
รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมประมง 
Developing Individual Development Plan 

ปีงบประมาณ 2563 
 

หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจาก     
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความเจริญของเทคโนโลยี ความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ความก้าวหน้าของวิทยาการจัดการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
การทำงานทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานของตนอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่องค์กรกำลังเผชิญ สิ่งที่ตามมาคือ สมรรถนะการทำงาน 
(Competency) ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงไป องค์กรจึงต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การทำงานของบุคลากร เพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่องค์กรพึงประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะการทำงานของ
บุคลากร ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรอีกด้วย 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ได้กำหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 – 2556 
ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน และมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ.2562 – 2565 ซึ่ง         
กรมประมงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กรมประมง ได้ดำเนินการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร โดยเริ่มจากประเมินสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านของบุคลากรว่ามีอยู่ในระดับใดแล้วนำผล
การประเมินมา เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านที่บุคลากรมีอยู่จริงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้  
ค่าความแตกต่างที่ปรากฏเรียกว่า ช่องว่างของสมรรถนะการทำงาน (Competency Gap) ต่อมาจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรแล้วดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และสุดท้ายประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน
ของบุคลากร 

 

ผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

1.ข้อมูลทั่วไป 
 

บุคลากรกรมประมงที่จัดทำแผนมีจำนวนทั้งสิ้น 7,507 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 2,869 คน 
พนักงานราชการ 3,772 คน และ ลูกจ้างประจำ จำนวน 866 คน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจำนวน
ทั้งสิ้น 7,450 คน (ร้อยละ 99.24) ได้รับการพัฒนาจำนวน 6,630 คน (ร้อยละ 88.32) เกิดช่องว่างในการพัฒนา
(GAP) จำนวน 877 คน (ร้อยละ 11.68) ประกอบด้วยข้าราชการที่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จำนวน 2,840 คน     
(ร้อยละ 98.99) ได้รับการพัฒนาจำนวน 2,667 คน (ร้อยละ 92.96) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(GAP) จำนวน 202 คน 
(ร้อยละ 7.04) พนักงานราชการที่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จำนวน 3,752 คน (ร้อยละ 99.47) ได้รับการพัฒนา
จำนวน 3,339 คน (ร้อยละ 88.52) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(GAP) จำนวน 433 คน (ร้อยละ 11.48) และ
ลูกจ้างประจำที่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จำนวน 858 คน (ร้อยละ 99.08) ได้รับการพัฒนาจำนวน 624 คน      
(ร้อยละ 72.06) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(GAP) จำนวน 242 คน (ร้อยละ 27.94) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 และ
แผนภูมิที่ 1 
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ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรกรมประมงทีจ่ัดทำแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงบุคลากรกรมประมงที่จัดทำแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล 
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แผน (คน)

ผล (คน)

GAP (คน)

บุคลากรกรมประมง จำนวนทั้งหมด(คน) 
                                                    จำนวน/ร้อยละ (คน) 

ต้องการพัฒนา 
 (แผน) 

ได้รับการพัฒนา 
 (ผล) 

เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(GAP) (แผน) 

เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(GAP)  (ผล) 

ข้าราชการ 2,869 
2,840 
98.99 

2,667 
92.96 

29 
1.01 

202 
7.04 

พนักงานราชการ 3,772 
3,752 
99.47 

3,339 
88.52 

20 
0.53 

433 
11.48 

ลูกจ้างประจำ 866 
858 

99.08 
624 

72.06 
8 

0.92 
242 

27.94 

ภาพรวม 7,507 
7,450 
99.24 

6,630 
88.32 

57 
0.76 

877 
11.68 
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โดยแบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 4,188 คน (ร้อยละ 55.79) เพศหญิง จำนวน 3,319 คน (ร้อยละ 44.21) 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 

 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรกรมประมงที่จัดทำแผนจำแนกตามเพศ 

บุคลากรกรมประมง จำนวนทั้งหมด(คน) 
จำนวน/ร้อยละ (คน) 

เพศชาย เพศหญิง 

ข้าราชการ 2,869 
1,397 
48.69 

1,472 
51.31 

พนักงานราชการ 3,772 
2,056 
54.51 

1,716 
45.49 

ลูกจ้างประจำ 866 
735 

84.87 
131 

15.13 

ภาพรวม 7,507 
4,188 
55.79 

3,319 
44.21 

 

แผนภูมทิี่ 2 แสดงบุคลากรกรมประมงทีจ่ัดทำแผนจำแนกตามเพศ

 

วิธีการพัฒนาบุคลากรกรมประมง แบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือ การเข้ารับการฝึกอบรม , การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผลการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม  จำนวนทั้งสิ้น 210 คน (ร้อยละ
2.80 แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 87 คน (ร้อยละ 3.03)  พนักงานราชการ จำนวน 105 คน (ร้อยละ 2.78) และ
ลูกจ้างประจำ จำนวน 18 คน (ร้อยละ 2.08) พัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองมีจำนวนทั้งสิ้น 3,256 คน (ร้อยละ 
43.37 แบ่งเป็นข้าราชการ 1,110 คน (ร้อยละ 38.69) พนักงานราชการ จำนวน 1,728 คน (ร้อยละ 45.81) 
และลูกจ้างประจำ จำนวน 418 คน (ร้อยละ 48.27)  และพัฒนาด้วยวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับการเรียนรู้
ด้วยตนเองมีจำนวนทั้ งสิ้น 3,164 คน (ร้อยละ 42.15) แบ่ งเป็นข้าราชการ 1,470 คน (ร้อยละ 51.24)          

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

735

2,056

1,397

131

1,716

1,472

เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน)
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พนักงานราชการ จำนวน 1,506 คน (ร้อยละ 39.93) และลูกจ้างประจำ จำนวน 188 คน (ร้อยละ 21.71)        
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 วิธีการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 

บุคลากร 
กรมประมง 

จำนวน
ทั้งหมด

(คน 

วิธีการพัฒนา/จำนวน/ร้อยละ (คน) 
อบรม  เรียนรู้ด้วยตนเอง อบรม/เรียนรู้ด้วยตนเอง GAP 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

ข้าราชการ 2,869 
230 
8.02 

87 
3.03 

498 
17.36 

1,110 
38.69 

2,112 
73.61 

1,470 
51.24 

29 
1.01 

202 
7.04 

พนักงานราชการ 3,772 
255 
2.76 

105 
2.78 

1,123 
29.77 

1,728 
45.81 

2,374 
62.94 

1,506 
39.93 

20 
0.53 

433 
11.48 

ลูกจ้างประจำ 866 
22 

2.54 
18 

2.08 
334 

38.57 
418 

48.27 
502 

57.97 
188 

21.71 
8 

0.92 
242 

27.94 

ภาพรวม 7,507 
507 
6.75 

210 
2.80 

1,955 
26.04 

3,256 
43.37 

4,988 
66.45 

3,164 
42.15 

57 
0.76 

877 
11.68 

  

แผนภูมทิี่ 3 แสดงวธิีการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 
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จากแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานของสมรรถนะที่กำหนดให้บุคลากรกรมประมงทุกคนต้อง
ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจกรมประมงให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยเริ่มจากประเมินสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านของบุคลากรว่ามีอยู่ในระดับใด แล้วนำผลการประเมิน
มาเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านที่บุคลากรมีอยู่จริงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้       
ค่าความแตกต่างที่ปรากฏเรียกว่า ช่องว่างของสมรรถนะการทำงาน (Competency Gap) โดยสรุปผลการพัฒนา
สมรรถนะการทำงานของบุคลากร พิจารณาตามประเด็นในภาพรวม และแยกประเภทของบุคลากรกรมประมง ดังนี้ 

 

พิจารณาแยกประเภทบุคลากร พบว่า 
 

ภาพรวมบุคลากรกรมประมง จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 19,640 คน ได้รับ
การพัฒนาจำนวน 16,659 คน (ร้อยละ 84.82)  เกิดช่องว่างในการพัฒนาจำนวน 2,981 คน (ร้อยละ 15.18) (นับซ้ำ)  

ข้าราชการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 8,134 คน  ได้รับการพัฒนาจำนวน 
7,387 คน (ร้อยละ 90.82)  เกิดช่องว่างในการพัฒนาจำนวน 747 คน (ร้อยละ 9.18) (นับซ้ำ) 

พนักงานราชการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 9,365 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
7,853 คน  (ร้อยละ 83.85)  เกิดช่องว่างในการพัