ค. 
59, 31 ม.ค. 60, 29 ก.พ. 60, 31 มี.ค. 60, 30 เม.ย. 60, 31 พ.ค. 60, 30 มิ.ย. 60, 31 ก.ค. 60, 
31 ส.ค. 60 และ 30 ก.ย. 60 ส าหรับการรายงานประจ าเดือน ก.ย. 59 - ส.ค. 60 ตามล าดับ ส่วนการ
รายงานรายไตรมาส ก าหนดแล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 พ.ย. 59, 28 ก.พ. 60, 31 พ.ค. 60 และ 31 ส.ค. 60 
ส าหรับการรายงานประจ าไตรมาส 3/59 4/59 1/60 และ 2/60 ตามล าดับ  

2) สัตว์น้ าชนิดใหม่ หรือสัตว์น้ าที่มีประเด็นน่าสนใจ 2 ชนิด ได้แก่ กุ้งเครฟิช และกระเบนน้ าจืด 
ซึ่งมีการรายงานสถานการณ์ภายในเดือนกันยายน 2560  

ซึ่งหากด าเนินการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าฯ ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
จะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การด าเนินงาน :  
ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์การประมงทั้งด้านการผลิต การตลาด และการค้า ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยมีการจัดท าสรุปสถานการณ์สัตว์
น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ กุ้งทะเล ทูน่า ปลาเป็ดปลาป่น ปลานิล และกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีการน าเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับกรม และระดับกระทรวง เป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(รายงานรายเดือน และรายไตรมาส) โดยมีการประเมินความคาดหวังของผู้รับบริการเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดท าสถานการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ด าเนินการน าเสนอรายงานรายชนิดสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
เป็นประจ าทุกเดือน ในครั้งนี้จึงได้เพ่ิมเติมการจัดท ารายงานสถานการณ์สัตว์น้ าชนิดใหม่เพ่ิมเติมอีก 2 ชนิด 
คือ กุ้งเครฟิช และกระเบนน้ าจืด พร้อมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

2557 2558 2559 
ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
รายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ 5 ชนิด (รายเดือน และราย
ไตรมาส) 

ระดับ 5 5 5 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :    
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 เสร็จช้ากว่าก าหนดทุกฉบับ 
1 เสร็จช้ากว่าก าหนดมากกว่า 1 ฉบับ 
2 เสร็จช้ากว่าก าหนด 1 ฉบับ 
3 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ 
4 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ และเสร็จเร็วกว่าก าหนดอย่างน้อย 1 ฉบับ 
5 เสร็จภายในก าหนดทุกฉบับ และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท ารายงานฯ ได้จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ตลาดไท องค์การสะพานปลา 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองประมงต่างประเทศ กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร-กรมประมง สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย INFOFISH, FAO และ GLOBEFISH เป็นต้น 

2. วิธีการด าเนินการ 
2.1 ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง (ผชช. ด้านเศรษฐกิจการประมง กลุ่มวิเคราะห์และวิจัยสถิติการประมง กลุ่ม

วิเคราะห์สินค้าประมงระหว่างประเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจการประมง) เพ่ือวางแผนการจัดท ารายงาน
ดังกล่าว 

2.2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ 
2.3 ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 จัดท าตาราง/กราฟ แสดงผลการวิเคราะห์ 
2.5 เขียนรายงาน  
2.6 น าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองนโยบายและยุทธศาสตร์การประมง  
2.7 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสรุปรายงานผลการส ารวจเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดท า

ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาหนังสือน าส่งผู้บังคับบัญชา 
2. การ upload ขึ้นหน้าเว็บไซต์กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
3. ส าเนาหนังสือรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง  โทรศัพท์ภายใน 13608 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการประมง  โทรศัพทภ์ายใน 13512 
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ตัวช้ีวัด กนป.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าสรุปสถานการณ์การค้าสินค้าประมงรายเดือนของไทย 
หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การจัดท าสรุปสถานการณ์การค้าสินค้าประมงรายเดือนของไทย (น าเข้าและส่งออก) เป็นการ

จัดท าสรุปการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงรายเดือน เพ่ือให้ทราบความเคลื่อนไหวและแนวโน้มการค้า
สินค้าประมงในปัจจุบันเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดของประเทศคู้ค้าที่ส าคัญ
และสินค้าประมงที่ไทยมีศักยภาพ 

โดยกระบวนการจัดสถานการณ์การค้าประมงรายเดือนของไทยนั้น เป็นการรับข้อมูลดิบจาก
กรมศุลกากรแล้วคัดเลือกเฉพาะสินค้าประมงมาจัดท าเป็นฐานข้อมูลการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงของ
ไทยรายเดือน ได้รับข้อมูลดังกล่าวประมาณหลังวันที่ 25-28 ของทุกเดือน หลังจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลการค้าในอดีต (ปีที่ผ่านมา) มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับช้ากว่าปัจจุบัน 
(ตามปกติที่ได้รับจากกรมศุลกากร) โดยใช้การเวลาในการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ เป็นเวลา 2 วันท าการ 
เมื่อเสร็จแล้วจะเสนอผู้บริหาร (อธิบดีกรมประมงและรองอธิบดีกรมประมง) และเผยแพร่ทาง website  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (ท้ังนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – กันยายน 2560) 

การด าเนินงาน  : 
1. รับข้อมูลดิบจากกรมศุลกากร 
2. จัดท าฐานข้อมูล / เขียนบทวิเคราะห์ 
3. เสนอให้ผู้บริหารกรมฯ 
4. upload ขึ้น website กองฯ 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนรายเดือน  : 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 มีการด าเนินการเสร็จช้ากว่า 5 วัน  
1 ส่งบทความแต่ละเดือนภายใน 5 วัน หลังจากได้รับฐานข้อมูล 
2 ส่งบทความแต่ละเดือนภายใน 4 วัน หลังจากได้รับฐานข้อมูล 
3 ส่งบทความแต่ละเดือนภายใน 3 วัน หลังจากได้รับฐานข้อมูล 
4 ส่งบทความแต่ละเดือนภายใน 2 วัน หลังจากได้รับฐานข้อมูล  
5 ส่งบทความแต่ละเดือนภายใน 1 วัน หลังจากได้รับฐานข้อมูล 

 
  

ระดับความส าเร็จของการจัดท าสรุปสถานการณ์การค้าสินค้าประมงรายเดือนของไทย 
 =     ผลรวมคะแนนแต่ละเดือน 

6 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 99 
 

เกณฑ์การให้คะแนนผลรวม  : 
คะแนน รายละเอียด 

0 คะแนน  0 – 0.4  
1 คะแนนระหว่าง  0.5 – 1.5 
2 คะแนนระหว่าง  1.6 – 2.4 
3 คะแนนระหว่าง  2.5 – 3.4 
4 คะแนนระหว่าง  3.5 – 4.4  
5 คะแนน  4.5 – 5  คะแนน 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ฐานข้อมูลการน าเข้าส่งออกสินค้าประมง 
2. บันทึกเสนอผู้บริหารกรมฯ เพ่ือทราบ 
3. เผยแพร่ทางเว็บไซด์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง  โทรศัพท์ภายใน 13608 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายประพันธ์  โนระดี  โทรศัพทภ์ายใน 13511 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 100 
 

ตัวช้ีวัด กบม.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลเรือประมง 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การจัดท าข้อมูลเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่า และเรือประมงที่ได้รับ

ใบอนุญาตให้ท าการประมงตามกฎหมายประมง เพ่ือให้มีฐานข้อมูลเรือประมงทั้งที่ได้รับใบอนุญาตท าการ
ประมง และไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการประมง และเพ่ือให้มีฐานข้อมูลเรือประมงของกรมเจ้าท่ามีความถูกต้อง
ตรงกับข้อมูลเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาต ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการกองเรือของประเทศไทยเสร็จสิ้น 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ข้อมูลเสร็จสิ้น ภายหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 
1 ข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 
2 ข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

3 ข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

4 ข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 

5 ข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและ 

ก าหนดมาตรการ 
 โทรศัพท์ภายใน 2100 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายพัฒนพงศ์ ชูแสง  โทรศัพท์ภายใน 2105 

 นางสาวบุญเสริม ศุภมิตร  โทรศัพท์ภายใน 2105 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 101 
 

ตัวช้ีวัด กบม.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์ 
  สาธารณะ 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะเป็นการด าเนินการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะที่ขออนุญาตกับกรมประมง โดยมีการรวบรวม
ข้อมูลมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการจัดท าเป็นคู่มือพร้อมทั้งแบบการตรวจประเมินสถานที่จัดตั้ง
และด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน
น้ าทิ้ง มาตรฐานขนาดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องส าหรับการตรวจสอบ
สถานที่ 2. จัดท าร่างคู่มือการตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 3.  เชิญประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะประชุม เพ่ือพิจารณาข้อมูลต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง และให้ข้อคิดเห็น 4. จัดท าคู่มือการตรวจสอบสถานที่จัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 
5. เสนอกรมประมงเห็นชอบ และเผยแพร่คู่มือฯ ให้คณะกรรมการตรวจสถานที่ฯ ได้รับทราบและน ามาใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ส าหรับการตรวจสอบสถานที่ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เสนอกรมประมงเห็นชอบคู่มือฯ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 
1 เสนอกรมประมงเห็นชอบคู่มือฯ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
2 เสนอกรมประมงเห็นชอบคู่มือฯ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
3 เสนอกรมประมงเห็นชอบคู่มือฯ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
4 เสนอกรมประมงเห็นชอบคู่มือฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
5 เสนอกรมประมงเห็นชอบคู่มือฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและ 

ก าหนดมาตรการ 
 โทรศัพท์ภายใน 2100 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ าตามอนุสัญญา  โทรศัพท์ภายใน 4023 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 102 
 

ตัวช้ีวัด กบม.3 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเครื่องมือ 

ท าการประมง รูปแบบและพ้ืนที่ท าการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า 
พ.ศ. 2560 โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าร่างประกาศฯ 
2. เสนอร่างประกาศฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 3. เสนอร่างประกาศ
เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติ 4. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5. เผยแพร่ประกาศฯ 
และมีเกณฑ์การให้คะแนน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายหลังวันที่ 20 กันยายน 2560 
1 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 
2 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
3 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 
4 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 
5 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและ 

ก าหนดมาตรการ 
 โทรศัพท์ภายใน 2100 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มก าหนดมาตรการด้านการประมง  โทรศัพท์ภายใน 2102 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 103 
 

ตัวช้ีวัด กบม.4 :  ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า 
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

หน่วยวัด  : ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ตามท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน

กระชังในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ถูกก าหนดให้เป็นกิจการการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม ตามมาตรา 76 ซึ่งต้องมีการประกาศเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรา 77 รวมถึง
การขออนุญาตและการอนุญาตฯ ตามมาตรา 79 กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผลจากการที่มีกฎหมายและระเบียบ         
ที่เก่ียวข้องจ านวนมากท าให้ส านักงานประมงจังหวัดมีความสับสนและไม่เข้าใจในการด าเนินการดังกล่าว  

กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการจึงจะจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประกาศ
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการพิจารณาอนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังในที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่
จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
ส านักงานประมงจังหวัด โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. จัดท า
หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังฯ และร่างแบบฟอร์มใบค าขอรับใบอนุญาตฯ 3. จัดประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชัง 4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฯ 5. แจ้งเวียน
ส านักงานประมงจังหวัดและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายหลังวันที่ 20 กันยายน 2560 
1 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 
2 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
3 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 
4 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 
5 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและ 

ก าหนดมาตรการ 
 โทรศัพท์ภายใน 2100 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 2110 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 104 
 

ตัวช้ีวัด กบร.1 :  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เรือเข้าออก 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า

ออก หมายถึง การที่หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกในด้าน
ต่างๆ เช่น การตรวจเอกสารของเรือประมง เครื่องมือท าการประมง คนประจ าเรือแรงงานประมงในเรือ และ
การตรวจสอบสัตว์น้ าหน้าท่าเทียบเรือ เป็นต้น เพ่ือเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศก าหนดที่เกี่ ยวข้อง และมี
มาตรฐานเดียวกันของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 

การด าเนินงาน : 
1. ด าเนินการจัดท า (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
2. ประชุมผู้มีส่วนได้เสียในการให้ข้อคิดเห็น 
3. ปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก 
4. ขอใบเสนอราคาจากส านักพิมพ์เพ่ือประกอบการขออนุมัติจัดพิมพ์ 
5. เสนอร่างคู่มือฯเพ่ือขออนุมัติจัดพิมพ์ส่งผู้บริหารกรมประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ส่งเรื่องขออนุมัติถึงผู้บริหาร วันที่ 25 มิถุนายน 2560 
1 ส่งเรื่องขออนุมัติถึงผู้บริหาร วันที่ 2๐ มิถุนายน 2560 
2 ส่งเรื่องขออนุมัติถึงผู้บริหาร วันที่ 1๕ มิถุนายน 2560 
3 ส่งเรื่องขออนุมัติถึงผู้บริหาร วันที่ 1๐ มิถุนายน 2560 
4 ส่งเรื่องขออนุมัติถึงผู้บริหาร วันที่ ๕ มิถุนายน 2560 
5 ส่งเรื่องขออนุมัติถึงผู้บริหาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการ

ท าการประมง 
 โทรศัพท์ภายใน 4409 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการท าการ
ประมงในทะเล 

 โทรศัพท์ภายใน ๔๔๐๕ 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กบร.2 : ระดับความส าเร็จของการตรวจพบเรือประมงพาณิชย์ออกท าการประมงเกิน ๓๐ วัน 

หน่วยวัด :  จ านวนเรือ 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ระดับความส าเร็จของการตรวจพบเรือประมงพาณิชย์ ออกท าการประมงเกิน ๓๐ วันโดยไม่ได้

รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกรมประมง เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเรือเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก โดยมี
การประกาศเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นจ านวนล าเรือประมงพาณิชย์ที่พบการกระท าความผิดออกท าการประมงเกิน ๓๐ วัน  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกรมประมง ดังนี ้
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด มากกว่า 21 ล า 
1 จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด 16-20 ล า 
2 จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด 11-15 ล า 
3 จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด 6-10 ล า 
4 จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด 1-5 ล า 
5 จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด ไม่พบการกระท าผิด 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ 

