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ตัวชี้วัด PA1.4  ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Smart Farmer 98 
ตัวชี้วัด PA1.5  ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ 100 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

สารบัญ (ตอ่) 
   

ตัวชี้วัด PA1.6 ระดับความส าเร็จของการขยายขอบข่ายพ้ืนที่ให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17065 

103 

ตัวชี้วัด PA2 คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) 105 
ตัวชี้วัด PA2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานการให้บริการของกรมประมง 126 

มิติภายใน 128 

ตัวชี้วัด PA3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 128 
ตัวชี้วัด PA3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 129 
ตัวชี้วัด PA3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 130 
ตัวชี้วัด PA4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม 132 
ตัวชี้วัด PA4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 134 
ตัวชี้วัด PA4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
137 

ตัวชี้วัด PA5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 140 
ตัวชี้วัด PA5.1 ร้อยละความส าเร็จของการส ารองข้อมูลตามแผนการส ารองข้อมูลของหน่วยงาน 143 
ตัวชี้วัด PA6 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับ

บุคคล 
145 

ตัวชี้วัด PA7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 150 
ตัวชี้วัด PA7.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงาน 
151 

ตัวชี้วัด PA7.2 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมประมง 152 
 



กรอบการประเมนิผลตวัชีว้ัดตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการระดบัหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สลก. กกจ. กค. กผง. ศทส. กปต. กตส. กอส. สพก. กพจ. กพช. กพท. กจป. กทป. กกม. กมป สปก.
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1

สลก.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ภายในหนว่ยงานของกรมประมง

ขัน้ตอน 8 1

สลก.2 ร้อยละของงานบริการโทรศัพท์ที่ด าเนนิการแล้วเสร็จ เทียบกบัที่ได้รับ
มอบหมายหรือร้องขอจากหนว่ยงานสังกดักรมประมง

ร้อยละ 8 3

สลก.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการจัดกจิกรรมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือภายในองค์กรของบคุลากร

ขัน้ตอน 8 5

สลก.4 ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายที่ส าคัญ 
ของกรมประมงใหม้ปีระสิทธิภาพ

ขัน้ตอน 8 7

สลก.5 ร้อยละความส าเร็จของเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ในระบบ E-Library ร้อยละ 8 9

(1)

กกจ.1 ระยะเวลาในการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) 
แล้วเสร็จ

ระยะเวลา 10 10

กกจ.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบคุคล
เข้ารับราชการต าแหนง่นกัวิชาการประมงปฏบิติัการ

ขัน้ตอน 10 12

กกจ.3 ร้อยละความส าเร็จของการบนัทึกข้อมลูบคุคลเกีย่วกบัประวัติการด ารง
ต าแหนง่และประวัติเงินเดือนในระบบ DPIS

ร้อยละ 10 13

กกจ.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
และติดตามผลกลุ่มเส่ียงของเจ้าหนา้ที่กรมประมง

ร้อยละ 10 15

กค.1 ร้อยละความส าเร็จในการปฏบิติังานด้านบญัชีการเงิน ตามเกณฑ์
การประเมินผลของกรมบญัชีกลางก าหนด

ร้อยละ 10 18

กค.2 ร้อยละของใบส าคัญที่เบกิจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 10 21
กค.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานด้านพัสดุในเร่ืองการจัดท าปะการัง

เทียมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ขัน้ตอน 10 22

กค.4 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

ร้อยละ 10 24

มติภิายนอก

ตวัชีว้ัด
หน่วยงาน

หน้า
หน่วยวัด



สลก. กกจ. กค. กผง. ศทส. กปต. กตส. กอส. สพก. กพจ. กพช. กพท. กจป. กทป. กกม. กมป สปก.
ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน
หน้า

หน่วยวัด

กผง.1 ระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

ขัน้ตอน 10 25

กผง.2 ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2559

ขัน้ตอน 10 27

กผง.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประเมนิความคุ้มค่าการ
ปฏบิติัภารกจิของรัฐ

ขัน้ตอน 10 28

กผง.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มอืการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
ประมงตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

ขัน้ตอน 10 30

ศทส.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ าบนอปุกรณ์มือถือ (Smart Phone)

ระดับ 10 32

(2)

ศทส.2 ระดับความส าเร็จของโครงการจัดท าระบบฐานข้อมลูและ Application 
Fishing Info

ขัน้ตอน 10 34

ศทส.3 ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมลูสถิติการประมงและการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์

ระดับ 10 36

ศทส.4 ระดับความส าเร็จของการบรูณาการระบบเครือข่ายภายในของกรมประมง
ใหเ้ชือ่มโยงกบัระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ 
(GFMIS) ผ่านระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN)

ขัน้ตอน 10 38

กปต.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าจุลสารการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ ระดับ 10 40

กปต.2 ระดับความส าเร็จในการจัดประชุม SEAFDEC Council คร้ังที่ 47 ขัน้ตอน 10 42
กปต.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการเสนอขออนมุติัตัวบคุคลข้าราชการ

เดินทางไปต่างประเทศ
ร้อยละ 10 44

กปต.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการความร่วมมอืกบั FAO 
เพื่อสนบัสนนุการพัฒนาและการจัดท ากฎหมายล าดับรอง

ขัน้ตอน 10 45



สลก. กกจ. กค. กผง. ศทส. กปต. กตส. กอส. สพก. กพจ. กพช. กพท. กจป. กทป. กกม. กมป สปก.
ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน
หน้า

หน่วยวัด

กตส.1 ร้อยละของจ านวนผลิตภณัฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานเชือ้จุลินทรีย์ ร้อยละ 6 47
กตส.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตรวจประเมนิโรงงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน
ระดับ 7 48

กตส.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตรวจประเมนิสถานแปรรูปสัตว์น้ า
เบือ้งต้นตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับ 7 50

กอส.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีแปรรูป
สัตว์น้ า

ระดับ 10 52

กอส.2 ระดับความส าเร็จในการจัดการวัตถุดิบหลังการจับภายใต้โครงการเมอืง
เกษตรสีเขียว

ระดับ 10 54

กอส.3 จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภณัฑ์
สัตว์น้ าพื้นเมือง

กลุ่ม 10 56

(3)

สพก.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานธนาคารเชือ้พันธุ์สัตว์น้ าและ
พรรณไม้น้ า

ระดับ 10 58

สพก.2 ระดับความส าเร็จของการผลิตพ่อแมพ่ันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง ระดับ 10 59
สพก.3 ร้อยละความพึงพอใจของหนว่ยงานต่อพ่อแมพ่ันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง

ที่ได้รับ
ร้อยละ 10 60

กพจ.1 ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าได้ ร้อยละ 10 61
กพจ.2 ร้อยละของฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่เข้าร่วมโครงการเมอืงเกษตรสีเขียว

สามารถลดปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตได้
ร้อยละ 10 62

กพช.1 ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าได้ ร้อยละ 10 63
กพท.1 จ านวนเรือประมงที่ตรวจประเมนิและใหก้ารรับรองสุขอนามยั ล า 10 64
กพท.2 ระดับความส าเร็จของการจัดวางปะการังเทียมเพื่อการประมง ขัน้ตอน 7 65
กพท.3 ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการด าเนนิการจัดวาง

ปะการังเทียมเพื่อการประมง ปงีบประมาณ 2559
ขัน้ตอน 7 67

กพท.4 ร้อยละของชุมชนประมงที่มกีารด าเนนิการบริหารจัดการประมงตามแผน ร้อยละ 6 69



สลก. กกจ. กค. กผง. ศทส. กปต. กตส. กอส. สพก. กพจ. กพช. กพท. กจป. กทป. กกม. กมป สปก.
ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน
หน้า

หน่วยวัด

กจป.1 ระดับความส าเร็จของการตรวจตัดปส่ีวนภมูภิาค ขัน้ตอน 10 71
กจป.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (Port in – 

Port out)
ขัน้ตอน 10 73

กทป.1 ร้อยละของจ านวนแบบแปลนส่ิงกอ่สร้างที่ได้รับมอบหมายด าเนนิการแล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 10 75

กทป.2 จ านวนคร้ังในการด าเนนิการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกจิที่ส าคัญ
จ านวน 4 ชนดิ

คร้ัง 10 76

กทป.3 จ านวนส่ือส่ิงพิมพ์ที่มกีารปรับปรุง/จัดท าใหม่ เร่ือง 10 77
กกม.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชบญัญัติ

การประมง พ.ศ. 2558
ขัน้ตอน 10 78

กกม.2 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง ขัน้ตอน 10 79

(4)

กกม.3 ร้อยละของจ านวนงานตรวจร่างหนงัสือ/สัญญา ที่ด าเนนิการเสร็จ
ได้ถูกต้อง เปน็ไปตามขัน้ตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 5 80

กกม.4 ร้อยละของผลการสืบสวนซ่ึงด าเนนิการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตาม
กฎหมายและระเบยีบของราชการและเสนอผู้บงัคับบญัชาตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

ร้อยละ 5 81

กมป.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
หอ้งปฏบิติัการของกรมประมง

ระดับ 10 82

กมป.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการจัดท าแผนการควบคุมสารตกค้าง
ในสัตว์น้ าจากการเพาะเล้ียง (National Residue Control Program : 
NRCP)

ขัน้ตอน 10 83

กมป.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานในการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจ
รับรองโรงงานตามข้อก าหนดสหพันธรัฐรัสเซีย

ขัน้ตอน 10 85

สปก.1 จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการขึน้/ต่อทะเบยีน พร้อมระบพุิกดั GPS 
แล้วเสร็จตามเปา้หมาย

ราย 6 87



สลก. กกจ. กค. กผง. ศทส. กปต. กตส. กอส. สพก. กพจ. กพช. กพท. กจป. กทป. กกม. กมป สปก.
ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน
หน้า

หน่วยวัด

สปก.2 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมลูทะเบยีนเกษตรกรลงระบบ
ภมูสิารสนเทศต้นแบบ

ขัน้ตอน 7 88

สปก.3 ระดับความส าเร็จในการสร้างเกษตรกรต้นแบบจาก Smart Farmer ขัน้ตอน 7 90
PA1 ตวัชีว้ัดตามภารกิจหลกัของกรม 92

PA1.1 ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงที่ส าคัญ : กุง้ทะเล กโิลกรัม/
ไร่/รอบ
การผลิต

10 92

PA1.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ
ที่เกีย่วกบัอาเซียน และใบอนญุาตต่างๆ

ขัน้ตอน 10 93

PA1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัด NSW ขัน้ตอน 10 96

(5)

PA1.4 ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Smart 
Farmer

ร้อยละ 10 10 10 98

PA1.5 ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 100
PA1.6 ระดับความส าเร็จของการขยายขอบข่ายพื้นที่ใหก้ารรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17065
ขัน้ตอน 10 103

PA2 คุณภาพการใหบ้ริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA) ระดับ 10 10 105
PA2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานการใหบ้ริการของกรมประมง ขัน้ตอน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 126



สลก. กกจ. กค. กผง. ศทส. กปต. กตส. กอส. สพก. กพจ. กพช. กพท. กจป. กทป. กกม. กมป สปก.
ตวัชีว้ัด

หน่วยงาน
หน้า

หน่วยวัด

มติภิายใน 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 128
PA3 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 128

PA3.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129
PA3.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130
PA4 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ของกรม
ขัน้ตอน 10 132

PA4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของหนว่ยงาน

ขัน้ตอน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 134

PA4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า

ขัน้ตอน 10 137

(6) PA5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ระดับ 10 140
PA5.1 ร้อยละความส าเร็จของการส ารองข้อมลูตามแผนการส ารองข้อมลูของ

หนว่ยงาน
ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 143

PA6 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชีว้ัดและเปา้หมายจากระดับ
หนว่ยงานสู่ระดับบคุคล

ขัน้ตอน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 145

PA7 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงานของหนว่ยงาน  150
PA7.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสของหนว่ยงาน
ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 151

PA7.2 ระดับคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของกรมประมง

ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 152

รวมตวัชีว้ัด 13 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 12 13 12 13
รวมน้ าหนัก 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



(7) 
 

ปฏิทินการด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับหน่วยงาน (IPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วันที่ กิจกรรม 
ตุลาคม 2557  - จัดประชุมสัมมนาคณะท างานฯ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านัก/กอง เพื่อ

ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

ธันวาคม 2557 - ถ่ายทอดตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงาน 

มีนาคม 2558 - พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรมลงสู่ระดับหน่วยงาน 

พฤษภาคม 2558 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งเอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงาน พร้อมทั้งเอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการให้อธิบดีและ
รองอธิบดีฯ จ านวน 2 ชุด เพื่อด าเนินการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
และจัดส่งให้หน่วยงาน 

- หน่วยงานน าเอกสารค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ภายใน 15 มิถุนายน 2558  - หน่วยงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558) ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยไม่ต้อง
แนบหลักฐานมาพร้อมกับรายงาน (ยกเว้นตัวชี้วัดที่มีเง่ือนไขระบุไว้) 

ภายใน 15 กรกฎาคม 2558 - หน่วยงานรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยไม่ต้อง
แนบหลักฐานมาพร้อมกับรายงาน (ยกเว้นตัวชี้วัดที่มีเง่ือนไขระบุไว้) 

ภายใน 15 ตุลาคม 2558 - หน่วยงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report: SAR) รอบ 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงาน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยไม่ต้องแนบ
หลักฐานมาพร้อมกับรายงาน (ยกเว้นตัวชี้วัดที่มีเง่ือนไขระบุไว้) 

ภายในเดือน ธันวาคม 2558 - กรมประมงแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการตรวจติดตามผล
การด าเนินงาน และตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง รอบ 12 เดือน 

หมายเหตุ* 
 
 
           ** 

หากหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (SAR) รอบ 9 เดือน 
หรือรอบ 12 เดือนล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนน
รวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันท าการ) 
หากหน่วยงานไม่จัดส่งรายงานหรือผลการด าเนินงานตามท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขของตัวชี้วัด จะถูกปรับ
ลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนในตัวช้ีวัดนั้น (นับเฉพาะวันท าการ) 
 

 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 1 
  

 

 
 

ตัวช้ีวัด สลก.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในหน่วยงานของ
กรมประมง 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของกรมประมง ในการเตรียม

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การ และให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานที่ส าคัญได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่น การเกิดสภาวะวิกฤตทางการเมือง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยและภัยอ่ืน ๆ ที่
เกิดขึ้น ศูนย์สื่อสารกลางกรมประมง ส านักงานเลขานุการกรม เป็นศูนย์ประสานงานด้านภัยพิบัติของกรม
ประมงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมประมง และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตั้งระบบ Hot line ใน
การแจ้งเตือนภัยตรงกับกรมประมง เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการประสานงานเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของ

กรมประมง 
2 ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานในการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉินของกรมประมง 
3 จัดท าแผนการเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับสถานการณ์การฉุกเฉินของกรมประมง และ

เสนอกรมฯ เห็นชอบ 
4 ด าเนินการซักซ้อมแผนฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือรองรับการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์

ระดับชาติ 
5 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เสนอกรมฯ ทราบ 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินผล 

มิติภายนอก 
 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 2 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมฯ 
2. รายงานการประชุมคณะท างานฯ 
3. แผนเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับสถานการณ์การฉุกเฉินของกรมประมง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอนุชา พงษ์พัฒนะ โทรศัพท์ภายใน  3700 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 3 
  

ตัวช้ีวัด สลก.2 : ร้อยละของงานบริการโทรศัพท์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เทียบกับท่ีได้รับมอบหมายหรือร้องขอ
จากหน่วยงานสังกัดกรมประมง 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
ร้อยละของงานบริการโทรศัพท์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เทียบกับที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจาก

หน่วยงานสังกัดกรมประมง หมายถึง การให้บริการทางด้านโทรศัพท์พ้ืนฐานทั้งหมายเลขภายนอกและ
หมายเลขภายในได้ส าเร็จตามเป้าหมาย เปรียบเทียบกับการให้บริการทางด้านโทรศัพท์พ้ืนฐานทั้งหมายเลข
ภายนอกและหมายเลขภายใน ที่ฝ่ายซ่อมบ ารุงและอาคารสถานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ หรือมีการร้อง
ขอให้ด าเนินการจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมง 

งานบริการโทรศัพท์ : คือการเดินสายคู่โทรศัพท์เพ่ิมเติม การน าจ่ายเลขหมายภายในใหม่ การ
ซ่อมแซมคู่สายและตัวเครื่องโทรศัพท์ที่ช ารุด การติดตั้ง โยกย้ายเครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสาร 
 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

จ านวนครั้งของงานบริการโทรศัพท์ที่ได้รับ
มอบหมายและจาการร้องขอ 

ครั้ง 1,303 1,038 1,189 

จ านวนครั้งของงานบริการที่ท าส าเร็จ ครั้ง 1,303 1,038 1,189 
ร้อยละของงานบริการที่ท าส าเร็จ ร้อยละ 100 100 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ก าหนดให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงและอาคารสถานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล 
2. ฝ่ายซ่อมบ ารุงและอาคารสถานที่ก าหนดวิธีการหรือรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งความประสงค์

หรือการร้องขอจากหน่วยงาน 
3. ฝ่ายซ่อมบ ารุงและอาคารสถานที่รวบรวมข้อมูลและประมวลผล 
4. ฝ่ายซ่อมบ ารุงและอาคารสถานที่สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของงานบริการโทรศัพท์ที่ด าเนินการแล้วเสร็จฯ 
                                =        จ ำนวนครั้งของงำนบริกำรที่แล้วเสร็จ      x 100 
                                     จ ำนวนครั้งที่ได้รับกำรมอบหมำยหรือร้องขอ 
 
 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 4 
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร ไหมคง โทรศัพท์ภายใน  75๐1 
 
 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 5 
  

ตัวช้ีวัด สลก.3 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ภายในองค์กรของบุคลากร 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในองค์กร

ของบุคลากร หมายถึง การที่ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายใน
องค์กรของบุคลากร โดยแสดงถึงความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ความเสียสละ การสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมประมงและสร้างความผูกพันองค์กร 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เสนอแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในองค์กรให้กรมประมง

เห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
2 ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในองค์กรและ

ด าเนินการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 1 กิจกรรม โดยใช้ผลส ารวจความพึงพอใจ
เมื่อปี 2557 

3 ส ารวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
4 รายงานผลการด าเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ พร้อมสรุปผลความพึงพอใจ 
5 เสนอแผนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แผนการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือภายในองค์กร 
2. รายละเอียดหนังสือ/โครงการที่กรมประมงให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้จัดกิจกรรม 
3. รูปถ่ายกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร ผอ.ส านัก กอง กลุ่ม และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงานและผลส ารวจความพึงพอใจของกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 2 กิจกรรม 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 6 
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางรสนา ลาภมา โทรศัพท์ภายใน  3100 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 7 
  

ตัวช้ีวัด สลก.4 : ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายที่ส าคัญของกรมประมงให้มี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายที่ส าคัญของกรมประมงให้มี

ประสิทธิภาพ หมายถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายที่ส าคัญของกรมประมง ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องเร่ง
ด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกร ชาวประมง 
ผู้ประกอบการธุรกิจประมง สาธารณชนทั่วไป และสื่อมวลชน ได้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนใน
นโยบายของกรมประมง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดประชุมผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์ (contact person)เพ่ือพิจารณาเรื่องที่จะท า

การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส 
2 เสนอแผนการประชาสัมพันธ์ให้กรมฯ เห็นชอบ โดยจะต้องระบุช่องทางการเผยแพร่

สื่อสารให้ชัดเจน 

3 ด าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ 
4 ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารตามแผนการประชาสัมพันธ์ 
5 รายงานสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ

ด าเนินงาน และรายงานผลให้กรมฯ ทราบ 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 8 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายที่ส าคัญ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ การจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายที่ส าคัญตามแผนการประชาสัมพันธ์ที่ก าหนดไว้ 
4. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน 
 1. เอกสารรายงานการประชุม 
 2. แผนการประชาสัมพันธ์ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
 4. เอกสารการประเมินผลการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย 
 5. รายงานผลการด าเนินการ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางนฤนารถ ภัคพงศ์โยธิน โทรศัพท์ภายใน  7710 
 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 9 
  

ตัวช้ีวัด สลก.5 : ร้อยละความส าเร็จของเอกสารวิชาการที่เผยแพร่ในระบบ E- Library 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

ค าอธิบาย : 
ความส าเร็จของเอกสารที่เผยแพร่ในระบบ E- Library หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ิมเอกสำรวิชำกำรที่มีการ

เผยแพร่ในปี 2557 - 2558 พร้อมไฟล์ Scan ให้อยู่ในรูป E-Technical paper และ E-Journalเข้าสู่ฐานข้อมูล
E- Library ของห้องสมุด โดยวัดความส าเร็จจากเอกสำรวิชำกำรที่มีการเผยแพร่ในปี 2557- 2558 จาก
ฐานข้อมูลกลุ่มอ านวยการและประสานงานวิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด 
(ตัดยอดเอกสารที่มีการเผยแพร่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)  

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
๑. รายชื่อเอกสารวิชำกำรที่มีการเผยแพร่ในปี 2557 - 2558 ของฐานข้อมูลกลุ่มอ านวยการและ

ประสานงานวิชาการกองผู้เชี่ยวชาญ 
2. รายชื่อเอกสำรวิชำกำรที่มีการเผยแพร่ในปี 2557 - 2558 พร้อมไฟล์ Scan ที่อยู่ในรูป E-Technical 

paper และ E-Journalที่เพ่ิมเข้าฐานข้อมูลE- Library ของห้องสมุดส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 
3. สามารถตรวจสอบข้อมูลของเอกสารไดท้ี่ฐานข้อมูลของห้องสมุดกรมประมง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน  3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ โทรศัพท์ภายใน  5121 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 10 
  

ตัวช้ีวัด กกจ.1 : ระยะเวลาในการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ 

หน่วยวัด :  ระยะเวลา 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิจ และระบบงานตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งยึดหลักการบริหารจัดการ
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของบุคคล/หน่วยงานโดยหน่วยงานภายนอก และ
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดให้แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รายต าแหน่ง เป็นเครื่องมือให้ส่วน
ราชการใช้ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กองการเจ้าหน้าที่จึงก าหนดในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 
2557 – 2559 ให้มีการจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รายต าแหน่งซึ่งมุ่งเน้นการ 
จัดต าแหน่งโดยใช้ผลสัมฤทธิ์และบทบาทหน้าที่เป็นตัวน า อันจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความชัดเจนในบทบาท
หน้าที่ของตน รวมถึงรู้ว่าควรปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังและเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของกรม ท าให้การออกแบบต าแหน่งงานดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและสนองตอบต่อความต้องการของกรมมาก
ยิ่งขึ้น   

