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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
 

ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ความต้องการ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยง การแปรรูป การตลาด การบรรจุภัณฑ์ การท าการประมง การ
ส่งออก และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพประมงให้สามารถแข่งขันทางการค้า  
ศึกษา วิจัย วิเคราะห์  พัฒนาและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อ
กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย  ในรูปแบบ
การฝึกอบรม  สัมมนา  สาธิต  และรูปแบบอ่ืนๆ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล  จัดท าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล เพ่ือวางแผนและติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร และ 

ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 

กลุ่มงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตร 

กลุ่มงานติดตาม
ประเมินผล 

งานอ านวยการ 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
ความต้องการในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการเพาะเลี้ยง 
การแปรรูป การตลาด 
การบรรจุภัณฑ์        
การส่งออก และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประมง 
2.ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการประมงในรูปแบบ
การฝึกอบรมสัมมนาและ
อื่นๆ 
3.จัดเตรียม จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ และผลิตเอกสาร
ประกอบการอบรม
สัมมนา 
4.สร้างวิทยากรให้แก่
เกษตรกร 
5.งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1.ศึกษา ค้นคว้าวิจัย 
พัฒนาบุคลากรกรม
ประมง   
2.ก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคคลของ 
กรมประมง 
3.จัดฝึกอบรมให้บุคลากร
กรมประมงให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย 
4.ติดตามประเมนิผลแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใน
ภาพรวม 
5.งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย
เนื้อหาของหลกัสูตรที่ใช้
ในการฝึกอบรมสมัมนา  
รูปแบบ  วิธกีารและ
เทคนิคการฝึกอบรม  
2. ศึกษาปัญหาเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ฝึกอบรม 
3.พิจารณากลั่นกรองการ
ประชุม สมัมนา และ
ฝึกอบรมทีม่ี
บุคคลภายนอกเข้า
ร่วมกับส่วนราชการ 
4.พิจารณากลั่นกรองการ
คัดเลือกบุคลากรกรมฯ
เข้ารับการประชุม อบรม 
และสัมมนาที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก 
5.งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลส าเร็จของการ
ฝึกอบรมและสัมมนาใน
แต่ละหลักสูตรในระดับ
ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.ติดตามประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมประมง 
3.จัดท ารายงานแผน–ผล
การปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของส่วนฯ 
4.งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
1.งานอ านวยการ 
2.ด าเนนิการด้านธุรการ 
และสารบรรณ 
3.ด าเนนิงานด้าน
งบประมาณ การเงิน 
บัญชี และพัสดุ  และ
อื่นๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง 
4.ด าเนนิการด้านสถานที่ 
และยานพาหนะ 
5.สนับสนุนร่วม
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ 
6.งานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย 
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การพัฒนาบุคลากร 
 

ในปีงบประมาณ 2559 กรอบอัตราก าลังของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง แบ่งตามกลุ่มงาน 
รวม 5 กลุ่มงาน มีอัตราก าลังทั้งสิ้น 29 อัตรา  เป็นข้าราชการ 17  อัตรา พนักงานราชการ 11 อัตรา  และ
ลูกจ้างประจ า 1 อัตรา  โดยบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมา 
คือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 31.03 ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 - 2 
 

แผนภูมิท่ี 1 อัตราก าลัง 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 ระดับต าแหน่งอัตราก าลัง 
 

 
  

งานอ านวยการ 

กลุ่มงานตดิตามประเมนิผล 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร 

กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง 

1 

3 

3 

4 

6 

3 

3 

3 

2 

1 

ข้าราชการ(17)  

พนักงานราชการ(11) 

ลูกจ้างประจ า(1) 

7 

5 

1 

1 

3 
1 9 

1 1 1 

ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัตการ 
ปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

5 

13 

9 

1 1 1 
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 ระดับอาย ุเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 
37.93) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี (ร้อยละ 24.14) ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3 
 

แผนภูมิท่ี 3 ระดับอายุ    

 
 

 ระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี    
(ร้อยละ 58.62) รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 24.14) ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4 
  

แผนภูมิท่ี 4 ระดับการศึกษา 

        

 
 
 

อายุ 20 - 30  ปี 
อายุ 31 - 40  ปี 

อายุ 41 - 50  ปี 
อายุ 51  ปีขึน้ไป 

5 7 
6 

11 

จ านวน (คน) 

0 5 10 15 20

ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

5 

17 

7 

จ านวนคน 
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การพัฒนาบุคลากร 
 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการชี้ความส าเร็จในการท างานทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือก้าวไปสู่หน่วยงานแห่ง
การเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรต้องเป็นกระบวนการที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานได้  ดังนั้น  
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง โดยการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และให้มี     การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความรู้  (knowledge) คือ ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติราชการและความรู้

ความสามารถด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 

2. ด้านทักษะ (Skill) คือ การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญ หรือเชี่ยวชาญ 

ช านาญการพิเศษในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่พัฒนาสะสมประสบการณ์และการ

ฝึกฝน 

3. ด้านสมรรถนะ (Competency) คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลจากความรู้  ทักษะ และ

คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่นในองค์กร 

 ข้าราชการได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 พนักงานราชการได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น  คิดเป็นร้อย
ละ 100 และลูกจ้างประจ า คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5 

แผนภูมิท่ี 5 การพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

100 100 
100 ร้อยละ 
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แผนภูมิท่ี 6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

 
ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

จ านวนหลักสูตร จ านวนคน 
จ านวน 1 หลักสูตร 9 
จ านวน 2 หลักสูตร 13 
จ านวน 3 หลักสูตร 5 
  

 

เพ่ือให้การบริหารงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับระบบงบประมาณ
แบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานดังนี้ 

 

                   

                ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
       เป้าหมาย 

 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จ านวน 840 ราย  
ประกอบด้วย การฝึกอบรมข้าราชการ จ านวน 420 ราย 
                 การฝึกอบรมเกษตรกร  จ านวน 420 ราย 

 ประเมินผลระดับผลผลิต จ านวน 9 หลักสูตร  
 ประเมินผลระดับผลลัพธ์ จ านวน  2 หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จ านวน  2,648 ราย  

ประกอบด้วย การฝึกอบรมข้าราชการ จ านวน 1,803 ราย 
                 การฝึกอบรมเกษตรกร  จ านวน 845 ราย 

 ประเมินผลระดับผลผลิต จ านวน 14 หลักสูตร  
 ประเมินผลระดับผลลัพธ์ จ านวน  2 หลักสูตร  

 
 

100.00 

100.00 

100.00 
ด้านสมรรถนะ 

ด้านความรู้ 

ด้านทักษะ 

บุคลากรได้รับการพัฒนา 
ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมคนละ 2 หลักสูตร
รองลงมา คือ 1 หลักสูตร 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

ด้านที่มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
มากที่สุด คือ ด้านความรู้  
(ร้อยละ 100)   
รองลงมา คือ ด้านทักษะ 
 (ร้อยละ 100) 
และล าดับสุดท้าย คือ ด้านสมรรถนะ 
(ร้อยละ 100) 
ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6 
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 กลุ่มงานติดตามประเมินผล ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2559 ก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลระดับผลผลิต (output) 10 หลักสูตร หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นทุกหลักสูตร 
ตามตารางที่ 2  และประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome)  จากหลักสูตรที่ก าหนด 2 หลักสูตร คือ บริหารความขัดแย้ง  
และการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย   อย่างน้อย 3 เดือน หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น  โดยสอบถามจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับระดับประโยชน์ในการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ 
ด้วยแบบสอบถาม 5 ระดับ  (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) และให้คะแนน 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามล าดับ  
 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.  1.ร้อยละจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก ต่อการด าเนินงาน   

การพัฒนาบุคลากร   
 เป้าหมาย   ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 70.17 
 ประกอบด้วย  ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 62.29 

   เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 78.06 
2.ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมาย   ร้อยละ 60 

 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 92.25 
 ประกอบด้วย  ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 85.87 

   เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 99.62 
3.ร้อยละจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  (เฉพาะหลักสูตรที่ประเมินระดับผลลัพธ์ (outcome)  คือ  การบริหาร
ความขัดแย้ง   และการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย    

 เป้าหมาย   ร้อยละ 60 

 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75.05 
 ประกอบด้วย  ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

   เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 55.10 
 ส าหรับ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return of Investment: ROI)                      

 เป้าหมาย  จ านวน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย   

 ผลการด าเนินงาน  หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย พบว่า ROI  สูงถึง 71.96 %  

โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
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ส่วนที่ 2  

ผลการด าเนินงาน 
 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา 

การพัฒนา และสร้างหลักสูตร  

การตดิตามประเมนิผลการฝึกอบรมในระดับผลผลติ 

และระดับผลลัพธ ์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล  
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 

 

 ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงเป็นหน่วยงานที่บทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ทั้งของกรมประมง และบุคคลภายนอก ให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ให้ปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินการสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา 
 2.2 การพัฒนา และสร้างหลักสูตร  
 2.3 การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ในระดับผลผลิต และระดับผลลัพธ์ 
 2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมประมง  
 2.5 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 

  

2.1 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา 
การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร จ านวน 18 หลักสูตร 

อบรม 41 ครั้ง มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 2,648 ราย  แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะการท างาน  
จ านวน 11 หลักสูตร 1,803 คน และด้านสมรรถนะเฉพาะทาง จ านวน 7 หลักสูตร 845 คน  ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนาของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวนรวม 

ครั้ง วัน คน 

การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการท างาน 

1 การบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 1 3 50 

2 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปี59 2 6 102 

3 การจัดท ากฎหมายประมงล าดับรอง แทนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ประมง   

1 2 35 

4 ทักษะการเขียนหนังสือข้าราชการ (ทางไกล) 1 30 192 

5 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (4 ภาค) 4 12 485 

6 โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ใช้เงิน สศภ.+กทป. 

1 1 227 

7 การเป็นข้าราชการที่ดีส าหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ใช้เงิน กทป. 

5 15 76 

8 ข้าราชการบรรจุใหม่(e - learing) 11 90 248 

9 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (ส่วนกลาง) 1 3 113 

10 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (ส่วนภูมิภาค) 
ใช้เงิน กตร. 

1 3 219 

11 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ใช้เงิน กวท. 

1 5 56 

ภาพรวมด้านสมรรถนะการท างาน 29 170 1,803 

การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะเฉพาะทาง 
12 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น 1 2 61 

13 หลักสูตรการผลิตอาหารปลาสวยงาม 1 2 54 

14 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย 1 3 61 

15 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ า 5 10 224 

16 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปูทะเล 1 2 39 

17 หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชก าหนดการ
ประมงพ.ศ.2558 ใช้เงิน กผง. 

1 1 127 

18 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(เกษตรกร)  ใช้เงิน สคภ. 

2 4 279 

ภาพรวมด้านสมรรถนะเฉพาะทาง 12 24 845 

ภาพรวมทั้งส่วนฯ 41 194 2,648 
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2.2. การพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม  
ก าหนดเป้าหมาย 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตร จ านวน 4 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

สร้างและพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 25)   
คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น 
 

การขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม  
ก าหนดเป้าหมาย 

ขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม จ านวน 600 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

ขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม จ านวน 558 หลักสูตร 
 

การลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ก าหนดเป้าหมาย 

ขออนุมัติบุคลากรลาศึกษาต่อภายในประเทศ จ านวน 3 คน 
ผลการด าเนินงาน 

ขออนุมัติบุคลากรลาศึกษาต่อภายในประเทศ จ านวน 5 คน 
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2.3 การติดตามประเมนิผลโครงการฝึกอบรม 
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม มี 2 ระดับ ประกอบด้วย การประเมินผลระดับผลผลิต (output) 

และการประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) โดยก าหนดเป้าหมายไว้ 
เป้าหมาย   ระดับผลผลิต (output) จ านวน 9 หลักสูตร จ านวน 790 คน 

   ระดับผลลัพธ์ (outcome) จ านวน 2 หลักสูตร  
ผลการด าเนินงาน ระดับผลผลิต (output) จ านวน 15 หลักสูตร จ านวน  1,924 คน 

   ระดับผลลัพธ์ (outcome) จ านวน 2 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 100.00)   
ซึ่งการประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) ได้มีการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return of 
Investment : ROI) จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ROI สูงถึง 76.96 % 
 

การประเมินผลระดับผลผลิต 
ด้านสมรรถนะการท างาน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. การบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ปี59 
4. กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (4ภาค) 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ (ทางไกล) 
6. การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2559 
7. การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประมง ปีงบประมาณ 2559 
8. การเป็นข้าราชการที่ดี ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติทดลองหน้าที่ราชการของกรม

ประมง ประจ าปี 2559 
9. การจัดการประมงแนวใหม่ ประจ าปี 2559 

ด้านสมรรถนะเฉพาะทาง 
10. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น 
11. หลักสูตรการผลิตอาหารปลาสวยงาม 
12. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย 
13. หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ า 
14. การเพาะเลี้ยงปูทะเล 
15. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การประเมินผลระดับผลลัพธ ์
1. การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย                                  ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2559 
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2.4 การพัฒนาบุคลากรกรมประมง 
 การด าเนินงานที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กรกฎาคม 2559) 
ตามการเชื่อมโยงของแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะการพัฒนาของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556 – 2558 
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
พ.ศ. 2557 – 2559  โดยสรุปได้ดังนี้ 

บุคลากรกรมประมง มีจ านวนทั้งสิ้น 7,589 ราย  เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของกรม
ประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 3,933 ราย (ร้อยละ 51.83) ของบุคลากรทั้งหมด โดยแบ่ง
ออกเป็น 

   ข้าราชการ มีจ านวนทั้งสิ้น 2,767 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของกรม
ประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 2,218 ราย (ร้อยละ 80.16) ของข้าราชการทั้งหมด 

   พนักงานราชการ มีจ านวนทั้งสิ้น 3,556 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน
ของกรมประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก  จ านวนทั้งสิ้น 1,388 ราย (ร้อยละ 39.03) ของพนักงานราชการทั้งหมด 

 ลูกจ้างประจ า มีจ านวนทั้งสิ้น 1,266 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของ       
กรมประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 327 ราย (ร้อยละ 25.83) ของลูกจ้างประจ าทั้งหมด 
ตามตารางท่ี 3 และแผนภูมิที่ 7 

ตารางท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรกรมประมงจ าแนกตามประเภท 

ประเภท การพัฒนาบุคลากรกรมประมง (คน) ร้อยละ 
แผน ผล 

ข้าราชการ 2,767 2,218 80.16 
พนักงานราชการ 3,556 1,388 39.03 
ลูกจ้างประจ า 1,266 327 25.83 

ภาพรวม 7,589 3,933 51.83 

ข้อมูลแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ณ วันที่ 23 ก.ย. 58 
 

แผนภูมิท่ี 7  การพัฒนาบุคลากรกรมประมงจ าแนกตามประเภท 

 
0 1,000 2,000 3,000 4,000

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ข้าราชการ 
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ผล 
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 เมื่อพิจารณาตามหน่วยงาน  พบว่า หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุด คือ        
กองแผนงาน (ร้อยละ 97.56) รองลงมา คือ ราชการบริหารส่วนกลาง (ร้อยละ 94.65)  และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  (ร้อยละ 94.83)  ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมน้อย
ที่สุด คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (ร้อยละ 32.23)  ตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 8 
 

ตารางที่ 4 การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน บุคลากรกรมประมง (คน) ร้อยละ 
จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่เข้ารับ 
การพัฒนา 