การท าการประมง 
 โทรศัพท์ภายใน 4409 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการท าการ
ประมงในทะเล 

 โทรศัพท์ภายใน ๔๔๐๕ 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด กบร.3 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับ 
การควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังการท าการประมงด้วยระบบติดตามเรือ 

หน่วยวัด :   ระยะเวลา 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จในการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ติดตาม 

และเฝ้าระวังการท าการประมงด้วยระบบติดตามเรือ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้
ระบบติดตามเรือต้องด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ติดตาม 
และเฝ้าระวังการท าการประมงด้วยระบบติดตามเรือ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้  

1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ เพ่ือสรุปแนวทางการ
ปฏิบัติงานเมื่อพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือกระท าผิดกฎหมายต่างๆ ด้วยระบบติดตามเรือ 

2. จัดท าร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ 
3. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ฯ 
4. แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ 
5. จัดส่งร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมงในวันที่   

31 พฤษภาคม 2560 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 จัดส่งร่างคู่มือฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมง ช้ากว่า 13 วันขึ้นไป 
1 จัดส่งร่างคู่มือฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมง ช้ากว่าวันที่ก าหนด 10-12 วัน 
2 จัดส่งร่างคู่มือฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมง ช้ากว่าวันที่ก าหนด 7-9 วัน 
3 จัดส่งร่างคู่มือฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมง ช้ากว่าวันที่ก าหนด 4-6 วัน 
4 จัดส่งร่างคู่มือฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมง ช้ากว่าวันที่ก าหนด 1-3 วัน 
5 จัดส่งร่างคู่มือฯ เสนอต่อผู้บริหารกรมประมงทันตามวันที่ก าหนด   

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
ร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังการท าการ

ประมงด้วยระบบติดตามเรือ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและ 

การท าการประมง 
 โทรศัพท์ภายใน 4409 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบ
ติดตามเรือ 

 โทรศัพท์ภายใน 4401 
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ตัวช้ีวัด กปต.1 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำควำมตกลงกับต่ำงประเทศ 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
กองประมงต่ำงประเทศเป็นหน่วยงำนหลักของกรมประมงในกำรรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนิน

ควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ กำรติดต่อประสำนงำน เจรจำกับต่ำงประเทศ
ด้ำนกำรประมงสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งในลักษณะทวิภำคี พหุภำคี และเวทีกำรประชุมขององค์กำรระหว่ำง
ประเทศ ในกำรท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศระดับทวิภำคี โดยทั่วไปสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือได้เมื่อทั้ง
สองประเทศเห็นพ้องร่วมกัน เพ่ือเป็นกำรควำมมั่นใจว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระหว่ำงสองประเทศจะจัดให้มี
เวทีหำรือกันอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัดให้มีผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมพบปะหำรือแลกเปลี่ ยนควำมเห็นเพ่ือกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรร่วมมือกันให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในกิจกรรมกำรประมง หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งสองประเทศจึงมักจัดท ำควำมตกลงระหว่ำงกัน โดยอำจจัดท ำบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) ควำมตกลง 
(Agreement) หรือ ควำมตกลงในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มีจุดประสงค์เฉพำะในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง หรือหลำยอย่ำง (Implementing Arrangement – IA) รวมทั้ง ควำมเห็นในกำรท ำควำมร่วมมือกันอำจ
อยู่ในรูปของกำรจัดท ำ แถลงกำรณ์ร่วม หรือ Joint Statement และอ่ืนๆ เป็นต้น ส ำหรับควำมร่วมมือด้ำน
กำรประมงระดับทวิภำค ปัจจุบันกรมประมงจัดท ำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ 
เพ่ืองำนวิชำกำรประมง เพ่ือกำรร่วมกันต่อต้ำนปัญหำกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย และเพ่ือกำรแสวงหำ
แหล่งประมงใหม่ เป็นต้น  

ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ มีร่ำงควำมตกลงในรูปแบบต่ำงๆ ที่กรมประมงและหน่วยงำนประมง
ของต่ำงประเทศเห็นชอบในเบื้องต้นในกำรจัดท ำควำมตกลงระหว่ำงกัน โดยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ร่ำง
ควำมตกลงฯ แต่ยังไม่ถึงระดับสุดท้ำยที่จะสำมำรถลงนำมควำมตกลงกันได้ รวม ๑๒ ฉบับ และมีกำรเห็นชอบ
ในหลักกำรท ำควำมตกลงว่ำจะมีกำรร่ำงควำมตกลงเพ่ือกำรพิจำรณำต่อไป อีก ๕ ฉบับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
เป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
๑ ไม่มีกำรลงนำม แต่มีกำรประสำนงำนปรับปรุงร่ำงควำมตกลง 
๒ มีกำรลงนำม ควำมตกลง ๑ ฉบับ  
๓ มีกำรลงนำม ควำมตกลง ๒ ฉบับ 
๔ มีกำรลงนำม ควำมตกลง ๓ ฉบับ  
๕ มีกำรลงนำม ควำมตกลง ๔ ฉบับ  
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หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. แผนกำรจัดท ำควำมตกลงกับต่ำงประเทศระดับทวิภำคี ปี ๒๕๖๐  
๒. ร่ำงควำมตกลงที่จัดท ำขึ้นในปีงบประมำณ ๒๕๖๐  
๓. เอกสำรกำรประสำนงำน เพ่ือกำรเร่งรัดให้เกิดพิจำรณำร่ำงควำมตกลงกับต่ำงประเทศ  
๔. ควำมตกลง (MOU/IA/Agreement) ที่ลงนำมแล้ว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน 1219 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มควำมร่วมมือทวิภำคี  โทรศัพท์ภายใน 1203 
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ตัวช้ีวัด กปต.2 :    ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการความร่วมมือด้านการประมง  

หน่วยวัด :     จ านวนโครงการ 

น้ าหนัก :     ร้อยละ ๑๐ 

ค าอธิบาย : 
  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามในความตกลงกับต่างประเทศ ด้านการเกษตร 
ซึ่ง โดยทั่วไปความตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมสาขาประมงอยู่ด้วย หรือ กรมประมงมีการลงนามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมด้านการประมงกับหน่วยงานประมงของต่างประเทศไปแล้ว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านการ
ประมงร่วมกัน ภายหลังจากการลงนามความตกลง ประเทศคู่ภาคี อาจด าเนินความร่วมมือระหว่างกันใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ การผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคี เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น update สถาน
การณประมงและเสนอโครงการความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายสนใจ ร่วมกันหาแนวทางเพ่ือสร้างโอกาสให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรภาคประมงของทั้งสองประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการประมงที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศควบคู่กันไป ทั้งนี้ หลังจากการลงนามความตกลงฯ แล้ว อาจเกิดการท าความ
ร่วมมือกันโดยการประสานงานของผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่หน่วยงานมอบหมาย โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นอาจไม่
จ าเป็นต้องเกิดหลังจากการจัดประชุมทวิภาคีระหว่างกัน  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 โครงการ ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ไมม่ีข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบจากการประชุมระดับทวิภาคี กับประเทศที่ 

ลงนามความตกลงกันไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประมงไทย  
๑ มีข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบจากการประชุมระดับทวิภาคี กับประเทศท่ี 

ลงนามความตกลงกันไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประมงไทย ไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ  
๒ มีข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบจากการประชุมระดับทวิภาคี กับประเทศท่ี 

ลงนามความตกลงกันไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประมงไทย ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ  
๓ มีข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบจากการประชุมระดับทวิภาคี กับประเทศท่ี 

ลงนามความตกลงกันไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประมงไทย ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ  
๔ มีข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบจากการประชุมระดับทวิภาคี กับประเทศท่ี 

ลงนามความตกลงกันไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประมงไทย ไม่น้อยกว่า ๔ โครงการ 
๕ มีข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ได้เห็นชอบจากการประชุมระดับทวิภาคี กับประเทศท่ี 

ลงนามความตกลงกันไว้ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประมงไทย ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑.ความร่วมมือด้านประมงกับประเทศที่ลงนามความตกลงร่วมกัน 
๒.ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ส าหรับการประชุมระดับทวิภาคี   
๓.รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงการเกิดประโยชน์ต่อภาคประมงไทย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :   ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ โทรศัพท์ภายใน ๑๑๐๖ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือทวิภาคี  โทรศัพท์ภายใน ๑๒๐๓ 
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ตัวช้ีวัด กปต.3 : ระยะเวลำเฉลี่ยกำรขออนุมัติตัวบุคคลในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ระยะเวลาเฉลี่ยการขออนุมัติตัวบุคคลในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หมายถึง 

ระยะเวลาเฉลี่ย นับตั้งแต่ กองประมงต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องการเสนอขออนุมัติตัวบุคคล
ข้าราชการเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ตามแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนก าหนดวันเดินทางอย่างน้อย ๕ วัน ทั้งนี้ กอง
ประมงต่างประเทศ จะต้องได้รับเรื่องก่อนก าหนดการเดินทางอย่างน้อย ๗ วันท าการ เพ่ือตรวจสอบเอกสาร 
ค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางให้ตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ และต้องมีก าหนดเวลาไปราชการ 
ที่แน่นอนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเรื่องเสนอขออนุมัติตัวบุคคลต้องแนบมาให้ครบถ้วน เช่น 
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ข้อสั่งการของกรมประมงก าหนดวันเดินทางไป – กลับ งบประมาณที่ใช้ในการ
เดินทาง และการท าหนังสือเดินทางราชการ กรณีที่ยังไม่เคยมี หรือหมดอายุแล้ว โดยพิจารณาติดตามจาก
การอนุมัติ ตัวบุคคลฯ ตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในข้างต้น  

*การขออนุมัติตัวบุคคลในที่นี้หมายถึงข้าราชการกรมประมงเท่านั้น 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

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

ระยะเวลา แล้วเสร็จ
ภายใน ๒ วัน
ท าการก่อน
การเดินทาง 

แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วัน
ท าการก่อน
การเดินทาง 

แล้วเสร็จ
ภายใน ๔ วัน
ท าการก่อน
การเดินทาง 

แล้วเสร็จ
ภายใน ๕ วัน
ท าการก่อน
การเดินทาง 

แล้วเสร็จ
ภายใน ๖ วัน
ท าการก่อน
การเดินทาง 

แล้วเสร็จ
ภายใน ๗ วัน
ท าการก่อน
การเดินทาง 

 

 

  

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรขออนุมัติตัวบุคคลในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว 
 =     ผลรวมระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในด าเนินการอนุมัติตัวบุคคลฯ 

จ านวนเรื่องท่ีให้ด าเนินการอนุมัติตัวบุคคลฯ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. บันทึกรับ – ส่ง ของกองประมงต่างประเทศ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๕๙ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐   
2. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
๓. แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
๔. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น บันทึกข้อมูลลงเป็นฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารขั้นตอนการด าเนินการ เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
๒. เอกสารเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลไปประชุม ณ ต่างประเทศ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ ชุด 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน 1219 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางเพชรรินทร์ วงค์ค าหล้า  โทรศัพท์ภายใน 1108 
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ตัวช้ีวัด กปต.4 : ระดับความส าเร็จในการเข้าเป็นภาคีความตกลง Agreement to Promote 
Compliance with International Conservation and Management Measures 
by Fishing Vessels on the High Seas 1993 ของประเทศไทย 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ตามท่ีกรมประมงได้ด าเนินการตามแผนงานการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU 

Fishing) ในด้านการปรับปรุงกรอบกฎหมายประมงเพ่ือให้มีความเป็นสากล สอดคล้องกับกฎระเบียบ และ
มาตรการระหว่างประเทศ โดยประเทศไทยมีแผนที่จะเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ 2 ฉบับ ตาม
ข้อเสนอแนะของ EU ในการปลดใบเหลือง ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State 
Measures Agreement: PSMA) ซึ่งได้ยื่นขอเข้าเป็นภาคีฯ แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ส่วนความตก
ลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับลง
วันที่ 10 ธันวาคม 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่นระหว่างเขตทางทะเล
และปลาที่ย้ายถิ่นอยู่เสมอ (UN Fish Stocks Agreement: UNFSA) ได้ยื่นขอเข้าเป็นภาคีฯ เมื่อวันที่  
28 เมษายน 2560 ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน ในการประกาศผลการพิจารณาเข้าเป็นภาคีของไทย 

 ทั้งนี้ ยังมีความตกลงอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ความตกลงระหว่างประเทศที่มี
ความส าคัญในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมง IUU และท าให้ภาคการประมงมีความยั่งยืน คือ 
ความตกลงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการระหว่างประเทศของ
เรือประมงในน่านน้ าสากล ของ FAO (Agreement to Promote Compliance with International 
Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993: FAO 
Compliance Agreement) เพ่ือจัดการปัญหาการท าประมงระหว่างประเทศโดยเรือประมงที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายประมงสากล ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากลในการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการประมง โดยความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธงในการติดตามและควบคุมเรือประมงที่ออกไป
ท าการประมงในทะเลหลวง ยับยั้งมิให้มีการเปลี่ยนแปลงธงเรือ ( re-flagging) โดยผิดกฎหมาย สร้างความ
รว่มมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐ 

 ณ ปัจจุบัน ประเทศไทย โดยกรมประมง กรมเจ้าท่า รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้
ร่วมกันด าเนินการเพ่ือควบคุมเรือประมงที่ออกไปท าการประมงในทะเลหลวง ให้มีความสอดคล้องตามหลัก
ปฏิบัติสากลอยู่แล้ว จึงเห็นควรพิจารณาความสอดคล้องในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามเนื้อหาสาระของความตกลงดังกล่าว และด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการเข้าเป็นภาคีความตกลง FAO Compliance Agreement ของประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริง
ในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยร่วมมือกับประเทศภาคีอ่ืน ๆ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการท าประมง IUU รวมทั้งน าบทบัญญัติและมาตรการภายใต้ความตกลงนั้นมาปฏิบัติให้มีความ
สอดคล้องต่อไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 7 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 ด าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ถึงคณะรัฐมนตรี 

ภายหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2560 
1 ด าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ถึงคณะรัฐมนตรี 

ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 
2 ด าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ถึงคณะรัฐมนตรี 

ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 
3 ด าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ถึงคณะรัฐมนตรี 

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
4 ด าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ถึงคณะรัฐมนตรี 

ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 
5 ด าเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลงฯ ถึงคณะรัฐมนตรี 

ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
พิจารณาจากการลงวันที่ในหนังสือเสนอเรื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นภาคีความตกลง FAO 
Compliance Agreement ของประเทศไทย 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. หนังสือเสนอเรื่องจากกรมประมงถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. หนังสือเสนอเรื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงรองนายกรัฐมนตรี 
3. หนังสือเสนอเรื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองประมงต่างประเทศ  โทรศัพท์ภายใน 1219 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่าง

ประเทศ 
 โทรศัพท์ภายใน 1213 
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ตัวช้ีวัด กปต.5 : ระยะเวลา ที่จัดท าคู่มือ “แนวทางการด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Guidelines for 
International Cooperation to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated (IUU) Fishing) เสร็จสิ้นและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยวัด : ระยะเวลา 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 การด าเนินความร่วมมือกับต่างประเทศนับเป็นมาตรการที่ส าคัญมากมาตรการหนึ่งในการ

ป้องกัน ยับยั้ ง  และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  (IUU 
Fishing) ประเทศหรือรัฐใดรัฐหนึ่งไม่สามารถต่อต้านการประมง IUU ได้โดยล าพังจ าเป็นต้องมีความร่วมมือ
กัน ซึ่งเป็นการด าเนินการความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี และในระดับพหุภาคี ในการต่อต้านการ
ประมง IUU ประเทศไทยจ าเป็นต้องท าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศคู่ค้าสินค้าประมงจากไทย รัฐ
เจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง องค์กรเอกชน (NGOs) สื่อมวลชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรบริหาร
จัดการประมงในระดับภูมิภาค ซึ่งแนวทางในการด าเนินความร่วมมือจะแตกต่างกันไปตามประเด็นที่ประเทศ
คู่เจรจาหรือที่องค์กรก าหนด โดยหลักความร่วมมือจะเป็นในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมง 
การท าประมง การขนถ่ายสัตว์น้ า และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประมง IUU และการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าประมง การด าเนินโครงการร่วมกันในการต่อต้านการประมง  IUU การก าหนดนโยบาย เครื่องมือและ
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการประมง IUU  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลตามที่องค์กรฯ ก าหนด การแบ่งปันข้อมูลข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาการ
ประมง IUU เพ่ือการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าประมงของไทยว่าไม่ได้มาจากการท าประมง IUU 

 เอกสารฉบับนี้มุ่งเน้นถึงการวิเคราะห์แนวทางและชี้ให้เห็นถึงรูปแบบและประเด็นต่าง ๆ  
ที่ร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือเป้าประสงค์ในการป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการท าประมง IUU โดยความร่วมมือกับแต่ละภาคส่วนจะมีแนวทางและรูปแบบในท าความร่วมมือที่
จ าเป็นและเหมาะสมแตกต่างกันไป ตามเป้าหมายของความร่วมมือที่ต้องการ เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมง IUU ของประเทศไทย ของภูมิภาค และของโลก  
ขั้นตอนการจัดท าคู่มือเพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

๑. ด าเนินการจัดท าคู่มือฯ เสร็จสิ้น 
๒. คู่มือได้รับความเห็นขอบจากกรมประมง 
๓. คู่มือได้รับการเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (เผยแพร่ในเว็บ เว็บไซต์ของกองประมง

ต่างประเทศ) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือ “แนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และ ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมใน
เว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ ไม่ทันภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐  

1 ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือ “แนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และ ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมใน
เว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐  

2 ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือ “แนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และ ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมใน
เว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ ภำยในวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๐  

3 ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือ “แนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และ ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมใน
เว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ ภำยในวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๐  

4 ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือ“แนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และ ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมใน 
เว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ ภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๐  

5 ด ำเนินกำรเผยแพร่คู่มือ“แนวทำงกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือป้องกัน 
ยับยั้ง และ ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุมใน
เว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ ภำยในวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๐  

วิธีการประเมิน : คู่มือฯ ได้รับกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์กองประมงต่ำงประเทศ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. ต้นฉบับคู่มือฯ 

๒. หนังสือเห็นชอบจำกกรมประมง 

๓. หลักฐำนกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองประมงต่ำงประเทศ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ ำนวยกำรกองประมงต่ำงประเทศ  โทรศัพท์ภายใน ๑๒๑๙ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้เชี่ยวชำญด้ำนที่ปรึกษำกำรประมงกับต่ำงประเทศ  โทรศัพท์ภายใน ๑๒๑๕ 
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ตัวช้ีวัด กผง.1 : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้น หมายถึง ร้อยละของการ

เปลี่ยนแปลงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี งบกลาง และเงินนอกงบประมาณ 

สูตรการค านวณ :  
 

       ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
 = งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 X 100 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

ร้อยละ ลดลง
มากกว่า 1 

ลดลง 1 เพ่ิมข้ึน 1 เพ่ิมข้ึน 2 เพ่ิมข้ึน 3 เพ่ิมข้ึน 4 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการปฏิบัติงานในอดีต ปีงบประมาณ 
2558 2559 2560 

ร้อยละของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 4.06 6.68 2.14 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและงบประมาณ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเก็บข้อมูล โดยใช้

งบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560 ที่ได้รับจัดสรร 

หลักฐานการประเมินผล : 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 ที่ได้รับจัดสรร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ  โทรศัพท์ 0 2940 6202 
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ตัวช้ีวัด กผง.2 : ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพ่ิมขึ้น 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพิ่มข้ึนหมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณราย

ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเทียบกันรายไตรมาส แล้ว
มาหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ไตรมาส 

การด าเนินงาน  : 
  ส าหรับข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเทียบกันรายไตรมาส 

สูตรการค านวณ :  

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

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

ร้อยละ ลดลง
มากกว่า-

5.0 

ลดลง -3.00 
ถึง -4.99 

ลดลง -1.00 
ถึง -2.99 

ลดลง -0.99 
ถึงเพิ่มขึ้น 

0.99 

เพิ่มขึ้น 1.00 
ถึง 2.99 

เพิ่มขึ้น 
3.00 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จากระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปี 2560 และปี 2559 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มวิเครำะห์และติดตำมงบประมำณ  โทรศัพท์ 0 2940 6202 
  

ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาสที่เพ่ิมขึ้น 

= ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ .... ปงีบประมาณ พ.ศ.2560 - ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ .... ปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
                                    ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ .... ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

           แล้วน าผลของ (ไตรมาสที่ 1 + ไตรมาสที่ 2 + ไตรมาสที่ 3 + ไตรมาสที่ 4) / 4   = ผลคะแนน    
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ตัวช้ีวัด กผง.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกรมประมง 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่

กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความรู้และความสามารถใช้งานโปรแกรมระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ภายใต้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
กรมประมง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง โดยการ
จัดท าและเผยแพร่คู่มือการรายงานผลฯ  จัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบงานและแนวปฏิบัติการ
รายงานผลฯ และการด าเนินการบริหารจัดการระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปรับปรุงโค รงสร้าง
ข้อมูลในระบบรายงานผลฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ
สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในระบบรายงานผลฯ ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ของกรมประมง ทั้งนี้เพ่ือให้กองแผนงานสามารถจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
เสนอผู้บริหารระดับสูงภายในระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนด 12 วันท าการ เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพงาน 

เหตุผล : 
จากการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา 

พบว่ามีปัญหาในเรื่องของการรายงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง รายงานไม่ทันภายในก าหนดเวลาหรือขาดการ
รายงาน ท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการประสานติดตาม และส่งผลให้การรายงานผลการปฏิบัติงานใน
บางครั้งไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง เนื่องจากจ าเป็นต้องตัดยอดเพ่ือการส่งรายงานภายในเงื่อนไข
เวลาที่ก าหนด โดยสาเหตุที่พบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดิมมีการ
โยกย้าย ลาออก เจ้าหน้าที่ใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบฯ นอกจากนี้ ในปี 2559 กรมประมง
ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ท าให้มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางเพ่ิมขึ้น กองแผนงานจึงเห็นว่ามี
ความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องท าการพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมงให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมงครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารกรมประมงและส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้รายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมงเป็น
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีทั้งในระดับ
กรม ระดับกระทรวง และในภาพรวมระดับชาติต่อไป 

สูตรการค านวณ : 
 

 

 

 
 

 

  

รอ้ยละของเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้เพ่ิมข้ึน 
=  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้เพ่ิมขึ้น  x 100 

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 

รอ้ยละของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนภำยในระยะเวลำมำตรฐำน 
=  จ ำนวนครั้งของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนภำยในระยะเวลำมำตรฐำน  x 100 

จ ำนวนครั้งของกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือนทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน ผลการด าเนินงาน 

0 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบงานและแนวปฏิบัติการรายงานผล     
การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมงแล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า ร้อยละ 75 

1 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบงานและแนวปฏิบัติการรายงานผล     
การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมงแล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

2 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบงานและแนวปฏิบัติการรายงานผล     
การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมงแล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบงานและแนวปฏิบัติการรายงานผล     
การปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมงแล้วเสร็จ และเจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมประชุมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

4 ด าเนินการพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมงแลว้เสร็จ และสามารถจดัท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอผู้บริหารระดับสูงภายในระยะเวลามาตรฐาน    
ที่ก าหนด 12 วันท าการ ได้ร้อยละ 80 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2560) 

5 ด าเนินการพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมงแลว้เสร็จ และสามารถจดัท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเสนอผู้บริหารระดับสูงภายในระยะเวลามาตรฐาน    
ที่ก าหนด 12 วันท าการ ได้ร้อยละ 100 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2560) 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. คูม่ือกำรรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์กรมประมง 1 คู่มือ และหลักฐานการเผยแพร่ 
2. หนังสือเชิญประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบงานและแนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงา 

ผ่านเว็บไซต์กรมประมง 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
4. ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 
5. รายงานผลส าเร็จของการพัฒนาการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมประมง 1 เรื่อง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองแผนงาน  โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มวิเครำะห์และประเมินผล  โทรศัพท์ภายใน 3506 
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ตัวช้ีวัด กมป.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าเอกสารความต้องการของระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน
หลักฐานเพื่อการสืบค้นในการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและเชื่อมโยงข้อมูลตลอด
สายการผลิตสินค้าประมง 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ระบบมาตรฐานสินค้าประมงเป็นงานที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับการตรวจสอบการตรวจประเมิน และการให้การรับรองและก ากับดูแลระบบคุณภาพ
สินค้าประมงตลอดสายการผลิต รวมถึงการวางระบบเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและน ามาใช้จาก
หน่วยงานต่างๆ อาจได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือมีการใช้รูปแบบข้อมูลส าหรับการตรวจสอบและ
การสืบค้นในการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการสร้างความ
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพ่ือการสืบค้นในการรองรับมาตรฐานสินค้าประมงข้อมูล
ตลอดสายการผลิตสินค้าประมง 

 เพ่ือการพัฒนาระบบดังกล่าวฯ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและจัดท าเอกสาร
ความต้องการข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็น
ระบบงานที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับการรับรองคุณภาพสินค้าประมง
ตลอดสายการผลิตเพ่ือให้สะดวก และง่ายต่อการตรวจสอบย้อนกลับ สามารถตรวจสอบหลักฐานในการ
สืบค้นสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้สอดรับกับระบบสืบค้นสากล รวมถึงรองรับกระบวนการเรียกคืน
สินค้าได้ตามข้อก าหนดหรือข้อตกลงทางการค้าที่อาจมีในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น 

วิธีการด าเนินงาน : 

1. ศึกษา รวบรวม เอกสารข้อก าหนด และระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานของกรมประมง เช่น โปรแกรม
สารสนเทศ Thai Flag vessels Traceability, E-APD, FSW และ Health certification ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท ากระบวนการระบบตรวจสอบย้อนกลับ 

2. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร กองบริหารจัดการเรือประมงและการท าประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต เพ่ือหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในกรมประมง 

3. วิเคราะห์ขอบข่ายของระบบโปรแกรมสารสนเทศ Thai Flag vessels Traceability, E-APD, FSW และ 
Health certification 

4. แจ้งเวียนเอกสาร/จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการเชื่อมโยงระบบให้เป็น
เครือข่ายเดียวกัน และรวบรวมความต้องการ เพ่ือจัดท าระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพ่ือการ
สืบค้นในการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง  

5. จัดท าเอกสารความต้องการของระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพ่ือการสืบค้นในการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 แล้วเสร็จภายในก าหนด หลังวันที่ 25 กันยายน 2560 

1 แล้วเสร็จภายในก าหนด วันที่ 20 กันยายน 2560 

2 แล้วเสร็จภายในก าหนด วันที่ 15 กันยายน 2560 

3 แล้วเสร็จภายในก าหนด วันที่ 10 กันยายน 2560 

4 แล้วเสร็จภายในก าหนด วันที่ 5 กันยายน 2560 

5 แล้วเสร็จภายในก าหนด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ 2560 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและขอบข่ายจากการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆภายในกรมประมง 
3. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
จัดท าเอกสารความต้องการของระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักฐานเพ่ือการสืบค้นในการ

รับรองมาตรฐานสินค้าประมงและเชื่อมโยงข้อมูลตลอดสายการผลิตสินค้าประมง  น าส่งกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 โทรศัพท์ภายใน 14520 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  โทรศัพท์ภายใน 14514 
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ตัวช้ีวัด กมป.2 :   ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบงานโปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยง 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การจัดท าการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโปรแกรมรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงของหน่วย

