
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

วสัิยทัศน์กรมประมง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมประมง 
        เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งพฒันาและบริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปสู่การประมง 
ท่ีย ัง่ยนื 

1.การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร  
2.การพฒันาและตรวจสอบสินคา้ประมงใหมี้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการ     
แข่งขนั 

3.การบริหารจดัการดา้นการประมงและทรัพยากรสัตวน์ ้าใหมี้ความย ัง่ยนืและคงความหลากหลาย 
4.การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 
 

พนัธกจิกรมประมง 
1.พฒันาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตวน์ ้าและผลิตภณัฑ ์และ   
ความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

2.พฒันาเทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภณัฑ ์ตรวจสอบคุณภาพ 
 และตรวจสอบยอ้นกลบั 

3.บริหารจดัการประมงเพื่อใหมี้ทรัพยากรประมงใชอ้ยา่งย ัง่ยนื 
4.พฒันาการวจิยัเพื่อน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
5.ปรับบทบาทขององค์กรและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทกัษะ    
ท่ีพร้อมปฏิบติังานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

วสัิยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคลกรมประมง ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

        เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพพฒันาการ
ประมง ด ารงคุณธรรม น าการเปล่ียนแปลงสู่การประมงท่ีย ัง่ยนื 
 

1.พฒันาโครงสร้าง อตัราก าลงั และระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลง 
2.บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
3.พฒันากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 
4.พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ และน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาทรัพยากร
บุคลากร 

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนระบบคุณธรรม จริยธรรม 
6.ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของบุคลากร 

พนัธกจิด้านทรัพยากรบุคคล 

      สรรหา พฒันา รักษาไวแ้ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองคก์ร เพื่อพฒันา
และบริหารการเปล่ียนแปลง น าไปสู่การประมงท่ีย ัง่ยนื 
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แผนทีก่ลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง พ.ศ.2561-2564 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

เป็นหน็วยงานที่ม็ุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู็การประมงท่ียั่งยืน วิสัยทัศน็กรม

ประมง 
พัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมง
ให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค้าและ
ความสามารถในการแข้งขัน 

บริหารจัดการด้านการประมงและ
ทรัพยากรสัตว้น ้าให้มีความยั่งยืนและ
คงความหลากหลาย ยุทธศาสตร้กรมประมง 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 

บริหารจัดการองค้การสู้ความ
เป้นเลิศ 

วิสัยทัศน้การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

เป้นบุคคลแห้งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มุ้งสู้การเป้นมืออาชีพพัฒนาการประมง ด้ารงคุณธรรม น้าการเปลี่ยนแปลงสู้การประมงท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

พัฒนาโครงสร้าง 
อัตราก้าลัง และ
ระบบการท้างาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร้และ
สร้างแรงจูงใจ 

พัฒนาระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะ และน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร 

ส้งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
คุณธรรม จริยธรรม 

ส้งเสริมและ
สนับสนุนการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ของบุคลากร 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
มิติที ่1 : ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1
พฒันาโครงสร้าง 
อตัราก าลงั และระบบ

1.1 มีการปรับปรุง
โครงสร้างและพฒันา
ระบบการท างานให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย
และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.1 ระดบัความส าเร็จใน
การปรับปรุงโครงสร้างและ
พฒันาระบบการท างานให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.1.1 การปรับปรุง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

   - กพร. ทุก
หน่วยงาน 

1.1.1.2 การปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในกรมประมง
ใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ 

    กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน 

ปรับปรุงอัตราก้าลัง 

จัดท้าแผนกลยุทธ้ แผนพัฒนา 
 

พัฒนากระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 

 
พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร 

ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  

ค้าใช้จ้ายอย้างคุ้มค้า 

พัฒนาบุคลากร 

ปรับปรุงและพัฒนาการ

ประเมินผล 

ความโปร้งใสในการ

ด้าเนินงาน 

บริหารด้วยหลักธรรมาภบิาล  

ส้งเสริมคณุภาพชีวติ 

สร้างความผูกพัน 

กลยุทธ้การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 

มิติ  คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระห ว้างชี วิตกับการ
ท้างาน 

มิติ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร้  มิติ ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

 

มิติ ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

มิติ ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

มาตรฐานด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(5 มิติ) 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
การท างานใหมี้
ประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลง 

1.1.1.3 โครงการพฒันา
ระบบงานใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายดา้นการประมงท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-    กกม. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

1.2 มีการปรับปรุง
อตัราก าลงัใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงสร้างและ
อ านาจหนา้ท่ี 

1.2.1 ระดบัความส าเร็จใน
การปรับปรุงอตัราก าลงัให้
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างและ
อ านาจหนา้ท่ี 

1.2.1.1 โครงการวเิคราะห์
สถานภาพทรัพยากรบุคคลและ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
อาย ุ

  - - กกจ  
 

ทุก
หน่วยงาน 

1.2.1.2 โครงการจดัท าแผน
วเิคราะห์อตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 
2562-2564) 

-  - - กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

1.2.1.3 การปรับปรุงอตัราก าลงั
ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้าง
และอ านาจหนา้ท่ี 
 
 
 

- -   กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี2
บริหารจดัการทรัพยากร
บุคคลใหส้อดคลอ้งกบั

2.1 มีแผนกลยทุธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนยทุธศาสตร์

2.1.1 ระดบัความส าเร็จใน
การจดัท าแผนการบริหาร
และการพฒันาทรัพยากร

2.1.1.1 โครงการจดัท าแผน  
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 

 - - - กกจ  
 

ทุก
หน่วยงาน 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
ยทุธศาสตร์และสร้าง
แรงจูงใจ 
 

พฒันาทรัพยากรบุคคล  
เพื่อก าหนดทิศทางการ
บริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

บุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

2.1.1.2 โครงการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์พฒันาทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2561 - 
2564 

 - - - กกจ  
 

ทุก
หน่วยงาน 

2.1.1.3 โครงการจดัท าแผน
ก าหนดต าแหน่ง 3 ปี 

-  - - กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

2.1.1.4  โครงการจดัท าแผน  
กลยทุธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล และยทุธศาสตร์พฒันา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ 2565 -2569 

- - -  
 

กกจ.  
 

ทุก
หน่วยงาน
งาน 
 

2.2 มีนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และแนวทาง 
ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
ชดัเจน รวมทั้งมาตรการ
ส าหรับขา้ราชการท่ีมี
สมรรถนะสูง 

2.2.1 ระดบัความส าเร็จใน
การด าเนินการตามแผนดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งมาตรการส าหรับ
ขา้ราชการท่ีมีสมรรถนะสูง 

2.2.1.1 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อ
นโยบาย แผนงาน โครงการ
และแนวทางการปฏิบติัดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมประมง (Online) 

-  -  กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

2.2.1.2  โครงการจดัท าเส้นทาง
กา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career 
Path) 

-   - กกจ.  ทุก
หน่วยงาน 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
  2.2.1.3  โครงการเสริมสร้าง

ขา้ราชการท่ีมีสมรรถนะสูง 
-  

 
 

 
 กกจ. 

 
ทุก
หน่วยงาน 

   2.2.1.4 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในงานท่ี
หลากหลาย 

    กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

มิติที ่2 : ประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 
พฒันากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.1 มีการพฒันา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
การปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.1 ระดบัความส าเร็จใน
การพฒันากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

3.1.1.1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

-  
 

 
 

 
 

กกจ.  
 

กกจ.+ศทส. 

3.2 มีการพฒันา
ฐานขอ้มูลบุคลากร เพื่อ
ประโยชนต่์อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.2.1 ระดบัความส าเร็จใน
การปรับปรุงฐานขอ้มูล
บุคลากร  

3.2.1.1 การปรับปรุงฐานขอ้มูล
บุคลากรในระบบ DPIS ให้
ถูกตอ้ง ทนัสมยั 

  
 

  กกจ.  
 

