
รายละเอียดตวัชี้วัดบงัคบัของผูบ้รหิาร 
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(1 ตลุาคม 2559 – 28 กุมภาพนัธ์ 2560) 
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเล 
หน่วยวัด :  ฟาร์ม 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 10 
คําอธบิาย 

ประสิทธิภาพของการผลิตกุ้งทะเลวัดจากปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล (เฉพาะกุ้งขาว) จากการเพาะเลี้ยงที่ได้
จากฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและมีการออกใบรับรองการกํากับการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ํา  โดยมีผลผลิต
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 
สูตรการคํานวณ  

1. ที่มาของผลผลิตกุ้งขาวรายเดือน 

 

โดยที่  
   = ประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวรายเดือน (ตัน/ลูกกุ้งล้านตัว) 
   = ผลผลิตกุ้งขาวในระบบMD center  
    =จํานวนลูกพันธ์ุกุ้งขาวในระดับMD center ที่ปล่อยย้อนหลัง 3 เดือน (ล้านตัว) 
2. รอบที่ 1 (ใช้ข้อมูล ต.ค. 59 - ก.พ. 60) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <4.78 4.78 – 5.28 5.29 – 5.79 5.80 – 6.30 >6.30 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง โทร. 6201 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มวิชาการ      โทร. 6504 
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนฟาร์มสตัว์น้ําทีไ่ด้รบัการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หน่วยวัด :  ฟาร์ม 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 10 
คําอธบิาย 

จํานวนฟาร์มสัตว์น้ําที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหมายถงึการดําเนินงานตรวจประเมิน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่กรมประมงให้การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานในปี 2560 ได้แก่ มาตรฐาน 
CoC,GAP,Safety Level,GAP ,มกษ.7401 7426 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ํา 
พ.ศ. 2557 สถานกักกันสัตว์น้ําและซากสัตว์น้ํา พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559ถึง 28 กุมภาพันธ์ 
2560 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ผู้รับผิดชอบ 

 1  2  3  4  5   

จํานวนฟาร์มสัตว์น้ําที่ได้รับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

<2,849 2,849 2,949 3,049 >3,049 กพช. 

 <799 799 849 919 >919 กพท 

 <299 299 309 319 >319 กพก 

 <49 49 54 59 >59 กพอ. 
 <89 89 94 99 >99 กพส 

 <8,043 8,043 8,243 8,443 >8,443 กพจ. 
 <2,009 2,009 2,059 2,109 >2,109 กปจ. 

 
หมายเหตุ  

1. กพช.คิดจากยอดรวมทั้งหมดของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2. กพก.คิดจากยอดรวมทั้งหมดของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง+ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่ได้รับ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. กพจ.คิดจากยอดรวมทั้งหมดของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ไม่รวม กพก.) 

 
สัตว์น้ําชายฝั่ง 
ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง โทร. 6201 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : นางสาวจุฑารัตน์ กิตติวานิช      โทร. 7100 
สัตว์น้ําจืด 
ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  โทร. 14403  
ผู้จดัเกบ็ตัวชี้วัด : นางสาวอัมพชุนี นวลแสง     โทร. 14402 
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนโรงงานที่ได้รบัการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หน่วยวัด :  โรงงาน 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 10 
คําอธบิาย 

จํานวนโรงงานที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหมายถึงการดําเนินงานตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน
ที่อยู่ในรอบการตรวจและมีกระบวนการผลิตภัณฑ์ที่กรมประมงให้การรับรองในช่วงเวลาที่ครบกําหนด โดยแต่ละ
โรงงานมีการประเมินต่างกัน แต่ไม่เกิน 1 ปีจากการตรวจประเมินล่าสุด จํานวน 307 โรงงาน ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1  2  3  4  5  

<๑๕1 151 ๑๕2 ๑๕3 >๑๕3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด  :  ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง โทร. 13102  
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : นางกิ่งเดือน สมจิตต์    โทร. 13402 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของใบรบัรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ที่
ออกไดภ้ายในระยะเวลาที่กาํหนด  
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 10 
คําอธบิาย 