รับรอง กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) เพ่ือให้รองรับ
กระบวนการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามมาตรฐานอินทรีย์ และปรับปรุงระบบ
โปรแกรมการรับรองของหน่วยรับรองตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการใช้งานให้บริการ
ให้รองรับข้อมูลค าขอที่ กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรอง ด้วยการจัดเก็บและศึกษาความต้องการ สร้าง
หน้าจอต้นแบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบระบบ อบรมการใช้งาน และติดตั้ง
ระบบงาน โดยให้ระบบงานสามารถสนับสนุนการท างานผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
รับรองมาตรฐานตามข้อก าหนดของมาตรฐาน รวมถึงให้สามารถใช้ข้อมูลเชื่อมต่อสนับสนุนระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ส าหรับส่วนของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานต่างๆ ของกอง
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น และหน่วยงานภายนอก รวมถึงให้
รองรับข้อมูลการรายงานผลให้รวดเร็วขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในก าหนด หลังวันที่ 25 กันยายน 2560 

1 แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในก าหนด วันที่ 20 กันยายน 2560 

2 แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในก าหนด วันที่ 15 กันยายน 2560 

3 แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในก าหนด วันที่ 10 กันยายน 2560 

4 แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในก าหนด วันที่ 5 กันยายน 2560 

5 แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ภายในก าหนด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เอกสารแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท าการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

โปรแกรมรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง 
2. ข้อมูลแบบปัจจุบัน (Real Time) ระบบงานโปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

เพาะเลี้ยง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อ
การสืบค้นhttp://thacert.fisheries.go.th 
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หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. เอกสารแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท าการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

โปรแกรมรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง 
2. ระบบงานโปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ 
3. คู่มือการใช้งานระบบงานโปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์  
4. จ านวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่เข้าใช้งานระบบโปรแกรมรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 โทรศัพท์ภายใน 14520 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต  โทรศัพท์ภายใน 14514 
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ตัวช้ีวัด กมป.3 :   ระดับควำมส ำเร็จในกำรเปิดขอบข่ำยให้กำรรับรองฟำร์ม ตำมมำตรฐำน มกษ.7417-
2559 กำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่ดีส ำหรับฟำร์มเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

เนื่องด้วยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประกาศใช้ มาตรฐาน 
มกษ. 7417-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เมื่อวันที่  
18 พฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งยกเลิกมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ดีส าหรับฟาร์ม
เลี้ยงปลานิล ฟาร์มเลี้ยงปลาสลิด และฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม หน่วยรับรอง กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดขอบข่าย
การให้การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืดดังกล่าว ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ๑. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจ
ประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  

 ๒. รวบรวมความรู้ ข้อคิดเห็นและจัดท าแบบรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจ
ประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

 ๓. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจประเมินเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามมาตรฐานดังกล่าวแก่
ผู้ตรวจประเมินและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของกรมประมง  

 ๔. ประกาศใช้แบบรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
มาตรฐาน มกษ. 7417-2559 ตามระบบคุณภาพ 

 ๕. หน่วยรับรอง กมป. ประกาศเปิดขอบข่ายการให้การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตาม
มาตรฐาน มกษ. 7417-2559 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองฯ ไม่ทันภายในวันที่ ๒๑ กันยายน 2560 
1 หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองฯ ภายในวันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน 2560 
2 หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองฯ ภายในวันที่ ๑๑-๑๕ กันยายน 2560 
3 หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองฯ ภายในวันที่ ๖-๑๐ กันยายน 2560 
4 หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองฯ ภายในวันที่ ๑-๕ กันยายน 2560 
5 หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองฯ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2560 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. จัดเก็บข้อมูลบนเว็ปไซต์ของ กมป. (http://www.fisheries.go.th/thacert/index.php/procedure) 
2. จัดเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสารคุณภาพตามระบบของหน่วยรับรอง กมป. 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1. ค าสั่งกรมประมง เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายการการประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินส าหรับ

การตรวจประเมินตามมาตรฐาน มกษ.7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ดีส าหรับฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

2. แบบรายการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐาน มกษ.7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
ที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และประกาศบนเว็ปไซด์ กปม.  

3. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน มกษ.7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่ดีส าหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและประกาศบนเว็ปไซด์ กปม.  

4. รายงานผลการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินฟาร์ม  
5. หนังสือแจ้งการเปิดขอบข่ายการให้การรับรอง และการประกาศแจ้งบนเว็ปไซต์ของ กมป.

(http://www.fisheries.go.th/thacert) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 โทรศัพท์ภายใน 14520 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานแหล่งผลิต   โทรศัพท์ภายใน 14514 
 กลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต  โทรศัพท์ภายใน 14514 
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ตัวช้ีวัด กมป.4 : ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ าอินทรีย์ 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการร่วมปรับปรุง Checklist การตรวจประเมินเพ่ือ

รับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรอินทียเ์ป็นทางเลือกที่
มีศักยภาพในกาพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ  
ไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่
กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและ
สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น รวมทั้งผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ  

 Checklist นี้ใช้ในการตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์นี้ โดยผู้ตรวจ
ประเมินของกรมประมงน าไปใช้เพ่ือรับรองผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ตามมาตรฐานอินทรีย์ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ได้ศึกษาเป็นความรู้ เป็นการเผยแพร่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 เผยแพร่และใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ ภายหลังวันที่ 15 กันยายน 2560 
1 เผยแพร่และใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560  
2 เผยแพร่และใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 
3 เผยแพร่และใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
4 เผยแพร่และใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 
5 เผยแพร่และใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับ

ปรับปรุงใหม่ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 127 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
2.  จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
ประกาศใช้ Checklist การตรวจประเมินเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ฉบับปรับปรุงใหม่ 

รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ และประกาศบน Website ของ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบย้อนกลับ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า

ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
 โทรศัพท์ภายใน 14520 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานแหล่งแปรรูป  โทรศัพท์ภายใน 14513 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 128 
 

ตัวช้ีวัด กอส.1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี 
การจัดการหลังการจับสัตว์น้ า 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้ าหนัก  :    ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
พิจารณาจากความส าเร็จการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีการจัดการหลังการจับสัตว์น้ า

ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการจัดการหลังการจับสัตว์น้ า โดยการ
อบรมให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปสัตว์น้ า สุขลักษณะในการผลิต การจัดการหลัง
การจับสัตว์น้ าและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสัตว์น้ า โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการ ที่ผ่านการ
อบรมน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการจ าหน่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
เดิมให้มีคุณภาพมากขึ้น 

สูตรการค านวณ :  
  𝒙 =

𝒚

𝒛
× 𝟏𝟎𝟎 

โดยท่ี     𝒙 หมายถึง ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
𝒚 หมายถึง จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
𝒛 หมายถึง จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยีการจัดการหลังการจับสัตว์น้ า 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้

คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ 2  
ของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมท้ังหมด 

1 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมท้ังหมด 

2 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
ของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมท้ังหมด 

3 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
ของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมท้ังหมด 

4 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 
ของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมท้ังหมด 

5 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมท้ังหมด 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 129 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แผนพัฒนาบุคคลภายนอก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. หลักฐานการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น หนังสือตอบกลับการได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ภาพถ่าย  
3. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
4. รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4321 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรัชดา อิทธิพงษ์  โทรศัพท์ภายใน 4215 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 130 
 

ตัวช้ีวัด กอส.2 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนากลุ่มผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมืองให้ได้รับการ
รับรองสุขลักษณะโรงเรือนในการผลิตอาหาร (GMP) 

หน่วยวัด :  จ านวนกลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

พิจารณาจากความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพ้ืนเมืองได้รับการ
รับรองสุขลักษณะในการผลิตอาหาร (GMP) โดยเข้าไปสนับสนุนและให้ค าแนะน าให้กลุ่มเป้าหมายมีรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ดึงดูดลูกค้าและสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
กรมประมง และกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองสุขลักษณะในการผลิตอาหาร (GMP) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 กลุ่ม ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 กลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการได้รับการรับรองตามมาตรฐานฯ GMP น้อยกว่า 8 กลุ่ม 
1 กลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการได้รับการรับรองตามมาตรฐานฯ GMP 8 กลุ่ม 
2 กลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการได้รับการรับรองตามมาตรฐานฯ GMP 9 กลุ่ม 
3 กลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการได้รับการรับรองตามมาตรฐานฯ GMP 10 กลุ่ม 
4 กลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการได้รับการรับรองตามมาตรฐานฯ GMP 11 กลุ่ม 
5 กลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการได้รับการรับรองตามมาตรฐานฯ GMP 12 กลุ่ม 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายชื่อกลุ่มเกษตรกร/สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองสุขลักษณะโรงเรือนในการผลิตอาหาร (GMP) , 

ส าเนาใบรับรองสุขลักษณะโรงเรือนในการผลิตอาหาร (GMP) 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4321 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจณิสตา ภัทรวิวัฒน์  โทรศัพท์ภายใน 4303 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 131 
 

ตัวช้ีวัด กพท.1 :  ระดับความส าเร็จในการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ า และ 
การเก็บรักษาสัตว์น้ าในเรือประมง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการดูแลและเก็บรักษาสัตว์น้ าใน

เรือประมง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินและเจ้าของเรือหรือไต๋เรือ 
ซึ่งเป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เกิดดารปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และการตรวจประเมินเรือประมงพาณิชย์ตาม
มาตรฐานฯ ทั้งในด้านลักษณะโครงสร้างเรือที่เหมาะสม ความสะอาดของวัสดุบนเรือประมง บุคลากรบน
เรือประมง และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสัตว์น้ า เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนทั้งด้านสารเคมี
และชีวภาพบนเรือประมง 

สูตรการค านวณ : 

ให้พิจารณาจากจ านวนเรือที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานในการดูแลและการเก็บรักษาสัตว์น้ า
ในเรือประมงแล้วเท่านั้น 

ร้อยละของจ านวนเรือประมงที่ผ่านมาตรฐาน 
                       =  จ านวนเรือประมงท่ีผ่านมาตรฐาน  x 100 
                  จ านวนเรือประมงทั้งหมดที่ยื่นค าร้องขอรับการตรวจ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 จ านวนเรือที่ผ่านมาตรฐานน้อยกว่าร้อยละ 80 จากจ านวนเรือท่ีเข้ารับการตรวจ  

1,100 ล า 
1 จ านวนเรือที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 80.00-84.99 จากจ านวนเรือที่เข้ารับการตรวจ  

1,100 ล า 
2 จ านวนเรือที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 85.00-89.99 จากจ านวนเรือที่เข้ารับการตรวจ 

1,100 ล า 
3 จ านวนเรือที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 90.00-94.99 จากจ านวนเรือที่เข้ารับการตรวจ 

1,100 ล า 
4 จ านวนเรือที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 95.00-99.99 จากจ านวนเรือที่เข้ารับการตรวจ 

1,100 ล า 
5 จ านวนเรือที่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 100 จากจ านวนเรือที่เข้ารับการตรวจ 1,100 ล า 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เอกสารในด้านสุขอนามัยที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
2. การตรวจประเมินตามมาตรฐานฯ และจัดท าฐานข้อมูล 
3. รวบรวมผลข้อมูลจ านวนเรือ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
ส าเนาใบ สร.3 จากเรือที่ได้รับการตรวจประเมิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง  โทรศัพท์ภายใน 4700 
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ตัวช้ีวัด กปจ.1 ร้อยละเฉลี่ยของปริมาณการจับสัตว์น้ าต่อหน่วยลงแรงประมงในแหล่งน้ าจืดเพ่ิมขึ้น 
ของแหล่งน้ าปิดขนาดใหญ่ 7 แหล่ง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดมีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าจืด นิเวศแหล่งน้ าจืด 

และทรัพยากรสัตว์น้ าจืด จึงก าหนดภาระกิจการติดตามการประเมินความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ าจืด 
ในแหล่งน้ าต่างๆ ตั้งแต่ปากแม่น้ าแนวเขตติดต่อกับทะเล ถึงต้นน้ า จ าแนกเป็น 2 ประเภทคือแหล่งน้ าปิด 
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า หนอง บึง และแหล่งน้ าไหล เช่น ล าธาร ห้วย คลอง แม่น้ า ด้วยฐานข้อมูลก าลังผลิต
ทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าปิดขนาดใหญ่ 7 แหล่งได้แก่ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร อ่างเก็บน้ า
เขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชประภา  
ที่ กปจ. จัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ปี 2560  จึงก าหนดให้มีการเปรียบเทียบระหว่างผล
ประเมินก าลังผลิตของทรัพยากรสัตว์ระหว่างค่าเฉลี่ย 5 ปี กับปี 2560 โดยใช้วิธีการบริหารจัดการของ 
กปจ. ที่ด าเนินงานในปี งบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) เป็นค่าชี้วัดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าตามภารกิจของกองฯ 
สูตรการค านวณ : 

𝑌 =
𝐴 − 𝑋

𝑋
𝑋100 

  Y = ร้อยละเฉลี่ยของการประเมินความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ าจืดต่อการลงแรงท าการ
ประมง หน่วยเป็น กรัม ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร ต่อ คืน (12 ชั่วโมง 18:00 น. – 06:00 น.) ลดลง 
หรือ คงที่ หรือ เพ่ิมขึ้น 
  A = ผลประเมินปี 2560 หนว่ยเป็น กรัม ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร ต่อ คืน 
  X = ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 7 แหล่งน้ าปิดขนาดใหญ่ 5 ปี (2555 – 2559)หน่วยเป็น กรัม 
ต่อพ้ืนที่ข่าย 100 ตารางเมตร ต่อ คืน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

2 
ลดลง 

ร้อยละ 1 
ร้อยละ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 1 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

หมายเหตุ : ไม่เพ่ิมขึ้น ได้ 2 คะแนน เพ่ิมขึ้น/ลดลง ระดับร้อยละ 1. จะได้คะแนน เพ่ิมขึ้น/ลดลง  
จากระดับคะแนนที่ 2  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  โทรศัพท์ภายใน 13614 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการ  ศปจ. เขต 1 (พะเยา)  ศปจ. เขต 2 

