
 

 
 

ส่วนที่ 1  

ข้อมูลบุคลากรกรมประมง 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากรกรมประมง 

การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจ าปงีบประมาณ 2559 
 

ปีงบประมาณ 2559 กรมประมงมีบุคลากรทั้งส้ิน 7,589 คน เป็นขา้ราชการ 2,767 คน เป็นลูกจา้งประจ า 
1,266 คน และพนกังานราชการ 3,556 คน โดยเป็นเพศหญิง 2,998 ราย เพศชาย 4,591 ราย บุคลากร ส่วนใหญ่        
อยู่ภายใต้ราชการบริหารส่วนกลางคือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน ้ าจืด รองลงมาคือ กองบริหารจัดการ                 
ดา้นการประมง ตามตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรของกรมประมง                            

บุคลากรกรมประมง จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 2,767 
พนักงานราชการ 3,556 
ลูกจ้างประจ า 1,266 

ภาพรวม 7,589 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลบุคลากรของกรมประมง 

       

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

2,767 

3,556 

1,266 

จ านวน (คน) 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 4,591 
หญงิ 2,998 

ภาพรวม 7,589 
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 เม่ือพิจารณาระดบัการศึกษา  พบว่า  ข้าราชการ ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดบัปริญญาตรีสูงถึง 1,604 คน  
(ร้อยละ 57.97) รองลงมา คือ การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 557 คน (ร้อยละ 20.13)  พนักงานราชการ ส่วนใหญ่
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 2,477 คน (ร้อยละ 69.66) รองลงมา คือ การศึกษาระดบัปริญญาตรี 1,078 คน      
(ร้อยละ 30.31)  และลูกจ้างประจ า ส่วนใหญ่การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  1,200 คน (ร้อยละ 94.74) รองลงมา 
คือ การศึกษาระดบัปริญญาตรี 65 คน (ร้อยละ 5.13) ตามตารางท่ี 2  และแผนภูมิท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับการศึกษา 

บุคคลากร 
ระดับการศึกษา 

ภาพรวม ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ร้อยละ ปริญญาตรี ร้อยละ ปริญญาโท ร้อยละ ปริญญาเอก ร้อยละ 

ขา้ราชการ 557 20.13 1,604 57.97 537 19.41 69 2.49 2,767 
พนกังานราชการ 2,477 69.66 1,078 30.31 1 0.03 0 0 3,556 
ลูกจา้งประจ า 1,200 94.79 65 5.13 1 0.08 0 0 1,266 

ภาพรวม 4,234 2,747 539 69 7, 589 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ระดับการศกึษา 

  

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

557 

2,477 

1,200 

1,604 

1,078 

65 

537 

1 

1 

69 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

จ านวน (คน) 
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 เม่ือพิจารณาระดบัอาย ุ พบวา่  ข้าราชการ ส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูใ่นช่วงอายุ  41-50 ปี  (ร้อยละ 34.91) 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31 - 40 ปี  (ร้อยละ 30.65)  ตามตารางท่ี 3  และแผนภูมิท่ี 3 
 

แผนภูมิที่ 3 ระดับอาย ุ

 
 เม่ือพิจารณาในประเภทต าแหน่ง   พบวา่  ข้าราชการส่วนกลางส่วนใหญ่เป็นประเภทต าแหน่งวิชาการ 952 คน 
(ร้อยละ 34.41) รองลงมา คือ ต าแหน่งทัว่ไป 660 คน (ร้อยละ 23.85)  และข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทต าแหน่งทัว่ไป  863 คน  (ร้อยละ 31.19)  รองลงมา คือ ต าแหน่งวชิาการ 191 คน  (ร้อยละ 6.90)  ตามแผนภูมิท่ี 4 
 
แผนภูมิที่ 4 ต าแหน่ง 

      

อายุต ่ากว่า 30  ปี 

อายุ 31 - 40  ปี 

อายุ 31 - 40  ปี 

อายุ 31 - 40  ปี 

180 

848 

966 

773 

จ านวน(คน) 

บริหาร 

อ านวยการ 

วิชาการ 

ทั่วไป 

4 

20 

952 

660 

จ านวน(คน) 

บริหาร 
อ านวยการ 
วิชาการ 
ทั่วไป 

สว่นกลาง 

อ านวยการ 

วชิาการ 

ท ัว่ไป 

76 

191 

863 

ภมูภิาค 

อ ำนวยกำร 

วชิำกำร 

ทัว่ไป 

จ านวน (คน) 

ตารางที่ 3 ระดับอาย ุ

ช่วงอายุข้าราชการ จ านวน (คน) 
อาย ุต ่ากวา่ 30 ปี 180 
อาย ุ31 – 40 ปี 848 
อาย ุ41 – 50 ปี 966 
51 ปี ข้ึนไป 773 

ภาพรวม 2,767 
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 เม่ือพิจารณาในระดับต าแหน่งบริหาร  พบว่า  ระดบัต าแหน่งบริหารระดบัสูง 1 คน  (ร้อยละ 0.04)  และระดบั
ต าแหน่งบริหารระดบัตน้  3  คน (ร้อยละ 0.11)  ระดับต าแหน่งอ านวยการ  พบวา่  ระดบัต าแหน่งอ านวยการสูง 60 คน  
(ร้อยละ 2.17)  รองลงมา คือ ระดับต าแหน่งอ านวยการต้น  36 คน  (ร้อยละ 1.30) ระดับต าแหน่งวิชาการ  พบว่า           
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ  467  คน  (ร้อยละ 16.88)   รองลงมา คือ ระดบัต าแหน่งช านาญการ 407 คน     
(ร้อยละ 14.71)  และระดับต าแหน่งทั่วไป ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัต าแหน่งช านาญงาน 633 คน (ร้อยละ 22.88)  รองลงมา 
คือ  ระดบัต าแหน่งปฏิบติังาน 474 คน (ร้อยละ 17.13)  ตามแผนภูมิท่ี 5 
 

แผนภูมิที่ 5 ระดับต าแหน่ง 

                       

   
 

สูง 

ต้น 

1 

3 

บรหิาร 

สูง 

ต้น 
สูง 

ต้น 

60 

36 

อ านวยการ 

สูง 

ต้น 

ทรงคุณวุฒ ิ

เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติการ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

1 

12 

467 

407 

256 

วชิาการ 

ทรงคุณวุฒ ิ

เชี่ยวชาญ 

ปฏิบัติการ 

ช านาญการ 

ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญงาน 

อาวุโส 

474 

633 

417 

ท ัว่ไป 

ปฏิบัติงาน 

ช านาญงาน 

อาวุโส 
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ส่วนที่ 2  

ผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 
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ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 

 การด าเนินงานท่ีส าคญัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559) ตามการ
เช่ือมโยงของแนวทางการยกระดบัขีดสมรรถนะการพฒันาของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556 – 2558 ของส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (กพ.) และแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง พ.ศ. 2557 – 2559  
โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. บุคลากรกรมประมง มีจ านวนทั้งส้ิน 7,589  ราย  เขา้รับการฝึกอบรมทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานของกรมประมง 
และจดัโดยหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งส้ิน 3,933 ราย (ร้อยละ 51.83) ของบุคลากรทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 

   ขา้ราชการ มีจ านวนทั้งส้ิน 2,767 ราย เขา้รับการฝึกอบรมทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานของกรมประมง 
และจดัโดยหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งส้ิน 2,218 ราย (ร้อยละ 80.16) ของขา้ราชการทั้งหมด 

   พนักงานราชการ มีจ านวนทั้งส้ิน 3,556 ราย เขา้รับการฝึกอบรมทั้งท่ีจดัโดยหน่วยงานของ    
กรมประมง และจดัโดยหน่วยงานภายนอก  จ  านวนทั้งส้ิน 1,388 ราย (ร้อยละ 39.03) ของพนกังานราชการทั้งหมด
   ลูกจ้างประจ า มีจ  านวนทั้ งส้ิน 1,266 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้ งท่ีจัดโดยหน่วยงานของ       
กรมประมง และจดัโดยหน่วยงานภายนอก จ านวนทั้งส้ิน 357 ราย (ร้อยละ 25.83) ของลูกจา้งประจ าทั้งหมด 
ตามตารางท่ี 4 และแผนภูมิท่ี 6 
 