ร้อยละของใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ที่ออกได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หมายถึง ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ที่ออก
ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 โดยมีระยะเวลามาตรฐานแล้วเสร็จ 4 กระบวนงานภายใน 85 วันทําการ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1  2  3  4  5  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90  ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
   โทร. 14510 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์  โทร. 14518 
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ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หน่วยวัด :  คะแนน 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 10 
คําอธิบาย 
 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผ่าน
การตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงานเดิม ก่อนการปรับโครงสร้างใหม่ของกรมประมง
(ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม, กองการเจ้าหน้าที่, กองคลัง, กองแผนงาน, กองประมงต่างประเทศ, กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา, สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์
น้ํา, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองกฎหมาย, กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง, สํานักงาน
ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร, กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด, กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กองบริหาร
จัดการด้านการประมง, กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ผลการประเมิน 1 2 3 4 5 
 

 
หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่ผู้บริหารย้ายจากกองเดิมไปกองใหม่ ให้นําผลคะแนนตามผู้บริหารไปที่กองใหม่ 
  2. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อกองใหม่ ให้นําผลคะแนนตามผู้บริหารไปที่กองใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้กํากับตัวชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร. 1101 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : นางอัญชลี ตันติกุล   โทร. 1119 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 :  ระดับความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) 
หน่วยวัด :  ขั้นตอน และความสม่ําเสมอในการรายงานผล 
น้ําหนัก:      ร้อยละ 15 
คําอธบิาย 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จในการแกไ้ขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมาย พิจารณาจากการดําเนินการแก้ไขปัญหาการ
ทําประมงผิดกฎหมายตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และ ๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ใน ๕ ประเด็นหลัก ๒๔ ประเด็นย่อยสําเร็จครบถ้วนแล้ว 
 ต่อมาผู้แทน EU ได้มาตรวจประเมินอีกครั้งระหว่างวันที่ ๑๓ มิถนุายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประเทศไทยได้มกีารประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขการทําประมงผิดกฎหมาย 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผู้บัญชาการศนูย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ) และได้จัดทํา Road map ในการแก้ไขปัญหา
ตามข้อเสนอแนะ โดยมีการปรับปรุง Road map อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการหารือกับสหภาพ
ยุโรปที่บรัสเซลล์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ๒๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 Road map ในการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย    กรมประมง เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ๒. ด้านการจัดการกองเรือประมงไทย   กรมเจ้าท่า เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ๓. ด้านการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทําประมง กรมประมง เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ๔. ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ    กรมประมง เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ๕. ด้านแรงงาน      กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ๖. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลัก 
 ๗. ด้านการเร่งรัดคดี     สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นเจ้าภาพหลัก 
ซึ่งในแต่ละด้านมีประเด็นย่อยที่จะต้องดําเนินการ และจดัทําแผนปฏิบัติการรองรับต่อไป โดยสหภาพยุโรปกําหนด
จะมาตรวจประเมินอีกครั้งประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
 Road Map ทีเ่กี่ยวข้องในส่วนที่กรมประมงรับผิดชอบ และนํามาประเมินผลเป็นตัวช้ีวัดสําหรับผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 
๑. Road Map ด้านกฎหมาย (รับผิดชอบโดย กองกฎหมาย, กองประมงต่างประเทศ) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย ดังนี้ 

๑.๑ การออกอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๒ การแก้ไข พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑.๓ การเข้าเป็นภาคี UNFSA 

 

๒. Road Map ด้านการตดิตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทาํการประมง (รับผิดชอบโดย กองบริหารจัดการ
เรือประมงและการทําการประมง และกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถา่ยสัตว์น้ํา) โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาระบบ VMS และ FMC 
๒.๒ การพัฒนาศูนย์ PIPO 
๒.๓ การควบคุมท่าเทียบเรอืประมง 
๒.๔ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมงไทยที่ไปทําการประมงนอกน่านน้ํา 
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๓. Road Map ด้านการตรวจสอบย้อนกลบั (รับผิดชอบโดย กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกอง
ควบคุมการค้าสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต) โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้ 