(นครสวรรค์) ศปจ. เขต 3 (สกลนคร) ศปจ. เขต 4 
อุบลราชธานี และศปจ. เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

 โทรศัพท์ภายใน 13610 
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ตัวช้ีวัด กปจ.2 :  การประเมินความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ าจืด 22 แหล่ง 

หน่วยวัด :   จ านวนแหล่งน้ า 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
 การจัดท าฐานข้อมูลก าลังผลิตของทรัพยากรสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าต่างๆ เป็นภารกิจของ

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการให้กับคณะกรรมการประมงแต่ละ
จังหวัดโดยน าข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดทิศทางมาตรการ ฟ้ืนฟูนิเวศแหล่งน้ าจืดก าหนดมาตรการป้องกันการ
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมง พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในแหล่งน้ าให้เหมาะสม
ต่อสภาพแหล่งน้ า และใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์และการอยู่ดีมีสุขของประชาชน  

 การประเมินความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ าทั่วประเทศมิอาจด าเนินการได้ครบทุกแหล่ง
น้ าด้วยข้อจ ากัดของปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ปฏิบัติและงบประมาณ กปจ. จึงก าหนดตัวแทนของแหล่งน้ าเพ่ือ
ประเมินความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ าจืดในแหล่งน้ าต่างๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ปากแม่น้ าแนวเขตติดต่อ
กับทะเลถึงต้นน้ ารวม 22 แหล่งน้ าทั่วประเทศ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. แหล่งน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 5 แหล่งน้ า ได้แก่ กว๊านพะเยา, หนองหาร, บึงบอระเพ็ด, ทะเลน้อย
และบึงละหาน 

2. แม่น้ า จ านวน 8 แม่น้ า ได้แก่ แม่น้ าปิง, แม่น้ าน่าน, แม่น้ ายม, แม่น้ าเจ้าพระยา, แม่น้ าบางปะกง-
ปราจีนบุรี, แม่น้ าตาปี, แม่น้ าชีและแม่น้ ามูล 

3. อ่างเก็บน้ า/เขื่อนขนาดใหญ่ จ านวน 9 แหล่งน้ า ได้แก่ เขื่อนกระเสียว เขื่อนกิ่วคอหมา,  
เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนล าตะคองอ่างเก็บน้ าเขื่อนแก่งกระจาน, อ่างเก็บน้ าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบล
รัตน์, อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชประภาและอ่างเก็บน้ าเขื่อนบางลาง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 แหล่งน้ า  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

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

แหล่งน้ าที่
ได้รับการ
ประเมิน 

น้อยกว่า 9 
แหล่ง 

10 – 12 
แหล่ง 

13 - 15 
แหล่ง 

16 – 18
แหล่ง 

19 - 21 
แหล่ง 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 
22 แหล่ง 
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ตารางท่ี 1. พ้ืนที่ด าเนินการและหน่วยงานรับผิดชอบ 
ที ่ แหล่งน้ า ขนาดพื้นที่ จ านวนจุด หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 กว๊านพะเยา 12,831 ไร่ 4 ศปจ.เขต 1 (พะเยา) 
2 บึงบอระเพ็ด 132,737 ไร่ 4 ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค์) 
3 หนองหาร 77,000 ไร่ 4 ศปจ.เขต 3 (สกลนคร) 
4 ทะเลน้อย 17,500 ไร่ 5 ศปจ. พัทลุง 
5 บึงละหาน 18,181 ไร่ 4 ศปจ. ชัยภูม ิ
6 เขื่อนกะเสียว 28,750 ไร่ 4 ศปจ. สุพรรณบุรี 
7 อ่างเก็บน้ ากิ่วคอหมา 1,275 ต.ร.กม. 3 ศปจ. ล าปาง 
8 เขื่อนล าตะคอง 277,000 ไร่ 4 ศปจ. นครราสีมา 
9 เขื่อนสิริกิติ์ 178000 ไร่ 4 ศปจ. พิษณุโลก 
10 อ่างเก็บน้ า 

เขื่อนแก่งกระจาน 
710 ล้าน ลบ.ม. 4 ศปจ. เพชรบุรี 

11 อ่างเก็บน้ า 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

960 ล้าน ลบ.ม. 4 ศปจ. ลพบุรี 

12 อ่างเก็บน้ า 
เขื่อนอุบลรัตน์ 

2,431 ล้าน ลบ.ม. 5 ศปจ. ขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 

13 อ่างเก็บน้ า 
เขื่อนรัชชประภา 

5,639 ล้าน ลบ.ม. 4 ศปจ.เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 

14 อ่างเก็บน้ า 
เขื่อนบางลาง 

1,454 ล้าน ลบ.ม. 3 ศปจ. ยะลา 

15 แม่น้ าปิง 600 กม. 5 ศปจ. ล าปาง, ศปจ.เขต 2 (นครสวรรค์), ศปจ. 
ตาก 

16 แม่น้ าน่าน 740 กม. 6 ศปจ.เขต 1 (พะเยา), ศปจ. พิษณุโลก,ศปจ.  
เขต 2 (นครสวรรค์) 

17 แม่น้ ายม 550 กม. 6 ศปจ.เขต 1 (พะเยา), ศปจ. พิษณุโลก, ศปจ. 
เขต 2 (นครสวรรค์) 

18 แม่น้ าชี 765 กม. 5 ศปจ. ชัยภูม,ิ  ศปจ. สุรินทร์, ศปจ. เขต 4 
(อุบลราชธานี) 
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ที ่ แหล่งน้ า ขนาดพื้นที่ จ านวนจุด หน่วยงานรับผิดชอบ 
19 แม่น้ ามูล 641 กม. 8 ศปจ. นครราสีมา, ศปจ.สุรินทร์, ศปจ. เขต 4 

(อุบลราชธานี) 
20 แม่น้ าเจ้าพระยา 300 กม. 8 กลุ่ม ปทจ. 
21 แม่น้ าบางปะกง-

ปราจีนบุรี 
230 กม. 5 ศปจ. ระยอง, กลุ่มปทจ. 

22 แม่น้ าตาปี 232 กม. 4 ศปจ.เขต 5 (สุราษฎร์ธานี) 
 22 แหล่งน้ า  103 18 หน่วยงาน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  โทรศัพท์ภายใน 13614 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มวิชาการ  และ ศปจ. 18 หน่วย  โทรศัพท์ภายใน 13610 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 137 
 

ตัวช้ีวัด กพก.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนธนำคำรเชื้อพันธุ์สัตว์น้ ำ 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า ได้ด าเนินกิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุ์ประกอบไปด้วยการ

เก็บเชื้อพันธุ์จากสัตว์น้ า ได้แก่ น้ าเชื้อ หรือ semen เก็บเชื้อพันธุ์ไม้น้ า ได้แก่ ต้นอ่อน และแคลลัส เป็นต้น  
โดยเก็บจากสัตว์น้ าและไม้น้ าชนิดและสายพันธุ์ต่าง ๆ จากแหล่งน้ าในธรรมชาติ หรือสายพันธุ์ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน น าไปเก็บรักษาไว้โดยใช้เทคนิคการ
แช่แข็ง (cryopreservation) การเลี้ยงและปลูกในสภาพมีชีวิต (ex-situ preservation) และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื้อพันธุ์ที่เก็บรักษายังคงมีคุณภาพ สามารถน าออกไปใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันกองฯ ได้
ด าเนินการเก็บรักษาน้ าเชื้อสัตว์น้ าในรูปแบบการแช่แข็งไปแล้วจ านวน 30 ชนิด 72 สายพันธุ์ และเก็บรักษา
พันธุ์ไม้น้ าในรูปแบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ านวน 6 ชนิด 19 สายพันธุ์ กระบวนการด าเนินงานจะเก็บรักษา
เชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและไม้น้ าชนิดหรือสายพันธุ์ใหม่ๆ เก็บรักษาไว้ ณ ธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ า แล้วจึงน าเชื้อพันธุ์
ที่เก็บรักษาออกไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไป ดังนั้น เป้าหมายการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์
สัตว์น้ าและไม้น้ าในแต่ละปีจึงเป็นคนละชนิดหรือสายพันธุ์กัน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ าไม่ส าเร็จ 
1 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ า ได้จ านวน 1 ชนิดหรือสายพันธุ์ 
2 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ า ได้จ านวน 2 ชนิดหรือสายพันธุ์ 
3 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพันธุ์ไม้น้ า ได้จ านวน 3 ชนิดหรือสายพันธุ์ขึ้นไป 
4 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์ได้จ านวน 3 ชนิดหรือสายพันธุ์ขึ้นไป และมีการน าเชื้อพันธุ์ที่เก็บรักษา

ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะผสมพันธุ์ได้สัตว์น้ าขนาด 2-3 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ชนิด
หรือสายพันธุ์ จ านวนไม่น้อยกว่าชนิดละ 500 ตัว และขยายพันธุ์ไม้น้ าอย่างน้อย 1 ชนิด
หรือสายพันธุ์ จ านวนไม่น้อยกว่าชนิดละ 500 ต้น 

5 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์ได้จ านวน 3 ชนิดหรือสายพันธุ์ขึ้นไป และมีการน าเชื้อพันธุ์ที่เก็บรักษา
ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะผสมพันธุ์ได้สัตว์น้ าขนาด 2-3 เซนติเมตร อย่างน้อย 2 ชนิด
หรือสายพันธุ์ จ านวนไม่น้อยกว่าชนิดละ 500 ตัว และขยายพันธุ์ไม้น้ าอย่างน้อย 2 ชนิด
หรือสายพันธุ์ จ านวนไม่น้อยกว่าชนิดละ 500 ต้น 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 138 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 
2. หน่วยงานเก็บหลักฐานตัวชี้วัดได้แก่ แผนและผลการด าเนินงานและหลักฐานอ่ืนๆ ได้แก่ แบบฟอร์มรับพันธุ์

สัตว์น้ าและไม้น้ า รูปภาพประกอบการด าเนินงาน เป็นต้น 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท ์0 2904 7670 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำธนำคำรเชื้อพันธุ์  โทรศัพท์ 0 2904 7604 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 139 
 

ตัวช้ีวัด กพก.2 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ ำพันธุ์ปรับปรุง 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง หมายถึง การด าเนินงานผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์

ปรับปรุง ขนาด 5-50 กรัม ที่กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ริเริ่มด าเนินการผลิตให้กับกองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางกระจายสัตว์น้ าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร โดยกองฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ า
พันธุ์ปรับปรุง ในปีงบประมาณ 2560 เป็นจ านวน 100,000 ตัว ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา 3   ปลานิล
จิตรลดา 4  ปลานิลแดง  ปลาหมอชุมพร 1  ปลาตะเพียนขาว  ปลายี่สกเทศ  ปลาไน  ปลานวลจันทร์เทศ  
ปลานิลแดงปทุมธานี 1  ปลาอีกง และพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม  โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากฐานข้อมูล
ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงไม่ได้ตามเป้าหมาย 
1 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงได้ 100.00- 105.00 เปอร์เซ็นต์ 
2 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงได้ 105.01-110.00 เปอร์เซ็นต์ 
3 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงได้ มากกว่า 110.00 เปอร์เซ็นต์  

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 
4 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงได้มากกว่า 110.00 เปอร์เซ็นต์  

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
5 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงได้มากกว่า 110.00 เปอร์เซ็นต์  

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1.  หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานในสังกัดกองฯ  
2. รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/ตามแบบรายงานผลการปฎิบัติงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
4. ใบรับมอบพ่อแม่พันธุสัตว์น้ าให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท ์0 2904 7670 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำ

ปทุมธำนี 
 โทรศัพท์ 0 2904 1557 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 140 
 

ตัวช้ีวัด กพก.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรพัฒนำสัตว์น้ ำพันธุ์ปรับปรุง 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ ามีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า ให้ได้ลักษณะ

ที่ดีเป็นที่ต้องการของเกษตรกร  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ด าเนินการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ ามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  พันธุ์สัตว์น้ าที่กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และเกษตรกรได้มีการน าพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงไปใช้อย่างกว้างขวาง  
มีหลายชนิด ได้แก่ ปลานิล “จิตรลดา 3” และ “จิตรลดา 4” ปลานิลแดง “ปทุมธานี 1” ปลาหมอ “ชุมพร 1” ฯลฯ 
เป็นต้น โดยพิจารณาจากชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์แล้วเสร็จ และมีเอกสารทางวิชาการ
ตีพิมพ์รองรับภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ไม่มีชนิดพันธุ์สัตว์น้ าที่ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าแล้วเสร็จ 1 ชนิดขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าแล้วเสร็จ 1 ชนิดขึ้นไป และมีเอกสารทางวิชาการตีพิมพ์

รองรับภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จัดท ำรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
2. เอกสารผลงานวิจัยด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า  โทรศัพท ์0 2904 7670 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มวิจัยและพัฒนำกำรปรับปรุงพันธุ์  โทรศัพท์ 0 2904 7604 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 141 
 

ตัวชี้วัด กพส.1  : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเข้าด าเนินการตรวจรับรองสุขอนามัย
สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ า 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับการบริการตรวจรับรองสุขอนามัยสถานประกอบการ

ส่งออกสัตว์น้ า (สอ.3 และสอ.4) โดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า จ านวน 25 แห่ง และศูนย์วิจัย
สุขภาพสัตว์น้ าสงขลา จ านวน 13 แห่ง รวมทั้งสิ้น 38 แห่ง ซึ่งวัดผลในรอบการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ ที่ 2/2560 ตั้งแต่ พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <65.00 65.00-

69.99 

70.00-
74.99 

75.00-
79.99 

80.00-
84.99 

≥85.00 

 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อการเข้าด าเนินการตรวจรับรองสุขอนามัยสถาน
ประกอบการส่งออกสัตว์น้ าของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า และศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 6500 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ 

และรับรองสุขภำพสัตว์น้ ำเพื่อกำรส่งออก 
 โทรศัพท์ภายใน 6500 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี้วัด กพอ.1 : ระดับความส าเร็จของการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย
(อาหารสัตว์น้ า) (Certificate of Free sale) 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ าได้ก าหนดระยะเวลาในการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์น้ าว่าขายได้ในประเทศไทย (Certificate of Free sale ) ตามคู่มือส าหรับประชนชนไว้ 6 วันท า
การนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