ตารางที่ 4 การพัฒนาบุคลากรกรมประมง 

ประเภท การพฒันาบุคลากรกรมประมง (คน) ร้อยละ 
แผน ผล 

ข้าราชการ 2,767 2,218 80.16 

พนักงานราชการ 3,556 1,388 39.03 

ลูกจ้างประจ า 1,266 357 25.83 

ภาพรวม 7,589 3,933 51.83 
 

แผนภูมิที่ 6  การพัฒนาบุคลากรกรมประมง 

 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

ข้าราชการ 

1,266 

3,556 

2,767 

327 

1,388 

2,218 ผล 

แผน 
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 เม่ือพิจารณาตามหน่วยงาน  พบว่า หน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมมากท่ีสุด คือ กองแผนงาน      
(ร้อยละ 97.56)  รองลงมา คือ ราชการบริหารส่วนกลาง  (ร้อยละ 95.65)  และกองคลัง  (ร้อยละ 92.54)                 
ส่วนหน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมน้อยท่ีสุด คือ กองวิจยัและพฒันาประมงน ้ าจืด (ร้อยละ 32.23)      
ตามตารางท่ี 5 และแผนภูมิท่ี 7 
 

ตารางที่ 5  การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
บุคลากรกรมประมง (คน) 

ร้อยละ จ านวนทั้งหมด จ านวนทีเ่ข้ารับ 
การพฒันา 

1.ราชการบริหารส่วนกลาง  (กตน. กพร. กตร. กอว. กผช.) 46 44 95.65 
2.ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 69 59 85.51 
3.กองการเจ้าหน้าที ่(กกจ.) 44 37 84.09 
4.กองคลงั (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.กองวจัิยและพฒันาอุตสาหกรรมสัตว์น า้ (กอส.) 80 73 91.25 
9.ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส่ือสาร  (ศสส.) 58 55 94.83 
10.สถาบันวจัิยและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น า้ (สพก.) 140 67 47.86 
11.กองบริหารจัดการด้านการประมง (กจป.) 875 654 74.74 
12.กองพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง (กทป.) 545 311 57.06 
13.กองวจัิยและพฒันาประมงชายฝ่ัง (กพช.) 1,094 520 47.53 
14.กองวจัิยและพฒันาประมงทะเล (กพท.) 532 272 51.13 
15.กองวจัิยและพฒันาประมงน า้จืด (กพจ.) 2085 672 32.23 
16.ส านักงานประมงจังหวดั (สนง.ปจ.) 1,293 843 52.92 

ภาพรวม 7,589 3,933 51.83 
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แผนภูมิที่ 7 การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(กตน. กพร.กตร. กอว. 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 

94.93 

47.86 

74.74 

57.06 

47.53 

51.13 

32.23 

52.92 

ร้อยละ 
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 กรมประมงไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรและจดัส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเป็น
การส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาตนเองตามสมรรถนะต่างๆ ใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน  โดยในปีงบประมาณ 2559  
มีหลกัสูตรทั้งส้ิน  355 หลกัสูตร แบ่งออกเป็นสมรรถนะ  8  ดา้น ตามตารางท่ี 6 และแผนภูมิท่ี 8 - 9 
ตารางที่ 6 การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามสมรรถนะ  

สมรรถนะ 
จ านวน 

(หลกัสูตร) 
จ านวน 
(รุ่น) 

จ านวน 
(วนั) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านนโยบายและแผน 27 31 109 887 8.75 
2. ด้านการบริหารจัดการ 74 75 454 1,452 14.33 
3. ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 112 141 459 3,907 38.56 
4. ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัติทัว่ไป   57 68 119 2,146 21.18 
5. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 29 32 85 138 1.36 
6. ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 5 8 45 374 3.69 
7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาคุณภาพชีวติ 39 39 72 978 9.65 
8. ด้านภาษา 12 12 59 250 2.47 