๓.๑ การตรวจสอบย้อนกลับ สัตว์น้ําในประเทศ 
๓.๒ การตรวจสอบย้อนกลับ สัตว์น้ํานําเข้า 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ๕๙ - ๒๘ ก.พ. ๖๐) รักษาสถานะใบเหลืองและวัดความสําเร็จในการจัดทํา Road map และ
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
ระดบัคะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

การดาํเนินงาน มี Road Map 
การดําเนินงาน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ตาม Road Map ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแสดงระยะเวลา
แล้วเสร็จ  

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ตาม Road Map ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแสดงระยะเวลา
แล้วเสร็จ และจัดส่ง
ข้อมูลถึง กบม.ภายใน
วันที่ ๕ มี.ค.๖๐ 

เอกสารหลกัฐานประกอบ 
๑. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯแก้ไขปัญหา ที่มีเรื่องการพิจารณาการจัดทํา Road Map 
๒. Road Map ทีผ่่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
๓. แผนปฏิบัติการตาม Road Map ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกําหนดเวลาแล้วเสร็จ โดยแสดง

ในรูป Gantt Chart 
- จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ (กบม.) 

 
รอบที่ ๒ (๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๐) รักษาสถานะใบเหลืองและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยเทียบเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานกับแผนการดําเนินงาน (จากรอบที่ ๑)  ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับคะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
ร้อยละของการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

< ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐-๙๕.๙๙ ๙๖.๐๐-๙๗.๙๙ ๙๘.๐๐-๙๙.๙๙ ๑๐๐ 

หมายเหต ุการประเมินผลรอบที่ ๒ อาจปรบัเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนได้ตามความเหมาะสม 
 
หน่วยงานรบัผดิชอบ  : กองกฎหมาย, กองประมงต่างประเทศ, กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการ
ประมง, กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ําและการขนถ่ายสัตว์น้ํา, กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกอง
ควบคุมการค้าสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 
 
ผู้กาํกบัตวัชี้วัด  : ผู้อํานวยการกองบรหิารจัดการทรพัยากรและกําหนดมาตรการ   โทร.  ๒๑๐๐ 
ผู้จดัเกบ็ตัวชี้วัด : นายเชดิศกัดิ์ ชูคง นกัวิชาการประมงชํานาญการ                   โทร. ๐๙๗ ๑๔๐๘ ๘๐๑ 
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ตัวชี้วัด 2.2   : ร้อยละของการดาํเนินการตามแผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 

หน่วยวัด :   ร้อยละ 

น้ําหนัก   :  ร้อยละ 15  

คําอธบิาย : 
 การดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน หมายถึง การที่หน่วยงานจัดทํา
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละช่วงเวลา และดําเนินการตามแผนที่กําหนด โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรบัรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจหรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน หรือเป็นการแจ้งข่าวเพ่ือเตือนหรือแจ้งมาตรการที่กําลังจะมีผลใช้บังคับและมีผลกระทบต่อ
ประชาชน ตลอดจนการชี้แจงแก้ข่าว แจ้งข่าวให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานหรือรัฐบาลจะ
ดําเนินการเรื่องใด อย่างไร มุ่งหมายจะแก้ปัญหาใด การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างไร ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความถูกต้องของข่าวสาร ความรวดเร็วทันต่อความจําเป็นที่จะให้ประชาชนมี
ความรับรู้ความเข้าใจ และการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาล โดยพิจารณาการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม  

การดาํเนินการ 

 ดําเนินการตามแบบ (ตัวอยา่ง) ที่แนบ  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

๑ ดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ต้ังไว้ ได้ไม่ครบถ้วนตามแผนที่ต้ังไว้ 
น้อยกว่า 100% 

๕ ดําเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ต้ังไว้ ได้ครบถ้วนตามแผนที่ต้ังไว้ ได้
ครบ 100% 