 ระดับความส าเร็จของการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ าว่าขายได้ในประเทศ
ไทย(Certificate of Free sale) ที่เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ร้อยละของหนังสือรับรองที่เสร็จ
ภายใน 6 วันท าการ และ ร้อยละของหนังสือรับรองที่เสร็จก่อน 6 วันท าการ 

สูตรการค านวณ : 
A = (B/C) x 100 

โดยที่  A หมายถึง   ประสิทธิภาพการออกหนังสือหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ 
       ในประเทศไทย(อาหารสัตว์น้ า)(Certificate of free sale) 
        B หมายถึง   จ านวนหนังสือรับรองที่เสร็จก่อน 6 วันท าการ 
        C หมายถึง   จ านวนหนังสือรับรองที่ออกท้ังหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ออกหนังสือรับรองเสร็จช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่าร้อยละ 10 
1 ออกหนังสือรับรองเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2 ออกหนังสือรับรองเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
3 ออกหนังสือรับรองเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
4 ออกหนังสือรับรองเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
5 ออกหนังสือรับรองเสร็จก่อนระยะเวลาที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต 

2557 2558 2559 

จ านวนหนังสือรับรองท่ีออก ฉบับ 632 746 566 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. แบบรับส่งหนังสือขอใบรับรอง Certificate of free Sale ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. สมุดบัญชีควบคุมการออกในรับรองฯ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า  โทรศัพท์ภายใน 4517 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงคมคำย  ลำวัณยวุฒิ  โทรศัพท์ภายใน 4511 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวช้ีวัด ศทส.1 : ระดับความส าเร็จในการใช้ BI รายงานข้อมูล Fishing Info ผ่านเว็บไซต์ 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ศปมผ. จัดท าโปรแกรมระบบงาน 

ประกอบด้วย ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่า ระบบการออก
ใบอนุญาตท าการประมง (e-License) ระบบการแจ้งเข้า - ออกของเรือประมงไทย (PIPO) ระบบรายงานการ
จับสัตว์น้ า (Logbook) ระบบการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า (MCTD) ระบบการชั่งสัตว์น้ าจริงหน้าท่า ระบบตรวจ
สัตว์น้ าหน้าท่า ระบบรายงานการซื้อขายสัตว์น้ า (MCPD) ระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch 
Certificate) และเพ่ือสนับสนุนและร่วมด าเนินงานจึงปรับปรุงระบบสารสนเทศการประมง เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศการประมงแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ด้านการ
ส่งออกสินค้าประมงของประเทศ  

 เพ่ือให้การน าเสนอรายงานข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงใช้โปรแกรม 
Business Intelligence (BI) เพ่ือจัดท าสรุปรายงานภาพรวม โดยน าข้อมูลจากหลายๆ แหล่งของระบบงาน
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มารวมกันเป็นรายงานเดียวให้สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์แบบ Responsive Web 
(รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด) ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 7 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 เปิดใช้งาน BI บนเว็บไซต์กรมประมงให้สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web 
ภายหลังวันที่ 14 กันยายน 2560 

1 เปิดใช้งาน BI บนเว็บไซต์กรมประมงให้สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web  
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 

2 เปิดใช้งาน BI บนเว็บไซต์กรมประมงให้สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web  
ภายในวันที่ 7 กันยายน 2560 

3 เปิดใช้งาน BI บนเว็บไซต์กรมประมงให้สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web  
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

4 เปิดใช้งาน BI บนเว็บไซต์กรมประมงให้สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web  
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 

5 เปิดใช้งาน BI บนเว็บไซต์กรมประมงให้สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web  
ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. ระบบ Fishing Info และระบบ PIPO 
๒. ระบบ Logbook 

เงื่อนไข : 
1. ผู้ใช้ระบบ คือเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เก่ียวข้อง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนา และทดสอบการใช้งาน BI บนเว็บไซต์ 
2. หน้าจอระบบ Business Intelligence (BI) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 5109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย 

 โทรศัพท ์06 1549 9836 

 นายอรรถชัย อินทรทรัพย์  โทรศัพท์ 08 6663 0700 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ตัวชี้วัด ศทส.2  : ระดับความส าเร็จในการใช้งานระบบการออกหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (MCPD)          
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 สืบเนื่องจากทั่วโลกได้ตระหนักและมีความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ

สิ่งแวดล้อมของโลก เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน การท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) 
Fishing) ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล สหภาพ
ยุโรปโดยคณะกรรมมาธิการยุโรปจึงได้ออกระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและก าจัดการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม เพ่ือต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ระเบียบดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงไปประชาคมยุโรปต้อง
ท าการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงว่าไม่ได้มาจากการท าประมง IUU และแนบเอกสารการรับรองการ
จับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ประกอบการส่งออกไปประชาคมยุโรปด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ร่วมกับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จึงจัดท าระบบการออก
หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (MCPD) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้มีเอกสารการซื้อขายสัตว์น้ าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นระบบการค้าไร้กระดาษ และอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง (กตส.)   ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ
ซื้อขายสัตว์น้ าของ ผู้ประกอบกิจการด้านการประกอบตาม พระราชก าหนดการประมง ปี พ.ศ. 2558 
จ าเป็นต้องอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดังกล่าวใช้งานระบบ MCPD ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 7 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน  
0 เปิดใช้งานระบบ 22 จังหวัดชายทะเล ภายหลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  
1 เปิดใช้งานระบบ 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
2 เปิดใช้งานระบบ 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
3 เปิดใช้งานระบบ 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
4 เปิดใช้งานระบบ 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 
5 เปิดใช้งานระบบ 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 147 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (MCPD) ของ 22 จังหวัดชายทะเล ในระบบการออกหนังสือ

ก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า (MCPD) ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 5109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย 

 โทรศัพท ์06 1549 9836 

 นายอรรถชัย อินทรทรัพย์  โทรศัพท์ 08 6663 0700 
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ตัวช้ีวัด ศทส.3  : ระดับความส าเร็จของการจัดท าและพัฒนา Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงาม
และพรรณไม้น้ า 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ปัจจุบันการเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าในประเทศไทย เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่

ประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการร่วมมือกัน
ในการผลักดันธุรกิจดังกล่าว 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ โดยจัดท า Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและ
พรรณไม้น้ า ให้ประชาชนผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลรูปภาพ ชนิด ถิ่น
ก าเนิด ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ และชื่อไทย ลักษณะเด่นในการระบุชนิด สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
เลี้ยง รวมถึงข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจเลี้ยงปลาสวยงามมีความรู้มากขึ้น และง่ายต่อ
การค้นหาข้อมูล และเกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้อันจะส่งผลต่อธุรกิจปลาสวยงามและพรรณไม้น้ าของเมืองไทย 
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพิ่มมากข้ึน น าไปสู่การสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 
การด าเนินงาน : 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑ จัดท าโครงร่างการจัดการและพัฒนานวัตกรรม Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและ

พรรณไม้น้ า และจัดท าเกณฑ์ประเมินผลตัวชี้วัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร่างกรมประมง 
19 มกราคม 2560) เพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผล 

2 ด าเนินการพัฒนาและจัดท า Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
3 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการพัฒนาและจัดท า รวมถึงข้อมูลด้วย 
4 ด าเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
5 สรุปผลการดาวน์โหลดและคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ในงานระบบ Google Play  

ของการดาวน์โหลด Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบ Google Play ต่ ากว่า 4.1 ดาว  
1 ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบ Google Play ที่ 4.1 ดาว 
2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบ Google Play ที่ 4.2 ดาว 
3 ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบ Google Play ที่ 4.3 ดาว 
4 ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบ Google Play ที่ 4.4 ดาว 
5 ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบ Google Play ที่ 4.5 ดาว หรือสูงกว่า 

หมายเหตุ : โดยในทุกระดับคะแนนต้องสรุปผลในระบบ Google Play ให้เสรจ็สิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าและพัฒนา Mobile Application ห้องสมุดปลา

สวยงามและพรรณไม้น้ า ที่พร้อมใช้งานได้จริง 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชาสัมพันธ์ให้มีการดาวน์โหลด Mobile Application 

ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า ให้แก่ผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์  
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดท า ตรวจสอบ และ

เผยแพร่ Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดส่งท าแบบสรุปผลการดาวน์โหลด และคะแนนเฉลี่ยความ 

พึงพอใจของผู้ใช้ในงานระบบ Google Play ของ Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบฟอร์มการรายงานการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม และสรุปรายการตัวชี้วัดของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (ร่างกรมประมง 19 ม.ค. 60) 
2. หลักฐานในการการพัฒนาและจัดท าแอปพลิเคชั่นปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
3. หลักฐานการตรวจสอบสอบความถูกต้องของกระบวนการพัฒนาและจัดท า รวมถึงด้านข้อมูล 
4. หลักฐานในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
5. แบบสรุปผลการดาวน์โหลด และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ในงานระบบ Google Play ของ 

Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ า 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 5109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางชลธิชา สันติภาตะนันท์  โทรศัพท์ภายใน 5128 
 นายนภัทร์ โสภณ  โทรศัพท์ภายใน 5129 
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ตัวช้ีวัด ศทส.4  : จ านวนข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ด้านการประมงที่น าส่งเข้าระบบ Agri Map online 

หน่วยวัด :  จ านวนข้อมูล 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐานด้าน

การเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ
การเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพ่ิมความ
สะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้องคณะกรรมการก ากับดูแลการจัดท าแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกมีนโยบายให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดส่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบให้กับ
กรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯเพ่ือจัดส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) น าเข้าสู่ระบบ Agri Map online เพ่ือให้ชั้นข้อมูลในระบบ Agri Map Online มีความ
สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจึงรวบรวม จัดท า วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการประมง
ประเภทต่างๆ ส่งไปยังกรมพัฒนาที่ดินเพื่อน าเข้าสู่ระบบ Agri Map online ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน  ศทส. จะต้องจัดส่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ไปยังกรมพัฒนาที่ดินจ านวน
มากกว่า 10 ข้อมูล ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
จ านวน
ข้อมูล 

จ านวน  
1 - 2 
ข้อมูล 

จ านวน 
 3 - 4 
ข้อมูล 

จ านวน 
5 - 6 
ข้อมูล 

จ านวน 
7 - 8 
ข้อมูล 

จ านวน 
9 - 10
ข้อมูล 

จ านวน
มากกว่า 

10 ข้อมูล 
 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ด้านการประมงท่ีจัดส่ง 
2. หลักฐานการจัดส่งข้อมูลไปกรมพัฒนาที่ดิน ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 โทรศัพท์ภายใน 5109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิรงรอง ทิมดี  โทรศัพท์ 094 429 1455 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 151 
 

ตัวชี้วัด สปก.1  : ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดเก็บพิกัดต ำแหน่งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้ำนกำรประมงผ่ำนระบบ 
ภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรประมงผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Fisheries map) 

หน่วยวัด :  ระยะเวลำ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ตำมที่กรมประมงได้รับงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๐ ภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำ

เกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ โครงกำรบริหำรจัดกำรเขต
เกษตรเศรษฐกิจส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้ำนกำรประมงที่ส ำคัญ ประกอบด้วย พิกัดที่ตั้งของสถำน
ประกอบกำรทบ.๒ ประมงอำสำ เกษตรกรดีเด่น และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สำมำรถสนับสนุนนโยบำยแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก (Agri Map)  
 “ผู้ประกอบกำรทบ.๒” หมำยถึง ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรประมง ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรประมงกับส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 “องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น” หมำยถึง องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นท่ีได้จัดตั้งและขึ้นทะเบียน
องค์กรประมงท้องถิ่นไว้กับส ำนักงำนประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
 “พิกัดที่ตั้ง” หมำยถึง พิกัดทำงภูมิศำสตร์ที่ได้จำกกำรตรวจสอบด้วยเครื่องมือระบุพิกัด GPS  

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้ำนกำรประมงที่ส ำคัญ ประกอบด้วย พิกัดที่ตั้งของสถำนประกอบกำรทบ.๒ 
ประมงอำสำ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๔๙๖ แห่ง 

การด าเนินงาน : 
1. ก าหนดรายการแก้ไข 
2. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไข 
3. จัดท าแผนการด าเนินการแก้ไขข้อมูล 
4. ด าเนินการเก็บข้อมูลพิกัดท่ีตั้งตามรายการที่ระบุ 
5. จัดเก็บข้อมูลพิกัดท่ีตั้งลงในระบบ Fisheries Map ให้เสร็จสิ้น ทั้ง ๔๙๖ แห่ง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 15 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ด าเนินการเสร็จสิ้นหลังวันที่ 30 กันยายน 2560 

1 ด าเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2560 

2 ด าเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 15 กันยายน 2560 

3 ด าเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

4 ด าเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 15 สิงหาคม 2560 

5 ด าเนินการเสร็จสิ้นวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 152 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
กำรบันทึกข้อมูลลงระบบ Fisheries Map 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รำยงำนกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ Fisheries Map 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพ  โทรศัพท์ภายใน 14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง  โทรศัพท์ภายใน 14110 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด สปก.2  : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผ่านระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่าย (Fisheries Map) 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ตามนโยบายพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) และนโยบายบูรณาการ

ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้ นั้น 

 เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกอง
ตรวจราชการ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกัน
ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรฯ พร้อมจัดเก็บข้อมูลที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการก าหนด
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้แก่เกษตรกรฯ ได้แก่ ข้อมูลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลผลิต 
รายได้ หนี้สิน เป็นต้น โดยมีจ านวนฟาร์มเกษตรกรเป้าหมายประมาณ 2,066 ฟาร์ม (ข้อมูล ณ วันที่  
1 ตุลาคม 2559) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 

การด าเนินการ : 
1. ส านักงานประมงจังหวัดด าเนินการส ารวจโดยใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม “แบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (บุคคลธรรมดา)” โดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์มหรือส่งออกไฟล์ (.pdf) ได้จาก
ระบบ Fisheries Map  

2. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรฯ ในระบบ Fisheries Map  
3. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการลงในแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานแบบสะสม 
4. ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จะตรวจนับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งหมด

ในระบบ Fisheries Map (ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560) เพ่ือสรุปคะแนนจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

สูตรการค านวณ  :  

 
ร้อยละ   =   จ านวนฟาร์มเกษตรกรในระบบ Fisheries Map ที่ได้รับการปรับปรุง     X 100 

จ านวนฟาร์มท้ังหมดของส านักงานประมงจังหวัดในระบบ Fisheries Map 
 

 
 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

0 ด าเนินการได้น้อยกว่า ร้อยละ 85 

1 ด าเนินการได้น้อยกว่า ร้อยละ 90 
2 ด าเนินการได้ร้อยละ 90.01 – ๙5 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
3 ด าเนินการได้ร้อยละ 95.01 - ๙๙.๙๙ และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
4 ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
5 ด าเนินการได ้ร้อยละ 100 และเสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
กำรบันทึกข้อมูลลงระบบ Fisheries Map 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานแบบสะสม 
2. รำยงำนกำรบันทึกข้อมูลลงระบบ Fisheries Map 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพ  โทรศัพท์ภายใน 14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ำกลุ่มบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง  โทรศัพท์ภายใน 14110 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด สปก.3  : ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การ ผลิตสินค้าเกษตร พิจารณาจากร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในภาพรวม โดยการสอบถามตามแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจฯ ตามคู่มือปฏิบัติการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกรมประมง ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจ านวน 4 ศูนย์หลัก  

 “เกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”
หมายถึง เกษตรกรที่เข้ารับบริการและได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง จากศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 4 ศูนย์หลักของกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเกษตรกร
จ านวน 200 ราย ต่อศูนย์หลัก รวมเป็นเกษตรกรเป้าหมายทั้งสิ้น 800 ราย 

สูตรการค านวณ  :  

  X    =  Y  x 100 
            Z 
 X =  ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 
 Y =  จ านวนเกษตรกรที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และมี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ฯ ในภาพรวม 
 Z =  จ านวนเกษตรกรเป้าหมายทั้งหมดที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <65 65 70 75 80 85 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. เก็บแบบสอบถามตามแบบประเมินผลความพึงพอใจฯ จากเกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินผลความพึงพอใจฯ แยกออกเป็นพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
3. สรุปข้อมูลร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ามารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินค้าเกษตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 
2. แบบสรุปร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับบริการในศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพ  โทรศัพท์ภายใน 14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  โทรศัพท์ภายใน 14112 
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ตัวช้ีวัด สปก.4  : จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม มีการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

หน่วยวัด :  จ านวน (ราย) 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

เกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร การท าบัญชี และการ
บริหารจัดการผลผลิตด้านการตลาด จ านวน 83 ราย ที่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
สอบถามตามแบบประเมินการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคล 

“เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
ด้านการประมง” หมายถึง เกษตรกรกลุ่ม Developing Farmer ที่จะต้องด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงาน
ประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวน 83 ราย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรโดยจะด าเนินการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรการท าบัญชีและการบริหารจัดการผลผลิตด้านการตลาด” 

“การน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์” หมายถึง การที่เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมของโครงการมาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้เดิม เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าของตนเองเพ่ือให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน อันจะก่อประโยชน์ให้มีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ิมขึ้น” 

“เกษตรกรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด”หมายถึง เกษตรกรน าความรู้ 
ที่ไดร้ับจากการฝึกอบรมมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของตนเอง และสามารถผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเกษตรกรแต่ละรายจะต้องมีความรู้ที่ได้รับและน าไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 
1 หัวข้อ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด” 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 4 ราย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
จ านวน 
(ราย) 

<50 ราย 50-53 ราย 54-57 ราย 58-61 ราย 62-65 ราย ≥66 ราย 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าโครงการฯ จ านวน 83 ราย  
๒. ท าการสอบถามข้อมูลตามแบบประเมินการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 
๓. สรุปข้อมูลร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมและมีการน าไปใช้ประโยชน์ตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. แบบประเมินการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
๒. แบบสรุปข้อมูลร้อยละของเกษตรกร 
๓. ภาพถ่ายเกษตรกรน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ประมงพ้ืนที่กรุงเทพ  โทรศัพท์ภายใน 14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  โทรศัพท์ภายใน 14112 
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ตัวช้ีวัด กพจ. 1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หมายถึง 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ตามแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชน ให้เป็นธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง 
กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งน้ าชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจืดเพ่ือเป็นอาหาร
โปรตีนบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือน และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งน้ าชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
สัตว์น้ าจืดให้แก่ชุมชน เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นในพ้ืนที่
เป้าหมาย และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ที่กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสามารถด าเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือเป็นการสนองตอบ
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัดส าหรับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด การด าเนินงานของโครงการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
ล าดับ การด าเนินงาน คะแนน 

1 หน่วยงานที่ด าเนินการยังไม่มีการจัดตั้งธนาคาร 0 
2 หน่วยงานที่ด าเนินการได้มีการจัดตั้งธนาคาร มีกฎระเบียบของธนาคาร 1 
3 หน่วยงานที่ด าเนินการ ได้มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ

ประมง มีกฎระเบียบธนาคาร และมีการสมัครสมาชิกธนาคาร 
2 

4 หน่วยงานที่ด าเนินการ ได้มีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการ
ประมง มีกฎระเบียบของธนาคาร มีการสมัครสมาชิกธนาคาร การระดม
หุ้น และมีติดตามการด าเนินงานธนาคารฯ อย่างต่อเนื่อง 

3 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ตัวชี้วัดส าหรับส านักงานประมงจังหวัด ความสม่ าเสมอในการรายงาน 
ล าดับ ความสม่ าเสมอในการรายงาน คะแนน 

1 ไม่ส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2560 (ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2560) ภายในเวลาก าหนด 

0 

2 ส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2560 (ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2560) ไม่ทันก าหนด  

1 

3 ส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2560 (ณ สิ้นเดือน
สิงหาคม 2560) ทันก าหนด 

2 
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สูตรการค านวณ :  
 

ผลรวมคะแนนที่ด าเนินการ = คะแนนจากการด าเนินงาน+คะแนนจากความสม่ าเสมอในการรายงาน  

เงื่อนไข : 
1. หน่วยงานที่ด าเนินการได้คัดเลือกแหล่งน้ าชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560  

ตามแผนที่วางไว้ 
2. หน่วยงานที่ด าเนินการได้จัดตั้งกรรมการฯ ได้ตามแผนที่ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่แจ้งชื่อ 
3. หน่วยงานที่ด าเนินการได้มีการจัดท ำแผนแนวกำรบริหำรแหล่งน้ ำของชุมชน 
4. หน่วยงานที่ด าเนินการสามารถด าเนินการได้ตามแผนแนวการบริหารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

การจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง มีกฎระเบียบของธนาคาร มีการสมัครสมาชิกธนาคาร 
การระดมหุ้น และมีติดตามการด าเนินงานธนาคารฯ อย่างต่อเนื่อง (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560) 

5. หน่วยงานที่ด าเนินการไดร้ายงานผลการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
ส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2560 (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560) ได้ทันก าหนด 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการธนำคำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมงที่เข้าร่วมโครงการฯ คัดเลือกแหล่งน้ า

ชุมชน จัดตั้งกรรมการฯ ได้ตามแผนที่ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่แจ้งชื่อ 
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรายงานผลการด าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน

การประมง ให้กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ส านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่ด าเนินการ
ได้ตามแผนแนวการบริหารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด้าน
การประมง มีกฎระเบียบของธนาคาร มีการสมัครสมาชิกธนาคาร การระดมหุ้น และมีติดตามการ
ด าเนินงานธนาคารฯ อย่างต่อเนื่อง (ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560) 

 

หน่วยงานที่ด าเนินงาน : ส านักงานประมงจังหวัด จ านวน 20 แห่ง ดังนี้ คือ ส านักงานประมงจังหวัดล าปาง 
ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน ส านักงานประมงจังหวัดตาก ส านักงาน
ประมงจังหวัดพะเยา ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงาน
ประมงจังหวัดสกลนคร ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
ประมงจังหวัดอุดรธานี ส านักงานประมงจังหวัดศรีษะเกษ ส านักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานประมง
จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานประมงจังหวัด  
บึงกาฬ ส านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร ส านักงานประมงจังหวัดยโสธร ส านักงานประมงจังหวัด
อ านาจเจริญ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โทรศัพท์ภายใน 14407 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด โทรศัพท์ภายใน 14403 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชุมชน   โทรศัพท์ภายใน 14407  
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ตัวชี้วัด กปน.1  : ร้อยละความส าเร็จของจ านวนรายงานตามข้อมติมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC  
ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์กร IOTC ซึ่งเป็นองค์กรบริหารและจัดการทรัพยากรทูน่าในบริเวณ

มหาสมุทรอินเดีย มีพันธกรณีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ประมงปลาทูน่า โดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียจะมีการรับรองข้อมติ (Resolution) ในการ
ประชุมประจ าปี ประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามข้อมติฯ ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ชัดเจน
ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดท ารายงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศไทยส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และ
จัดการไม่ครบถ้วน ท าให้ผลประเมินโดย IOTC ไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ หากการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อมติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยด าเนินมาตรการในการควบคุม/ดูแล เรือประมงไทยมิให้ท าการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU Fishing) ในขณะเดียวกัน การรายงานผลฯ  
ที่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการรายงาน จะส่งผลเสียต่อประเทศไทยว่า ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
ซึ่งเป็นประเด็นที่นานาประเทศให้ความสนใจในขณะนี้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ IOTC มีประสิทธิภาพและมีผลการ
ประเมินประจ าปีเป็นที่น่าพอใจ กลุ่มความร่วมมือการท าการประมงนอกน่านน้ า กองควบคุมการประมงนอก
น่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า จึงได้วางแผนในการรายงานฯ โดยเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดผู้รับผิดชอบ ประชุมหารือเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดส่ง
รายงานเป็นทางการให้ IOTC ทราบตามก าหนดระยะเวลาในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาตามตัวชี้วัด 
เป็นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2560 

สูตรการค านวณ  :  

ร้อยละของจ านวนข้อมติอนุรักษ์และจัดการของ IOTC ที่มีการรายงานเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=   จ านวนข้อมติอนุรักษ์และการจัดการของ IOTC ที่มีการรายงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   X 100 

จ านวนข้อมติอนุรักษ์และการจัดการของ IOTC ทั้งหมดทีต่้องรายงาน 

เงื่อนไข : พิจารณาจากความส าเร็จของการรายงาน IOTC ที่ได้ด าเนินการจริงโดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาที ่
IOTC ก าหนด 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. หนังสือของกรมประมงถึงเลขาธิการ IOTC เพ่ือรายงานตามข้อมติอนุรักษ์และการจัดการของ IOTC 
๒. ตารางรายงานผลการด าเนินการตามข้อมติ IOTC ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2560 
๓. คู่มือการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามข้อมติ IOTC (Guide for IOTC data and information reporting 2017  
๔. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นจะส่งส าเนาหนังสือตามข้อ 1 ให้กับ IOTC ทาง E-mail  และส่งตัวจริง 

ทางไปรษณีย์ไปยังส านักเลขาธิการ IOTC ซึ่งส านักงานตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐ  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ า

และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
 โทรศัพท์ภายใน 14102 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายศรายุธ  บุญก าจัด 
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือการท าการประมง 
นอกน่านน้ า 

 โทรศัพท์ภายใน 14102 

 
  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0 แล้วเสร็จภายในก าหนดน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
1 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ ๘๐.๐๐-84.99 
2 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 85.00 - 89.99   
3 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 90.00 - 94.99 
4 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 95.00 - 99.99 
5 แล้วเสร็จภายในก าหนด ร้อยละ 100  
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ตัวช้ีวัด กปน.2  : ร้อยละของชาวประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมงและ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ตำมพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ มำตรำ ๔๙ ได้ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่ผู้ได้รับ

ใบอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำไทย ท ำกำรประมงในเขตของรัฐชำยฝั่ง หรือในเขตที่อยู่ในควำม
ควบคุมดูแลขององค์กำรระหว่ำงประเทศนอกจำกต้องปฏิบัติตำมพระรำชก ำหนดนี้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญำต
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และมำตรกำรกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรกำรประมงของรัฐชำยฝั่ง
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศนั้น และมำตรำ ๘๙ เรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือ
เก็บรักษำสัตว์น้ ำ นอกจำกต้องปฏิบัติตำมพระรำชก ำหนดนี้แล้ว ในกรณีที่เป็นกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเลที่อยู่
ในเขตของรัฐชำยฝั่งใดต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบของรัฐชำยฝั่งนั้น และในกรณีที่เป็นกำรขน
ถ่ำยสัตว์น้ ำในทะเลหลวงต้องปฏิบัติตำมกฎ หรือระเบียบขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน
มีองค์กำรบริหำรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค (RFMOs) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ๓ องค์กำร ประกอบด้วย  
คณะกรรมำธิกำรปลำทูน่ำแห่งมหำสมุทรอินเดีย ( IOTC) คณะกรรมำธิกำรประมงแห่งมหำสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตกตอนกลำง (WCPFC) และควำมตกลงว่ำด้วยกำรท ำประมงส ำหรับพ้ืนที่ทำงตอนใต้ของมหำสมุทร
อินเดีย (SIOFA) โดยเรือประมงและเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่จะเข้ำไปท ำกำรประมงหรือรับขนถ่ำยสัตว์น้ ำในพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละองค์กำร จะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับท่ีแต่ละองค์กำรก ำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัด 
กลุ่มก ำกับกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำและกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำ
ส ำหรับชำวประมง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย กฎหรือระเบียบของรัฐชำยฝั่ง 
และกฎหรือระเบียบขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้เรือประมงหรือเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ
ของไทย เป็นเรือท่ีมีกำรท ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU) โดยพิจำรณำจำก
ควำมเข้ำใจในคู่มือของชำวประมง โดยสำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ระบุไว้ ใน
คู่มือดังกล่ำว 

