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ล้ำดับ
ตัวชีวัด
เกณฑ์กำรให้คะแนน
น้ำหนัก
ที่
1
2
3
4
5
ตัวชีวัดบังคับ (ร้อยละ 10)
1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
< 83.00
83.00 - 85.99
86.00 - 88.99
89.00 -91.99
> 92.00
2
ประจาระดับหน่วยงาน (ยอดเงินจัดสรร ตัด ณ วันที่
13 ส.ค 64 ยอดการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่
20 ส.ค 64 เวลา 16.30 น.)

Isp

gps

2 ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (เงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ)

> 78.00

77.00 - 77.99

76.00 - 76.99

75.00 - 75.99

< 75.00

2

3 ร้อยละความสาเร็จของการผลิตพันธุ์สัตว์น้าเพื่อ
จาหน่ายเป็นไปตามแผน(เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้าอื่น ๆ)

< 84.99

85.00 - 89.99

90.00 - 94.99

95.00 - 99.99

>99.99

2

4 ร้อยละความสาเร็จของการใช้จ่ายเงินของงบเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์
น้าอื่น ๆ ตามแผนใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ

มากกว่าหรือเท่ากับ
85.00

ใช้จ่ายได้ร้อยละ
84.00-84.99

ใช้จ่ายได้ร้อยละ
83.00-83.99

ใช้จ่ายได้ร้อยละ
81.00-82.99

น้อยกว่า 81.00

2

< 10.00

10.1 - 15.0

15.1 - 20.0

20.1 - 25.0

> 25.0

2

5 ร้อยละความสาเร็จของการปลดงานวิจัยคงค้าง
ระหว่างปี 2551 - 2563
ตัวชีวัดตำมภำรกิจงำน (ร้อย 80)

1 ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัตงิ านกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์น้า (ตัด ณ 30 ส.ค 64)

จานวนพันธุ์สัตว์น้าที่ จานวนพันธุ์สัตว์น้าที่ จานวนพันธุ์สัตว์น้าที่ จานวนพันธุ์สัตว์น้าที่ จานวนพันธุ์สัตว์น้าที่
ดาเนินการผลิตตาม ดาเนินการผลิตตาม ดาเนินการผลิตตาม ดาเนินการผลิตตาม ดาเนินการผลิตตาม
แผน น้อยกว่าหรือ แผน ร้อยละ 85.00 - แผน ร้อยละ 90.00 - แผน แผนร้อยละ
แผน ร้อยละ 100
เท่ากับร้อยละ 84.99
89.99
94.99
95.00 - 99.99

6

2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ตรวจประเมินและ ตรวจประเมินและ ตรวจประเมินและ ตรวจประเมินและ ตรวจประเมินและ
รับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืด น้อยกว่าหรือ น้าจืด ร้อยละ 85.00 น้าจืด ร้อยละ 90.00 น้าจืด ร้อยละ 95.00 น้าจืด ร้อยละ 100
เท่ากับร้อยละ 84.99
- 89.99
- 94.99
- 99.99

6

3 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้าจืดไทย

จานวนพันธุ์สัตว์น้า จานวนพันธุ์สัตว์น้า จานวนพันธุ์สัตว์น้า จานวนพันธุ์สัตว์น้า
จืดไทยที่ดาเนินการ จืดไทยที่ดาเนินการ จืดไทยที่ดาเนินการ จืดไทยที่ดาเนินการ
ผลิตตามแผน น้อย ผลิตตามแผน ร้อยละ ผลิตตามแผน แผน ผลิตตามแผน ร้อยละ
กว่าร้อยละ 84.99
85.00 - 89.99
ร้อยละ 90.00 95 – 99.99
94.99
4 ความสาเร็จของเก็บและรวบรวมข้อมูลโครงการ
ส่งรายงานการ
ส่งรายงานการ
ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้า (CPUE) ใน
ดาเนินงานถูกต้อง
ดาเนินงานถูกต้อง
แม่น้าและแหล่งน้าขนาดใหญ่ของไทยเป็นไปตามแผน และครบถ้วนจานวน
และครบถ้วนจานวน
2 ครัง้ ภายในวันที่
3 ครัง้ ภายในวันที่
30 เดือนกันยายน
15 เดือนกันยายน
2564
2564

จานวนพันธุ์สัตว์น้า
จืดไทยที่ดาเนินการ
ผลิตตามแผนร้อยละ
100

6

ส่งรายงานการ
ดาเนินงานถูกต้อง
และครบถ้วนจานวน
3 ครัง้ ภายในวันที่
31 เดือนสิงหาคม
2564