 

แหลง่ข้อมูล/วิธีการจดัเกบ็ขอ้มูล : 
1. กําหนดให้กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ของหน่วยงานที่มี
แผนงานกําหนดไว้  

2. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานที่มีแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่กําหนดไว้ 
ให้รายงานผลการปฏิบัติเป็นรายเดือน โดยจัดส่งให้กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สํานักงาน
เลขานุการกรม  ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

 

 
 
 
 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด : นายศิริพงษ์  พนาสนธิ์  เบอรต์ดิต่อ : 094 929 1619 /7710 
ผู้จดัเกบ็ข้อมูล      : นางสาวพรรณวิภา  ชินวิทย์  เบอรต์ดิต่อ : 090 960 8755 
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หน่วยงานทีด่าํเนนิการ :   
   1.  สํานักงานเลขานุการกรม 
   2.  กองกฎหมาย 

3.  สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ 
   4.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
   5.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
   6.  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
   7.  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
   8.  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
   9.  กองตรวจการประมง 
   10.  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
   11.  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง 
   12.  กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
   13.  กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
   14.  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
   15.  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
   16. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 :   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   

สินค้าเกษตรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน่วยวัด :         ขั้นตอน และความสม่ําเสมอในการรายงานผล 
น้ําหนัก :      ............. 
คําอธิบาย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจําปี 
2560หมายถึงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ ให้เป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมงภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2560 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี ้
ลําดบั การติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

ประจําปี 2560 
คะแนน 

1 จัดต้ังจุดเรียนรู้ด้านประมงในศูนย์ ฯ หลัก ภายในวันที่ 20 ก.พ. 60 1 
2 จัดต้ังศูนย์เครือข่ายด้านประมงจํานวน 3 ศนูย์ต่อ1ศูนย์หลักฯ ภายในวันที่ 10 มี.ค.

60 
2 

3 ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงให้เกษตรกรจํานวน 100 รายต่อศูนย์ ฯ หลัก ภายในวันที่ 
10 มี.ค. 60 

3 

 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความสม่าํเสมอในการรายงานผล  
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดไม่ครบทุกครั้ง 0 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งแต่ไม่ทนักําหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งและทันกําหนดทุกครั้ง 2 

 

เอกสารอา้งอิง : 1. สํานักงานประมงจังหวัดส่งข้อมูลการจัดต้ังจุดเรียนรู้ด้านประมงในศูนย์ ฯ หลัก ให้กอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 60 
  2. สํานักงานประมงจังหวัดส่งข้อมูลการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายด้านประมงจํานวน 3 ศูนย์ ต่อ       
1 ศูนย์หลกัฯ ให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายในวันที่ 13 มี.ค. 60 
  3. สํานักงานประมงจังหวัดส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรจํานวน 100 คนต่อศูนย์ ฯ หลักให้      กอง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายในวันที่ 13 มี.ค. 60 

4. เกณฑ์การให้คะแนนความสม่ําเสมอในการรายงานผล ตรวจจากเอกสารการรายงานผลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด โดยหน่วยงานต้องรายงานรอบเดือนละ 2 ครั้ง ครัง้ที่ 1 (ผลงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน - วันที่ 
13 ของเดือน) รายงานก่อนวันที่ 14 ของเดือน และครั้งที ่2 (ผลงานวันที่ 14 ของเดือน – ก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน) 
รายงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน 

5. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษรวบรวมข้อมูล และจัดส่งให้กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมง เป็นผู้ตรวจสอบเอกสาหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หาก
การรายงานผลล่าช้าตัดคะแนน 1 คะแนน ทุก ๆ 5 วัน 

6. ดําเนินการทั้ง 76 จังหวดั และกรุงเทพมหานคร 
 
 
ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด : ผู้อํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาประมง  โทรศพัท์  0 2558 0169 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง             โทรศัพท์ 0 2558 0169 
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 :   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ Zoning by Agri – map ประจําปี   

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน่วยวัด :      ขั้นตอน และความสม่ําเสมอในการรายงานผล 
น้ําหนัก:              ............. 
คําอธิบาย  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการZoning by Agri-map ประจําปี 2560หมายถึง ส่งเสริมอาชีพ
ด้านการประมงให้เกษตรกร ในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้ปรับเปลี่ยนมาจัดทําการเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่
เหมาะสมพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมงภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2560 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี ้
ลําดบั การติดตามโครงการZoning by Agri-mapประจําปี 2560 คะแนน 

1 คัดเลือกและรบัสมัครพร้อมจัดส่งรายชื่อเกษตรกร 1 
2 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรพร้อมพิกัดครบทุกรายสง่มาหลังวันที่ 15มี.ค.60 2 
3 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรพร้อมพิกัดครบทุกรายสง่มาก่อนวันที่ 15มี.ค.60 3 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความสม่าํเสมอในการรายงานผล  
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดไม่ครบทุกครั้ง 0 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งแต่ไม่ทนักําหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งและทันกําหนดทุกครั้ง 2 

 

 
เอกสารอา้งอิง : 1. สํานักงานประมงจังหวัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร ให้กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนา
ประมงโดยพิจารณาจากวันที่ลงรับหนังสือของ กอง ฯ 

2. เกณฑ์การให้คะแนนความสม่ําเสมอในการรายงานผล ตรวจจากเอกสารการรายงานผลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด โดยหน่วยงานต้องรายงานรอบเดือนละ 2 ครั้ง ครัง้ที่ 1 (ผลงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน- วันที ่
13 ของเดือน) รายงานก่อนวันที่ 14 ของเดือน และครั้งที ่2 (ผลงานวันที่ 14 ของดือน - ก่อนวันสิ้นเดือน1 วัน) 
รายงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน 

3. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมง เป็นผู้ตรวจสอบเอกสาหลกัฐานในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ หากการรายงานผลล่าช้าตัดคะแนน 1 คะแนน ทุก ๆ 5 วัน 
  4. ดําเนินการใน 31 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี นครนายก ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี พัทลุง 
สงขลา ยะลา หนองคาย เลย สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธร นครราชสีมา บุรรีัมย์ ชัยภูมิ เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร 
อุทัยธานี อุตรดิตถ์ พิจิตร 
  
 

 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด   : ผู้อํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาประมง      โทรศพัท์  0 2558 0169 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        : กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง                   โทรศัพท์ 0 2558 0169 
 
 
 



12 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.5  :   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
หน่วยวัด :   ขั้นตอน และความสม่ําเสมอในการรายงานผล 
น้ําหนัก  :           ............. 
คําอธิบาย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี 2560หมายถึง 
การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าสัตว์น้ําตามความเหมาะสมของตนเองเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ยกระดับมาตรฐานฟาร์ม พัฒนาสู่การตลาดโดยการบริหารจัดการของกลุ่มอย่างเหมาะสมพร้อมจัดส่งข้อมูลให้กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมงภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2560 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี ้
ลําดบั การติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจําปี 2560 คะแนน 

1 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกรทุกรายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่เข้าร่วม 1 
2 จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรทุกราย 2 
3 วางแผนการบริหารจัดการแปลงร่วมกับสมาชิกพร้อมส่งแผนฯ 3 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความสม่าํเสมอในการรายงานผล  
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดไม่ครบทุกครั้ง 0 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งแต่ไม่ทนักําหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งและทันกําหนดทุกครั้ง 2 

 

 
เอกสารอา้งอิง : 1. สํานักงานประมงจังหวัดส่งข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร รายงานผลการจัดฝึกอบรม และ
แผนการบริหารจัดการแปลง ฯ  ให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด / ชายฝั่ง ภายในเวลาที่กําหนด 