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 วันต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ ภายใน 50 วัน 

2 จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน 

3 จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน 
4 จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ ภายใน 35 วัน 
5 จัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 

 

เงื่อนไข :  1. การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แล้วเสร็จ หมายถึง การรวบรวมแบบ
บรรยายลักษณะงานรายต าแหน่งให้ครบทุกหน่วยงาน (ยกเว้น กรณีกองการเจ้าหน้าที่ได้ทวงถามแล้วให้ถือว่า
ครบทุกหน่วยงาน) เพ่ือเสนอคณะท างานฯ พิจารณา 

 2. การนับวันแล้วเสร็จให้เริ่มนับจากวันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งผลการพิจารณา
โครงสร้างของกรมประมงตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ในกองการเจ้าหน้าที่กรมประมงทราบ 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. เอกสารประกอบการด าเนินการ 
2. ภาพถ่าย 

 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 11 
  

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
2. ร่างแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) รายต าแหน่ง 
3. หนังสือแจ้งมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายภวัตร คันธมธุรพจน์ โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายคณิศร์ นาคสังข์ โทรศัพท์ภายใน 3411 

 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวช้ีวัด กกจ.2 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ต าแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

หน่วยวัด   :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของส่วนราชการเพราะเป็น

ภารกิจที่จะท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเข้ามา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของกรมประมงบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ การที่กรมประมง จะได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นส าคัญ ดังนั้น การ
ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต าแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ตาม
ต าแหน่งว่างที่อธิบดีเห็นชอบ ได้ด าเนินการหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร 

2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและด าเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและด าเนินการสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
4 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้พร้อมทั้งรายงานผลการสอบแข่งขัน

ต่อส านักงาน ก.พ. ภายใน 30 กันยายน 2558 
5 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้พร้อมทั้งรายงานผลการสอบแข่งขัน

ต่อส านักงาน ก.พ. ภายใน 1 กันยายน 2558 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการภายในปี และรวบรวมเอกสารตามขั้นตอน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายภวัตร คันธมธุรพจน์ โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเผดิม 

นางบุณณดา 
รอดอินทร์ 
เย็นบุญ 

โทรศัพท์ภายใน 3313 
โทรศัพท์ภายใน 3325 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวช้ีวัด กกจ.3  : ร้อยละความส าเร็จของการบันทึกข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับประวัติการด ารงต าแหน่งและ
ประวัติเงินเดือนในระบบ DPIS 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
1. ระดับความส าเร็จของการบันทึกข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่ง และประวัติเงินเดือน ได้แก่ค าสั่ง

บรรจุ ย้าย เลื่อน ลาออก ให้โอน รับโอน บรรจุกลับจัดคนลงตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี เลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปี ปรับเงินตามมติ ครม. และเงินอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย 

2. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลบุคคล ประวัติการด ารงต าแหน่ง มีจ านวน 21 คอลัมน์/1 ค าสั่ง 
ดังนี้ 

- ชื่อ-สกุล    - เลขประจ าตัวประชาชน 
- วัน เดือน ปี ที่มีผล   - วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด 
- อัตราเงินเดือน    - เงินประจ าต าแหน่ง 
- ประเภทความเคลื่อนไหว  - เลขที่ค าสั่ง 
- ลงวันที่    - เลขที่ต าแหน่ง 
- ต าแหน่งในสายงาน   - ระดับ 
- ต าแหน่งในการบริหารงาน  - ระดับ 
- กระทรวง    - กรม 
- หน่วยงาน    - ต่ ากว่าหน่วยงาน 1 ระดับ 
- ประเทศ    - ต าแหน่ง (ก.พ. 7) 
- ส่วนราชการ (ก.พ. 7)    

    ประวัติเงินเดือน มีจ านวน 15 คอลัมน์/1 ค าสั่ง ดังนี้ 
- ชื่อ-สกุล    - เลขประจ าตัวประชาชน 
- วัน เดือน ปี ที่มีผล   - วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุด 
- อัตราเงินเดือน    - ประเภทเงิน 
- ประเภทความเคลื่อนไหว  - เลขที่ค าสั่ง 
- ลงวันที่    - เลขที่ต าแหน่ง 
- อัตราเงินเดือนเดิม   - ปีงบประมาณ 
- ระดับต าแหน่ง    - ต าแหน่ง 
- สังกัด 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลประวัติด ารงต าแหน่ง และประวัติเงินเดือน ตามเอกสารแนบ 
3. บุคคล หมายถึง ข้าราชการ 
4. ในระบบ DPIS หมายถึง โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS 
5. การบันทึกข้อมูลตามข้อ 2 เป็นข้อมูลของข้าราชการที่บรรจุก่อนปี 2533 (เนื่องจากเริ่มบันทึก

ข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ปี 2533) มีจ านวนทั้งสิ้น 882 ราย 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

6. ด าเนินการถึงสิ้นปีงบประมาณ 2558 (30 กันยายน 2558) ได้ไม่น้อยกว่า 441 ราย (50 %) 
จากจ านวน 882 ราย 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <20 20-29 30-39 40-49 >49 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. บัญชีรายขื่อข้าราชการ ที่บรรจุก่อนปี 2533 จากฐานข้อมูล Excel 
2. บัญชีรายชื่อการบันทึกข้อมูลข้อมูลบุคคลที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายภวัตร คันธมธุรพจน์ โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิตตรี โปร่งจิตต์ โทรศัพท์ภายใน 4003 
 นายชัยพฤกษ์ อัครพิพัฒน์สกุล โทรศัพท์ภายใน 3316 
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ตัวช้ีวัด กกจ.4 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีและติดตามผล  
กลุ่มเสี่ยงของเจ้าหน้าที่กรมประมง 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
กรมประมงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง ปีงบประมาณ 2557 -  

2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4/กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการภายในกรมประมงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
รัฐจัดให้เป้าประสงค์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีและติดตามผลกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ กองการ
เจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการจัดโครงการ จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ และจัดท าประมวลผลเพ่ือสรุปรายงาน 
และน าไปใช้ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไประบบและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ฐานข้อมูล (Excel) ก.พ.7 
หรือสมุดประวัติบัตรรายชื่อลูกจ้างประจ า บัตรควบคุมเครื่องราชฯ แฟ้มประวัติ 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 65 70 75 80 85 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล: 
1. กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เป็นผู้ด าเนินการ 
2. จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการภายในปี และประมวลผล 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายภวัตร คันธมธุรพจน์ โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางชริสา ชีวะพฤกษ์ โทรศัพท์ภายใน 4014 
 นางสตตบงกช กล่ าศรี โทรศัพท์ภายใน 4014 
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แบบส ารวจความพึงพอใจ 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 

ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพ 
หน่วยงานท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสวัสดิการและเจา้หน้าท่ีสมัพันธ์ 

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนีจ้ัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ/กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ าปีกรมประมง โดยจะใช้เปน็ข้อมูลในการปรับปรุงครั้งต่อไป 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมงาน 
1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อาย ุ  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
3. สถานะ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  ข้าราชการบ านาญ 

  อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................ 
4. สังกัด  ส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค 
5. อายุการรับราชการ  0 – 5 ปี  6 – 10 ปี  11 – 20 ปี  21 ปีขึ้นไป 
ส่วนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม กรณุากาเครื่องหมาย / ตามความคิดเห็นของท่าน 
ล าดับ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก  
(5) 

ดี  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

พอใช้  
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีของสถานพยาบาล 
1 ความสะดวกรวดเร็วของจุดให้บรกิารลงทะเบยีน      

2 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของ 
เจ้าหน้าท่ีจุดลงทะเบียน 

     

3 ความสะดวกรวดเร็วของจุดให้บรกิารชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง 

     

4 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของเจ้าหน้าท่ี
จุดให้บริการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 

     

5 ความสะดวกรวดเร็วของจุดให้บริการวัดความดันโลหิต      

6 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของเจ้าหน้าท่ี
จุดให้บริการวัดความดันโลหิต 

     

7 ความสะดวกรวดเร็วของจุดให้บรกิารช าระเงิน 
และตรวจเพิ่มเติม 

     

8 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของเจ้าหน้าท่ี
จุดให้บริการช าระเงินและตรวจเพิม่เติม 

     

9 คุณภาพการให้บริการเจาะเลือด เช่นความถูกต้อง 
นุ่มนวล แม่นย าในการเจาะเลือด 

     

10 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของเจ้าหน้าท่ี
จุดให้บริการเจาะเลือด 
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ล าดับ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก  
(5) 

ดี  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

พอใช้  
(2) 

ควรปรับปรุง 
(1) 

11 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของเจ้าหน้าท่ี
จุดให้บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(ให้ตอบเฉพาะท่านที่รับบริการเทา่นั้น) 

     

12 กิริยาท่าทาง มารยาท และการพูดจาของเจ้าหน้าท่ี
จุดให้บริการตรวจภายใน 
(ให้ตอบเฉพาะท่านที่รับบริการเทา่นั้น) 

     

2. ด้านการจัดสถานที่ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
13 มีความสะอาดเรียบร้อย      

14 ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด เรียบร้อย      

15 เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และน้ า
ดื่ม แก้วน้ าสะอาด 

     

16 ห้องตรวจภายใน      

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มสวัสดกิารและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าท่ี 
17 ความสุภาพเรียบร้อย กิริยาท่าทาง มารยาท และ

การพูดจาของเจ้าหน้าท่ี 
     

18 การแก้ปัญหากล้าตดัสินใจ และเตม็ใจให้บริการ      

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ *กรุณาตอบเฉพาะหัวขอ้ท่ีท่านได้ใช้บริการ 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
กรมประมง กองการเจ้าหน้าที ่
กลุ่มสวสัดิการและเจ้าหนา้ที่สัมพนัธ์ โทร 0 2579 5594  
เบอร์ภายใน 4014 และ 4015 
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ตัวช้ีวัด กค.1 : ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นการประเมิน
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และคุณภาพของการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของส่วนกลาง 
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 เกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีการเงิน ดังนี้ 
1. บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1.1 งบทดลองมียอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน มีการจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง  
พ.ศ. 2551 

1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร มีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
ทุกบัญชีและทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่. 21 กุมภาพันธ์ 2554 

2. บัญชีสินทรัพย์ถาวร 
2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) จ านวนเงินในช่องยกไปต้องไม่มียอดคงค้าง โดย

ปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย แสดงตัวเลขเป็นศูนย์ 
ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มี

ยอดคงค้างในงบทดลองใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
2.2 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา มีการประมวลผลค่าเสื่อมราคารายตัวเป็นประจ าทุก

เดือน อย่างช้าภายในสิ้นเดือนถัดไป 
3. บัญชีพักท่ียอดคงค้าง 

ค าอธิบาย บัญชีพักในงบทดลองไม่มีบัญชีพักเงินน าส่งคงค้างในระบบ จ านวนเงินในช่อง 
“ยอดยกไป” แสดงตัวเลขเป็นศูนย์ ในบัญชีต่อไปนี้ 

3.1 บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) 
3.2 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค

ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือน ซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ต้องมียอดคงค้างด้านเครดิต
เท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตที่บันทึกการน าส่งในระบบ GFMIS 

3.3 บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104) 
3.4 บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103) 
3.5 บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน (1102050125) 
3.6 บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน (2101020106) 
 ยกเว้น กรณีรับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 
3.7 บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
3.8 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) 
 ยกเว้น บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งในเดือนถัดไป 
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3.9 บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
3.10 บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 

4. งบทดลอง 
4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 

ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดงตัวเลข
ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ยกเว้น 

 

 
บัญชีแยกประเภท 

ดุลบัญชี 
เดบิต เครดิต 

1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)  √ 

2. บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
(3301010101) 

√ √ 

3. บัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
(3102010102) 

√ √ 

4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) 

√ √ 

5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดินรอ
น าส่งคลัง (5201010112) 

√ √ 

 

4.2 งบทดลองไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 
 ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชีถูกต้อง
ตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชีที่ดิน 
ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์) บัญชีเขื่อน (กรมชลประทาน) เป็นต้น 

4.3 การจัดส่งงบทดลองและรายงาน 
 ค าอธิบาย ส่งรายงานประจ าเดือนจากระบบ GFMIS ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 30 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2552 โดยจัดพิมพ์รายงานจาก GFMIS REPORT ดังนี้ 

1. งบทดลองประจ าเดือน ZCL_MVT_MONTH 
2. รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ZFMA55 
3. รายงานแสดงการจัดเก็บและน าส่งรายได้แผ่นดิน จ าแนกตามแหล่งของเงิน 

ZRP_R06 
4. รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ZFI_CASHBAL 
5. รายงานเคลื่อนไหลเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 
รายงานนอกระบบ GFMIS 
6. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์

ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ 
4.4 การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี (เฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2558)) 

1. การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ค าอธิบาย การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ภายใน 30 วัน นับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 224 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ประกอบด้วย รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้ารายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง วัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
ค่าใช้จ่ายจ่าย- ล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

2. ปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) ว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาด (310102010102) เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (3102010101) 

5. รายงานการเงิน  (เฉพาะรอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2558) 
5.1  จัดส่งรายงานการเงินระดับกรม  

ค าอธิบาย จัดท ารายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและส าเนาให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

5.2 การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ค าอธิบาย มีรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมประมงและ

จังหวัด โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของกรมประมงและจังหวัดรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
5.3 การตรวจสอบรายงานการเงินระดับกรมจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ค าอธิบาย รายงานผลของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีล่าสุด โดยให้คะแนนของการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

1. การแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 0.03 คะแนน 
2. การแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข    1.02 คะแนน 

 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ <80 80 85 90 95 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
กองคลัง จัดท ารายงานประเมินผลส่ง กพร. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมยุรีย์ สุนทรธรรม โทรศัพท์ภายใน  3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางภรพิชญา สโมสร โทรศัพท์ภายใน  3401 
 นางสาวสริญญา เฟ่ืองฟุ้ง โทรศัพท์ภายใน  3407 
  

ร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินตามเกณฑ์การประเมินผลของกรมบัญชีกลางก าหนด 
                                = ผลรวมของคะแนนที่ได้ตำมเกณฑ์ประเมินผล  x 100 
                                     จ ำนวนเรื่องตำมเกณฑ์ประเมินผลทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัด กค.2 : ร้อยละของใบส าคัญท่ีเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ  

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

เป็นการประเมินผลกิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลังประเภท ใบแจ้งหนี้ 
-  ใบส าคัญ หมายถึง ใบแจ้งหนี้ประเภทจ่ายตรงเจ้าหนี้ ที่กองคลังได้รับจากหน่วยงานเพ่ือจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และช าระค่าสินค้า/บริการ 
-  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ภายใน 15 วันท าการนับ

จากวันที่กองคลังได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องจากหน่วยงาน ถึงวันที่เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

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

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

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ร้อยละของใบส าคัญท่ีเบิกจ่ายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.03 97.85 98.75 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.  รวบรวมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมยุรีย์ สุนทรธรรม โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรนภัส กาฬภักดี โทรศัพท์ภายใน 3402 
 นางสาววิลัยวัลย ์ คณะพรม โทรศัพท์ภายใน 3404 

ร้อยละของใบส าคัญท่ีเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=      ผลรวมของใบส าคัญที่เบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์ x 100 

 จ านวนใบส าคัญทั้งหมดที่เบิกเงินจากกองคลัง 
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ตัวช้ีวัด กค.3 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านพัสดุในเรื่องการจัดท าปะการังเทียมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ขั้นตอน  

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 เป็นการประเมินผลรายการจ้างจัดท าปะการังเทียมประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ที่ด าเนินการโดยกลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 

จ านวนวนัท าการ 
(นับถดัจากวนัที ่
กลุ่มบรหิารพัสด ุ

กองคลัง ได้รบัเรื่อง) 
1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้าง 

เสนอกรมฯ ลงนาม 
3 

2 จัดท าบันทึกสรุปเสนอกรมฯ อนุมัติรายละเอียดการจ้าง 3 
3 จัดท าประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่รวมวันที่ระบบท างานไม่ได้) 
5 

4 จัดท าสรุปผลการประกวดราคาเสนอกรมฯ อนุมัติจ้าง 2 
5 จัดท าสัญญาเสนอกรมฯ ลงนาม (จ านวนวันนับแต่ด าเนินการดังนี้ 

     - จัดท าหนังสือเชิญผู้รับจ้างลงนามสัญญา 
     - ผู้รับจ้างไปจัดท าหลักประกันสัญญา 
     - ผู้รับจ้างลงนามสัญญา 
     - เจ้าหน้าที่น าสัญญาไปสลักหลังตราสารที่กรมสรรพากร 
     - ตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดท าสัญญาเพ่ือน าเสนอ
กรมลงนามสัญญา 

30 
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เงื่อนไข : 
   

 เรื่องที่ด าเนินการจะต้องมีหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์  โดยในส่วนที่กลุ่มบริหารพัสดุ กองคลังได้
ด าเนินการแล้วเสร็จถึงวันที่เสนอกรมฯ ลงนามสัญญา 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
 ๑. กลุ่มบริหารพัสดุ กองคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ประสานกับกลุ่ม/ฝ่าย ต่างๆ ของกองคลัง 
 ๒. การรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดท าต้นทุนผลผลิตกรมประมง และระบบ GFMIS 
และรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน 
 3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: นางมยุรีย์ สุนทรธรรม โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางวิจิตรา ประทุมมาศ โทรศัพท์ภายใน 15203 
 นางสาวจินตนา ศีลภูษิต โทรศัพท์ภายใน 15102 
 นางธีรพร ภักดีพลเกตม์ โทรศัพท์ภายใน 15200 
 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 24 
  

ตัวช้ีวัด กค.4 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หมายถึง ใบส าคัญ
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ ได้ภายใน 15 วันท าการนับจากวันที่กองคลังได้รับหลักฐานที่
ครบถ้วนถูกต้องจากหน่วยงานที่ส่งเบิก จนถึงวันที่ได้รับเงิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2558 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมยุรีย์ สุนทรธรรม โทรศัพท์ภายใน 3107 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวพรนภัส กาฬภักดี โทรศัพท์ภายใน 3422 
 นางสาววิลัยวัลย ์ คณะพรม โทรศัพท์ภายใน 3404 
 

  

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
=   จ านวนใบส าคัญที่เบิกจ่ายเงินทดรองราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด x 100 

             จ านวนใบส าคัญที่เบิกจ่ายเงินทดรองราชการทั้งหมดที่เบิกเงินจากกองคลัง 
 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 25 
  

ตัวช้ีวัด กผง.1 : ระดับความส าเร็จของการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย: 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่ายของกรมประมง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
2 จัดท าร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่ายของกรม

ประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างแผนการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 

4 ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ่ายของกรม
ประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ 

5 เสนอกรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล : 
มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 2 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลผลการจัดซื้อ

จัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนเหลือจ่ายของกรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 26 
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  : นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวชมัยพร ชูงาน โทรศัพท์ภายใน 3502 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 27 
  

ตัวช้ีวัด กผง.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ระดับความส าเร็จของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือน าเสนอ

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 
2 จัดท าร่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาร่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 2 ครั้ง 
4 ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
5 เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล :  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 
2. หนังสือเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 
3. หนังสือน าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสุดาภรณ์ แจ่มปัญญา โทรศัพท์ภายใน 3502 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 28 
  

ตัวช้ีวัด กผง.3 : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
พิจารณาจากความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

จ าแนกเป็นรายผลผลิต โครงการ จ านวน 6 โครงการ 3 ผลผลิต (โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง โครงการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) ผลผลิตสินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ผลผลิตการจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ) เสร็จทันภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 เพ่ือใช้ในความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความคุ้มค่าของภาครัฐ (Value for Money – VFM) 
และการวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool – PART) 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท าแผนการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 
2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการ

ปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อาทิ ข้อมูลผลกระทบ ข้อมูลต้นทุน
ผลผลิต ฯลฯ) 

3 รวบรวม  ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

4 ประเมินความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจในมิติประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 2557 และจัดท าร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

5 จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐเสนอผู้บริหารกรมประมงรับรอง
รายงานฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 29 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล :  
1. แผนการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 
2. หนังสือขอข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนต่อหน่วยจากกองคลัง ฯลฯ 
3. ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ข้อมูลผลกระทบ ข้อมูลต้นทุน จากหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องทั้งทางเอกสาร และ E-mail 
4. บันทึกเสนอร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557  
5. รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับ

การรับรองจากผู้บริหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววริษฐา บันไดเพชร โทรศัพท์ภายใน 3506 

 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 30 
  

ตัวช้ีวัด กผง.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมงตาม 
แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ 
ประมวลผล และจัดท าเป็นคู่มือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
ประมงที่ส าคัญ ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมประมง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้มีความเป็น
เอกภาพ และเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

 
  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
2 จัดประชุมเพ่ือยกร่างแนวทางการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 

ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
3 น าร่างแนวทางการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เข้าพิจารณาในคณะกรรมการเขตเกษตรเศรษฐกิจด้าน
ประมง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4 จัดพิมพ์คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

5 ด าเนินการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 31 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ข้อมูล/ผลการประชุม จากการประชุมคณะอนุกรรมการเขตเศรษฐกิจ 
2. ข้อมูล/ผลการประชุม จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าประมง 
3. ข้อมูล/ผลการประชุม จากการประชุมคณะอนุกรรมการเขตเศรษฐกิจด้านประมง 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ค าสั่งคณะท างานจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมงฯ 
2. รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการ

บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจด้านประมง 
4. คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
5. การเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ตามแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่

เกษตรกรรมถึงหน่วยงานต่าง ๆ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย โทรศัพท์ภายใน 3510 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ โทรศัพท์ภายใน ๓๕๐8 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 32 
  

ตัวช้ีวัด ศทส.1 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบนอุปกรณ์
มือถือ (Smart Phone) 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารไร้สายมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ

เป็น Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ต่างก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และถือเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะท าให้ผู้คนสามารติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ 
ก็สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วย 