ภาพรวม 355 406 1,402 10,132 100.00 
 

แผนภูมิที่ 8  การพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามสมรรถนะ

 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00

ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะ… 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการ… 

ด้านภาษา 

8.75 

14.33 

38.56 

21.18 

1.36 

3.69 

9.49 

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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แผนภูมิที่ 9 จ านวนหลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาจ าแนกตามสมรรถนะ 

 
 
 กรมประมงไดด้ าเนินการพฒันาบุคคลภายนอก และ เกษตรกร ท่ีจดัฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในกรม
ประมง ในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้ และทกัษะในดา้นการประมง ใหมี้ศกัยภาพ
สูงข้ึน  โดยในปีงบประมาณ 2559  มีหลกัสูตรทั้งส้ิน  504 หลกัสูตร แบ่งออกเป็นสมรรถนะ  4  ดา้น ตามตารางท่ี 7 
และแผนภูมิท่ี 10  
ตารางที่ 7 การพัฒนาบุคคลภายนอก และเกษตรกรจ าแนกตามสมรรถนะ  

สมรรถนะ จ านวน 
(หลกัสูตร) 

จ านวน 
(รุ่น) 

จ านวน 
(วนั) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ด้านนโยบายและแผน 46 79 99 4,743 7.93 

2. ด้านการบริหารจัดการ 25 40 67 2,336 3.90 

3. ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 135 350 497 15,361 25.67 

4. ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัติทัว่ไป   286 780 931 36,508 61.01 

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาคุณภาพชีวติ 12 21 39 892 1.49 

ภาพรวม 504 1,270 1,633 59,840 100.00 

 
 
 

27 

74 

112 

57 

29 

5 

39 
12 

จ านวน (หลักสูตร) ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้านภาษา 
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แผนภูมิที่ 10  การพัฒนาบุคคลภายนอก และเกษตรกรจ าแนกตามสมรรถนะ

 
 

แผนภูมิที่ 11 จ านวนหลักสูตรที่บุคคลภายนอก และเกษตรกรเข้ารับการพัฒนาจ าแนกตาม  

                  สมรรถนะ 

 

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 

46 

25 

135 286 

12 จ านวน (หลักสูตร) 
ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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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ส่วนที่ 3  

งบประมาณ 

การพัฒนาบุคลากรกรมประมง 
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ส่วนที่ 3 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร 
งบประมาณการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2559 
 

 ปีงบประมาณ 2559  กรมประมงได้รับงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ทั้ งส้ิน  
99,916,365.00 บาท  โดยใช้ในการพฒันาบุคลากรกรมประมง 26,682,940.00 บาท  และพฒันาบุคลากรภายนอก 
จ านวน 73,233,425.00 บาท  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณการพฒันาบุคลากรกรมประมง ในภาพรวม 71,093,637.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 
266.44  ซ่ึงแบ่งเป็น งบประมาณการพฒันาบุคลากรกรมประมง จ านวน 34,519,240.61 บาท (ร้อยละ 48.55)  และ 
งบประมาณการพฒันาบุคลากรภายนอก จ านวน 36,574,397.00  บาท (ร้อยละ 51.45) 
 งบประมาณการพฒันาบุคลากรกรมประมง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  34,519,240.61 บาท โดยใชใ้นการ
พฒันาสมรรถนะ ในด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทางมากท่ีสุด  เป็นจ านวนเงิน 13,155,684.99 บาท        
(ร้อยละ 38.11) 
 ส าหรับงบประมาณการพฒันาบุคคลภายนอก มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  36,574,397.00  บาท โดยใช ้  
ในการพฒันาสมรรถนะของเกษตรกร และบุคคลภายนอก ในด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบติัทัว่ไปมากท่ีสุด              
เป็นเงิน 15,721,019.00 บาท (ร้อยละ42.99) 
 เม่ือพิจารณาตามสมรรถนะ พบว่า ร้อยละ 34.16 ของงบประมาณ ใช้ในการพฒันาด้านวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง เป็นเงินรวม  24,285,447.99  บาท รองลงมา คือ ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป                 
ร้อยละ 29.38  ส่วนสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรน้อยท่ีสุด               
คิดเป็นร้อยละ 0.31 ตามตารางท่ี 7 และแผนภูมิท่ี 10 – 11 
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ตารางที่  7  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