1.ราชการบริหารส่วนกลาง(กตน. กพร. กอว. กตร. กผช.) 46 44 95.65 
2.ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 69 59 85.51 
3.กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) 44 37 84.09 
4.กองคลัง (กค.) 67 62 92.54 
5.กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) 281 193 68.68 
6.กองประมงต่างประเทศ (กปต.) 39 31 79.49 
7.กองแผนงาน (กผง.) 41 40 97.56 
8.กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (กอส.) 80 73 91.25 
9.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  (ศสส.) 58 55 94.83 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า (สพก.) 140 67 47.86 
11.กองบริหารจัดการด้านการประมง (กจป.) 875 654 74.74 
12.กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (กทป.) 545 311 57.06 
13.กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กพช.) 1,094 520 47.53 
14.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) 532 272 51.13 
15.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (กพจ.) 2,085 672 32.23 
16.ส านักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) 1,593 843 52.92 

ภาพรวม 7,589 3,933 51.83 
 
หมายเหตุ 
กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง ยังอยู่ใน กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
กองกฎหมาย ยังอยู่ใน กองบริหารจัดการด้านการประมง 
ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ยังอยู่ใน กองพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
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แผนภูมิท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

 
  

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

(กตน. กพร. กอว. กตร. กผช.) 

(สลก.) 

(กกจ.) 

(กค.) 

(กตส.) 

(กปต.) 

(กผง.) 

(กอส.) 

(ศสส.) 

(สพก.) 

(กจป.) 

(กทป.) 

(กพช.) 

(กพท.) 

(กพจ.) 

(สนง.ปจ.) 

95.65 

85.51 

84.09 

92.54 

68.68 

79.49 

97.56 

91.25 

94.83 

47.86 

74.74 

57.06 

47.53 

51.13 

32.23 

52.92 

ร้อยละ 
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 กรมประมงได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรและและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะต่างๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โดยใน
ปีงบประมาณ 2559   มีหลักสูตรทั้งสิ้น 355 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสมรรถนะ 8 ด้าน ตามตารางที่ 5 และ
แผนภูมิที่ 9  
 

ตารางท่ี 5 การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามสมรรถนะ           

สมรรถนะ จ านวน 
(หลักสูตร) 

จ านวน 
(รุ่น) 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านนโยบายและแผน 27 31 109 887 8.75 

2. ด้านการบริหารจัดการ 74 75 454 1,452 14.33 

3. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 112 141 459 3,907 38.56 

4. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   57 68 119 2,146 21.18 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 32 85 138 1.36 

6. ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 5 8 45 374 3.69 

7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 39 39 72 978 9.65 

8. ด้านภาษา 12 12 59 250 2.47 

ภาพรวม 355 406 1,402 10,132 100.00 
 

 

แผนภูมิที่ 9  การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามสมรรถนะ 
 
 

 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติ… 

ด้านภาษา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการ… 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ… 

8.75 

14.33 

38.56 

21.18 

1.36 

3.69 

9.65 

2.47 

ร้อยละ 

สมรรถนะด้านทีม่ีบุคลากรพัฒนา    
มากทีสุ่ด คือ ด้านวชิาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง จ านวน  3,907 คน  
(ร้อยละ 38.56)   
รองลงมา คือ ด้านวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติทัว่ไป 
จ านวน  2,146 คน (ร้อยละ 21.18)  
และล าดับสุดท้าย คือ  
ด้านเทคโนโลยกีารประมง 
จ านวน 138 คน (ร้อยละ 1.36) 
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 กรมประมงได้ด าเนินการพัฒนาบุคคลภายนอก และ เกษตรกร ที่จัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน
กรมประมง ในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ และทักษะในด้านการประมง ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น  โดยในปีงบประมาณ 2559  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  504 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสมรรถนะ  4  ด้าน 
ตามตารางที่ 7 และแผนภูมิที่ 10  