ทั้งนี้ กรมประมงมีการจัดท าระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผู้ประกอบการด้านการ
ประมง ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมงไว้ที่เดียวกัน เพ่ือง่ายแก่การน าไปใช้
บริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องออกไปปฏิบัติงาน
นอกพ้ืนที่ส านักงาน กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูลจึงได้พัฒนา (Application) ระบบรายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรฯ 
การตรวจสอบสถานภาพการขึ้นทะเบียน การสืบค้นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้สามารถแสดงผลได้บนอุปกรณ์พกพา 
เช่น Smart Phone หรือ Table เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบนอุปกรณ์มือถือ (Smart Phone) 
๒ ตรวจสอบความพร้อมทั้งระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
๓ ให้ความรู้ในการใช้ Application แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง

จ านวน 77 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน 
๔ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานหลังจากเข้ารับการอบรมไปแล้วอย่างน้อย 1 เดือน โดย

คะแนนคิดจาก 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 = 1 คะแนน 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ระหว่างร้อยละ 80-84.9  = 0.8 คะแนน 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ระหว่างร้อยละ 75-79.9  = 0.6 คะแนน 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ระหว่างร้อยละ 70-74.9  = 0.4 คะแนน 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน อยู่ระหว่างร้อยละ 65-69.9  = 0.2 คะแนน 

๕ สรุปผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะ 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 33 
  

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล: 
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบน

อุปกรณ์มือถือ (Smart Phone) พร้อมทั้งทดสอบระบบ 
2. ให้ความรู้การใช้ Application แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะให้ผู้เข้ารับการอบรมท าการประเมิน 
4. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. พัฒนาและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งหมดบนมือถือ (Smart 

Phone) 
2. คู่มือการใช้งานระบบ 
3. หลักฐานการให้ความรู้การใช้ Application แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานประมงจังหวัด 77 จังหวัด 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการให้ความรู้การใช้ Application 
5. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  : นายจุฬ สินชัยพานิช โทรศัพท์ภายใน 13507 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ โทรศัพท์ภายใน 5128 
 นางสาวสุรางค์ ทิพย์โยธิน โทรศัพท์ภายใน 5129 
 นายกมลชัย อ่ิมน้อย โทรศัพท์ภายใน 5129 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 34 
  

ตัวช้ีวัด ศทส.2 : ระดับความส าเร็จของโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลและ Application Fishing Info 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ปัจจุบันปัญหาแรงงานในภาคประมงถือเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการ

ส่งออกสินค้าประมงไปยังหลาย ๆ  ประเทศในโลก สหรัฐอเมริกามีความเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาด้านการค้ามนุษย์จึง
เป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับการค้ามนุษย์เป็นอันดับ 3 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพ่ือป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์จากากรบังคับใช้แรงงาน อันเป็นการค้า
มนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2554 – 2559 ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกัน
จัดท าแผน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบจัดท าฐานข้อมูลทะเบียนอาชญาบัตรเครื่องมือท าการประมง ข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ า และ
ข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ า 22 จังหวัดชายทะเล สามารถสนับสนุนและร่วมด าเนินงานแก้ไขปัญหาตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมงได้ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้าประมงของ
ประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ รวบรวมข้อมูลทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่า ข้อมูลทะเบียนอาชญาบัตรในระบบ CIUU 
๒ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลแรงงานต่างด้าวบนเรือประมง เช่น กรมการปกครอง 

กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน 
๓ จัดท าฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวบนเรือประมง เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนเรือ ทะเบียนอาชญาบัตร 
๔ จัดท า Application ระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าวบนครือข่ายอินเตอร์เน็ต

และบน Smart Phone 
๕ จัดท าคู่มือการใช้งานและมีการเผยแพร่ 
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เงื่อนไข : 
- จ านวนและความถูกต้องของข้อมูลขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักฐานแสดงผลงาน : 
1. หนังสือประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านข้อมูลแรงงานต่างด้าวบนเรือประมง เช่น กรมการ

ปกครอง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน 
2. รายงานสถิติจ านวนเรือ จ านวนอาชญาบัตร จ านวนแรงงานต่างด้าว 
3. รายงานรายละเอียดข้อมูลทะเบียนเรือ ทะเบียนอาชญาบัตร ทะเบียนเจ้าของเรือ/นายจ้าง และ

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
4. ตัวอย่างฐานข้อมูลทะเบียนเรือ ทะเบียนอาชญาบัตร ทะเบียนเจ้าของเรือ/นายจ้าง และทะเบียน

แรงงานต่างด้าว 
5. ตัวอย่างหน้าจอระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงแรงงานต่างด้าวบนเรือประมงบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 
6. ตัวอย่างหน้าจอระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงแรงงานต่างด้าวบนเรือประมงบน Smart Phone 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายจุฬ สินชัยพานิช โทรศัพท์ภายใน 13507 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงษ์ เบอร์ติดต่อ 09 1545 2952 
 นายอรรถชัย อินทรทรัพย์ เบอร์ติดต่อ 08 6663 0700 
 นางสาวศรินทิพย์ ยศโชติ เบอร์ติดต่อ 08 9989 9847 
 นายสมยศ วงษ์ชาลี เบอร์ติดต่อ 09 1698 6909 
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ตัวช้ีวัด ศทส.3 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสถิติการประมงและการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
การจัดท าข้อมูลสถิติการประมงเป็นภารกิจหลักของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกลุ่มฯ ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติการประมงประจ าปีครอบคลุม
ทุกกิจกรรมการท าประมงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งได้รับอนุมัติให้จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเผยแพร่ 
จ านวน 12 เรื่อง ดังนี้ 

๑. สถิติการประมงทะเล ส ารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างประจ าปี 2555 
๒. ผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล (และเก็บรวบรวมสัตว์ทะเล) ประจ าปี 2556 
๓. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ณ ท่าข้ึนปลาน้ าเค็ม ประจ าปี 2556 
๔. สถิติหน่วยธุรกิจการประมง ประจ าปี 2556 
5. สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเลประจ าปี 2556 
6. สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อย ประจ าปี 2556 
7.สถิติการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ประจ าปี 2556 
8. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวน์้ าจืด ประจ าปี 2556 
9. สถิติปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้จากธรรมชาติประจ าปี 2556 
๑๐. สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ณ ท่าข้ึนปลาน้ าจืด ประจ าปี 2556 
1๑. สถิติเรือประมงไทยประจ าปี 2556 
1๒. สถิติการประมงแห่งประเทศไทยประจ าปี 2556 
นอกจากนี้ กลุ่มฯ ได้มีการน าเสนอข้อมูล “สถิติการประมงแห่งประเทศไทย” ส าหรับให้บริการบน

เว็บไซด์ http://www.fisheries.go.th/it-stat ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) และแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ

โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องจัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านการประมง
จ านวน 12 เรื่องให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติการประมงแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2558 
๒ จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติการประมงแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2558 
๓ จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติการประมงแล้วเสร็จ ภายในวันที่   5 กันยายน 2558 
๔ จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติการประมงแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
๕ เผยแพร่ข้อมูล “สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556” บนเว็บไซด์ 

http://www.fisheries.go.th/it-stat ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 
 

  

http://www.fisheries.go.th/it-stat
http://www.fisheries.go.th/it-stat%20ให้
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

 ๒๕๕5 2556 2557 
จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านสถิติการประมง 
จ านวน 12 เรื่อง แล้วเสร็จ 

ระยะเวลา 30 กย. 16 กย. 8 กย. 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. การจัดท าข้อมูลสถิติการประมงและเอกสารเผยแพร่ของกลุ่มฯ มีทั้งการส ารวจด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง

และการรวบรวมจากหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่ส ารวจด้วยการสุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1.1 วางแผน/ก าหนดวิธีการส ารวจ ก าหนดเป้าหมายของการส ารวจแต่ละงาน 
1.2 อบรมชี้แจงการส ารวจภาคสนามและการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นให้แก่พนักงานส ารวจ 
1.3 จัดท าแบบส ารวจตัวอย่างและบัญชีรายชื่อเกษตรกร พร้อมทั้งส่งให้ส านักงานประมงจังหวัด 
1.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ 
1.5 บรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกข้อมูลและประมวลผล 
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการส ารวจ 
1.7 ส าหรับข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่น ๆ มีทั้งรวบรวมจากภายในกรมประมงและจาก

หน่วยงานภายนอก โดยกลุ่มฯ จะน าข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนมาท าการบันทึก วิเคราะห์ และสรุปผล 
1.8 เมื่อท าการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากการส ารวจ/รวบรวมแล้วเสร็จ จึงจัดท าเอกสาร

ส าหรับเผยแพร่ จ านวน 12 เรื่อง ซึ่งเอกสาร “สถิติการประมงแห่งประเทศไทย” เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูล
สถิติการประมงครอบคลุมทุกกิจกรรม 

2. กลุ่มฯ มีการให้บริการข้อมูลสถิติการประมงแก่หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผู้บริหาร อาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปผ่าน 4 ช่องทางด้วยกัน คือ 

2.1 จัดสถานที่บริการสถิติการประมง ส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการข้อมูลด้วยตนเอง 
2.2 ให้บริการข้อมูลสถิติการประมงทางโทรศัพท์ ในกรณีท่ีรายการข้อมูลไม่มากนัก 
2.3 ให้บริการข้อมูลสถิติการประมงผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
2.4 ให้บริการข้อมูลสถิติการประมงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมประมงบนเว็บไซด์ 

http://www.fisheries.go.th/it-stat ซึ่งเป็นช่องทางการเผยแพร่ที่มีผู้ใช้บริการมากท่ีสุด (ร้อยละ 97.75) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายจุฬ สินชัยพานิช โทรศัพท์ภายใน 13507 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมลฤดี นิพันธุ์พงษ์ โทรศัพท์ภายใน 13518 
 

  

http://www.fisheries.go.th/it-stat
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ตัวช้ีวัด ศทส.4 : ระดับความส าเร็จของการบูรณาการระบบเครือข่ายภายในของกรมประมง ให้เชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่านระบบเครือข่าย
ภาครัฐ (GIN) 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ปัจจุบันกรมประมงมีการด าเนินการด้านการเงินการคลัง โดยมีการอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการ

ติดตามการใช้งบประมาณ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยใช้ GFMIS Token key 
ซึ่งบรรจุอยู่ใน USB เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานผ่าน Web Online Internet 
(https://webonlineinter.gfmis.go.th/) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง ซึ่งผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์ Token 
key มีการติดตั้งโปรแกรม Driver GFMIS และรหัสผ่านส าหรับพิสูจน์ตัวตนจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ก่อน
เข้าใช้งานระบบ GFMIS  ซึ่งหากอุปกรณ์ GFMIS Token key หรือช่องเสียบ USB เสียหาย หรือมีการน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Driver GFMIS ไปติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ (Format) ท าให้โปรแกรม Driver 
GFMIS หลุดจากการติดตั้ง รวมทั้งปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token key มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากกรมบัญชีกลาง
ก าหนดให้แต่หน่วยเบิกจ่ายมีอุปกรณ์ GFMIS Token key ไดเ้พียง 1 user ต่อ 1 หน่วยเบิกจ่ายเท่านั้น  

จากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน การเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงด าเนินการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายภายในของกรมประมงให้เชื่อมโยงกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ผ่านระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN) เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงและจ านวนผู้ใช้ระบบ GFMIS ของ
เจ้าหน้าที่กรมประมงหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลาง โดยไม่ต้องตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนด้วยอุปกรณ์ GFMIS Token key 
สามารถเรียกใช้ระบบ GFMIS ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GIN ของกรมประมง  
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการก าหนดสิทธิ์ IP Address ให้เข้าถึงระบบ GFMIS ผ่าน Web Online Intranet 
(https://webonlineintra.gfmis.go.th/) เป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึง เพ่ิมความสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตของ
งาน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการบูรณาการระบบเครือข่าย GIN กับระบบสารสนเทศและงานบริการภาครัฐ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ จัดหาระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN) และประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒ ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในของกรมประมง ให้เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ผ่านระบบ

เครือข่ายภาครัฐ (GIN) 
๓ ประสานงานหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรมประมง ขอเลข IP Address ของเครื่องผู้ใช้งาน

ระบบ GFMIS เพ่ือก าหนดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ Web Online Intranet  
๔ จัดท าคู่มือการใช้งาน และแจ้งหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรมประมง เพ่ือเปิดใช้ระบบ GFMIS  

บนระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN) 
๕ รายงานสรุปผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

เงื่อนไข :  
การด าเนินระยะนี้ครอบคลุมเฉพาะหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรมประมงที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน

ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ของกรมประมงเท่านั้น  
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการประสานงานกับส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) (สรอ.) / หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนระบบเครือข่ำยภำครัฐ (GIN) และหำรือ
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในของกรมประมง ให้
เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ผ่านระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN) 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการประสานงานหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรม
ประมง ขอเลข IP Address ของเครื่องผู้ใช้งานระบบ GFMIS เพ่ือก าหนดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ Web Online Intranet 

4. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
5. แจ้งหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรมประมง เพ่ือเปิดใช้ระบบ GFMIS ผ่านระบบเครือข่ายภาครัฐ (GIN) 
6. รายงานผลสรุปผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

หลักฐาน : 
1. หนังสือขอรับการสนับสนุนระบบเครือข่ำยภำครัฐ (Gin) จำกส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำร

มหำชน) (สรอ.)  
2. เอกสำรกำรเข้ำด ำเนินกำรเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับกำรขยำยควำมเร็ว GIN ของเจ้ำหน้ำที่ สรอ. 
3. เอกสารการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในของกรมประมง ให้เชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ผ่านระบบ

เครือข่ายภาครัฐ (GIN) 
4. หนังสือประสานงานหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรมประมง ขอเลข IP Address  
5. คู่มือการใช้งาน 
6. หนังสือแจ้งหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางของกรมประมง เพ่ือเปิดใช ้ระบบ GFMIS  
7. รายงานผลสรุปผลการด าเนินการ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายจุฬ สินชัยพานิช โทรศัพท์ภายใน 13507 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางบุษบา นิวันติ โทรศัพท์ภายใน 4040 - 42 
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ตัวช้ีวัด กปต.1 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าจุลสารการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
การจัดท าจัดจุลสารสินค้าประมงระหว่างประเทศ เป็นจุลสารรายไตรมาส 1 ปี จะมีจ านวน 4 ฉบับ 

โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยสถานการณ์การค้าสินค้าประมงของไทย การค้าสินค้าประมงในประเทศผู้น าเข้า
สินค้าประมงหลัก เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป  นอกจากยังมีประเด็นปัญหาการส่งออกสินค้าประมงที่
เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการส่งออก เช่น ปัญหาแรงงาน การตัดสิทธิ GSP เป็นต้น 

โดยกระบวนการจัดท าจุลสารฯ จะต้องมีการจัดเตรียมและวางแผนเนื้อหาที่มีในแต่ละฉบับ จึงต้อง
สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยมีขั้นตอนการจัดประชุมเตรียมการจัดท า การก าหนดผู้ รับผิดชอบในการ
เขียนบทความ และการ Upload ขึ้น website กองประมงต่างประเทศ 

ก าหนดแล้วเสร็จของจุลสารแต่ฉบับดังนี้ 
ฉบับที่ 1 (ไตรมาส 3)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  26 ธันวาคม 2557 
ฉบับที่ 2 (ไตรมาส 4)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  13 มีนาคม 2558 
ฉบับที่ 3 (ไตรมาส 1)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  12 มิถุนายน 2558 
ฉบับที่ 4 (ไตรมาส 2)  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  14 สิงหาคม 2558 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ไม่มีการจัดท าจุลสาร 
2 จัดท าจุลสารแต่ละฉบับแล้วเสร็จช้ากว่าก าหนด 3 วัน 
3 จัดท าจุลสารแต่ละฉบับแล้วเสร็จช้ากว่าก าหนด 2 วัน 
4 จัดท าจุลสารแต่ละฉบับแล้วเสร็จช้ากว่าก าหนด 1 วัน 
5 จัดท าจุลสารแต่ละฉบับแล้วเสร็จตามก าหนด 

 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
วิธีการประเมินผล : 

1. ดาวน์โหลดข้อมูลน าเข้าส่งออกสินค้าประมงจากกรมศุลกากร รายเดือน 
2  ดาวน์โหลดข้อมูลการน าเข้าสินค้าประมงในประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
3.  จัดประชุมเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการเขียนบทความลงในจุลสาร 

  

ระดับความส าเร็จของการจัดท าจุลสารการค้าสินค้าประมงระหว่างประเส? 
=      ผลรวมคะแนนในการจัดท าจุลสารแต่ละฉบับแล้วเสร็จ      x 100 

                                               4 
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หลักฐาน : 
 1. รายการประชุม 
 2. การดาว์โหลดข้อมูล 
 3. การเผยแพร่บน Wesite 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี โทรศัพท์ภายใน 1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายประพันธ์ โนระดี โทรศัพท์ภายใน 1213 
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ตัวช้ีวัด กปต.2 : ระดับความส าเร็จการจัดการประชุม SEAFDEC Council คร้ังที่ 47 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
SEAFDEC หรือศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้าน

การประมงองค์กรหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก :ซึ่ง SEAFDEC ประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ 
บรูไน กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ทั้งนี้ 
SEAFDEC มีก าหนดจัดการประชุมระดับผู้บริหาร SEAFDEC Council ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพ่ือหารือ
ในการบริหารจัดการด้านการประมงในภูมิภาคและการด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาการประมงของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเจ้าภาพจัดการประชุมจะเวียนตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อประเทศสมาชิก ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2558 เป็นการประชุมครั้งที่ 47 และถึงคราวที่ประเทศไทย โดยกรมประมงต้องเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม  

กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ รับผิดชอบการด าเนินความร่วมมือกับ 
SEAFDEC โดยเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่าง SEAFDEC กับกรมและหน่วยงานหน่วยงานวิชาการต่างๆ
ของกรมประมง กปต. จึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุม SEAFDEC Council ครั้งที่ 47 ซึ่งเป็นการ
ประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้ โดยจะด าเนินการขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมร่วมกับ SEAFDEC 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ 
2 ก าหนดแผน/ขั้นตอนการเตรียมการและด าเนินการจัดประชุม 
3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานร่วมกับ SEAFDEC 
4 จัดประชุมเตรียมการผู้แทนไทยเพื่อจัดท าประเด็นท่าทีของประเทศไทย  
5 จัดท าสรุปรายงานประเด็นเสนอกรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือทราบ 

 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 43 
  

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. รายงานผลการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
2. ท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

ในรอบ 6 9 และ 12 เดือนส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
เหตุผล : 

เพ่ือด าเนินความร่วมมือกับ SEAFDEC เพ่ือพัฒนาวิชาการประมงและเทคโนโลยีทางการประมงของไทย
ไปพร้อมกับประเทศสมาชิกในอาเซียนและญี่ปุ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กองประมงต่างประเทศ  

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี โทรศัพท์ภายใน 1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ โทรศัพท์ภายใน 1109 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 44 
  

ตัวช้ีวัด กปต.3 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเสนอขออนุมัติตัวบุคคลข้าราชการเดินทาง 
ไปต่างประเทศ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก  : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 กองประมงต่างประเทศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องการเสนอขออนุมัติตัวบุคคล
ข้าราชการเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ ตามแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๕๐ รายการ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนก าหนดวันเดินทางอย่างน้อย 
๑๕ วัน ทั้งนี้ กลุ่มวิเทศฯ จะต้องได้รับเรื่องก่อนก าหนดการเดินทางอย่างน้อย ๓๐ วันท าการ เพ่ือตรวจสอบ
เอกสาร ค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางให้ตรงตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ และต้องมีก าหนดเวลาไป
ราชการ ที่แน่นอนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเรื่องเสนอขออนุมัติตัวบุคคลต้องแนบมาให้
ครบถ้วน เช่น หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม ข้อสั่งการของกรมประมงก าหนดวันเดินทางไป – กลับ งบประมาณที่ใช้
ในการเดินทางและการท าหนังสือเดินทางราชการ กรณีที่ยังไม่เคยมี หรือหมดอายุแล้ว โดยพิจารณาติดตาม
จากการอนุมัติตัวบุคคลตามก าหนดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในข้างต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 60 70 80 90 100 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ระบบรับ – ส่ง ของกองประมงต่างประเทศ และกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
2. บันทึกเป็นฐานข้อมูลของข้าราชการที่เดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ ในรูปแบบของไฟล์ excel 

และบันทึกลงสมุดบันทึกของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

หลักฐานการประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสำรขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลข้ำรำชกำรไปประชุม ณ ต่ำงประเทศ  
2. เอกสำรเรื่องขออนุมัติตัวบุคคลข้ำรำชกำรไปประชุม ณ ต่ำงประเทศ ที่ด ำเนินกำรขออนุมัติเสร็จสิ้นแล้ว 
3. หนังสือขออนุมัติแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองประมงต่างประเทศ  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี โทรศัพท์ภายใน 1106 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางปราณี ก าลังเจริญ โทรศัพท์ภายใน 1205 

 นางสาวอีฟ หอมชื่น โทรศัพท์ภายใน 1209 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 45 
  

ตัวช้ีวัด กปต.4 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการความร่วมมือกับ FAO เพื่อสนับสนุนการพฒันาและการ
จัดท ากฎหมายล าดับรอง 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
ตามท่ีสหภาพยุโรปจะก าหนดให้ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ในการไม่ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป หรือการให้ใบเหลือง โดยสหภาพยุโรปได้ให้ระยะเวลาประเทศไทยใน
การแก้ไขปัญหาการประมง IUU ภายใน 6 เดือน เพ่ือปลดการให้ใบเหลืองดังกล่าว ซึ่งกรมประมงได้เร่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU 
ของสหภาพยุโรป ตลอดจนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหา
การประมง IUU ภายในกรอบระยะเวลาที่สหภาพยุโรปก าหนด นั้น 

กองประมงต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า หนึ่งในข้อเสนอแนะที่มีความส าคัญซึ่งสหภาพยุโรป ได้
แจ้งไว้ คือ การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ และการจัดท ากฎหมายล าดับรอง โดยการปรับปรุง
เนื้อหาสาระควรสอดคล้องกับมาตรการสากลเพ่ือการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ขององค์การบริหารจัดการ
ประมงในภูมิภาค(RFMOs)ที่เกี่ยวข้อง และต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและรุนแรงเพียงพอส าหรับผู้กระท าผิด 
ดังนั้น กรมประมงจึงต้องเร่งจัดท ากฎหมายล าดับรองท่ีส าคัญ หลังการประกาศ พ.ร.บ. การประมงฉบับใหม่   

ทั้งนี้กองประมงต่างประเทศจึงได้ประสาน FAO เพ่ือจัดท าโครงการขอสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการสากลให้ความช่วยเหลือและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
อย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนและมีผลกระทบเกี่ยวพันในวงกว้าง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดท าข้อเสนอโครงการเสนอกรมฯ เห็นชอบ 
2 เสนอโครงการไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอ 

FAO/RAP 
3 แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ  
4 ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
5 รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการให้กรมฯ ทราบ  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 46 
  

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. รายงานผลการปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด 
2. ท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

ในรอบ 6 9 และ 12 เดือนส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 

เหตุผล : 
เพ่ือด าเนินความร่วมมือกับ SEAFDEC  เพ่ือพัฒนาวิชาการประมงและเทคโนโลยีทางการประมงของไทย

ไปพร้อมกับประเทศสมาชิกในอาเซียนและญี่ปุ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :กองประมงต่างประเทศ 
 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางมาลินี สมิทธิ์ฤทธี โทรศัพท์ภายใน 1106 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ โทรศัพท์ภายใน 1109 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 47 
  

ตัวช้ีวัด กตส.1 : ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากความส าเร็จของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงในโครงการพัฒนาคุณภาพ

สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
ฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

สูตรการค านวณ :  
 

 

 

 
 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 91 93 95 97 99 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. จ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ตารางรายงานจ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐาน

เชื้อจุลินทรีย์ 
2. ตารางสรุปการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์ โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ โทรศัพท์ภายใน  13201 
 

  

ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผ่านมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ 

=  จ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ x 100 
           จ านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 48 
  

ตัวช้ีวัด กตส.2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพ่ือการ
ส่งออกท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมประมงให้การรับรองในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้เนื่องจากมีการยกเลิก
การรับรองและปรับเปลี่ยนระหว่างปีตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP/HACCPในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
ฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2558ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 94 
2 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 97 
3 ตรวจประเมินโรงงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 
4 โรงงานผลิตสินค้าประมงเพ่ือการส่งออกผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของกรมประมงร้อยละ 96 
5 โรงงานผลิตสินค้าประมงเพ่ือการส่งออกผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของกรมประมงร้อยละ 98 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้หน่วยงาน

ในพ้ืนที่ 
2. รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บในระบบรายงานผลการงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

 

 
  

ร้อยละของโรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

=  จ านวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน x 100 
      จ านวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 49 
  

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ตารางรายชื่อโรงงานที่เข้าตรวจประเมินและผลการตรวจ 
2. ตำรำงรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. บัญชีรายชื่อปัจจุบันของโรงงานที่กรมประมงให้การรับรอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์ โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกิ่งเดือน สมจิตต์ โทรศัพท์ภายใน  13402 

 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 50 
  

ตัวช้ีวัด กตส.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตรวจประเมินสถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตรวจประเมินสถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อที่กรมประมงให้การรับรองในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้เนื่องจากมีการยกเลิกการรับรองและ
ปรับเปลี่ยนระหว่างปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP/HACCPในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากฐานข้อมูลในระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2558ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ตรวจประเมินสถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นได้ตามเป้าหมายร้อยละ 94 
2 ตรวจประเมินสถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นได้ตามเป้าหมายร้อยละ 97 
3 ตรวจประเมินสถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นได้ตามเป้าหมายร้อยละ 100 
4 สถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 

กรมประมงร้อยละ 98 
5 สถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ 

กรมประมงร้อยละ 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ให้หน่วยงานในพื้นท่ี 
2. รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บในระบบรายงานผลการงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

ร้อยละของสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

=  จ านวนสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นที่ได้รับการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานx 100 
     จ านวนสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 51 
  

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ตารางรายชื่อสถำนแปรรูปสัตว์น้ ำเบื้องต้นที่เข้าตรวจประเมินและผลการตรวจ 
2. ตำรำงรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
3. บัญชีรายชื่อปัจจุบันของสถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นที่กรมประมงให้การรับรอง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวสุวิมล  กีรติวิริยาภรณ์ โทรศัพท์ภายใน  13102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกิ่งเดือน สมจิตต์ โทรศัพท์ภายใน  13402 

 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 52 
  

ตัวช้ีวัด กอส.1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 

หน่วยวัด :  ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ าให้แก่

เกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ร้องขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ และวิทยากรผู้
ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าให้แก่เกษตรกร โดยการให้
ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปสัตว์น้ าในระยะเวลาที่เหมาะสม สามารถน าไป
ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยจะต้องมีการวัดผลความรู้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการก่อนและหลังการถ่ายทอดความรู้ตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 จ านวน 500 ราย โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
ฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2558 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

สูตรการค านวณ : 

     ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
=  จ านวนเกษตรกรเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึน  x 100 
               จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ร้อยละ 94 
2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ร้อยละ 97 
3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ร้อยละ 100 
4 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5 เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘5 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณพ.ศ. 

2555 2556 2557 
ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ - - - 

 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 53 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 
2. ด าเนินการฝึกอบรมสาธิตการแปรรูปให้กับกลุ่มเกษตรกร 
3. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
5. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกรมประมงบรรลุเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ โทรศัพท์ภายใน 4321 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิศรุต ศิริพรกิตติ โทรศัพท์ภายใน 4214 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 54 
  

ตัวช้ีวัด กอส.2 :  ระดับความส าเร็จการจัดการวัตถุดิบหลังการจับภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
เพ่ือพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าสัตว์น้ าให้เป็นเมืองเกษตร  

สีเขียว จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี เชียงใหม่ ราชบุรี พัทลุง ศรีสะเกษ และหนองคายที่มีรูปแบบการผลิต
สินค้าสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมสัตว์น้ าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยจะวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงานจากผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานของกรมประมง
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับโดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีข้อมูลพื้นฐานในพ้ืนที่เป้าหมาย*เพื่อด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องในด้าน

การจัดการวัตถุดิบหลังการจับจ านวน 4 จังหวัด 
2 มีข้อมูลพื้นฐานในพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน

การจัดการวัตถุดิบหลังการจับจ านวน 5 จังหวัด 
3 มีข้อมูลพื้นฐานในพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้าน

การจัดการวัตถุดิบหลังการจับจ านวน 6 จังหวัด 
4 พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการจัดการวัตถุดิบหลังการจับ 

3 แห่ง 
5 พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการจัดการวัตถุดิบหลังการจับ 

4 แห่ง 
 

หมายเหตุ : * ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง จ านวนผู้เพาะเลี้ยง ผู้ประกอบการ
และ/หรือกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ า โรงงานแปรรูป เป็นต้น 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณพ.ศ. 

2555 2556 2557 
พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตร
สีเขียวด้านการจัดการวัตถุดิบหลังการจับ 

แห่ง - - 2 

 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 55 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 
2. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
4. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกรมประมงบรรลุเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ โทรศัพท์ภายใน 4321 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายบดินทร์ อิทธิพงษ์ โทรศัพท์ภายใน 4304 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 56 
  

ตัวช้ีวัด กอส.3 :  จ านวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง 

หน่วยวัด :  กลุ่ม 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาความส าเร็จจากผลลัพธ์ของการให้ค าแนะน าการพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าโดยชุมชน กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้รับการรับรองและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสม่ าเสมอมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานกิจก รรม
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจากฐานข้อมูลในระบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

กรณีหน่วยงานเปลี่ยนแปลงเป้าหมายผลผลิตที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานของกรมประมงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมประมง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 กลุ่ม ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

กลุ่ม 6 8 10 12 14 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดาเนินงานในอดีตปีงบประมาณพ.ศ. 

2554 2555 2556 
จ านวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรอง
สุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
พ้ืนเมือง 

กลุ่ม - - - 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ าให้ค าแนะน าการพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้กับกลุ่มเกษตรกร 
2. ตรวจประเมินและให้การรับรองสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นเมือง 
3. ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
4. รายงานผลปฏิบัติงานในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

เหตุผล :  
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกรมประมงบรรลุเป้าหมายการให้บริการ/ตัวชี้วัดตามแผน

ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 57 
  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาววราทิพย์ สมบุญญฤทธิ โทรศัพท์ภายใน 4321 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววัชร ี คงรัตน์ โทรศัพท์ภายใน 4213 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 58 
  

ตัวช้ีวัด สพก.1 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ า 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ด าเนินกิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ า

ประกอบไปด้วยการเก็บเชื้อพันธุ์จากสัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าได้แก่ น้ าเชื้อ ตัวอ่อน ไข่ ต้นอ่อน เนื้อเยื่อ แคลลัส 
(callus) เป็นต้น เก็บจากสายพันธุ์จากแหล่งน้ าต่างๆ ในธรรมชาติหรือสายพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงการ
ปรั บปรุ ง พัฒนา พันธุ์ จ ากหน่ วย งานภาครั ฐและ เอกชน น า ไป เก็ บรั กษา ไว้ โ ดย ใช้ เทคนิ คการ  
แช่แข็ง (cryopreservation) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture) การเลี้ยงและปลูกในสภาพมีชีวิต (ex-
situ preservation) และเทคนิคอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเชื้อพันธุ์ที่เก็บรักษายังคงมีคุณภาพ สามารถน าออกไปใช้
ประโยชน์ได ้

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีแผนด าเนินการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ า แต่ไม่ได้ด าเนินการ 
2 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าได้จ านวน 1 ชนิด/สายพันธุ์ 
3 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าได้จ านวน 2 ชนิด/สายพันธุ์ 
4 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าได้จ านวน 3 ชนิด/สายพันธุ์ขึ้นไป 
5 เก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ าและพรรณไม้น้ าได้จ านวน 3 ชนิด/สายพันธุ์ขึ้นไปและมีการ

น าเชื้อพันธุ์ที่เก็บรักษาไปใช้ประโยชน์ในการเพาะผสมพันธุ์สัตว์น้ า และ/หรือการปลูก
พรรณไม้น้ า 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายศรีรัตน์ สอดศุข เบอร์ติดต่อ 0 2904 7670  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายพลชาติ ผิวเณร เบอร์ติดต่อ 0 2904 4604 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 59 
  

ตัวช้ีวัด สพก.2 : ระดับความส าเร็จของการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ริเริ่มด าเนินการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 

(ขนาด 50 กรัม) ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดทั่วประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางกระจายสัตว์น้ าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรโดยสถาบันฯมีเป้าหมายที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง
ขนาด 50 กรัม ในปีงบประมาณ 2558 เป็นจ านวน 100,000 ตัวโดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานจาก
ฐานข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
2 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
3 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 5 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
4 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 4 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 
5 ด าเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงขนาด 50 กรัมได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2558ให้หน่วยงานใน

พ้ืนที ่
2. รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายศรีรัตน์ สอดศุข เบอร์ติดต่อ 0 2904 7670  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายคงภพ อ าพลศักดิ์ เบอร์ติดต่อ 0 2904 1557 
 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 60 
  

ตัวช้ีวัด สพก.3 : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานต่อพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงที่ได้รับ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าได้ริเริ่มด าเนินการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง 
(ขนาด 50 กรัม) ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดทั่วประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางกระจายสัตว์น้ าพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรโดยสถาบันฯมีเป้าหมายที่จะผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุง
ขนาด 50 กรัมจ านวน 100,000 ตัวในปีงบประมาณ 2558การส ารวจระดับความพึงพอใจของหน่วงงานที่
ได้รับมอบพันธุ์สัตว์น้ าพันธุ์ปรับปรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูลหนึ่งในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าในอนาคต 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. ออกแบบสอบถาม 
2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
3. สรุปผลความพึงพอใจ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายศรีรัตน์ สอดศุข เบอร์ติดต่อ 0 2904 7670  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายคงภพ อ าพลศักดิ์ เบอร์ติดต่อ 0 2904 1557 
 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 61 
  

ตัวช้ีวัด กพจ.1 : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าได้ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากผลส าเร็จในการพัฒนาเกษตรกรจ านวน 2,000 ราย ที่เลี้ยงปลานิลในเขตเกษตร

เศรษฐกิจ ในพ้ืนที่เป้าหมาย 30 จังหวัด เพ่ือให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิล โดยแต่
ละจังหวัดต้องไปจัดท าแผนแจกจ่ายลูกปลานิลพันธุ์ดีแก่เกษตรกรและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ 

สูตรการค านวณ :  
 

 

 

 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

เงื่อนไข : 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลจ านวน 2,000 ราย ในพ้ืนที่เป้าหมาย  
30 จังหวัด รับผิดชอบโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับ

สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
2. หน่วยงานสรุปข้อมูลการเลี้ยง ต้นทุน ก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ และวิธีการลดต้นทุนที่เลือกใช้ 
3. จัดท ารายงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายนพดล ภูวพานิช โทรศัพท์ภายใน  5203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอาคม ชุ่มธิ โทรศัพท์ภายใน  5209 
 

  

ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าได้ 

=  เกษตรกรที่สามารถน าแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าไปด าเนินการได้ x 100 
                             เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 62 
  

ตัวช้ีวัด กพจ.2 : ร้อยละของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียวสามารถลดปริมาณ
คาร์บอนจากกระบวนการผลิตได้ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากผลส าเร็จในการพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดเป้าหมายได้แก่ เชียงใหม่ ราชบุรี ศรีษะเกษ 

หนองคาย และจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับการจัดท าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าสู่
แนวทางของการเป็น Green Agriculture City โดยมีหลักการส าคัญ คือ 3R ได้แก่ Reduce Reuse และ 
Recycle ซึ่งในแต่ละจังหวัดเป้าหมายต้องไปจัดท าแผนและและปรับปรุงกระบวนการเพาะเลี้ยงภายในฟาร์มที่
ของเกษตรกร 

สูตรการค านวณ :  
 

 

 

 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 20 25 30 35 40 

เงื่อนไข : 
 จ านวนฟาร์มท่ีด าเนินการ คือ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดจ านวน 1,250 ฟาร์ม ด าเนินการในจังหวัด
เชียงใหม่ หนองคาย ศรีษะเกษ ราชบุรี และจังหวัดพัทลุงจังหวัดละ 250 ฟาร์ม รับผิดชอบโดยกองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ าจืด 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานรวบรวมรายชื่อที่ตั้งของฟาร์มที่เข้าร่วมในโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง 
2. หน่วยงานสรุปข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของเกษตรกรที่มีการพัฒนาเข้าสู่แนวทางของการเป็น 

Green Agriculture City และข้อมูลการลดลงของค่าคาร์บอนในกระบวนการเพาะเลี้ยง 
3. จัดท ารายงานการประเมิลผลตนเอง (Self Assessment Report :SAR ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายนพดล ภูวพานิช โทรศัพท์ภายใน  5203 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอาคม ชุ่มธิ โทรศัพท์ภายใน  5209 
 นางสาวนันทิชา สุรัตน์ โทรศัพท์ภายใน  4039 
  

ร้อยละของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตได้ 

=  ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดปริมาณคาร์บอนจากกระบวนการผลิตได้  x 100 
                               ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 63 
  

ตัวช้ีวัด กพช.1 : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าได้ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
พิจารณาจากผลส าเร็จจ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ า
ได้ โดยคิดเป็นร้อยละจากจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

สูตรการค านวณ :  

 

 

 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ งทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ ง สรุปผล 

การด าเนินงานและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายคมน์ ศิลปาจารย์ เบอร์ติดต่อ 0 2579 4496 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวชุติมา ขมวิลัย เบอร์ติดต่อ 0 2562 0552 
  

ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าได้ 

=  จ านวนเกษตรกรที่สามารถน าแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ าไปด าเนินการได้ x 100 
                           จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 64 
  

ตัวช้ีวัด กพท.1 : จ านวนเรือประมงทีต่รวจประเมินและให้การรับรองสุขอนามัย 

หน่วยวัด : ล า 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การด าเนินการกิจกรรมเพ่ือรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าเป็นการประเมินและติดตามผล 

การด าเนินการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติเพ่ือรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่า
ด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ( IUU 
Fishing) 

พิจารณาจากจ านวนเรือประมงที่ได้ด าเนินการตรวจประเมินสุขอนามัยแล้ว หรือ เรือที่ได้รับการตรวจ
ประเมินสุขอนามัยเรือประมงและผ่านการประเมินสุขอนามัยตามเกณฑ์การตรวจประเมินสุขอนามัยเรือประมง
และได้รับใบรับรองสุขอนามัยเรือประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 50 ล า ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ล า 900 950 1,000 1,050 1,100 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลก าหนดเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
2.รายงานผลปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
ผลการด าเนินการกิจกรรมเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าจากฐานข้อมูลในระบบรายงานผล

การปฏิบัติงาน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายมาโนช รุ่งราตรี   โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายกมลพันธุ์ อวัยวานนท์ โทรศัพท์ภายใน 4702 

 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 65 
  

ตัวช้ีวัด กพท.2 :  ระดับความส าเร็จของการจัดวางปะการังเทียมเพ่ือการประมง 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย :  
การจัดสร้างปะการังเทียม เป็นแนวทางในการเพ่ิมแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า แหล่งท าการประมงให้กับ

ชาวประมงพ้ืนบ้าน และความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย และเป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเล
ไทยที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาการประมงทะเลไทยให้มีความยั่งยืนและมั่นคง  
โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส ารวจข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การท าการประมง บริเวณพ้ืนที่การจัดสร้าง

ปะการังเทียมแล้วเสร็จ 11 แห่ง 
2 ขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือหรือกรมเจ้าท่าเพ่ือด าเนินการจัดวางปะการังเทียม 

11 แห่ง 
3 ด าเนินการจัดท าแบบแปลนและจ้างจัดสร้างปะการังเทียมตามระเบียบพัสดุแล้วเสร็จ  

11 แห่ง 
4 ด าเนินการติดตามผลหลังการจัดวางปะการังเทียมในปีงบประมาณ 2557  

อย่างน้อย 2 แห่ง 
5 ด าเนินการติดตามผลหลังการจัดวางปะการังเทียมในปีงบประมาณ 2557  

อย่างน้อย 3 แห่ง 

 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 66 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจัดท ารายงานข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การท าการ

ประมง ในบริเวณพ้ืนที่การจัดสร้างปะการังเทียม 
2. ขอความเห็นชอบในการจัดสร้างปะการังเทียมจากกองทัพเรือหรือกรมเจ้าท่า 
3. ด าเนินการจ้างจัดสร้างปะการังเทียม 
4. รายงานการติดตามผลหลังการจัดวางปะการังทียมในปีงบประมาณ 2557 
5. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 

หลักฐานประกอบการประเมินผล :  
1. รายงานผลการส ารวจข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การท าการประมง บริเวณพ้ืนที่การ

จัดสร้างปะการังเทียม 
2. รายงานผลการขอความเห็นชอบในการจัดสร้างปะการังเทียมจากกองทัพเรือหรือกรมเจ้าท่า 
3. รายงานผลการจ้างจัดสร้างปะการังเทียม 
4. รายงานการติดตามผลหลังการจัดวางปะการังทียมในปีงบประมาณ 2557 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายมาโนช รุ่งราตรี   โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางเพราลัย นุชหมอน โทรศัพท์ภายใน 4629 
 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 67 
  

ตัวช้ีวัด กพท.3 : ระดับความส าเร็จในการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดวางปะการังเทียมเพ่ือการ
ประมง ปีงบประมาณ 2559 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย :   
การจัดสร้างปะการังเทียม เป็นแนวทางในการเพ่ิมแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า แหล่งท าการประมงให้กับ

ชาวประมงพ้ืนบ้าน และความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย และเป็นไปตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเล
ไทยที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาการประมงทะเลไทยให้มีความยั่งยืนและมั่นคงและการจัด
วางปะการังเทียม ในปีงบประมาณ 2559 จะสามารถด าเนินการได้รวดเร็วขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมความ
พร้อมในขั้นตอนก่อนการจัดวางปะการังเทียม ซึ่งการด าเนินการในขั้นตอนเหล่านั้นล่วงหน้า จะส่งผลให้การจัด
วางปะการังเทียมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

พิจารณาจากระดับความส าเร็จ ในการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดวางปะการังเทียมเพ่ือ 
การประมงปีงบประมาณ 2559 โดยในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจะต้องได้รับหนังสือยืนยันการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการจัดวางปะการังเทียมเพื่อการประมง ปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงานภายใน
เดือนมิถุนายน 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เสนอพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดสร้างปะการังเทียมของปีงบประมาณ 2559 
2 จัดท าประชาพิจารณ์ เพ่ือขอมติความเห็นชอบการจัดสร้างปะการังเทียมจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และด าเนินการจัดท าพิกัดที่ใช้ในการจัดวางปะการังเทียมปีงบประมาณ 
2559 แล้วเสร็จ 

3 ด าเนินการจัดท าแบบแปลน ค านวณราคากลาง  
4 ตั้งคณะกรรมการ TOR และด าเนินการยกร่าง TOR 
5 TOR ได้รับความเห็นชอบ ภายใน 30 กันยายน 2558 

  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 68 
  

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลในพ้ืนที่ เสนอพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดสร้างปะการังเทียมของ

ปีงบประมาณ 2559 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จัดท าประชาพิจารณ์     

เพ่ือขอมติความเห็นชอบการจัดสร้างปะการังเทียมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และด าเนินการจัดท าพิกัดที่ใช้
ในการจัดวางปะการังเทียมปีงบประมาณ 2559 แล้วเสร็จ 

3. ด าเนินการจัดท าแบบแปลน ค านวณราคากลาง และจัดตั้งคณะกรรมการ TOR ของปีงบประมาณ 2559 
4. คณะกรรมการจัดท า TOR  
5. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

หมายเหตุ : ในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดจะต้องได้รับหนังสือยืนยันการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การจัดวางปะการังเทียมเพื่อการประมง ปีงบประมาณ 2559 จากกองแผนงานภายในเดือนมิถุนายน 
2558) 

 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1.หนังสือยืนยันการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดวางปะการังเทียมเพ่ือการประมง ปีงบประมาณ 

2559 จากกองแผนงานภายในเดือนมิถุนายน 2558 
2. รายงานการเสนอพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดสร้างปะการังเทียมของปีงบประมาณ 2559 
3. รายงานผลความเห็นชอบจากการจัดท าประชาพิจารณ์เพ่ือขอมติความเห็นชอบการจัดสร้าง

ปะการังเทียมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ของปีงบประมาณ 2559 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR 
5. TOR ที่ได้รับความเห็นชอบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายมาโนช รุ่งราตรี   โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางเพราลัย นุชหมอน โทรศัพท์ภายใน 4629 
 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 69 
  

ตัวช้ีวัด กพท.4 :  ร้อยละของชุมชนประมงที่มีการด าเนินการบริหารจัดการประมงตามแผน 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

น้ าหนัก    : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย :   
พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน โดยการจัด

ฝึกอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการประมง เพ่ือให้ชาวประมงเข้าใจในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า และส่งเสริมให้ชาวประมงมีการบริหารจัดการ
ประมงด้วยตนเองภายในชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินการให้เป็นไปตามกิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการ
ประมงทะเลไทย ตามแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 คือ 40 ชุมชน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน :  
1. ส ารวจและคัดเลือกชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งรายชื่อชุมชนเป้าหมายมายังกองวิจัยและ

พัฒนาประมงทะเล 
2. ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ชาวประมงในชุมชนเป้าหมาย 
3. จัดตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน 
4. ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน 
5. จัดประชุมและหาข้อตกลงร่วมกันในชุมชน เพ่ือก าหนดเขตอนุรักษ์และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร

ของชุมชน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 20 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 20 40 60 80 100 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ กปม.1 ในแต่ละเดือน

จากหน่วยงานในพื้นที่ 
2. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละเดือนในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ประกอบด้วย  
1. รายงานการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการประมงทะเล 
2. รายชื่อและข้อมูลของชาวประมงที่เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการประมงทะเล 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของชุมชนในการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการชุมชน 
5. รายงานการผลการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายมาโนช รุ่งราตรี   โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางเพราลัย นุชหมอน โทรศัพท์ภายใน 4629 
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ตัวช้ีวัด กจป.1 :  ระดับความส าเร็จของการตรวจตัดปีส่วนภูมิภาค 

หน่วยวัด  :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก    : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
การสรุปผลการตรวจตัดปีส่วนภูมิภาค ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการตรวจตัดปีส่วนภูมิภาค 

พ.ศ. 2529 เป็นระเบียบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประมงและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแบบบันทึกสมุดตรวจตัดปี ซึ่งเป็นภารกิจงานประจ าส านักงาน
ประมงอ าเภอ ส านักงานประมงจังหวัด และกรมรประมง โดยฝ่ายทะเบียนและอนุญาตท าการประมง ส่วน
อนุญาตและก าหนดมาตรการประมง จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด
ในระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ฝ่ายทะเบียน ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเร่งติดตาม ก ากับ 
ดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด รวมถึงสรุปรายงาน ปัญหา อุปสรรค 
และพิจารณาปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันเสนอกรมประมงต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 รวบรวมข้อมูล การเบิก–จ่าย แบบพิมพ์ ตามระเบียบการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ ของจังหวัด

ต่าง ๆ จากหนังสือการขอเบิกแบบพิมพ์ และสมุดคุมการเบิก – จ่าย ที่กรมประมง 
2 รวบรวมข้อมูลการตรวจตัดปีส่วนภูมิภาคประจ าปีงบประมาณ ของแต่ละจังหวัดที่จัดส่ง

ถึงกรมประมง พร้อมตรวจสอบข้อมูลในสมุดตรวจตัดปีกับสมุดคุมของกรมประมง 
3 บันทึกข้อมูลการตรวจตัดปีแยกรายจังหวัด อย่างละเอียดทุกรายการที่มีการตรวจ และ

ประสานติดต่อกับจังหวัดในกรณีที่มีข้อสงสัยในการตรวจตัดปีนั้น 
4 สรุปข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบสมุดตรวจตัดปีที่ก าหนดไว้ในการตรวจทุกรายการ 

และระบุปัญหาที่พบจากการตรวจสอบไว้  
5 เสนอรายงานสรุปผลการตรวจตัดปีส่วนภูมิภาคประจ าปี ในภาพรวม เสนอถึง ผอ.สอป. 

ผอ.กจป. และอธิบดีกรมประมงทราบตามล าดับ รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
พบจากการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้ทั้งผู้ปฏิบัติและหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบต่อไป 
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เงื่อนไข :ระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีระเบียบที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. รวบรวมสรุปข้อมูลจากการตรวจตัดปีของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
2. เก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลประกอบการใช้ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบสมุดตรวจตัดปีของส านักงานประมงอ าเภอ /ส านักงานประมงจังหวัด ทั่วประเทศ ทั้ง 76 

จังหวัด และ 1 หน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง 
2. สมุดคุมการเบิก – จ่าย แบบพิมพ์อาชญาบัตร และใบอนุญาตต่าง  ๆ ของกรมประมง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายแสน ศรีงาม เบอร์ติดต่อ 2201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุริยา จงโยธา เบอร์ติดต่อ 0 2561 4689 
 นางสาวธัญกมล บุญเภานิธิโชต ิ เบอร์ติดต่อ 0 2561 1418 
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ตัวช้ีวัด กจป.2 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง (Port in – Port out) 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง (Port in – Port out: PIPO) โดยก าหนดจัดตั้ง

ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่จังหวัดชายทะเล จ านวน 28 แห่ง ให้บริการชาวประมงในการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเรือประมง ก่อนออกและเมื่อเข้าเทียบท่า เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเรือประมงทุกล าที่
ออกท าการประมง และเข้าเทียบท่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งบุคลากรประจ าเรือที่ใช้เครื่องมือท าการ
ประมง ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ การด าเนินการในระยะแรกเป็น
การทดลองปฏิบัติการ น าร่องในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สงขลา ระนอง และภูเก็ต ในระยะทดลองปฏิบัติการน าร่อง
เป็นการขอความร่วมมือชาวประมง หลังจากนั้นจะก าหนดเป็นมาตรการที่มีผลบังคับตามกฎหมาย เพ่ือ
ก าหนดให้เรือประมงทุกล าต้องได้รับการตรวจสอบ และต้องรับอนุญาตก่อนออกท าการประมง และก่อนเข้า
เทียบท่าหลังจากเสร็จสิ้นจากการท าการประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดประชุมชี้แจงกระบวนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติการในการให้บริการชาวประมงในการแจ้ง

เข้า – ออก ของเรือประมง 
2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
3 บันทึกข้อมูลในระบบ Fishing Info 
4 สุ่มตรวจเรือประมงที่มีการแจ้งเข้า – ออก ณ ท่าเทียบเรือ 
5 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานในการให้บริการชาวประมงในการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง 

พร้อมทั้งปัญหา และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารภายใน 30 กันยายน 2558 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ศูนย์รวบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมง ส่วนบริหารจัดการประมงทะเลเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ด าเนินงาน 
2. จัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการด าเนินงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายเสน ศรีงาม โทรศัพท์ภายใน  2201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวีระ รัตนจินดา โทรศัพท์ภายใน  2301 
 นายวิชิต ไชยสาลี โทรศัพท์ภายใน  2300 
 นางสาวทิพย์วรรณ์ นันใจยะ โทรศัพท์ภายใน  2300 
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ตัวช้ีวัด กทป.1 :  ร้อยละของจ านวนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ร้อยละของจ านวนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 

ประมาณราคาค่าก่อสร้างพร้อมจัดพิมพ์แบบแปลน-ราคาสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยงานต่างๆ ของกรมประมง
ด าเนินการและได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใน 60 วนั ( นับจากวันที่ได้รับ
มอบหมาย ) 

 

สูตรการค านวณ : 

      ร้อยละของจ านวนแบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

=   จ านวนแบบแปลนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  x 100 
         จ านวนแบบแปลนที่ได้รับมอบหมาย 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 92 94 96 98 100 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดการเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานด าเนินการตามแผน มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกสิ้นเดือน โดยมีการตรวจสอบจาก

ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมประมง 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายวสันต์ ศรีวัฒนะ โทรศัพท์ภายใน 14102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวุฒิ คุปตะวาทิน โทรศัพท์ภายใน 14501 
 นายทวีศิลป์ สุวรรณสินธุ ์ โทรศัพท์ภายใน 14501 
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ตัวช้ีวัด กทป.2 : จ านวนครั้งในการด าเนินการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญจ านวน 4 ชนิด 

หน่วยวัด  : ครั้ง 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
ความส าเร็จในการด าเนินการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าฯ หมายถึง การด าเนินการตามขั้นตอน

ต่างๆ ของการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต การตลาด และการค้า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของสินค้าสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญ 4 ชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ทูน่า ปลานิล 
และกุ้งก้ามกราม ซึ่งมีการรายงานสถานการณ์เป็นรายเดือน (แล้วเสร็จภายในเดือนถัดไป) และรายไตรมาส 
(แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนถัดไป) ซึ่งหากด าเนินการบรรลุตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ จะได้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ครั้ง 8 10 12 14 16 

แหล่งข้อมูล/วิธีการด าเนินการ : 
1. ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานสถานการณ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ส าคัญได้จากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ตลาดไท องค์การสะพานปลา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร กองประมง
ต่างประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร- 
กรมประมง INFOFISH และ GLOBEFISH เป็นต้น 

2. วิธีการด าเนินการ 
2.1 ประชุมหารือคณะท างานเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
2.2 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
2.3 ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4 จัดท าตาราง/กราฟ แสดงผลการวิเคราะห์ 
2.5 เขียนรายงาน 
2.6 น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ส่วนเศรษฐกิจการประมง 

หลักฐาน : 
1. ส าเนาหนังสือน าส่งผู้บริหาร 
2. การ upload ขึ้นหน้าเว็บไซต์ส่วนเศรษฐกิจการประมง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายวสันต์ ศรีวัฒนะ โทรศัพท์ภายใน 14102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกุลภา บุญชูวงศ ์ โทรศัพท์ภายใน 14111 
 นางสาวนาตยา ศรีจันทึก โทรศัพท์ภายใน 14110 
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ตัวช้ีวัด กทป.3 :  จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการปรับปรุง/จัดท าใหม่  

หน่วยวัด : เรื่อง 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ เอกสารค าแนะน าด้านการประมง แผ่นพับ และโปสเตอร์  

ของฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง ที่ได้มีการปรับปรุง หรือจัดท าใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการปรับปรุง หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ของฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง ที่มีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนรูปแบบหน้าปก เนื้อหาบางส่วน รูปภาพที่มีการถ่ายขึ้นใหม่ ข้อมูล  
(ต้นทุนยา ฯ) ที่มีความทันสมัยเพ่ิมข้ึน การพิสูจน์ให้ถูกต้องจากเล่มเก่า เป็นต้น 

สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดท าใหม่ หมายถึง สิ่งพิมพ์ของฝ่ายเผยแพร่ ส่วนเผยแพร่การประมง ที่มีการ
จัดท าใหม่เป็นครั้งแรก ทั้งรูปแบบ เนื้อหา และภาพประกอบ โดยไม่เคยมีการจัดท ามาก่อน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เรื่องต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

เรื่อง 6 7 8 9 10 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดการเก็บข้อมูล : 
1. แต่งตั้งคณะท างาน – จัดประชุมคณะท างาน 
2. ประสานขอข้อมูลและรูปภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ปรับปรุง/จัดท าใหม่ 
3. เรียบเรียงข้อมูลและรูปภาพ – ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
4. จัดท าร่าง/ จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายวสันต์ ศรีวัฒนะ โทรศัพท์ภายใน 14102 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ โทรศัพท์ภายใน 14401 
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ตัวช้ีวัด กกม.1 :  ระดับความส าเร็จของการจัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติการประมง  
พ.ศ. 2558 

หน่วยวัด  :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก    : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
กองกฎหมายมีภารกิจที่ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะร่าง

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ก าลังจะมีผลบังคับใช้ จึงมีความจ าเป็นต้องตรากฎหมายล าดับรอง  
ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถใช้บังคับเมื่อร่างกฎหมายดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ประชุมคณะท างานจัดท ากฎหมายล าดับรองฯ  
2 ยกร่างกฎหมายล าดับรอง 
3 ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองท่ีคณะท างานได้ยกร่าง 
4 สรุป ตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมายล าดับรอง 
5 น าเสนอกรมประมงเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ประกาศข้ันตอนระยะเวลาการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายประเทศ ซอรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 2202 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายวรพงษ์ สาระรัตน์ โทรศัพท์ภายใน 4037 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 79 
  

ตัวช้ีวัด กกม.2 :  ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง 

หน่วยวัด  :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก    : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
กองกฎหมายมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 

2558. ซึ่งก าลังจะมีผลบังคับใช้ จึงมีความจ าเป็นต้องเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้ง
กฎหมายล าดับรอง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง
ต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษา ท าความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... 
2 ประชุม เจ้าหน้าที่ มอบหมายงานเพ่ือเตรียมการเผยแพร่ความรู้ 
3 จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการประมง 
4 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น website, E-mail, โทรศัพท์, 

โทรสาร และให้ความรู้โดยตรงกับบุคคลเป้าหมาย 
5 สรุป ประเมินผลการด าเนินงานต่อกรมประมง 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ประกาศข้ันตอนการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการประมง 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายประเทศ ซอรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 2202 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายยานยนต์ สราญรมย์ โทรศัพท์ภายใน 4037 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 80 
  

ตัวชี้วัด กกม.3 : ร้อยละของจ านวนงานตรวจร่างหนังสือ/สัญญา ที่ด าเนินการเสร็จได้ถูกต้อง เป็นไปตาม 
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 
กองกฎหมายมีภารกิจในการตรวจร่างสัญญา แก้ไข เพ่ิมเติม สัญญา ให้ความเห็น ตอบข้อหารือ 

กรณีที่กรมประมงท านิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ที่ผูกผันกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก การด าเนินการ
เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ของทางราชการให้ถูกต้อง เพ่ือรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
ซึ่งกองกฎหมายมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจร่างสัญญาการท านิติกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 
 

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

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ประกาศข้ันตอนระยะเวลาการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายประเทศ ซอรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 2202 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางกานต์พิชชา พ่ึงพร โทรศัพท์ภายใน 4037 
    
  

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ร้อยละของจ านวนงานตรวจร่างหนังสือ/สัญญา ที่ด าเนินการเสร็จได้ถูกต้องฯ 

=  จ านวนของงานตรวจร่างหนังสือ/สัญญาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   x 100 
  จ านวนของงานตรวจร่างหนังสือ/สัญญาที่ได้รับเรื่องให้ด าเนินการ 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 81 
  

ตัวชี้วัด กกม.4 : ร้อยละของผลการสืบสวนซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามกฎหมายและ
ระเบียบของราชการและเสนอผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  : 
พิจารณาจากการด าเนินการในการสืบสวน โดยเฉพาะการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

กรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย สูญหาย จากกรณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการสอบหา
ข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ประกอบหลักกฎหมายเพ่ือสรุปตลอดจนให้ความเห็นเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และเสนอกรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สูตรการค านวณ : 
 

 
 
 
 

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

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. ประกาศข้ันตอนระยะเวลาการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
2. การประเมินผลใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย 
3. สรุปผลการด าเนินงานที่ท าได้จริงเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นายประเทศ ซอรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 2202 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางวรรณมน บุญเกิด โทรศัพท์ภายใน 4037 
    
  

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ร้อยละของผลการสืบสวน ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จฯ 

=  จ านวนส านวนการสืบสวน สอบสวนที่ท าได้จริง     x 100 
จ านวนส านวนการสืบสวน สอบสวนที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 82 
  

ตัวช้ีวัด กมป.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของกรมประมง 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
พิจารณาจากความส าเร็จของการด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพของปฏิบัติการของกรมประมง ซึ่งต้องใช้ผลการวิเคราะห์ในการทวนสอบ ผลการตรวจประเมินและ
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตามภารกิจการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในโครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมงของกรมประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมาย

แต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 สรุปข้อมูลสถานภาพเบื้องต้นของห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้างที่รองรับงาน

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง 
2 อบรม/สัมมนาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ 
3 ประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้าง ที่รองรับงานตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานฟาร์มแล้วเสร็จช้ากว่าแผนตามที่ก าหนดภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 
4 ประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้าง ที่รองรับงานตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานฟาร์มแล้วเสร็จแผนตามท่ีก าหนดภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 
5 จัดท ารายงานผลสรุปสถานะห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้างที่รองรับงาน

ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการเสนอกรมประมงภายในกันยายน 2558 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงำนก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. หลักฐานการอบรม/สัมมนา/ประชุม 
2. รายงานผลสรุปสถานะห้องปฏิบัติการทดสอบยาและสารตกค้างที่รองรับงานตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานฟาร์ม ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเสนอกรมประมง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวมณฑิรา ถาวรยุติการต์ โทรศัพท์ภายใน 14517 
    
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 83 
  

ตัวช้ีวัด กมป.2 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดท าแผนการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ าจากการ
เพาะเลี้ยง (National Residue Control Program : NRCP) 

หน่วยวัด  :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก    : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรควบคุมสำรตกค้ำงในสัตว์น้ ำจำกกำร

เพำะเลี้ยง (National Residue Control Program; NRCP)ซึ่งเป็นแผนงำนของกรมประมงในกำรควบคุมสำร
ตกค้ำง เช่น ยำปฏิชีวนะ สำรเคมี ที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 เสนอให้กรมประมงมอบหมาย กมป. รับผิดชอบแผน NRCP และจัดตั้งคณะท างาน และ

ทบทวนคณะกรรมการ  
2 ศึกษา รวบรวม และทบทวนกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับ NRCP 
3 วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน NRCP ปี 2557 
4 จัดท าร่างแผน NRCP ปี 2559 ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  สอดคล้องกับจ านวนฟาร์ม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลผลิตสัตว์น้ า 
5 เสนอคณะกรรมการเพ่ือเห็นชอบแผน NRCP ปี 2559  ภายในเดือนกันยายน 2558 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

หลักฐานประกอบการประเมินผล 
1. รายชื่อคณะท างาน และคณะกรรมการ 
2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ NRCP 
3. แผน NRCP ปี 2559 

 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางภัสราภา แก้วเนิน โทรศัพท์ภายใน 13403 
    
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวช้ีวัด กมป.3 :  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานในการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจรับรองโรงงานตาม
ข้อก าหนดสหพันธรัฐรัสเซีย 

หน่วยวัด  :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก    : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
พิจารณาจากความส าเร็จของกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรตรวจรับรองโรงงำนตำม

ข้อก ำหนดสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจะต้องจัดท ำแบบประเมินในกำรตรวจรับรองโรงงำนที่ประสงค์จะส่งออก
สหพันธรัฐรัสเซียเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดที่ใช้ในกำรตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพ่ือการส่งออก 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP/HACCPของกรมประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ศึกษา รวบรวมข้อก าหนดต่างๆ ของสหพันธรัฐรัสเซียที่เก่ียวข้องในการตรวจประเมิน

โรงงาน 
2 วิเคราะห์ข้อก าหนดต่างๆ ของสหพันธรัฐรัสเซีย เปรียบเทียบกับข้อก ำหนดที่ใช้ในกำร

ตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพื่อการส่งออก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
GMP/HACCPของกรมประมง 

3 จัดท าแบบประเมิน (Checklist) ที่ต้องใช้ในการตรวจประเมินโรงงานทีประสงค์จะส่งออก
ไปสหพันธรัฐรัสเซีย 

4 ทดสอบการใช้งานแบบประเมิน (Checklist) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าส่งออก
สหพันธรัฐรัสเซีย 

5 ปรับปรุงและจัดท าแบบประเมิน (Checklist) ที่พร้อมใช้งาน พร้อมคู่มือการตรวจรับรอง
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าส่งออกสหพันธรัฐรัสเซียส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงาน 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. หน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. แบบประเมิน (Checklist) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าส่งออกสหพันธรัฐรัสเซีย 
2. คู่มือการตรวจรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าส่งออกสหพันธรัฐรัสเซียส าหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจโรงงาน 
3. ตำรำงรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 13125 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวรุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ โทรศัพท์ภายใน 13407 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวชี้วัด สปก.1 :  จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการขึ้น/ต่อทะเบียน พร้อมระบุพิกัด GPS แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

หน่วยวัด : ราย 

น้ าหนัก : ร้อยละ 6 

ค าอธิบาย  : 

 จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/ต่อทะเบียนเกษตรกร (พร้อมทั้งระบุพิกัด GPS)  
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของส านักงานประมงกรุงเทพ เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 

“ทะเบียนเกษตรกร” หมายถึง ทะเบียนผู้ประกอบการผู้ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) และ
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) 

“ขึ้นทะเบียน” หมายถึง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) และ 
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) รายใหม่ 

“ต่อทะเบียน” หมายถึง การต่ออายุให้แก่ผู้ประกอบการผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) และ 
ผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ที่ทะเบียนเกษตรกรหมดอายุ (3 ปี) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ราย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

 
 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เอกสารค าขอขึ้น/ต่อทะเบียน 
2. การบันทึกข้อมูลการขึ้น/ต่อทะเบียนลงระบบงานทะเบียนเกษตรกร 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารบันทึกการขอส่งข้อมูลการขึ้น/ต่อทะเบียนของกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงถึงประมงพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสุพล จิตราพงษ์ โทรศัพท์ภายใน  14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางภวาณี พิมดี โทรศัพท์ภายใน  14133 

 
  

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ราย <400 410 420 430 >430 



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวชี้วัด สปก.2 :  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรลงระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย  : 
ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรลงระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 

หมายถึง การด าเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ให้บริการขึ้นทะเบียน
ผ่านระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ ซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ การด าเนินการปรับปรุงข้อมูล 
แก้ไข เพ่ือให้กรมประมงมีข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมการผลิตสัตว์น้ าให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการประมง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระดับความส าเร็จ หมายถึง การด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร หมายถึง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ทบ.1) ที่ได้
ด าเนินการจัดเก็บในระบบทะเบียนเกษตรกร 

ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ หมายถึง ระบบการบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
และผู้ประกอบการด้านการประมง โดยระบุพิกัดบนแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพ่ือส ารวจพิกัดที่ตั้งและข้อมูล
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและโรงเพาะฟัก ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมประมง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ก าหนดรายการทะเบียนเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงข้อมูล 
2 ตรวจสอบรายการทะเบียนเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงข้อมูล 
3 ตรวจสอบจ านวนข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงข้อมูล 
4 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
5 ลงบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่แก้ไขแล้วลงระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. เอกสารรายการทะเบียนเกษตรกรที่ต้องปรับปรุงจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรลงระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. เอกสารบันทึกการขอส่งข้อมูลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกลุ่มบริหารจัดการด้านการ

ประมงถึงประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2. การตรวจสอบข้อมูลที่ถูกแก้ไขในระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสุพล จิตราพงษ์ โทรศัพท์ภายใน  14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางภวาณี พิมดี โทรศัพท์ภายใน  14133 
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ตัวชี้วัด สปก.3 :  ระดับความส าเร็จในการสร้างเกษตรกรต้นแบบจาก Smart Farmer 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

ค าอธิบาย  : 
โครงการ Smart Farmer ด้านการประมง หมายถึง โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer 

ด้านการประมง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่งได้รับการจัดสรรโครงการและเป้าหมายจากส านักงานตรวจ
ราชการกรม โดยวิธีการด าเนินงานคัดเลือกเกษตรกรประมง จ านวน 250 ราย เข้ารับการประชุม/อบรม และ
จัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer สามารถจ าแนกเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
Developing Farmer และ Existing Farmer 

เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่มีศักยภาพเหมาะสม พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรรายอื่น ๆ ซึ่งด าเนินการคัดเลือกจากกลุ่ม Existing Farmer จ านวน 3 ราย 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

สัตว์น้ า และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามหลักการและเป้าหมายที่ก าหนด 
(ภายใน 31 ธันวาคม 2557) 

2 จัดประชุมอบรมและจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรตามแบบประเมินคุณสมบัติ Smart 
Farmer และด าเนินการประมวลผลคุณสมบัติของเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
Developing Farmer และ กลุ่ม Existing Farmer 

3 ด าเนินการคัดแยกเกษตรกรจากกลุ่ม Developing Farmer ออกเป็นกลุ่ม ๆ และ
ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรกลุ่ม Developing Farmer เพ่ือ
พัฒนาให้เป็น Existing Farmer 

4 ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพเหมาะสมพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรรายอ่ืน ๆ จากกลุ่ม Existing Farmer จ านวน 3 ราย เพ่ือจัดเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ และด าเนินการถอดองค์ความรู้ด้านการประมงและจัดท าบทเรียนของเกษตรกร 
Smart Farmer ต้นแบบ (ภายใน 31 กรกฎาคม 2558) 
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5 ด าเนินการติดตามประเมินผลเกษตรกรกลุ่ม Developing Farmer ที่ได้รับการพัฒนา
เรียบร้อยแล้ว ว่าสามารถยกระดับเป็นกลุ่ม Existing Farmer ได้หรือไม่ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. สรุปรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการอบรมตามโครงการ 
2. แบบประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer จ านวน 250 ชุด 
3. บทเรียนเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 3 ราย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสุพล จิตราพงษ์ โทรศัพท์ภายใน  14131 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนราธิป เพียรจริง โทรศัพท์ภายใน  14224 
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ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลักของกรม 

ตัวช้ีวัด PA1.1 : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงที่ส าคัญ : กุ้งทะเล 

หน่วยวัด  :  กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 ผลผลิตกุ้งทะเลเฉลี่ยต่อไร่ หมายถึงผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงที่ได้จากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน  
กับกรมประมงและได้รับการรับรองมาตรฐาน COC และ GAP โดยมีผลผลิตระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 
30 กันยายน 2558 

สูตรการค านวณ : 

ผลผลิตกุ้งทะเล (กิโลกรัม/ไร/่รอบการผลิต) 
=  ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเล้ียงทีไ่ด้จากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกบักรมประมงของจังหวัด/พื้นที่การเลี้ยงของจังหวัดที่มีผลผลิต  x  100 

จ านวนจังหวัดทั้งหมดที่มีผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน  +/- 20.21 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 637.71 657.92 678.13 698.34 718.55 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ผลผลิตกุ้งทะเล กิโลกรัม/ไร่/รอบการ

ผลิต 
- 637.72 678.13 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการรวบรวมข้อมูลพื้นที่การเลี้ยงกุ้งทะเล และผลผลิตกุ้งทะเลจากหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า 
(Movement Document) ในระบบออนไลน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายคมน์ ศิลปาจารย์ โทรศัพท์ภายใน  6201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชุติมา ขมวิลัย โทรศัพท์ภายใน  6207 
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ตัวช้ีวัด PA1.2 :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
อาเซียน และใบอนุญาตต่างๆ 

หน่วยวัด : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 เป็นระดับของความส าเร็จของการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการด าเนินการออกใบอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ของส่วนราชการ 
โดยมีการก าหนดล าดับชั้น ระดับความส าเร็จและน้ าหนักของแต่ละกฎหมาย ดังนี้ 
 

ล าดับชั้นของกฎหมาย ระดับความส าเร็จ น้ าหนัก 
1. พระราชบัญญัติ  เสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 6 
2. พระราชก าหนด/พระราชกฤษฎีกา/ กฎกระทรวง เสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี  4 

หมายเหตุ   กรณีที่ในแต่ละล าดับชั้นของกฎหมายมีกฎหมายจ านวนมากกว่า 1 ฉบับ ให้คิดคะแนนเฉลี่ยรวม
ของกฎหมายในล าดับชั้นนั้น ๆ  
 

โดยจะคิดจากผลคะแนนถ่วงน้ าหนักของล าดับชั้นของกฎหมายจากตารางและสูตรการค านวณนี้ 

ล าดับชั้นของกฎหมาย น้ าหนัก  
(W) 

คะแนนที่ได้ (SM) 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก        
(W x SM) 

1. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ..........  6 SM.1 (W1 x SM1) 

2. กฎกระทรวง 4   

2.1 ก าหนดเครื่องมือท าการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้เครื่องมือท าการประมง (ในเขตประมงชายฝั่ง) 

(0.8) SM.2 (W2 x SM2) 

2.2 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เครื่องมือท าการ
ประมงในเขตประมงน้ าจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง 

(0.8) SM3 (W3 x SM3) 

2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เครื่องมือท าการ
ประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง 

(0.8) SM.4 (W4 x SM4) 

2.4 ก าหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวนหรือขนาดของ
สัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทีผู่้น าเข้าหรือส่งออกต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(0.8) SM.5 (W5 x SM5) 

2.5 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกสัตว์
น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

(0.8) SM.6 (W6 x SM6) 

  W1-6= 5   (W1-4xSM1-6) 

 
            (W1-4xSM1-4)                หรือ          (W1xSM1) + (W2xSM2) + (W3xSM3) + (W4xSM4)  
                 W1-4                                       W1 + W2 + W3 + W.4  
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โดยท่ี : 
W         หมายถึง น้ าหนักความส าคัญที่ก าหนดขึ้นในแต่ละล าดับชั้นของกฎหมาย โดยผลรวมของ

น้ าหนักเท่ากับ 5  
SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละล าดับชั้นของ

กฎหมาย 
1 – 4      หมายถึง    ล าดับชั้นของกฎหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับความส าเร็จตามเป้าหมาย 

พระราชบัญญัติ 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ส่วนราชการประชุมหารือ/รับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติ 
2 เสนอปลัดกระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3 เสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5 เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เงื่อนไข : ให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติที่จะด าเนินการ คือ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ......... 

กฎกระทรวง 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ส่วนราชการประชุมหารือ/รับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2 จัดท าร่างพระราชก าหนด/พระราชกฤษฎีกา/กฎกระทรวง 
3 เสนอปลัดกระทรวงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4 เสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
5 เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

เงื่อนไข : กฎกระทรวงที่จะด าเนินการ ประกอบด้วย 
1. ก าหนดเครื่องมือท าการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมง (ในเขตประมง

ชายฝั่ง) 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เครื่องมือท าการ

ประมงในเขตประมงน้ าจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เครื่องมือท าการ

ประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่ง 
4. ก าหนดประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวนหรือขนาดของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ผู้น าเข้าหรือ

ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
5. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกสัตว์

น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองกฎหมายจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการยกร่างกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558  
3. เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
4. เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : กองกฎหมาย 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายประเทศ ซอรักษ์ โทรศัพท์ภายใน 2202 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรพงษ์ สาระรัตน์ โทรศัพท์ภายใน 3047 
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ตัวชี้วัด PA1.3 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด NSW 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 
พิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินการร่วมกับกรมศุลกากรในเรื่อง NSW โดยมีการแบ่งเป็น  

3 ตัวชี้วัด และก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดย่อย น้ าหนัก  
(W) 

คะแนนที่ได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก        

(W x SM) 
1. ระดับความส าเร็จของการก าหนดโครงสร้างข้อมูล และ/หรือพิกัด/
รหัสสถิติ ส าหรับ NSW 

2 SM.1 (W1 x SM1) 

2. ระดับความส าเร็จของการเช่ือมโยงข้อมูลกระบวนงานน าเข้า/
ส่งออก ผ่าน NSW 

1 SM.2 (W2 x SM2) 

3. ระดับความส าเร็จของส่วนราชการในการปรับแก้กฎระเบียบที่เปน็
อุปสรรคต่อการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่าน NSW 

1 SM.3 (W3 x SM3) 

  W1-3= 5   (W1-3xSM1-3) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่:  

ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการก าหนด
โครงสร้างข้อมูล และ/หรือพิกัดรหัสสถิติ

ส าหรับ NSW 

ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงข้อมลูกระบวนงานน าเข้า/

ส่งออก ผ่าน NSW 

ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของ 
ส่วนราชการในการปรับแกก้ฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงขอ้มูล 

ผ่าน NSW 
1. ศึกษา และจดัท าแผนการก าหนด

โครงสรา้งข้อมลู และ/หรือแผนการ
ก าหนดพิกัด/รหสัสถิติที่อยูภ่ายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงานทั้งหมด 

2. สามารถก าหนดโครงสรา้งข้อมูล และ/
หรือพิกัด/รหัสสถิตสิ าหรับการรับ-
ส่งผ่าน NSW ไดส้ าเรจ็ตามแผน ไม่นอ้ย
กว่า 25% ของรายการสินค้าทั้งหมด 

3. สามารถก าหนดโครงสรา้งข้อมูล และ/
หรือพิกัด/รหัสสถิตสิ าหรับการรับ-
ส่งผ่าน NSW ไดส้ าเรจ็ตามแผน ไม่นอ้ย
กว่า 50% ของรายการสินค้าทั้งหมด 

4. สามารถก าหนดโครงสรา้งข้อมูล และ/
หรือพิกัด/รหัสสถิตสิ าหรับการรับ-
ส่งผ่าน NSW ไดส้ าเรจ็ตามแผน ไม่นอ้ย
กว่า 80% ของรายการสินค้าทั้งหมด 

5. สามารถก าหนดโครงสรา้งข้อมูล และ/
หรือพิกัด/รหัสสถิตสิ าหรับการรับ-
ส่งผ่าน NSW ไดส้ าเรจ็ตามแผน ไม่นอ้ย
กว่า 100% ของรายการสินคา้ทั้งหมด 

1. ศึกษาและจดัท าแผนการเช่ือมโยง
ครบทุกประเภทการเชื่อมโยง* 
และ/หรือพิกัด/รหสัสถติ ิ

2. เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการไม่น้อย
กว่า 25% ของพิกัด/รหัสสถิติ
ทั้งหมด 

3. เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการไม่น้อย
กว่า 50% ของพิกัด/รหัสสถิติ
ทั้งหมด 

4. เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการไม่น้อย
กว่า 80% ของพิกัด/รหัสสถิติ
ทั้งหมด 

5. เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการครบทุก
ประเภทการเช่ือมโยง และ/หรือ
พิกัด/รหสัสถติิทั้งหมด 

1. ศึกษาข้อจ ากัดทางกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ
น าเข้า/ส่งออกผ่าน NSW 

2. ประชุมร่วมกับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และได้
ข้อสรุปเพื่อพิจารณาปรับแก ้

3. เสนอร่างการปรับแก้กฎระเบียบ
ต่อผู้มีอ านาจพิจารณา 

4. ผู้มีอ านาจเห็นชอบในหลักการและ
ข้อเสนอในการปรับแก้กฎระเบียบ 

5. ประกาศใช้กฎระเบียบทีไ่ดร้ับการ
แก้ไขแล้ว 

 

หมายเหตุ  * ครบทุกประเภทการเชื่อมโยง หมายถึง เชื่อมโยงครบทุกองค์ประกอบ เพ่ือให้ระบบ NSW ท างาน
ได้อย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากพิกัด/รหัสสถิติ เช่น การตรวจร่วม การส่งข้อมูลใบขน เป็นต้น 

 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. กองบริหารจัดการด้านการประมง ด าเนินการก าหนดพิกัด/รหัสสถิติส าหรับการรับส่งผ่าน NSW และ

เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการน าเข้าส่งออกผ่าน NSW รวมทั้งปรับแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW ตามแนวทางที่กรมศุลกากรก าหนด 

2. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายแสน ศรีงาม โทรศัพท์ภายใน  2201 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางยุพดี ทองมี โทรศัพท์ภายใน  2108 
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ตัวช้ีวัด PA1.4 : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Smart Farmer 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   
ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น Smart farmer ด้านประมงหมายถึง เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายตาม

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ของกรมประมง ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ 
และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ Smart farmer ซึ่งประกอบด้วย  

1) เกษตรกรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
2) มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข้อ โดยต้องผ่านการพิจารณาตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยหนึ่งตัวบ่งชี้ในแต่ละ

คุณสมบัติ คือ 
2.1 มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ 
2.2 มีข้อมูลในการตัดสินใจ 
2.3 มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 
2.4 มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
2.5 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 
2.6 มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
หน่วยงาน เป้าหมาย 

1. กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 5,413 ราย 
2. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 1,067 ราย 
3. ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 250 ราย 
4. ส านักงานตรวจราชการกรม* 18,610 ราย 

รวม 25,340 ราย 

หมายเหตุ * ไม่ได้จัดท าค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานภายใน 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Smart Farmer 

=     จ านวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Smart farmer  x  100 
จ านวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานได้รับจากกรม 

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

 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 67 72 77 82 87 
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. หน่วยงานด าเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 
2. หน่วยงานด าเนินการประเมินและรวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจตามเกณฑ์ Smart farmer 
3.  หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานตรวจราชการกรม  
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  : นางอุมาพร พิมลบุตร โทรศัพท์ภายใน 3305 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นายสุธรรม ลิ่มพานิช โทรศัพท์ภายใน 3300 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัด PA1.5 :  ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 ผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนาที่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

เกษตรกร ประชาชน ภาคเอกชน ผู้สนใจ หรือหน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดย  
ไม่ค านึงว่าผลงานวิจัยสิ้นสุดปีใด  

 มีผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 การวัดผลส าเร็จของผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตรจะวัดจาก
ขั้นตอนที่ด าเนินการส าหรับผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 : มีการใช้ประโยชน์โดยเกษตรกร หรือภาคเอกชน ฯลฯ 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 มีการจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
3 มีการด าเนินการถ่ายทอดผลงานวิจัย 
4 มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
5 หลักฐานครบถ้วนและมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่

ก าหนด 

กรณีที่ 2 : การบริหารจัดการ ควบคุมและส่งเสริม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของผลงานวิจัยด้านประมงที่น าไปใช้ประโยชน์ 
=        ผลรวมของขั้นตอนที่ด าเนินการได้ส าเร็จ     x  100 

จ านวนขั้นตอนทั้งหมด 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีระบุประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ข้อร้องเรียน ฯลฯ 
2 ค้นคว้า รวบรวมผลงานวิจัยแล้วเสร็จในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
3 มีการจัดเตรียมการ น าผลงานวิจัยไปใช้ในข้อ 1 
4 มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในข้อ 1 
5 มีหลักฐานครบถ้วนและมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ตามหัวข้อที่

ก าหนด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 

วิธีการประเมินผล : 
1. หน่วยงานคัดเลือกผลงานวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ หรือ

สอดคล้องกับประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง หรือข้อร้องเรียน 
2. ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
3. สรุปผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการน างานวิจัยไปใช้ 
4. หน่วยงานสรุปผลการด าเนินงานพร้อมหลักฐานการด าเนินงานส่งให้กองผู้เชี่ยวชาญ ภายในวันที่  

15 กันยายน 2558 
เงื่อนไข : 

1. มีผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการ ได้แก่ 

- กพจ. กพช. กพท. หน่วยงานละ 4 เรื่อง 
- กทป. หน่วยงานละ 3 เรื่อง 
- สพก. กตส. กอส. กจป. หน่วยงานละ 2 เรื่อง 

3. นอกจากรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดนี้  จะต้องมีการสรุปผลการน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน 
แต่ละเรื่อง ตามหัวข้อดังนี้ 
- ชื่องานวิจัย 
- วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- ประเภทงานวิจัย (สังเคราะห์/ประยุกต์/นวัตกรรม)  
- วันที่เผยแพร่งานวิจัย 
- ช่องทางการเผยแพร่ 
- จ านวนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ประชาชน/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และน างานวิจัยมาใช้

ประโยชน์ 
- ผลประโยชน์หรือคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมที่ได้รับจากงานวิจัย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)  เช่น  

ใช้ต่อยอดงานวิจัย เพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมรายได้ ลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน ยกระดับ
มาตรฐานหรือความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

- ความสอดคล้องของผลประโยชน์ที่ได้รับกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย   
- ความสอดคล้องของงานวิจัยที่มีต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและตัวชี้วัดของกระทรวง 
- งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ หรือ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล หรือมีการจดสิทธิบัตร หรือ

ยกระดับเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน (ถ้ามี) 
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4. ผลงานวิจัยที่กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่องจะต้องประกอบด้วยหลักฐาน ดังนี้ 
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว 
- กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งผ่านเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม ดูงาน การประชุม 

การจัดนิทรรศการ หรืออ่ืนๆ 
- กลุ่มผู้น าไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ ได้รับประโยชน์โยชน์ เช่น รายชื่อเกษตรกร สถานที่กลุ่มเป้าหมาย 

(บุคคล/กลุ่ม) ที่น ามาใช้ประโยชน์ เอกสารผลงานวิจัยที่น าไปต่อยอดหรือมาตรการต่างๆ ที่ประกาศใช้ 
รวมทั้งภาพถ่าย หลักฐานต่างๆ เป็นต้น 

- สรุปผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองผู้เชี่ยวชาญ   
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาววารินทร์ ธนาสมหวัง โทรศัพท์ภายใน 4622 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   โทรศัพท์ภายใน 3618 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 
กองบริหารจัดการด้านการประมง 
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า 
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
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ตัวช้ีวัด PA1.6 :  ระดับความส าเร็จของการขยายขอบข่ายพ้ืนที่ให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17065 

หน่วยวัด : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย : 
 พิจารณาจากความส าเร็จของกำรเปิดขอบข่ำยกำรรับรองส ำหรับระบบกำรผลิต ผลิตผล และ

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์ ตำมมำตรฐำนแห่งชำติ มกษ. ตำมระบบมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 17065 โดย
พิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแต่ละระดับ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา

จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีการจัดตั้งคณะท างาน ด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์เงื่อนไขกำรรับรองระบบกำรผลิต 
ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์ ตำมระบบมำตรฐำน ISO/IEC 17065  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ า และจัดท ารายการตรวจประเมินส าหรับใช้
ในการตรวจประเมิน 

2 จัดให้มีการประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรวบรวมข้อเสนอต่างๆ ส าหรับสรุปร่าง
สุดท้ายหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองระบบกำรผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์ 

3 จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ าให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์เง่ือนไขการ
รับรองระบบกำรผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำอินทรีย์เพ่ือเตรียมเปิดขอบข่ายให้การ
รับรอง 

4 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจรับรอง และขึ้นบัญชีผู้ตรวจประเมินส าหรับการรับรอง 
ระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ ตำมระบบมำตรฐำน ISO/IEC 17065 

5 หน่วยรับรอง ประกาศเปิดขอบข่ายให้การรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สตัว์
น้ าอินทรีย์ ภายใน เดือนสิงหาคม 2558 
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แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล : 
1. การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ในกำรจัดท ำหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

กำรรับรอง และเอกสำรระบบคุณภำพส ำหรับกำรรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 
2. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ความเห็นชอบคณะกรรมการนโยบายคุณภาพสัตว์น้ าต่อการเปิดขอบข่าย 
4. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรส าหรับการตรวจรับรอง 
5. การประกาศเปิดขอบข่ายเพ่ือให้การรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 

หลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ค าสั่ง และรายงานการประชุมต่างๆ ของหน่วยรับรอง (CB) ที่เตรียมขอขยายขอบข่ายให้การรับรอง

มาตรฐาน 
2. เอกสารหลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 
3. เอกสารคู่มือปฏิบัติงานการรับรองและการตรวจประเมิน ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 
4. บัญชีผู้ตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองระบบการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอินทรีย์ 
 

หน่วยงานที่ด าเนินการ : กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ โทรศัพท์ภายใน  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ โทรศัพท์ภายใน 14511 
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ตัวช้ีวัด PA2 : คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนรับทราบเป็นการ
ทั่วไป ซึ่งส่วนราชการได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกามาตราดังกล่าว โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการลงร้อยละ 30 – 50 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2550  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ.ร. ยังคงส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ส่วนราชการต้องรักษา
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้
ปรับเป็นตัวชี้วัดการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยให้ส่วน
ราชการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลัก 3 กระบวนการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service 
Excellence)” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการของประชาชน
ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการหลักแก่ประชาชนต้องมีการปรับตัว
และพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบการเข้าถึงบริการ ระยะเวลาในการให้บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของบริการที่ส่งมอบ ความโปร่งใสในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการขอรับ
บริการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการส่งมอบบริการที่เป็นที่ยอมรับได้มาตรฐาน ใน
รูปแบบของ “ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)”  