สมรรถนะ 
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพฒันาบุคลากร (บาท) 

ร้อยละ พฒันาบุคลากร 
กรมประมง 

พฒันาบุคลากร 
ภายนอก 

ภาพรวม 

1. ด้านนโยบายและแผน 1,304,947.77 5,870,460.00 7,175,407.77 10.09 
2. ด้านบริหารจดัการ 6,839,985.43 2,469,120.00 9,309,105.43 13.09 
3. ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัตเิฉพาะทาง 13,155,684.99 11,129,763.00 24,285,447.99 34.16 
4. ด้านวชิาการและเทคนิคปฏิบัตทิัว่ไป   5,165,687.32 15,721,019.00 20,886,706.32 29.38 
5. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 219,044.00   219,044.00 0.31 
6. ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 3,728,611.00  3,728,611.00 5.24 
7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพฒันาคุณภาพชีวติ 3,784,280.10 1,384,035.00 5,168,315.10 7.27 
8. ด้านภาษา 321,000.00  321,000.00 0.45 

ภาพรวม 34,519,240.61 36,574,397.00 71,093,637.61 100.00 
แผนพฒันาบุคลากร     

 
 

แผนภูมิที่ 10  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 

10.09 

13.09 

34.16 

29.38 

0.31 
5.24 

7.27 

0.45 

ร้อยละ ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้านภาษา 
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แผนภูมิที่ 11  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

ด้านนโยบายและแผน 

ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง 

ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป   

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านความรู้ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ด้านภาษา 

1,304,947.77 

6,839,985.43 

13,155,684.99 

5,165,687.32 

219,044.00 

3,728,611.00 

3,784,280.10 

321,000.00 

5,870,460.00 

2,469,120.00 

11,129,763.00 

15,721,019.00 

1,384,035.00 

พัฒนาบุคลากร 
ภายนอก 

พัฒนาบุคลากร 
กรมประมง 

จ านวน (บาท) 
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 
 

1. บุคลากรยังไม่เห็นความส าคัญของการรายงานผลการฝึกอบรม หรือการจัดฝึกอบรมท าให้ละเลย หรือ 
รายงานล่าช้า หรือไม่รายงานผลการฝึกอบรม มายังหน่วยงานส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 

2. การรายงานผลการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามแบบท่ีก าหนด  ส่งผลให้ต้องมีการ 
ติดต่อประสานงานขอข้อมูลเพ่ิมเติม ส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 
 

1. ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมประมง ได้รายงานข้อมูลการรายงานผลการฝึกอบรมแบบต่างๆ  
ให้ถูกต้อง และเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม หรือจัดฝึกอบรมทุกครั้ง 
ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูล การรายงานผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับข้อมูลการ 

2. รายงานการพัฒนาบุคลากรกรมประมงให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเก็บเป็นข้อมูล 
ทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรกรมประมงท้ังหมด และเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบุคลากรเป็น
ผู้ด าเนินการ เพราะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารอัตราก าลัง/บุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆได้ 

3. ควรมีโปรแกรมการรายงานผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบันทึกข้อมูล 
การเข้ารับการฝึกอบรมของตนเองได้ และเม่ือต้องการตรวจดูประวัติการฝึกอบรมของตนเองก็สามารถเรียกดูได้ 
 

อนึ่งผู้จัดท าหวังว่ารายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมงเล่มนี้    คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่น าไปใช้ศึกษา
บ้างไม่มากก็น้อย ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการท าผลการพัฒนาบุคลากรเล่มนี้ และถ้ามี
ข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