ตารางที่ 7 การพัฒนาบุคคลภายนอก และเกษตรกรจ าแนกตามสมรรถนะ  
สมรรถนะ จ านวน 

(หลักสูตร) 
จ านวน 
(รุ่น) 

จ านวน 
(วัน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านนโยบายและแผน 46 79 99 4,743 7.93 

2. ด้านการบริหารจัดการ 25 40 67 2,336 3.90 

3. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 135 350 497 15,361 25.67 

4. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   286 780 931 36,508 61.01 

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 12 21 39 892 1.49 

ภาพรวม 504 1,270 1,633 59,840 100.00 

 

แผนภูมิที่ 10  การพัฒนาบุคคลภายนอก และเกษตรกรจ าแนกตามสมรรถนะ

 
 

 
ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2559 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

7.93 

3.90 

25.67 

61.01 

1.49 

ร้อยละ 

สมรรถนะด้านทีม่ีบุคคลภายนอก 
และ เกษตรกรพฒันามากทีสุ่ด คือ 
ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัติทัว่ไป 
จ านวน  36,508 คน  (ร้อยละ 61.01)   
รองลงมา คือ ด้านวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง 
จ านวน  15,361 คน (ร้อยละ 21.18)  
และล าดับสุดท้าย คือ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการ
พฒันาคุณภาพชีวติ 
จ านวน 892 คน (ร้อยละ 1.49) 
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2.5 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
  

การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plans : IDP) 
      การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  ได้ก าหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2552 – 2556 ของส านักงานข้าราชการพลเรือน และมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ พ.ศ.2558 – 
2561 ซึ่งกรมประมงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้      
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง  พ.ศ. 2557 – 2559 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ปฏิบัติงานน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของแต่ละคน              
และหน่วยงาน 
ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 กรมประมงได้ด าเนินการ 

1. รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลปี 2559 
2. หน่วยงานประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือใช้ในการพัฒนา

บุคลากร ในปีงบประมาณ 2559 
3. สรุปข้อมูลบุคลากรด้านความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าเป็นข้อมูลไปประกอบ       

การจัดท าแผนการพัฒนา และให้ตรงกับความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล และหน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคลปี 2559 
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกรมประมง จ านวน 22 หน่วยงาน 6,935 คน เป็น

บุคลากรส่วนกลาง จ านวน 5,463 คน ส่วนภูมิภาค จ านวน 1,472 คน พบว่า ได้จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
จ านวน 12,302 เรื่อง บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 10,574 เรื่อง (ร้อยละ 85.95) ของ
แผนที่ก าหนดไว้ทั้งหมด  และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 1,728 เรื่อง 
(ร้อยละ 14.05)  โดยแบ่งออกเป็น 

  

 ข้าราชการ   
ข้าราชการกรมประมง จ านวน 2 ,632 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) จ านวน 5,469 เรื่อง 

สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 4,761 เรื่อง (ร้อยละ 87.05)  และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 708 เรื่อง  (ร้อยละ 12.95) โดยแบ่งออกเป็น  

1. ข้าราชการส่วนกลาง จ านวน 1,534 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 3,173 เรื่อง 
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 2,618 เรื่อง (ร้อยละ 82.51) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 555 เรื่อง  (ร้อยละ 17.49) 

2. ข้าราชการส่วนภูมิภาค จ านวน  1,098 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 2,296 เรื่อง 
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 2,143 เรื่อง (ร้อยละ 93.34) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 153 เรื่อง  (ร้อยละ 6.66) 
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 พนักงานราชการ 
พนักงานราชการกรมประมง จ านวน 3,180 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 5,260 เรื่อง 

สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 4,487 เรื่อง (ร้อยละ 85.30)  และเกิดช่องว่าง (gab)    ในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 773 เรื่อง  (ร้อยละ 14.70) โดยแบ่งออกเป็น 

1. พนักงานราชการส่วนกลาง จ านวน 2,917 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 4,782 
เรื่อง สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 4,038 เรื่อง (ร้อยละ 84.44) และเกิดช่องว่าง (gab) ใน
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 744 เรื่อง  (ร้อยละ 28.19) 

2. พนักงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน  263 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 478 เรื่อง 
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 449 เรื่อง (ร้อยละ 93.93) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 29 เรื่อง  (ร้อยละ 6.07) 

 

 ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างประจ ากรมประมง จ านวน 1,123 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 1,573 เรื่อง 

สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 1,326 เรื่อง (ร้อยละ 84.30)  และเกิดช่องว่าง (gab)    ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 247 เรื่อง  (ร้อยละ 15.70) โดยแบ่งออกเป็น   

1. ลูกจ้างประจ าส่วนกลาง จ านวน 1,012 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 1,392 เรื่อง 
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 1,156 เรื่อง (ร้อยละ 83.05) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 236 เรื่อง  (ร้อยละ 16.95) 

2. ลูกจ้างประจ าส่วนภูมิภาค จ านวน  111 คน จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จ านวน 181 เรื่อง 
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 170 เรื่อง (ร้อยละ 93.92) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 11 เรื่อง  (ร้อยละ 6.08) ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 6 และแผนภูมิ
ที่ 10 
 

ตารางที่ 6 การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

ประเภท 
บุคลากรกรมประมง 

(คน) 
จ านวน (เรื่อง/ร้อยละ) 

ต้องการพัฒนา ได้รับการพัฒนา ช่องว่างการพัฒนา 
ข้าราชการ 2,632 5,469 4,761 708 
พนักงานราชการ 3,180 5,260 4,487 773 
ลูกจ้างประจ า 1,123 1,473 1,326 247 

ภาพรวม 6,935 12,302 10,574 1,252 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 
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แผนภูมิที่ 10  การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 

 
 หน่วยงานที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ร้อยละ 100  มีจ านวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ได้แก่      
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานเลขานุการกรม กองตรวจราชการ กองแผนงาน    
กองประมงต่างประเทศ กองบริหารจัดการประมง กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองกฎหมาย 
กองผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
หน่วยงานที่เกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนามากที่สุด คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (ร้อยละ 72.75) 
และส านักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ร้อยละ 33.33)                                                   
                                                                        ข้อมูล ณ  22 กันยายน 2559 

 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

5,469 

5,260 

1,473 

4,761 

4,487 

1,326 

708 

773 

247 

GAPไม่ได้รับการพัฒนา (เร่ือง) 

ผลได้รับการพัฒนา (เร่ือง) 

แผนต้องการพัฒนา (เร่ือง) 
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ส่วนที่ 3  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ส่วนท่ี 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 ในปีงบประมาณ 2558 ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ได้รับงบประมาณตาม พรบ. ในการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น จ านวน  5,210,000.00 บาท  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการประมง และได้รับเงินงบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,968,850.00 บาท     
ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 7 
 

แผนภูมิที่ 7 แผนงานงบประมาณที่ได้รับ 

 

8% 2% 

13% 

77% 

แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้  

แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

แผนงานสร้างอาชีพและรายได้ที่ ม่ันคงและยั่งยนืแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
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  โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน 6,754,201.98 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.92 ในการใช้
จ่ายงบประมาณแยกออกเป็นกลุ่มงาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 8 
 

ตารางท่ี 3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง    หน่วย:บาท 

กลุ่มงาน งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ร้อยละ 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,607,000.00 1,509,793.50 93.95 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4,282,030.00 4,281,060.95 99.98 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 169,000.00 59,760.00 35.36 

กลุ่มงานติดตามประเมินผล 231,000.00 230,999.46 98.49 

งานอ านวยการ 679,820.00 672,588.07 98.94 

รวม 6,968,850.00 6,754,201.98 96.92 

ยอดคงเหลือ 214,648.02 3.08 
 

 
แผนภูมิที่ 8   การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

งานอ านวยการ 

กลุ่มงานติดตามประเมินผล 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 

672,588.07 

230,999.46 

59,760.00 

4,281,060.95 

1,509,793.50 

679,820.00 

231,000.00 

169,000.00 

4,282,030.00 

1,607,000.00 

แผน (บาท) ผล (บาท) 
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม 
 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการยกเลิกเข้ารับการฝึกอบรมในเวลากระชั้นชิด ท าให้ในบางหลักสูตรมีจ านวน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย 