2. เกณฑ์การให้คะแนนความสม่ําเสมอในการรายงานผล ตรวจจากเอกสารการรายงานผลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด โดยหน่วยงานต้องรายงานรอบเดือนละ 2 ครั้ง ครัง้ที่ 1 (ผลงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน- วันที ่
13 ของเดือน) รายงานก่อนวันที่ 14 ของเดือน และครั้งที ่2 (ผลงานวันที่ 14 ของดือน - ก่อนวันสิ้นเดือน1 วัน) 
รายงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน 

3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด / ชายฝั่ง รวบรวมข้อมูล และจัดส่งให้กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์พัฒนาประมง เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากการ
รายงานผลล่าช้าตัดคะแนน 1 คะแนน ทุก ๆ 5 วัน 
  4. ดําเนินการใน 18 จังหวัด ได้แก่ ชลบุร ีเชียงราย กาฬสินธ์ุ นครศรีธรรมราช ตราด พะเยา 
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น สรุินทร ์นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว พิษณุโลก สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยโสธร 
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 
  
 

 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาประมง   โทร.  0 2558 0169 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง           โทร.  0 2558 0169 
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมงประจําปี 
                        งบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน่วยวัด :          ขั้นตอน และความสม่ําเสมอในการรายงานผล 
น้ําหนัก  :           ............. 
คําอธิบาย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจําปี 2560หมายถึง 
ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการแหล่งน้ําชุมชน โดยสํานักงานประมงจังหวัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด ดําเนินการคัดเลือกแหล่งน้ําชุมชน  แต่งต้ังคณะกรรมการธนาคาร ฯ จัดทําการบริหารจัดการแหล่งน้ํา
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดภายใน
วันที่ 10 มีนาคม 2560 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอน การบรหิารจดัการแหล่งน้ําชมุชน ประจาํป ี2558 คะแนน 

1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานคัดเลือกแหล่งน้ํา 1 
2 จัดต้ังคณะกรรมการแหล่งน้ําชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 2 
3 สํานักงานประมงจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกัน แนวทางการ

บริหารจัดการแหล่งน้ํา(กําหนดเงื่อนไข) 
3 

 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความสม่าํเสมอในการรายงานผล  
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดไม่ครบทุกครั้ง 0 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งแต่ไม่ทนักําหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งและทันกําหนดทุกครั้ง 2 

 

เอกสารอา้งอิง : 1. หลักฐานการพิจารณาประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 หน่วยงานปฏิบัติจัดส่งรายชื่อและข้อมูลพ้ืนที่แหล่งน้ําตามที่กําหนดภายในวันที่  

10 มีนาคม 2560 
ขั้นที่ 2 หน่วยงานปฏิบัติจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการแหลง่น้ําชุมชนตามแบบฟอร์มที่กําหนด

ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 
ขั้นที่ 3 หน่วยงานปฏิบัติจัดส่งแผนปฏิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ํา (กําหนด 

เงื่อนไข)ตามเวลาที่กําหนด ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 
 2. เกณฑ์การให้คะแนนความสม่ําเสมอในการรายงานผล ตรวจจากเอกสารการรายงานผลตาม

แบบฟอร์มที่กําหนด โดยหน่วยงานต้องรายงานรอบเดือนละ 2 ครั้ง ครัง้ที่ 1(ผลงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน - วันที่ 
13 ของเดือน) รายงานก่อนวันที่ 14 ของเดือน และครั้งที ่2 (ผลงานวันที่ 14 ของเดือน – ก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน) 
รายงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน 
   3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากการรายงานผลล่าช้าตัดคะแนน 1 คะแนน ทุกๆ 5 วัน 
  4. ดําเนินการใน 20 จังหวัด ได้แก่ ลําปาง เชียงราย ลําพูน ตาก พะเยา กําแพงเพชร อุตรดิถต์ 
สกลนคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครพนม บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร 
อํานาจเจริญ 