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เป็นเอกสารที่บันทึก
ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level 
of Service) ขั้นต่ าที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ ซึ่งข้อตกลงระดับการให้บริการเปรียบเสมือนพันธะสัญญาถึงระดับ
คุณภาพของบริการและความโปร่งใสที่ผู้ให้บริการมีให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น องค์ประกอบของข้อตกลงจะ
ประกอบด้วย ขอบเขตการให้บริการ ข้อก าหนดการให้บริการ ระดับการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และ
การรับเรื่องราวร้องเรียน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้กรมประมงมีการปรับปรุงบริการไปสู่การจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น และขยายผลการจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงยังคงก าหนดให้มีตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการ โดยให้
กรมประมงจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement)  2 กระบวนงาน คือ 
กระบวนงานการให้บริการการออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ า (Annex IV) ซึ่งเป็นกระบวนงานเดิมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ กระบวนงานการยื่นค าขออนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง 
การค้าสินค้าสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและอุตสาหกรรมสัตว์น้ าซึ่งเป็นกระบวนงานใหม่ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558  
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 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่ส าคัญตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด โดยมีการจัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการ
ปรับปรุงกระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้ว
เสร็จ 2) ขั้นตอนการการให้บริการ 3) คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ 4) รูปแบบ/การเข้าถึง
บริการ 5) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ 6) ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ที่ต้องมีการด าเนินการจัดท าแผน

ปรับปรุงกระบวนงานที่น าไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ และมีผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ โดยมี
เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกรมประมงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ดังนี้  

 

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  เป็นการประเมินผลการด าเนินการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับส่วนราชการใน 2 
กลุ่ม คือ ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และต้อง
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการเพ่ิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และส่วนราชการใหม่ที่มีการจัดท าข้อตกลง
ระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก  โดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 

2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 
ระดับ 1 จัดส่งข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ที่น ามาจัดท าข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ) แบบฟอร์มการปรับปรุงกระบวนงาน  
(A – F) 

ระดับ 2  -  

ระดับ 3 จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) และ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการงานบริการ (กระบวนงานบริการใหม่) 

ระดับ 4 - 

ระดับ 5 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการใหม่ 
ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการเทียบกับแผนการ
ปรับปรุง ดงันี้  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุงบริการฯ  

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100  

4 
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ตัวช้ีวัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก 
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ

ให้บริการ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลส ารวจ
ความพึงพอใจ  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

4 

รวม 10 
 
เกณฑ์การค านวณคะแนน 
 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
2.1 ระดับความส า เร็ จของการจั ดท า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

2 SM1 (W1 x SM1) 

2.2 ร้อยละ (เฉลี่ย) ผลส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

4 SM3 (W3 x SM3) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

โดยท่ี : 
W    หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  

เงื่อนไข : 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงาน

บริการและการจัดท าแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการให้แก่กรมประมง 
2. กรมประมงจะต้องจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการ

จัดส่ ง เอกสารข้อมูล ดั งนี้  ไปยั งส านั กงาน ก.พ.ร.  ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ  
6 เดือน ทางอีเมล์ goodservice@opdc.go.th 
  

mailto:goodservice@opdc.go.th
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 2.1 จัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ  
 2.2 จัดส่งข้อตกลงระดับการให้บริการ  
 2.3 ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ณ จุดให้บริการ 
3. กรมประมงต้อง รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางาน

บริการที่ได้จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์ม 1 และจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ 
goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือราชการ ภายในรอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

4. กรมประมงต้องรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุงงานบริการตามแผนการปรับปรุงฯ 
ตามแบบฟอร์ม 2 ในระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (e-Sar) รอบ 12 เดือน   

5. ส าหรับส่วนราชการที่มีกระบวนงานที่จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการมากกว่า 1 งานบริการ 
การประเมินผลจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลส าเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาบริการของกระบวนงานที่น ามาจัดท า
ข้อตกลงระดับการให้บริการ  

6. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อกระบวนการให้บริการตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ.ร.  
หมายเหตุ: 

1. ส านักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่งผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการแก่ส่วนราชการ 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนราชการในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อตกลง
ระดับการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อไป 

2. กระบวนงานบริการที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ พิจารณาจากงานบริการที่มีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก หรือเป็นภารกิจหลักของส่วน
ราชการ หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการบริการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทย ตามผลการวิจัย เรื่อง Ease of Doing Business ของธนาคารโลก หรือเป็นกระบวนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน าเข้า-ส่งออกสินค้า (National Single Window) หรือเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ประชาชน โดยเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับการบริการให้ดีข้ึน 
 
แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
กลุ่ม 2 ส่วนราชการที่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และส่วนราชการที่มี
การจัดท าข้อตกลงระดบัการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ดังนี้ 
 

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

 ส่วนราชการจัดส่งเอกสารข้อมูลกระบวนงานบริการใหม่ ตามแบบฟอร์ม  
การปรั บปรุ งกระบวนงาน A-F (ภาคผนวก ก)  ทางอี เมล์
goodservice@opdc.go.th หรือเป็นหนังสือ ไปยังส านักงาน 
ก.พ.ร. 

  ส่วนราชการจัดส่งแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการใหม่  
      ไปยังส านักงาน ก.พ.ร.  
  ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด (แบบฟอร์ม 3) ซึ่งประกอบด้วย 7 
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การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
องค์ประกอบหลัก ได้แก ่
 ชื่องานที่ให้บริการ 
 ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ขอบเขตการให้บริการ ประกอบด้วย สถานที่/ช่องทางการ

ให้บริการ และระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 ข้อก าหนดการให้บริการ ประกอบด้วย เอกสารหรือหลักฐานที่

ต้องใช้ และค่าธรรมเนียม 
 ระดับการให้บริการ ประกอบด้วย ระยะเวลา และคุณภาพของ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ 
 ขั้นตอนการให้บริการ โดยระบุขั้นตอนการให้บริการ และ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
 การรับเรื่องร้องเรียน ที่ให้ระบุช่องทางในการร้องเรียน 

    ทั้งนี้ การพิจารณาจะประเมินจากความครบถ้วน สมบูรณ์ของการ
จัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการส าหรับกระบวนงานบริการ
ใหม่ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ ทั้งนี้ รูปแบบ
ของประกาศข้อตกลงฯ ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเห็นหรือรับรู้ได้อย่างชัดเจน  

  จัดส่งแผนการปรับปรุงฯ ข้อตกลงระดับการให้บริการ และ
ภาพถ่ายการติดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ตามแบบฟอร์ม 1 ทาง
อีเมล์  goodservice@opdc.go.th หรือหนังสือราชการ ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 6 เดือน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 ร้อยละ (เฉลีย่) ผลส าเร็จ
ของการปรับปรุง/พฒันากระบวนงานบริการ 
เทียบกับแผนการปรับปรุงฯ 

 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลส าเร็จของการด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการบริการ ตามแบบฟอร์ม 2 ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
ภายในรอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการตาม
ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
ผลส ารวจ  ร้อยละ  

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85  
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 
   2. ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
   3. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
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 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางอัญชลี ตันติกุล  
2. นางภวาณี  พิมดี 
3. นางสาวสุพินดา จงสืบสุข 

    0 2562 0590 
   0 2558 0197 
   0 2579 0795 
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ภาคผนวก 1 
เอกสารประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน 

(Service Level Agreement: SLA) 
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แบบฟอร์ม A: สรุปปัญหาและความคาดหวัง 
ชื่อหน่วยงาน          
ชื่อกระบวนงาน          
ค าอธิบายกระบวนงาน  (ให้อธิบายลักษณะงาน ว่าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องอะไร)  

ล าดับ 

ส่วนที่ 1: ระบุประเด็นปัญหา/ความคาดหวังของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ ส่วนที่ 2: ผล
การ

ด าเนินงานใน
ปัจจุบัน 

หมายเหตุ รูปแบบ / 
การเข้าถึง ระยะเวลา ขั้นตอน คุณภาพ 

ความ
โปร่งใส 

ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ รายละเอียดของปัญหา/ความคาดหวัง 

        (ให้อธิบายลักษณะของปัญหา หรือความ
คาดหวัง) 
 

  

A1   ✓     (ตย. ปัญหา คือ เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้รับบริการเห็นว่าขั้นตอนการท างานมาก
เกินไป เป็นต้น ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
จากเอกสารบรรยายในวันที่ 17 มี.ค. 57 
ภาคบ่าย) 

( ตย. มี
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 5 
ขึ้นตอน) 

 

A2  ✓         
           
           
           
แบบฟอร์ม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน                
ชื่อหน่วยงาน (น ามาจาก form A) 
ชื่อกระบวนงาน 

(้หใ  ้นช่องที่หน่วยงานคดิว่าเป็นปัญหา้นการปฏิบตังิาน หรือเป็นความคาดหวงัของหน่วยงานหรือ

ผูใ รับบริการ ทัง้นี ้ระบไุดใมากกว่า 1 ปัญหา/ความคาดหวงั)  
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ค าอธิบายกระบวนงาน 

ล าดับ 

ส่วนที่ 1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตามความเห็นของส่วนราชการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ) ส่วนที่ 2: ระยะเวลาด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ประเด็นที่หน่วยงานคิดจะปรับปรุง 

รายละเอียดการ
ปรับปรุง 

การปรับปรุง 
ตอบสนองต่อปัญหา
และควาดคาดหวังใน
เรื่องใด(ระบุล าดับจาก

แบบฟอร์ม A) 

ท าได้ในปี 
งบประมาณนี้

หรือไม่ 

เหตุผลที่ไม่
สามารถท าได้ใน
ปีงบประมาณ

ปัจจุบัน 

ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

กระบวนการท างาน 

ระบบ อ่ืน ๆ ขั้นตอน/
กิจกรรม 

เอกสาร/
แบบฟอร์ม 

กฎ 
ระเบียบ 

B1   ✓         
(ตย. ลด/เพ่ิม/ยุบ
รวมข้ันตอน...) A1…. ท าไม่ได้ 

ไม่ได้จัดเตรียม
งบประมาณไว้ 

  

B2       ✓     

ยกเลิก/ออก/
แก้ไข/กฎ ระเบียบ
....ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการ
ให้บริการ 

A1…. ท าได้ 
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แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานใหม ่
        ชื่อหน่วยงาน 
 

    
    ชื่อกระบวนงาน 

 
    

    ค าอธิบายกระบวนงาน 
 

       

   
      

         
         
         
         ให้จัดท า Flow Chart กระบวนงานใหม่ (ที่ส่วนราชการต้องการหรือผู้รับบริการคาดหวัง) 
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แบบฟอร์ม D: การจัดเก็บข้อมูล 
 
 

ค าอธิบายกระบวนงาน  
  

ส่วนที่ 1: ข้อตกลงระดับ
การให้บริการ  

(ที่ส่วนราชการต้องการ/
คาดหวัง) 

ส่วนที่ 2: การจัดเก็บข้อมูล (เพื่อใช้ในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ) 

หมายเหตุ 
วิธีการจัดเก็บ 

ข้อมูลที่
จัดเก็บ 

ถ้าเป็นระบบ 
ให้ระบุชื่อ

ระบบ 

ถ้าเป็น
เอกสาร 

ให้ระบุชื่อ
เอกสาร 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความถี่ใน 
การสรุป 

และ 
รายงานผล 
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  แบบฟอร์ม E: แผนการด าเนนิงาน (แผนปรับปรุงงานเพ่ือไปสู่ข้อตกลงระดับการให้บริการที่ส่วนราชการต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ) 

  ชื่อหน่วยงาน                            
  ชื่อกระบวนงาน                               
  ค าอธิบายกระบวนงาน  

  
 

  

  
 

                              

  

กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

รายละเอียด
ของการ

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

งบประมาณ 
(หรือ

คาดการณ์) 

รายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ

ในแต่ละกิจกรรม 

ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) 
ผลผลิต  

(ที่ต้องการหรือคาด
ว่าจะไดร้ับ) 

  
2558 2559 2560 

  
  Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

  

     
                     

  

  

  
                              

  

  
      

 
                  

  

  

 

            
  

 
  



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 117 
 

แบบฟอร์ม F : ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ 

  กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องที่ได้ท าสีเหลืองอ่อนไว้               
      

    
          

ชื่อหน่วยงาน             
ชื่อกระบวนงาน             
(การกรอกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
    1.รายละเอียดการให้บริการทั่วไป               
    2.รายละเอียดการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาต               
             หากรายละเอียดการให้บริการการต่ออายุใบอนุญาต ต่างไปจากรายละเอียดการให้บริการทั่วไป กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่ 2)           

 

  1. รายละเอียดการให้บริการทั่วไป           
  1.1 หากงานบริการนี้เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตกรุณาระบุอายุใบอนุญาต   ปี     
  1.2 แบบฟอร์ม           

    
  
 

      
    ล าดับ รายชื่อแบบฟอร์มที่ใช ้ เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ (ถ้ามี) เว็บไซต์ที่สามารถกรอกฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ถ้ามี)       
    1.2.1             
    1.2.2             
    1.2.3             
    1.2.4             
    1.2.5             
    1.2.6             
              

- โปรดระบุรำยชื่อแบบฟอร์ม ที่ผูร้ับบริกำรต้องใช้เพื่อขอรับบริกำร  
- กรณีมีขั้นตอนกำรให้บริกำรเพิ่มเติม และมีแบบฟอรม์ให้ต้องด ำเนนิกำรเพิ่ม โปรดแนบเอกสำรแบบฟอร์มเพิ่มเติมนั้น ๆ มำพร้อมแบบฟอร์มนี้  
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1.3 รายละเอียดเงื่อนไข (ถ้ามี) 
 
เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)  
 

 

  
 

    
      
    ล าดับ รายละเอียดเงื่อนไข (ถ้ามี) 

    

1.3.1 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
- โรงงานจ าพวกที่ 3  ห้ามตั้งอยู่ในบริเวณบ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัยอาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย ภายในระยะ

รัศมี 3กิโลเมตร 
- โรงงานจ าพวกที่ 3 ห้ามตั้งอยู่ภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือสน

สถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัน
ได้แก่ … 

- อาคารโรงงานมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีพ้ืนที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันโดยไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า 
1 ใน 10 ส่วนของพ้ืนที่ห้อง หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต่อคนงาน 1 คน  

    1.3.2   

    1.3.3   

    1.3.4   

    1.3.5   
 
 

- โปรดระบุรำยละเอียดเง่ือนไขในกำรอนุมัติ  
- หำกเงื่อนไขในกำรอนุมัติ ถูกก ำหนดไว้ในกฎหมำย หรือเอกสำรอื่นใดๆ โปรดคัดลอกหรือจดัท ำรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง  
- กรณีมีขั้นตอนกำรบริกำรเพิ่มเตมิ และผู้รับบริกำรต้องจดัส่งเอกสำรเพิ่มเติม โปรดแนบเอกสำรเพิ่มเติมมำพร้อมแบบฟอร์มนี้  (เอกสำรเพิ่มเติม  หมำยถึง เอกสำรทำงรำชกำร) 
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1.4 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ผู้รับบริการต้องทราบ 
 
 
 

 เงื่อนไข หลักเกณฑ์พิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ 
 ประเภทของกิจการ(เช่น เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือ ระบบ

ขนส่งมวลชนที่ใช้ราง) 
  

 มีต่างชาติร่วมลงทุน   
 สถานที่ก่อสร้าง, ที่ตั้งโรงงาน (เช่น นอกนิคม, ในนิคม)   
 ขนาดก าลังผลผลิต (เช่น ตัน, ลิตร, วัตต์)   
 ขนาดจ านวนลูกจ้าง   

 ขนาดก าลังเครื่องจักร (เช่นแรงม้า)   
 ขนาดอาคาร, ขนาดพ้ืนที่   

 บังคับใช้ในทุกจังหวัด   

 ระบุจังหวัด (ถ้าไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด)   
 อ่ืนๆ   

 
 
 
 
 
  

- โปรดระบุเงื่อนไขท่ีผู้รับบริกำรต้องทราบ เพราะเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจก่อนยื่นค ำขอ   
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2. รายละเอียดการให้บริการ กรณีการต่ออายุใบอนุญาต  
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุขั้นตอนหากข้ันตอนแตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการด าเนินการ หน่วยเวลา 
2.1.1       
2.1.2       
2.1.3       
2.1.4       
2.1.5       

  ระยะเวลาโดยรวม     
 

2.2 สถานที่ติดต่อหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าการต่ออายุ
ใบอนุญาต 

ขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนญุาตครั้งแรก 
กรุณาระบุขั้นตอนหากข้ันตอนแตกต่าง  (ถ้ามี) 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- เว็บไซต์ทีส่ามารถติดต่อได ้
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- สถานท่ีติดต่อ 
- วันท่ีเปิดท าการ 
- เวลาที่เปดิท าการ 

2.3 แบบฟอร์มการขอต่อใบอนุญาต 
 

ขั้นตอนเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนแตกต่างจากการขอใบอนญุาตครั้งแรก 
กรุณาระบุแบบฟอรม์ที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

- ช่ือแบบฟอร์มที่ต้องใช้ 
- เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได ้
- เว็บไซต์ที่สามารถกรอกฟอร์มอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้



 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 121 
 

 
2.4 เอกสารอ้างอิงประกอบการ

ด าเนินการต่ออายุใบอนุญาต 
 

เอกสารเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุเอกสารที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ รายชื่อเอกสาร 
ต้องการเอกสาร
ตัวจริงหรือไม่ 

ต้องการส าเนา
เอกสารหรือไม่ 

จ านวนส าเนา
เอกสาร 

2.4.1         
2.4.2         
2.4.3         
2.4.4         

 

2.5 ใบขออนุญาตอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ ใน
การต่ออายุใบอนุญาต (กรณี
หมดอายุ) 

ใช้ใบอนุญาตของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตแตกตา่งจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุใบอนุญาตที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ รายการใบอนุญาต 
2.5.1   
2.5.2   
2.5.3   
2.5.4   

 

2.6 ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการใน
การต่ออายุใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเหมือนกับการขอใบอนุญาต
ครั้งแรก 
 

 
 

ค่าธรรมเนียมแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุค่าธรรมเนียม  (ถ้ามี) 

- ค่าธรรมเนียม 
- ช่องทางส าหรับช าระค่าธรรมเนียม 
- รายละเอียดวิธีช าระค่าธรรมเนียม 

2.7 เง่ือนไขในการพิจารณาอนุมัติ การ
ต่ออายุใบอนุญาต 

เงื่อนไขเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุเงื่อนไขที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

ล าดับ รายละเอียดเง่ือนไข 
2.7.1   
2.7.2   
2.7.3   
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 2.7.4   
2.7.5   

 

2.8 ช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียนในการ
ต่ออายุใบอนุญาต 

ช่องทางเหมือนกับการขอใบอนุญาตครั้งแรก ช่องทางแตกต่างจากการขอใบอนุญาตครั้งแรก 
กรุณาระบุช่องทางที่แตกต่าง  (ถ้ามี) 

 - ช่องทางการร้องเรียน 
 - เว็บไซต์ที่สามารถตดิต่อได ้
 - หมายเลขโทรศัพท์ 
 - สถานท่ีติดต่อ 
 - วันท่ีเปิดท าการ 
 - เวลาที่เปดิท าการ 
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แบบฟอร์ม 1 รายงานความก้าวหน้าการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานบริการ 
 

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของการด าเนินการ 
ผลผลิตของกิจกรรม/

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

     
     
     
     

 
แบบฟอร์ม 2 รายงานผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการปรับปรุง/พัฒนางานบริการ (ทุกงานบริการ) 

 

ชื่องานบริการ ................................................................................................ 

กิจกรรม/โครงการตาม
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

รายละเอียดของ
การปรับปรุงงาน 

ผลส าเร็จของการด าเนินการเทียบกับ
แผนฯ 

หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้
เห็นถึงความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน 

ปัญหาและอุปสรรคจากการ
ด าเนินการ (หากไม่บรรลุตามผลผลิต

หรือไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนการปรับปรุงฯ) 

ผู้รับผิด 
ชอบหลัก 

ตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงฯ 

ตามแบบฟอร์ม B ให้ระบุผลส าเร็จในแต่ละขั้นตอน/
กิจกรรมว่าได้ผลผลิตอะไร และผลผลิต
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างไร 
พร้อมทั้ง ให้ประเมินตนเองถึงผลส าเร็จ
ของการด าเนินการเป็นร้อยละ ด้วย 

ให้ระบุ พร้อมแนบหลักฐาน 
เช่น โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
รายงานการประชุม ผล
ส ารวจ ค าสั่งการ มาตรการ 
นโยบาย ผลการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
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แบบฟอร์ม 3 ข้อตกลงระดับการให้บริการ 

 
1. งานที่ให้บริการ  
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 
3. ขอบเขตการให้บริการ 

 

3.1 สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ  3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

(1) .......................................................... 

ที่อยู่:  
โทรศัพท:์  

 วัน ……………. ถึง วัน ………………….. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น. 

(2) .......................................................... 

ที่อยู่:  
โทรศัพท:์  

 วัน …………... ถึง วัน ........................  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น. 

(3) .......................................................... 

ที่อยู่:  
โทรศัพท:์  

 วัน …………... ถึง วัน ........................  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา ____.____ - ____.____ น. 