6

5 ความสาเร็จของการเก็บและรวบรวมข้อมูลความยาว
ของชนิดสัตว์น้า (MSY) ในแหล่งน้าเป้าหมายเป็นไป
ตามแผน

-

-

-

6 ความสาเร็จของการเก็บและรวบรวมข้อมูลผลผลิต
สัตว์น้า (Logbook) ในแหล่งน้าเป้าหมายเป็นไปตาม
แผน

7 ความสาเร็จของการดาเนินโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
สัตว์น้าประจาถิ่น และสัตว์น้าหายากใกล้สูญพันธุ์ที่
ปฏิบัตไิ ด้ตามแผน (ถึง 30 ส.ค. 2564 ต้องได้ครบ
ตามแผนทั้ง 3 กิจกรรมย่อย)

< 85.00

85.00 - 89.99

90.00 -94.99

ส่งรายงานการ
ส่งรายงานการ
ดาเนินงานถูกต้อง ดาเนินงานถูกต้อง
และครบถ้วนเท่ากับ และครบถ้วนเท่ากับ
1 ครัง้ ภายในวันที่ 2 ครัง้ ภายในวันที่
31 เดือนสิงหาคม 31 เดือนสิงหาคม
2564 (เม.ย. - ส.ค. 2564 (เม.ย. - ส.ค.
64)
64)

6

ส่งรายงานการ
ส่งรายงานการ
ดาเนินงานถูกต้อง ดาเนินงานถูกต้อง
และครบถ้วนเท่ากับ และครบถ้วนเท่ากับ
1 ครัง้ ภายในวันที่ 2 ครัง้ ภายในวันที่
31 เดือนสิงหาคม 31 เดือนสิงหาคม
2564 (เม.ย. - ส.ค. 2564 (เม.ย. - ส.ค.
64)
64)

5

95.00 - 99.99

100

5

8 ระดับความสาเร็จในการจัดทาข้อมูลและรูปภาพ
เครือ่ งมือประมงน้าจืดสาหรับจัดทาหนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

9 ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศ
กรมประมงเรือ่ งการกาหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดู
สัตว์น้าจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน

รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานการจัดทา
ข้อมูลและรูปภาพ
เครือ่ งมือประมงน้า
จืดสาหรับจัดทา
หนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยแก่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อเสนอ
ต่อกรมประมงผ่าน
คณะกรรมการและ
คณะทางานจัดทา
หนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยเพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ภายในวันที่ 20
ส่งข้อมูลดัชนีความ
สมบูรณ์เพศของปลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2563 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2564
พร้อมภาพกิจกรรม
ภายในวันที่ 20 ส.ค.
2564

-

-

รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานการจัดทา
ข้อมูลและรูปภาพ
เครือ่ งมือประมงน้า
จืดสาหรับจัดทา
หนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยแก่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อเสนอ
ต่อกรมประมงผ่าน
คณะกรรมการและ
คณะทางานจัดทา
หนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยเพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ภายในวันที่ 18
ส่งข้อมูลดัชนีความ
สมบูรณ์เพศของปลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2563 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2564
พร้อมภาพกิจกรรม
ภายในวันที่ 18 ส.ค.
2564

-

-

รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานการจัดทา
ข้อมูลและรูปภาพ
เครือ่ งมือประมงน้า
จืดสาหรับจัดทา
หนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยแก่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อเสนอ
ต่อกรมประมงผ่าน
คณะกรรมการและ
คณะทางานจัดทา
หนังสือเครือ่ งมือ
ประมงของไทยเพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ภายในวันที่ 15
ส่งข้อมูลดัชนีความ
สมบูรณ์เพศของปลา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2563 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2564
พร้อมภาพกิจกรรม
ภายในวันที่ 15 ส.ค.
2564

5

5

10 ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมบริหารจัดการ
แหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM)

ส่งรายงานฉบับที่ 2
การดาเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน
โครงการฯ ภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม
2564

-

ส่งรายงานฉบับที่ 2
การดาเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน
โครงการฯ
ภายในวันที่
18 สิงหาคม 2564

-

ส่งรายงานฉบับที่ 2
การดาเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน
โครงการฯ
ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2564

5

11 ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมการติดตามผลจับ
สัตว์น้าในแม่น้าโขง ในเขตประเทศไทย

ส่งข้อมูลผลจับสัตว์
น้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วของทุก
เดือน และข้อมูล
สถานการณ์
ทรัพยากรประมง
จากการสอบถาม
ชาวประมง วันที่ 25
สิงหาคม 2564

ส่งข้อมูลผลจับสัตว์
น้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วของทุก
เดือน และข้อมูล
สถานการณ์
ทรัพยากรประมง
จากการสอบถาม
ชาวประมง หลังวันที่
22 สิงหาคม 2564

ส่งข้อมูลผลจับสัตว์
น้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วของทุก
เดือน และข้อมูล
สถานการณ์
ทรัพยากรประมง
จากการสอบถาม
ชาวประมง หลังวันที่
20 สิงหาคม 2564

ส่งข้อมูลผลจับสัตว์
น้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วของทุก
เดือนและข้อมูล
สถานการณ์
ทรัพยากรประมง
จากการสอบถาม
ชาวประมง หลังวันที่
18 สิงหาคม 2564

ส่งข้อมูลผลจับสัตว์
น้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้วของทุก
เดือน และข้อมูล
สถานการณ์
ทรัพยากรประมง
จากการสอบถาม
ชาวประมง ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม
2564

5

12 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านบัญชี ประจาปี 2564
เดือนกรกฎาคม
2564) บัตติ ามกฎหมายจ้างงาน
13 (ถึ
ร้องยละความส
าเร็จในการปฏิ

< 85.00

85.00 - 89.99

90.00 -94.99

95.00 - 99.99

100.00

5

ต่ากว่า 70

70 - 79

80 - 89

90 - 99

100

5

คนพิการ
14 ความสาเร็จในการดูแลเก็บรักษาสัตว์น้าของกลาง
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด

หน่วยงานมีการ
มอบหมายข้าราชการ
อย่างน้อย 1 ราย
ทาหน้าที่รับผิดชอบ
งานดูแลเก็บรักษา
สัตว์น้าของกลาง

จัดส่งรายงานผลการ
มอบหมายให้
จัดทาร่าง รายงาน แสดงหลักฐานการ
ดาเนินงารายเดือน
ข้าราชการ
สรุปผลการ
ดาเนินการข้อ 8 ข้อ
ครบทุกเดือน รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วม ดาเนินงานในรอบ 9 อย่างใดอย่างหนึ่ง
มีการเร่งรีบแก้ไข
ประชุมชี้แจงการ ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูล ให้ถูกต้อง เมื่อ
ดาเนินงานฯ
ส่งให้ วสจ.รวบรวม
ได้รับการทักท้วง
ภายในวันที่ 31 ส.ค
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5

15 ร้อยละความสาเร็จการบริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้า ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด

1

< 70.00

งำนที่ได้รับมอบหมำย (ร้อยละ 10)
ความสาเร็จการดาเนินโครงการ “ประมงอาสาพา
การเพาะพันธุ์/ปล่อย
ปลากลับบ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้าสาคัญของประเทศ” ด้วย
ลูกพันธุ์ดว้ ยชุด
ชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) อุปกรณ์เพาะฟักแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile
hatchery) ครบ
จานวน 2 พื้นที่ ครบ
จานวน 10-19.99
ล้านตัว

70.00 - 74.99

75.00 -79.99

80.00 - 84.99

> 85.00

5

การเพาะพันธุ์/ปล่อย
ลูกพันธุ์ดว้ ยชุด
อุปกรณ์เพาะฟักแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile
hatchery) ครบ
จานวน 2 พื้นที่ ครบ
จานวน 20-29.99
ล้านตัว

การเพาะพันธุ์/ปล่อย
ลูกพันธุ์ดว้ ยชุด
อุปกรณ์เพาะฟักแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile
hatchery) ครบ
จานวน 2 พื้นที่ ครบ
จานวน 30-39.99
ล้านตัว

การเพาะพันธุ์/ปล่อย
ลูกพันธุ์ดว้ ยชุด
อุปกรณ์เพาะฟักแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile
hatchery) ครบ
จานวน 2 พื้นที่ ครบ
จานวน 40-49.99
ล้านตัว

การเพาะพันธุ์/ปล่อย
ลูกพันธุ์ดว้ ยชุด
อุปกรณ์เพาะฟักแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile
hatchery) ครบ
จานวน 2 พื้นที่ ครบ
จานวน 50-60 ล้าน
ตัว

10

100