 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด : ผู้อํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาประมง        โทรศพัท์  0 2558 0169 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง                   โทรศัพท์ 0 2558 0169 
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ตัวชี้วัดที่ 2.7 : ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจําปี 2560 
หน่วยวัด :       ขั้นตอน และความสม่ําเสมอในการรายงานผล 
น้ําหนัก :         ............. 
คําอธิบาย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจําปี 2560หมายถึง การจัดอบรม 
เกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้ําอินทรีย์และจัดเก็บข้อมูลพ้ืนที่ของเกษตรกรและรายงานผลภายในเวลาที่กําหนด และ
เกษตรกรทุกรายมี่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าที่กําหนด พร้อมจัดส่งข้อมูลให้กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2560 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี ้
 
ลําดบั การติดตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจําปี 2560 คะแนน 

1 จัดฝึกอบรมเกษตรกรจํานวน 250 ราย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 1 
2 เกษตรกรทุกรายมีความรู้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 70 2 
3 เกษตรกรทุกรายมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 3 
 กําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความสม่าํเสมอในการรายงานผล  
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดไม่ครบทุกครั้ง 0 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งแต่ไม่ทนักําหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 
 มีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กําหนดทุกครั้งและทันกําหนดทุกครั้ง 2 

 

 
เอกสารอา้งอิง : 1. สํานักงานประมงจังหวัดส่งข้อมูลรายงานผลการอบรมเกษตรกร ให้กองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ โดยพิจารณาจากวันที่ลงรับหนังสือของ กองโครงการ ฯ 

2. เกณฑ์การให้คะแนนความสม่ําเสมอในการรายงานผล ตรวจจากเอกสารการรายงานผลตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด โดยหน่วยงานต้องรายงานรอบเดือนละ 2 ครั้ง ครัง้ที่ 1 (ผลงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน- วันที ่
13 ของเดือน) รายงานก่อนวันที่ 14 ของเดือน และครั้งที ่2 (ผลงานวันที่ 14 ของดือน - ก่อนวันสิ้นเดือน1 วัน) 
รายงานก่อนวันสิ้นเดือน 1 วัน 

3. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาหลักฐานใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หากการรายงานผลล่าช้าตัดคะแนน 1 คะแนน ทุก ๆ 5 วัน 
  4. ดําเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร สรุินทร์ เชียงใหม่ ตราด สมทุรปราการ พัทลงุ ยะลา 
นครศรีธรรมราช  
  
 
 

 

ผู้กาํกบัดแูลตวัชี้วัด  :  ผู้อํานวยการกองนโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาประมง    โทรศพัท์  0 2558 0169 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง        โทรศัพท์  0 2558 0169 
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
หน่วยวัด :  ร้อยละ 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 30 
คําอธิบาย 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสํานักงานประมงจังหวัด กอง/หน่วยงานเทียบเท่า/กลุ่มที่ขึ้นตรงกับอธิบดี 
ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจ่าย เช่น กองวิจัยและพัฒนา 
ประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จะรวมงบประมาณ
ของกอง/ศูนย์ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. 

• การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ 
หน่วยงานเทียบเท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
สูตรการคํานวณ : 

    K = x  x 100 
                                              y 

โดยที่    k = ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
    X = เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย 
    Y = วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับคะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ <39.00 39.00-40.99 41.00-42.99 43.00-44.99 > 45.00 

 

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้มีการกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) ร้อยละ 45 
 

เงื่อนไข : 
1) การคํานวณงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสํานักงานเลขานุการกรม ไม่รวมงบประมาณสําหรับ

ผู้บริหาร (อธิบดี และรองอธิบดี 3 ท่าน) งบประมาณของผู้เชี่ยวชาญ 
2) การคํานวณงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของกองตรวจราชการพิจารณาเฉพาะการเบิกจ่าย

งบประมาณของกองตรวจราชการกรมเท่านั้น ไม่นับรวมที่จัดสรรให้กับสํานักงานประมงจังหวัด 
3) วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับตัดยอด ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 (การโอน

ให้หน่วยงานหลังวันที่ 31 มกราคม 2560 จะนําไปคิดรวมกับหน่วยงานผู้เป็นคนโอนงบประมาณ) 
4) การคํานวณงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ฝากเบิกจ่ายกับหน่วยงานอื่นที่ ต้ังอยู่ 