 นิยาม: ชำวประมงหมำยถึง เจ้ำของเรือ ผู้ประกอบกำร ผู้ควบคุมเรือ ตัวแทนที่ท ำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำไทย (เรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือเก็บรักษำสัตว์น้ ำที่ออกไปรับสัตว์น้ ำที่
รัฐชำยฝั่งอ่ืน) 

 ขอบเขตการประเมิน: เรือประมงนอกน่ำนน้ ำและเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำหรือเรือเก็บรักษำ 
สัตว์น้ ำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและออกท ำกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำนอกน่ำนน้ ำไทย 

สูตรการค านวณ  :  

ร้อยละของชาวประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมงและสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ 

   =    จ านวนเรือที่พบการกระท าความผิด โดยไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ   X 100 
      จ านวนเรือประมงนอกน่านน้ าและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่รับขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยทั้งหมด 

 
  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwidi-eFjP7SAhXLO48KHfNnDhAQFgg0MAU&url=http%3A%2F%2Fthaipublica.org%2F2016%2F01%2Fiuu-reform-opportunities-1%2F&usg=AFQjCNFNtH8vQESBcnn70mUvrjXzE7TNCg
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๐ 
ร้อยละของเรือประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมง และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 

๑ 
ร้อยละของเรือประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมง และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ ร้อยละ ๖๕-๗๐ 

๒ 
ร้อยละของเรือประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมง และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ ร้อยละ ๗๑-๗๕ 

๓ 
ร้อยละของเรือประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมง และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ ร้อยละ ๗๖-๘๐ 

๔ 
ร้อยละของเรือประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมง และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ ร้อยละ ๘๑-๘๕ 

๕ 
ร้อยละของเรือประมงที่มีความเข้าใจในคู่มือการท าประมงนอกน่านน้ าส าหรับชาวประมง และ
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ มากกว่าร้อยละ ๘๕ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. รวบรวมกฎระเบียบ และมำตรกำรที่เกี่ยวข้องในกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำไทยภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ

องค์กำรบริหำรจัดกำรประมงส่วนภูมิภำค (RFMOs) รัฐชำยฝั่งอ่ืน และของประเทศไทย 
๒. ศึกษำและวิเครำะห์กฎระเบียบ และมำตรกำรที่ เกี่ยวข้องในกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำภำยใต้ควำม

รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรจัดกำรประมงส่วนภูมิภำค (RFMOs) รัฐชำยฝั่งอ่ืน และของประเทศไทย 
๓. จัดท ำคู่มือกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำไทยส ำหรับชำวประมง 
๔. เผยแพร่คู่มือกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำไทย ส ำหรับชำวประมงให้ชำวประมงและผู้เกี่ยวข้องทรำบเก็บบันทึก

จ ำนวนเรือที่พบกำรกระท ำควำมผิด ซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมแนวทำงปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ า

และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
 โทรศัพท์ภายใน 14102 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงภัทธิรำ เลิศวิทยำประสิทธิ 
หัวหน้ำกลุ่มก ำกับกำรท ำประมงนอกน่ำนน้ ำและ
กำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

 โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๐๒ 
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ตัวชี้วัด กปน.3  : ร้อยละความส าเร็จในการรับแจ้งเข้าและออกจากท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงนอก
น่านน้ าไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ที่ออกไปขนถ่ายสัตว์น้ าหรือ
เก็บรักษาสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ได้ทันตามก าหนดเวลา 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

๑. ในกรณีเรือประมงนอกน่านน้ า เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ า
ไทย แจ้งก่อนเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมงกับกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
พร้อมทั้งส่งเอกสารและอุปกรณ์หลักฐานต่างๆ  ตามที่ก าหนด และตามเงื่อนไขระยะเวลาการแจ้ง ดังนี้  

     ๑.๑ เรือที่ออกไปท าการประมงนอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศไทย 
จะต้องแจ้งก่อนเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

     ๑.๒  เรือที่ออกไปท าการประมงนอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งอ่ืน หรือทะเลหลวง จะต้อง
แจ้งก่อนเข้าหรือออกจากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

๒. ในกรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ซึ่งออกไปขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์
น้ านอกน่านน้ าไทย เมื่อเจ้าของเรือหรือผู้จดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า แจ้งก่อนเข้า
หรือออกจากท่าเทียบเรือประมงกับกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า พร้อมทั้งส่ง
เอกสารและอุปกรณ์หลักฐานต่างๆ ตามท่ีก าหนด และตามเงื่อนไขระยะเวลาการแจ้ง ดังนี้ 

    ๒.๑ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ซึ่งท าการขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บ
รักษาสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งที่มีพ้ืนที่ติดกับประเทศไทย จะต้องแจ้งก่อนเข้าเทียบท่าหรือออก
จากท่าเทียบเรือประมง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 

    ๒.๒ กรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ซึ่งท าการขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บ
รักษาสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทยในรัฐชายฝั่งอ่ืน หรือในทะเลหลวง ให้แจ้งก่อนเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าเทียบ
เรือประมง ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

เมื่อเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ า ได้รับเอกสารหลักฐานแจ้งก่อนเข้าหรือ
ออกจากท่าเทียบเรือประมง ของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ (Document check) และจัดท า
สถานะร่างการแจ้งเข้าและออก ในระบบ Fishing info 2 พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบความ
ถูกต้องทางกายภาพ (Physical check) กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ๖ จังหวัด ตามประกาศ
กรมประมง เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการบันทึกการแจ้งเข้าและออกในสถานะผ่านใน
ระบบ Fishing info 2 ซึ่งจะต้องด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลาที่เรือแจ้งเข้าหรือออกจากท่าเทียบ
เรือประมง 
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สูตรการค านวณ  :  

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรแจ้งเข้ำและออกได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
=   จ ำนวนครั้งที่เรือสำมำรถเข้ำและออกได้ทันตำมก ำหนดเวลำ     X 100 

จ ำนวนครั้งที่เรือแจ้งเข้ำและออกท้ังหมด 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๐ เรือเข้าและออกได้ทันตามก าหนดเวลา น้อยกว่า ๘๐ % 
๑ เรือเข้าและออกได้ทันตามก าหนดเวลา ๘๐-๘๔.๙๙ % 
๒ เรือเข้าและออกได้ทันตามก าหนดเวลา ๘๕-๘๙.๙๙ % 
๓ เรือเข้าและออกได้ทันตามก าหนดเวลา ๙๐-๙๔.๙๙% 
๔ เรือเข้าและออกได้ทันตามก าหนดเวลา ๙๕-๙๙.๙๙ % 
๕ เรือเข้าและออกได้ทันตามก าหนดเวลา ๑๐๐ % 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ า

และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
 โทรศัพท์ภายใน 14102 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เรือโทบรรสำร  ศิริพิชญ์ตระกูล 
หัวหน้ำกลุ่มเฝ้ำระวังและติดตำมกำรท ำกำร
ประมงนอกน่ำนน้ ำและกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

 โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๐๒ 
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ตัวช้ีวัด กปน.4  : ร้อยละความส าเร็จในการติดตามและเฝ้าระวังการท าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ า ของ
เรือประมงนอกน่านน้ าไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ที่ออกไปขน
ถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ผ่านระบบติดตามเรือ (VMS) 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ตามที่เรือประมงนอกน่านน้ าไทย และเรือและเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า      

ที่ออกไปขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย ต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) 
ตามพระราชก าหนดการประมง ๒๕๕๘ และประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกอง
ควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า จะเฝ้าระวังและติดตามการท าประมงและการขนถ่าย
สัตว์น้ าตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ผ่านระบบติดตามเรือ (VMS) หากเจ้าหน้าที่พบว่าเรือมีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น 
การขาดส่งสัญญาณ ลักลอบเข้าท าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของรัฐชายอ่ืน ลักษณะการท าประมงไม่
เป็นตามเครื่องมือประมงที่ได้รับอนุญาต หรือลักลอบขนถ่ายสัตว์น้ า เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะท าการบันทึก
พฤติกรรมที่ตรวจพบในแบบรายงานพฤติกรรม และแจ้งเตือนไปยังเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ พร้อมทั้ง
บันทึกรายงานการแจ้งเตือน เพ่ือให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือด าเนินการแก้ไขหรือชี้แจงเหตุผล ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการทุกครั้งที่พบพฤติกรรมผิดปกติ เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย 

สูตรการค านวณ  :  

พิจารณาจากร้อยละความส าเร็จของการติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงนอกน่านน้ าและเรือขน
ถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า ซึ่งท าการขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย  
โดยสามารถด าเนินการแจ้งเตือนหรือสอบถามทุกครั้งที่พบพฤติกรรมผิดปกติ คือ 

ร้อยละความส าเร็จในการติดตามและเฝ้าระวังการท าประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ าผ่านระบบติดตามเรือ (VMS) 
=          จ านวนครั้งที่แจ้งเตือนหรือสอบถามไปยังเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ    X 100 

จ านวนครั้งที่พบพฤติกรรมความผิดปกติจากระบบติดตามเรือ (VMS) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๐ ร้อยละของการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ น้อยกว่า ๘๐ % 
๑ ร้อยละของการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ ๘๐-๘๔.๙๙ % 
๒ ร้อยละของการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ ๘๕-๘๙.๙๙ % 
๓ ร้อยละของการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ ๙๐-๙๔.๙๙% 
๔ ร้อยละของการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ ๙๕-๙๙.๙๙ % 
๕ ร้อยละของการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมผิดปกติ ๑๐๐ % 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ า

และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
 โทรศัพท์ภายใน 14102 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เรือโทบรรสำร  ศิริพิชญ์ตระกูล 
หัวหน้ำกลุ่มเฝ้ำระวังและติดตำมกำรท ำกำร
ประมงนอกน่ำนน้ ำและกำรขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 

 โทรศัพท์ภายใน ๑๔๑๐๒ 
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ตัวช้ีวัด กปน.5  : ร้อยละของจ ำนวนเที่ยวเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบสัตว์น้ ำ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 เนื่องด้วยการขนถ่ายสัตว์น้ าเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงและอาจเป็นการสนับสนุนการท าการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้สัตว์น้ าที่น าขึ้นท่า
ต้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดสายว่าสัตว์น้ าเหล่านั้นได้มาจากการท าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
จึงได้ก าหนดมาตรการในการควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ าให้ต้องมีการจดทะเบียนตามพระราชก าหนดการประมง
ก่อนจึงจะท าการรับขนถ่ายสัตว์น้ าได้ นอกจากนี้เรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ าจะต้องติดตั้งระบบ
ติดตามเรือ   มีการแจ้งเข้าออกเรือ และจัดท ารายงานการขนถ่ายสัตว์น้ า 

 ด้วยวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม การตรวจสัตวน้ าที่มากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือประมง เป็นขั้นตอน
หนึ่งของการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์น้ าที่มาได้นั้นไม่ได้มาจากการท าประมง 
IUU โดยเป็นการทวนสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่น าขึ้นท่าว่ามาจากการท าการประมงของเรือประมงและ
เครื่องมือประมงตามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และเป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลในเอกสารการขนส่งสัตว์
น้ าที่มากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ า จนถึงขั้นตอนการทวนสอบน้ าหนักของสัตว์น้ าที่น าขึ้นท่า รวมทั้งทวนสอบข้อมูล
ที่ได้จากการแจ้งเข้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ า (Port in) ตลอดจนตรวจสอบการน าสัตว์น้ าที่กฎหมายห้ามน าเข้า
หรือครอบครอง ที่บรรทุกมากับเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

 ร้อยละของจ านวนเที่ยวเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ด าเนินการตรวจสอบสัตว์น้ าหมายถึง จ านวน
เที่ยวเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่บรรทุกมากับเรือเมื่อกลับเข้ามาเทียบ
ท่า เปรียบเทียบกับจ านวนเที่ยวเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่มีการแจ้งเข้าท่าเทียบเรือประมง 

 เรือขนถ่ายสัตว์น้ า หมายถึง เรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่ชักธงไทยที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์
น้ าหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ า แล้วออกไปท าการขนถ่าย/บรรทุกสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย โดยออกไปท าการขนถ่าย
หรือบรรทุกสัตว์น้ าแล้วกลับเข้าเทียบท่า ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

สูตรการค านวณ  :  

ร้อยละของจ ำนวนเที่ยวเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบสัตว์น้ ำเมื่อกลับเข้ำท่ำเทียบเรือ 
=    จ ำนวนเที่ยวเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบสัตว์น้ ำ    X 100 

จ ำนวนเที่ยวเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่มีกำรแจ้งเข้ำท่ำเทียบเรือเพ่ือขึ้นสัตว์น้ ำ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <๘๐  ๘๐-๘๔.๙๙ ๘๕-๘๙.๙๙ ๙๐-๙๔.๙๙ ๙๕-๙๙.๙๙ ๑๐๐ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
๑. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่ได้รับอนุญำตท ำกำรประมงนอกน่ำนน้ ำ 
๒. ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบกำรแจ้งกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมงของเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำที่ออกไปท ำ

บรรทุกสัตว์น้ ำที่ได้จำกกำรประมงนอกน่ำนน้ ำ 
๓. ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบชนิดและปริมำณสัตว์น้ ำที่บรรทุกมำกับเรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 
๔. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรสังเกตกำรณ์เรือขนถ่ำยสัตว์น้ ำ 
 
หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
๑. เอกสำรกำรแจ้งกำรเข้ำออกท่ำเทียบเรือประมง 
๒. รำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบชนิดและปริมำณสัตว์น้ ำที่บรรทุกมำกับเรือ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ าและการขนถ่ายสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ า

และการขนถ่ายสัตว์น้ า 
 โทรศัพท์ภายใน 14102 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : เรือเอกจิรัฏฐ์  เนื่องแสง 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ า 
และเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

 โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๐๑๑๘๗๓ 

 นายปุณณวิทย์  แก้วมูล 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 โทรศัพท์ ๐๘๗ ๖๗๔๕๔๙๐ 
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