2. หน่วยงานได้จัดส่งบุคลากรคนเดิม หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการก าหนดเข้ารับการ 
ฝึกอบรม จึงท าให้หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่โครงการก าหนด 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านมักจะอ้างว่าติดราชการอ่ืนท าให้มาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ทันในวันแรก
หรือเดินทางกลับก่อนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม หรือบางท่านเดินทางมาแต่ไม่เข้ารับการฝึกอบรม ท าให้การ
ฝึกอบรมบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านได้น าผู้ติดตาม (ญาติ) พนักงานขับรถยนต์เดินทางมาด้วยท าให้มีปัญหา
ในการจัดที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

5. หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมประมง มีการเร่งด าเนินการจัดฝึกอบรมในเวลาเดียวกันท าให้ประสบปัญหา 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอ่ืน ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กลุ่มงานฯ 
จัดได ้

6. วิทยากรที่สังกัดกรมประมงบางท่านมีภารกิจความรับผิดชอบมาก จึงท าให้ประสบปัญหาวิทยากรไม่
ว่างจึงต้องหาวิทยากรท่านอื่นแทนในเวลากระชั้นชิด 

7. งบประมาณในการใช้จ่าย อัตราค่าห้องพัก ค่าอาหาร ฯลฯ ของโรงแรมสูงขึ้น ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
เลือกสถานที่จัดฝึกอบรม ส่งผลให้ความพึงพอใจน้อยในในเรื่องสถานที่ฝึกอบรมเมื่อเปรียบ เทียบกับ
องค์ประกอบอื่น  

8. การจ่ายค่าที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนวันเข้าอบรมไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากงบประมาณมี
จ ากัด (บางจังหวัดต้องการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก) 

9. อัตราก าลังของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดหายไป 1 อัตรา เนื่องจากถูกขอไปปฏิบัติราชการหน้าที่
อ่ืนท าให้อัตราก าลังของกลุ่มไม่เพียงพอ 
 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม 
 

1. หน่วยงานที่จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมควรคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

2. ในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงานควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนรับผิดชอบงานของ 

เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปก่อน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผล 
 

1. การสร้างเครื่องมือการประเมินผลมีเวลาจ ากัด การจัดฝึกอบรมในช่วงเวลาเดียวกันหลายหลักสูตร จึงท า

ให้การสร้างเครื่องมือประเมินผลมีเวลาจ ากัด จึงส่งผลให้การติดตามประเมินผลขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2. กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก และมีความหลากหลาย การประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องด าเนินการประเมินมีจ านวนมาก และมีความหลากหลายของกลุ่ม ส่งผลให้เก็บรวบรวม

ข้อมูลมีความล่าช้า ท าให้ต้องเร่งรัดสรุปผลการประเมินให้เสร็จ ทันก าหนดเวลา  

3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) ค่อนข้างสั้น ในช่วงปลายปีงบประมาณ 

2558 มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเป็นจ านวนมาก กลุ่มติดตามประเมินผลต้องด าเนินการประเมินผลระดับ

ผลลัพธ์เป็นจ านวนมากตามไปด้วย จึงท าให้เหลือระยะเวลาในการติดตามประเมินผลระดับผลลัพธ์น้อยลง  

4. การเลื่อนก าหนดการจัดฝึกอบรมของกลุ่มผู้จัดการฝึกอบรม ควรแจ้งก าหนดการที่ถูกต้องและชัดเจน

ให้แก่ผู้ประเมินผล เพ่ือจะได้เตรียมการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผล 
 

 หน่วยงานผู้จัดอบรมควรจัดฝึกอบรมให้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ และควรแจ้งก าหนดการที่ถูกต้องและชัดเจน 

 
 
 

  
 