ทุก
หน่วยงาน 

 3.3 มีการน าเทคโนโลย ี
สารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

3.3.1 ระดบัความส าเร็จใน
การน าระบบสารสนเทศมา
ใชเ้พื่อประโยชน์ในการ
บริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคล 

3.3.1.1 โครงการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กกจ  
 

ทุก
หน่วยงาน 

3.4 มีสัดส่วนค่าใชจ่้าย
กิจกรรมดา้นบุคลากร 
เหมาะสม สะทอ้น

3.4.1 ระดบัความส าเร็จใน
การใชจ่้ายงบประมาณใน
กิจกรรมการพฒันาบุคลากรมี

3.4.1.1 การใชจ่้ายงบประมาณ
ในกิจกรรมการพฒันาบุคลากร
มีความคุม้ค่า 

    กกจ. ทุก
หน่วยงาน 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
ผลผลิต เกิดความคุม้ค่า ความคุม้ค่า  

มิติที ่3 : ประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  
พฒันาบุคลากรใหมี้
ความรู้ ทกัษะ และน า
เทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการพฒันา
ทรัพยากรบุคลากร 

4.1 มีการพฒันาให้
บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ดา้น
กฎระเบียบ การวจิยั 
สร้างสรรคน์วตักรรม 
และเครือข่าย 
 

4.1.1 ระดบัความส าเร็จใน
การพฒันาใหบุ้คลากรมี
ความรู้ ความสามารถ ดา้น
กฎระเบียบ การวจิยั 
สร้างสรรคน์วตักรรม และ
เครือข่าย 
 

4.1.1.1  โครงการพฒันา
บุคลากรกรมประมงภายใต้
ยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากร
กรมประมง ปี 2561 – 2564 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

กกจ  
 

ทุก
หน่วยงาน 

4.1.1.2  โครงการคดัเลือก
นวตักรรมดีเด่นของกรม
ประมง เพื่อเสนอขอรับรางวลั
ระดบัประเทศ 

-  
 

 
 

 
 

กพร. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

4.1.1.3  โครงการเสริมสร้าง
ทกัษะการท างานเพื่อสร้าง
เครือข่ายการปฏิบติังาน 

-  
 

 
 

 
 

กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

4.2 มีการปรับปรุงและ
พฒันาการประเมินผล
การปฏิบติัราชการ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน 

4.2.1 ระดบัความส าเร็จใน
การปรับปรุงและพฒันาการ
ประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ 

4.2.1.1 การส ารวจความคิดเห็น
ต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ  

-  - - กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

 4.2.1.2 การปรับปรุงการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

- -  
 

 
 

กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
มิติที ่4 : ความพร้อมรับ
ผดิด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมและสนบัสนุน
ระบบคุณธรรม 
จริยธรรม 

5.1 มีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบติั
ราชการตามหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5.1.1 ระดบัความส าเร็จใน
การด าเนินการตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

5.1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ และหลกัปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (ITA) 

  
 

 
 

 
 

กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

 5.2 มาตรการเสริมสร้าง
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
เป็นไปตามหลกัธรรมา  
ภิบาล 

5.2.1 ระดบัความส าเร็จใน
การด าเนินการตามมาตรการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

5.2.1.1 โครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง  

  
 

 
 

 
 

กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

5.2.1.2 การปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลงานเพื่อยา้ย/เล่ือน
ระดบั 
 

  
 

- - กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

5.2.1.3 โครงการเผยแพร่
ความรู้เร่ืองการบริหารและ
พฒันาบุคลากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

มิติที5: คุณภาพชีวติการ
ท างานและความสมดุล
ระห ว่ าง ชี วิ ต กับ ก าร
ท างาน 

6.1 มาตรการ/แนวทาง
ส่งเสริมสนบัสนุน ให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวติ 
ท่ีดี 

6.1.1 ระดบัความส าเร็จตาม
มาตรการ/แนวทางส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมี
คุณภาพชีวติท่ีดี 

6.1.1.1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติท่ีดีของบุคลากร 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

กกจ. 
 

ทุก
หน่วยงาน 

6.2 มีการเสริมสร้างให้ 6.2.1 ระดบัความส าเร็จใน 6.2.1.1 การส ารวจความผกูพนั -  - - กกจ. ทุก
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มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวดั (KPIs) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ปีทีด่ าเนินการ/งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6 
ส่งเสริมและสนบัสนุน
การมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ของบุคลากร 

บุคลากรมีความผกูพนั
ต่อองคก์ร 

การเสริมสร้างใหบุ้คลากรมี
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ของบุคลากรท่ีมีต่อกรมประมง 
(online) 

  หน่วยงาน 

  6.2.2.1 โครงการสนบัสนุนให้
บุคลากรมีความผกูพนัต่อ
องคก์ร 

- -  
 

 
 

กกจ. ทุก
หน่วยงาน 

 

 