 
4. ข้อก าหนดการให้บริการ 

 

4.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

(1) แบบฟอร์ม   จ านวน _ ฉบับ 

(2) เอกสาร______ตัวจริง พร้อมส าเนา______ที่มีการลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 จ านวน _ ชุด 

(3) ส าเนาเอกสาร_____________ที่มีการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน _ ชุด 

(4) __________________________________________  จ านวน _ ใบ 

 
4.2 ค่าธรรมเนียม 

จ านวน ___________ บาท (______________ บาทถ้วน) 
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5. ระดับการให้บริการ 

 

5.1 ระยะเวลาการให้บริการ 

ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน _____ ชั่วโมง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วนจนถึง _____ 
 

5.2 คุณภาพ 

 _______________ ที่ได้รับจากงานบริการมีความถูกต้อง และสมบูรณ์ 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้คะแนนความพึงพอใจดีเยี่ยมไม่น้อยกว่า __ % 

 
6. ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ขั้นตอน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

 
7. การรับเรื่องร้องเรียน 

 - การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ __________ 
-  วิธีการติดต่อ/ร้องเรียน/ช่องทาง ________________________ 
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ตัวช้ีวัด PA2.1 : ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานการให้บริการของกรมประมง 

หน่วยวัด :   ขั้นตอน 

น้ าหนัก    :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานการให้บริการของกรมประมง หมายถึง การปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชนของกรมประมง (กันยายน พ.ศ. 2551) และการจัดท า
กระบวนงานการให้บริการแก่ผู้รับบริการภายในของกรมประมง เนื่องจากมีกระบวนงานเปลี่ยนแปลงและมี
กระบวนงานใหม่หลายกระบวนงาน ทั้งนี้ การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทราบระยะเวลาและขั้นตอนการติดต่อได้ชัดเชน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการด าเนินการตาม
มาตรา 37 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หลักการส าคัญประการหนึ่งในการติดต่อราชการของผู้รับบริการ คือ ต้องการทราบว่าเรื่องที่ตนมาติดต่อ
ขอรับบริการจากรัฐนั้น จะต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะรู้ผล เพราะผู้รับบริการหรือแม้แต่ส่วนราชการจะได้วาง
แผนการด าเนินการต่อไป ดังนั้น ส่วนราชการจ าเป็นต้องก าหนดระยะเลาที่แน่นอนในการด าเนินการในเรื่องที่
ผู้รับบริการติดต่อ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ทราบว่าในเรื่องนั้นจะใช้เวลากี่วันจึงแล้วเสร็จ จึงเป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการจะต้องก าหนดระยะเวลาทุกงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ และต้องประกาศให้ผู้รับบริการทราบโดย
ทั่วกัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ “การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service 
Excellence)” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐให้สามารถตอบสนองตอสังคมและความต้องการของ
ประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      

 

  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 127 
 

โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานทบทวน/เสนอรายชื่อคณะท างานปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการของหน่วยงาน  

มาท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 
2 หน่วยงานส่งคณะท างานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท ากระบวนงานการให้บริการของ

กรมประมง ตามหลักสูตรที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัด ซึ่งผู้เข้าสัมมนาทุกคนจะต้องมีเวลา 
เข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อย 80% 

3 ผลจากการเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1 คณะท างานของหน่วยงาน จะต้องจัดท าร่างกระบวนงานฯ  
ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงานส่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเวลาที่ก าหนด 

4 ผลจากการเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 2 คณะท างานของหน่วยงาน จัดท ากระบวนงานการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงานที่ก าหนดเสนอ ผอ.หน่วยงาน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5 หน่วยงานจัดส่งร่างตามข้อ 4 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วให้กลุ่มพัฒนาระบบริหารภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
เงื่อนไข : 

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะจัดสัมมนาการจัดท ากระบวนให้แก่หน่วยงาน จ านวนทั้งหมด  
2 ครั้ง จ านวน 5 วัน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 
กุมภาพันธ์ 2558 โดยที่ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมมนาจะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 80% (4 วัน) 

2. คณะท างานจัดท ากระบวนงานฯ ของหน่วยงาน จะต้องส่งงานภายในระยะเวลาที่วิทยากร
ก าหนด (ก าหนดวันที่จะจัดส่งตามมติในวันสัมมนาครั้งที่ 1) 

3. หน่วยงาน ส่งกระบวนงานฯ ดังกล่าว ที่ผ่านความเห็นชอบของ ผอ. หน่วยงาน ให้กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารภายในวันที่ 19 มีนาคม 2558 
 

หมายเหตุ : 
หากหน่วยงาน ส่งเอกสาร/หลักฐานช้ากว่าก าหนดจะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.1 คะแนน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางอัญชลี ตันติกุล โทรศัพท์ภายใน 14208 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ทุกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA3 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
การประเมินผลการบริหารงบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี  

กรณีที่ 1  หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวช้ีวัดโดยนับรวมกรณีท่ีมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีด้วย 

ตัวช้ีวัด สัดส่วนน้ าหนัก 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 50% 
ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 50% 

 

กรณีที่ 2  หน่วยงานไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 1 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด สัดส่วนน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 100% 
 
 
  

มิติภายใน 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 129 
 

ตัวช้ีวัด PA3.1 : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

หน่วยวัด :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย  : 
การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการ  

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเช่น กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กองวิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจะรวมงบประมาณของกอง/ศูนย์/สถานี โดยจะใช้
ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่  
30 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. 

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอด
งบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

เหตุผล :  
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้

การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเพ่ือให้สามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
= เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย  x 100 

                              วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่หน่วยงานได้รับ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 75 78 81 84 87 

เงื่อนไข : ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 87 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กองแผนงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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ตัวช้ีวัด PA3.2  : ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

ค าอธิบาย       : 
การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมเช่น กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจะรวมงบประมาณของกอง/ศูนย์/สถานี 
โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. 

การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ
หน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 หากมี 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอดงบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐาน
ในการค านวณ 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
= เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100 
 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ 

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

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 88 90 92 94 96 

เงื่อนไข : ก าหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 กองแผนงานด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจากระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม PA : กองแผนงาน 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย โทรศัพท์ภายใน 3508 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวชมัยพร ชูงาน โทรศัพท์ภายใน 3502 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: ทุกหน่วยงาน 
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กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 132 
 

ตัวช้ีวัด PA4  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม หมายถึง การที่  

ส่วนราชการสามารถจัดการไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัว อย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้  
 

ระดับคะแนน 
ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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โดยที ่:  

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ประขุมคณะท างานลดการใช้พลังงานของกรมเพ่ือท าจัดท า“แผนปฏิบัติการลดการ

ใช้ไฟฟ้า”และเสนอ“แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า”ให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
1 

2 สื่อสาร “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า”ให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

1 

3 3.1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ด้านไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 อย่างน้อย 2 ครั้ง 
3.2 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558 อย่างน้อย 2 ครั้ง 

0.5 
 
 

0.5 
4 4.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.5 

 4.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.5 

5 5.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  

0.5 

 5.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558  

0.5 
 
 

หมายเหตุ : 
การรายงานตามข้ันตอนต่างๆ จะต้องรายงานให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-

report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 หากเลยก าหนดจะ
ไม่ได้คะแนนในขั้นตอนนั้นๆ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม PA : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    : นางอัญชลี ตันติกุล โทรศัพท์ภายใน 14208 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ส านักงานเลขานุการกรม 
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ตัวช้ีวัด PA4.1  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานระดับกอง หมายถึง หน่วยงานที่อยู่

ภายในอาคารต่างๆของกรมประมง สามารถจัดการไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบกับปริมาณการใช้
ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เหตุผล : 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพ่ือเป็นตัว อย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

ตารางและสูตรการค านวณ :  

 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของพลังงาน 2ชนิด คือ 

1.  ด้านไฟฟ้า   
2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

 สูตรการค านวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน : 

1. ด้านไฟฟ้า 

ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 
 

  = ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2558 – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2555 x 100 
                     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2555 

 

โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้า หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร 
 

2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
ร้อยละของการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงที่ลดลง 
 

= ปริมาณการใช้น้ ามันปี 2558 – ปริมาณการใช้น้ ามันปี 2555 x 100 
ปริมาณการใช้น้ ามันปี 2555 

ก าหนดให้ ปริมาณการใช้น้ ามันหมายถึง จ านวนน้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะ
ของหน่วยงาน ที่เบิกจ่ายจากปั๊มน้ ามันของกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล โดยรวบรวมจ านวน
หน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของหน่วยงานทุกคันในแต่ละเดือน 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงาน

ทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 
5 ระดบัพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ประชุมคณะท างานลดการใช้พลังงานประจ าอาคารเพ่ือพิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของกรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยจะต้องระบุ 
1.ผู้รับผิดชอบในทุกกิจกรรม 
2.ผู้รับผิดชอบในการจดมิเตอร์ไฟ  
3.คณะท างานติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าอาคาร 
และแจ้งให้ส านักงานเลขานุการกรมทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

1 
 

2 2.1 สื่อสารแผนปฏิบัติการดังกล่าวตามมาตรการประหยัดพลังงานให้ทุก
หน่วยงานและบุคลากรภายในอาคารทราบและถือปฏิบัติอย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

2.2 ประชุมคณะท างานฯเพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างน้อย 2 ครั้ง(ไตรมาส 3 และ 4) 

0.5 
 

0.5 
 

3 3.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ส านักงานเลขานุการกรม ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน  12 
เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ส่งให้
ส านักงานเลขานุการกรมภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

0.5 

 3.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)และ
ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง(ลิตร)ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครบถ้วน 
12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ภายใน 5 
วันหลังจากท่ีได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้ 

0.5 
 

4 มีผลการค านวณด้านการใช้พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที่ก าหนด  
4.1 ด้านไฟฟ้า 
4.1.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
4.1.2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 ถึง 5 
4.1.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 5.1 ถึง 10 
4.2 ด้านน้ ามัน 
4.2.1 ปริมาณการใช้น้ ามันเพิ่มขึ้น 
4.1.2 ปริมาณการใช้น้ ามันลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 0 ถึง 5.000  
4.1.3 ปริมาณการใช้น้ ามันลดลงโดยอยู่ในช่วงร้อยละ 5.001 ถึง 10.000 
 
 
 

 
 
 

0 
0.25 
0.25 

 
0 

0.25 
0.25 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
5 4.1 มีผลการค านวณด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

ค านวณที่ก าหนด ปริมาณการใช้ลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป 
4.2 มีผลการค านวณด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ตามสูตรการค านวณที่ก าหนด ปริมาณการใช้ลดลงมากกว่าร้อยละ 10  
ขึ้นไป 

0.5 
 

0.5 
 

หมายเหตุ : 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะคิดเป็นรายอาคาร  
2. การค านวณปริมาณการใช้พลังงาน (ทั้งไฟฟ้าและน้ ามัน)ที่ลดลง คะแนนจะคิดเป็นบัญญัติไตรยางศ์

ตามค่าการค านวณท่ีได้ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเฉพาะอาคารที่ติดมิเตอร์ของการไฟฟ้าเท่านั้นส่วนมิเตอร์

ประจ าอาคารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารนั้นเป็นผู้รายงานให้ส านักงานเลขานุการกรมทราบ
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบใบแจ้งหนี้ค่าน้ ามันเฉพาะกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
เท่านั้น 

5. หากส่งเอกสาร/หลักฐานช้ากว่าก าหนด จะหักคะแนนวันละ 0.01 คะแนน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : ทุกหน่วยงาน (ยกเว้น ส านักงานเลขานุการกรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา

พันธุกรรมสัตว์น้ า) 
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ตัวช้ีวัด PA4.2  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

หน่วยวัด :  ขั้นตอน 

น้ าหนัก :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของกรม หมายถึง การที่  

ส่วนราชการสามารถจัดการไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี 
ผลการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 

เหตุผล: 
พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ท าให้
ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยลดอัตราการเพ่ิมความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติ
ให้หน่วยงานราชการด าเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เ พ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ 

พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ 
1. ด้านไฟฟ้า 
2. ด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน

เป็น 5 ระดับพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

1. ด้านไฟฟ้า 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้าน
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) 
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่สนพ. 
ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 2558ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

 
 

0.2500 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ

ค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการ
ค านวณที่สนพ. ก าหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี  EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2558ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มีค่าน้อย

กว่า-0.333ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 
 

 2.  ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงมีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้  
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 
2558) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558) ตามรูปแบบที่
สนพ. ก าหนด  

0.5000 

2 2.1 มีการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. ก าหนดได้แล้วเสร็จและครบถ้วน 12 เดือน 
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

0.2500 

 2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร ) ประจ าปี
งบประมาณ 2558ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
เดือนกันยายน 2558 

0.2500 

3 มีผลการค านวณ EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลการค านวณEUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ2558 ตาม

สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199 
 
 
 

0.0001 
- 

0.5000 
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ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

5 มีผลการค านวณEUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ2558 ตาม
สูตรการค านวณท่ีสนพ. ก าหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีที่ผลการค านวณค่าดัชนีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0  
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

หมายเหตุ :  
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ

คะแนนที่ 3, 4 และ 5 
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะน าไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพ่ือประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ด้านการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามสูตรการค านวณท่ี สนพ. ก าหนด มี

ค่าน้อยกว่า -0.333ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด : ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด : นางสาวอัจฉรา สุนทรอภิชาติ โทรศัพท์ภายใน 3101 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสาคร  ไหมคง โทรศัพท์ภายใน 7500 
หน่วยงานที่ด าเนินการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 140 
 

ตัวช้ีวัด PA5 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 

- เป็นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพ่ือเป็นการ  
ลดต้นทุนและลดความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้บริการผ่านเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐในการเชื่อมโยงรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

- เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการท างาน มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักให้มีประสิทธิภาพ มี
การบูรณาการกระบวนงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มี
ทั้งหมด 7 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงในการพัฒนา Online 
e-Government Service เพ่ือให้บริการภาครัฐและประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

น้ าหนักร้อยละ 2 

2. การจั ดท า ข้ อมู ล ของศู นย์ ปฏิ บั ติ ก า ร ระดั บกรม  (Department 
Operation Center: DOC) 

น้ าหนักร้อยละ 1 

3. การวางแผนใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางการ
เชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government 
Interoperability Framework : The e-GIF) 

น้ าหนักร้อยละ 2 

4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
ให้มีความม่ันคงปลอดภัย (Secure Intranet) 

น้ าหนักร้อยละ 1 

5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่าย
จัดเก็บข้อมูลภาครัฐ 

น้ าหนักร้อยละ 1 

6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น้ าหนักร้อยละ 1 
7. ระดับความส าเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ให้

ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
น้ าหนักร้อยละ 2 
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ตารางและสูตรการค านวณ : 

ประเด็นการวัด น้ าหนัก 
(W) 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

คะแนน 
ที่ได้ 
(SM) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 (W x SM) 

ประเด็นที่ 1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
ประเด็นที่ 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
ประเด็นที่ 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 (W3 x SM3) 
ประเด็นที่ 4 W4 1 2 3 4 5 SM4 (W4 x SM4) 
ประเด็นที่ 5 W5 1 2 3 4 5 SM5 (W5 x SM5) 
ประเด็นที่ 6 W6 1 2 3 4 5 SM6 (W6 x SM6) 
ประเด็นที่ 7 W7 1 2 3 4 5 SM7 (W7 x SM7) 

 ∑W1-7= 10  ∑(W1-7xSM1-7) 
 
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 
 
          หรือ 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถึง  น้ าหนักความส าคัญที่ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดขึ้นโดยผลรวมของน้ าหนักของทุก
ประเด็นเท่ากับ 10 

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส าเร็จตามเป้าหมายของแต่ละประเด็น 
1 – 7 หมายถึง ล าดับที่ของประเด็นที่ก าหนดขึ้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนนโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1  

 2 
3 
4 
5 

 
  

∑(W1-7 x SM1-7) 
∑W1-7 

(W1xSM1)+(W2xSM2)+(W3xSM3)+(W4xSM4)+(W5xSM5)+(W6xSM6)+(W7xSM7) 
W1 + W2 + W3 + W.4 + W5 + W6 + W7   

∑(W1-7 x SM1-7) 
∑W1-7 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม PA: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด: นายถาวร ทันใจ โทรศัพท์ภายใน 14221 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสรินดา เปลี่ยนแก้ว โทรศัพท์ภายใน 14222 
หน่วยงานที่ด าเนินการ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัด PA 5.1 :   ร้อยละความส าเร็จของการส ารองข้อมูลตามแผนการส ารองข้อมูลของหน่วยงาน 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้ าหนัก :   ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :   

ตามที่ หน่วยงาน ได้จัดท าแผนการส ารองข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการแต่งตั้ง
คณะท างานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบส ารองข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีอยู่ทั้งหมด และ
คัดเลือกข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือน ามาจัดท าแผนการส ารองข้อมูล วิเคราะห์
และคัดเลือกอุปกรณ์ส ารองข้อมูลและสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย จัดท าแผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ 
และเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ นั้น 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม
ประมง ในส่วนนโยบายการส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Policy)  และด าเนินการตาม
แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) อย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงาน ต้องด าเนินการส ารองข้อมูลตามแผน และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม ทดสอบการกู้คืนข้อมูล
หรือการน าข้อมูลที่ส ารองมาใช้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามปกติ เป็น
การป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อข้อมูลจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้บุกรุก หรือถูกท าลายจากไวรัส
คอมพิวเตอร์ และสามารถน าข้อมูลที่ส ารองไว้มาใช้งานกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละความส าเร็จของการส ารองข้อมูลตามแผนการส ารองข้อมูลของหน่วยงาน 
      =              จ านวนรายการข้อมูลตามแผนฯ ที่มีการส ารองข้อมูล             x 100 
             จ านวนรายการข้อมูลตามแผนส ารองข้อมูลทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ก าหนดเป้าหมายร้อยละของจ านวนรายการข้อมูลตามแผนส ารองข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  

โดยก าหนดช่วงการให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 70 80 90 100 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการ : 
1. หน่วยงาน ด าเนินการส ารองข้อมูลตามแผน 
2. หน่วยงาน ทดสอบการกู้คืนข้อมูลหรือการน าข้อมูลที่ส ารองมาใช้ พร้อมรายงานผลผู้บริหาร 

จ านวน 2 ครั้ง  
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เงื่อนไข :  
 กรณีท่ีมีการปรับปรุง/ทบทวนแผนส ารองข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะต้องเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
 
หลักฐาน :  

1. หนังสือแต่งตั้งคณะท างานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบส ารองข้อมูล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2558) 

2. แผนส ารองข้อมูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่เห็นชอบโดยผู้บริหาร  
3. หนังสือรายงานผลการส ารองข้อมูล 
4. หนังสือรายงานการทดสอบการกู้คืนข้อมูล หรือการน าข้อมูลที่ส ารองมาใช้  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  : นายจุฬ สินชัยพานิช โทรศัพท์ภายใน 13507 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางบุษบา นิวันติ โทรศัพท์ภายใน 4040-42 
 

หน่วยงานที่ด าเนินการ :   ทุกหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA6 : ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ
บุคคล 

หน่วยวัด  : ขั้นตอน 

น้ าหนัก : ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย  : 

การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลจากจากระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล (Goal 
Cascading Method) เพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเป้าหมายการท างานของตนเอง โดยจัดท าข้อตกลงที่
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวมถึงเกณฑ์การประเมินผล
ความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานเพ่ือให้เกิ ด
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ การก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทายอาจด าเนินการได้
โดย การเพ่ิมตัวชี้วัดที่มีมุมมองที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การเพ่ิมค้าเป้าหมายของการวัด การเพ่ิมความเข้มข้น
ของการวัดและการก าหนดค่าเป้าหมาย ฯลฯ พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และตัวชี้วัดที่ท้าทาย เพ่ือกระตุ้นให้พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนางาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดจากความส าเร็จในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับหน่วยงานลงสู่ระดับบุคคล โดย

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับดังนี้ 

 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

หน่วยงานและส่วนราชการ  
3 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทาย มากข้ึนทุก

รอบปี 
4 หน่วยงานมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
5 หน่วยงานมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

เงื่อนไข : ส่งรายงานผลการก าหนดเป้าหมายระดับบุคคลและหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การภายในหน่วยงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหา รภายใน 
5 ตุลาคม 2558 หากล่าช้ากว่าก าหนดจะถูกคะแนนวันละ 0.5 คะแนน 

 

หลักฐานการตรวจ/ประเด็นการพิจารณา : 
1. รายงานผลการด าเนินการก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Cell 3 การก าหนดเป้าหมายระดับ

บุคคล Individual Goal) 
2. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายถาวร ทันใจ โทรศัพท์ภายใน 14021 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นายอัครพล วรรณสุทธะ โทรศัพท์ภายใน 14221 
หน่วยงานที่ด าเนินการ  : ทุกหน่วยงาน 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
 
 
 
 
ระดับคะแนน 1 และ 2 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน  
 
ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(……………) 

         
            
            
            
            
หมำยเหตุ: 1. ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนลงสู่ระดับกลุ่มงำน 

2. ยกตัวอย่ำง 1 หน่วยงำน 
3. O หมำยถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมำยถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมำยถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
  

Cell 3 การก าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ชื่อกลุ่มงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

        
            
            
            
            
หมำยเหตุ: 1. ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนลงสู่ระดับกลุ่มงำน 

2. ยกตัวอย่ำง 1 หน่วยงำน 
3. O หมำยถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมำยถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมำยถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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ระดับที่ 3 การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น 
หน่วยงาน แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น 

    
    
    
    
    
    

หมำยเหตุ    ยกตัวอย่ำงหน่วยงำนที่มอบหมำยให้บุคลำกรได้รับกำรก ำหนดเป้ำหมำยให้ท้ำทำยยิ่งขึ้นเพ่ือประกอบค ำอธิบำยแนวทำง 
 

ระดับ  4 และ 5 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
(1) 

กิจกรรม/วิธีการ 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

ความถี่ 
(4) 

รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. การสื่อสาร       
         
      
      
 2. การติดตามตัวชี้วัด        
         
      
หมำยเหตุ: 1. ข้อมูลช่องที ่(1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4 

2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5 
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ตัวช้ีวัด PA7 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยวัด  :  ระดับ 

น้ าหนัก  :  ร้อยละ 10 

ค าอธิบาย :  
 พิจารณาจากการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 5 องค์ประกอบ 5 ได้แก่ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่น 
วัฒนธรรมคุณธรรม และคุณธรรมในการท างาน 

 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งการประเมินออกเป็น  2 
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

PA7.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

5 

PA7.2 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กรมประมง 

5 

รวม 10 
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ตัวช้ีวัด PA7.1 :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

หน่วยวัด  : ระดับ 

น้ าหนัก    :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย :  

พิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม

เป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 
2 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 
3 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
4 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 
5 ด าเนินกิจกรรมตามประเด็นค าถามที่ได้รับมอบหมาย และจัดส่งหลักฐานที่เก่ียวข้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 
 

เงื่อนไข : ส่งหลักฐานให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558  หากล่าช้ากว่าก าหนดจะถูก
คะแนนวันละ 0.1 คะแนน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายภวัตร คันธมธุรพจน์ โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นายเดชา ปรัชญารัตน์ โทรศัพท์ภายใน 3412 
หน่วยงานที่ด าเนินการ  : ทุกหน่วยงาน 
 
  



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัด PA7.2 :  ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมประมง 

หน่วยวัด   : ระดับ 

น้ าหนัก     :  ร้อยละ 5 

ค าอธิบาย  :  

ส านักงาน ป.ป.ท. จะพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมประมง โดยทุกหน่วยงานในกรมประมงจะได้รับคะแนนผลการประเมินเท่ากันทุกหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็น 5 ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ผลคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑     0-19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 
2 20-39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 

3 40-59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
4 60-79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
5   80-100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 

 

เงื่อนไข : ใช้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมประมงจาก
ส านักงาน ป.ป.ท. 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายภวัตร คันธมธุรพจน์ โทรศัพท์ภายใน 3315 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นายเดชา ปรัชญารัตน์ โทรศัพท์ภายใน 3412 
หน่วยงานที่ด าเนินการ  : ทุกหน่วยงาน 
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