ส่วนภูมิภาค พิจารณาการเบิกจ่ายของหน่วยงานต้นสังกัดรวมกับที่ฝากเบิกกับหน่วยงานอื่นในส่วนภูมิภาค  
เช่น กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําประมง พิจารณารายจ่ายภาพรวมของกองบริหารจัดการเรือประมง
และการทําประมงส่วนกลางรวมกับที่จัดสรรให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคแต่ฝากเบิกกับหน่วยงานอื่นของกรม
ประมงในส่วนภูมิภาค 
 

ผู้กํากับตัวชี้วัด :  ผู้อํานวยการกองแผนงาน    โทร.  3510 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ  โทร.  3501 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ/การบริการ 
หน่วยวัด :  ขั้นตอน 
น้ําหนัก :  ร้อยละ 10 
คําอธิบาย 
 ระดับความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ/การบริการ หมายถึง การที่หน่วยงานมี
ข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

 

ระดบัคะแนน 
ระดบัขัน้ของความสาํเร็จ (Milestone) 

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

โดยที่ : 
การประเมินผลรอบที่ ๑   

จัดทําแผนการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ/การบริการ 
 

ระดบัคะแนน รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1 เสนอชื่อการพัฒนานวัตกรรม 
2 แสดงหลักการและเหตุผลความจําเป็น 
3 แสดงถึงวัตถุประสงค์ 
4 แสดงแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
5 แสดงถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 

หมายเหตุ    การประเมินเป็นแบบขั้นบันได ต้องทําทุกขั้นตอน หากขั้นตอนใดไม่ได้ทําจะคิดคะแนนให้เพียง
ขั้นตอนก่อนหน้าเท่านั้น 
 
การประเมินผลรอบที่ ๒  
 ประเมินผลจากความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนที่เสนอไว้ในรอบที่ ๑  
 
 
ผู้กํากับตัวชี้วัด : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร. 1101 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : นางอัญชลี ตันติกุล   โทร. 1119 



แผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน 
 

หน่วยงาน.................................................................. 
 

ลําดับ เรื่อง* ประเด็น 
ความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 

(ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 
โทรทัศน์ 
(จํานวน) 

วิทยุ 
(จํานวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จํานวน) 

สารสนเทศ
ออนไลน์ 
(จํานวน) 

สื่ออื่นๆ* 
(จํานวน) 

กิจกรรม* 
(จํานวน) 

1. IUU Fishing     (2) (5) (10) (6) (3) แถลงข่าว 
(1) 

2. กฎหมายประมง           
3. การออกใบรับรอง/

ใบอนุญาตต่างๆ 
          

4. มาตรการปิดอ่าว           
5.            
 

หมายเหตุ* 

1. หัวข้อ “เรื่อง” ขอให้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็น Hot issue ตามตัวอย่างที่แนบ หรือหากหน่วยงานไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามตัวอย่าง ขอให้พิจารณาเรื่องที่เป็นนโยบายของกระทรวง เช่น 
ศพก. / แปลงใหญ่ / Zoning by Agri-Map / มาตรฐานสินค้าเกษตร / เกษตรอินทรีย์ / เกษตรทฤษฎีใหม่ / ธนาคารสินค้าเกษตร  เป็นต้น 

2. สื่ออื่นๆ ให้ระบุประเภทสื่ออื่นๆ เช่น สื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
3. กิจกรรม ให้ระบุประเภทกิจกรรม เช่น แถลงข่าว นิทรรศการ เป็นต้น  

 

ตัวอย่างแผน 
 

เรื่อง 
ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ..... ..... กันยายน 2560 รวม 

ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ ..        ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ ทีวี วิทยุ นสพ อื่นๆ 

1. IUU Fishing 1 1 1 1 0 1 1 0         1 1 1 1 2 5 10 10 
2. กฎหมายประมง                         
3. การออกใบรับรอง/

ใบอนุญาตต่างๆ 
                        

4. มาตรการปิดอ่าว                         
รวม                         

ตัวอย่าง 
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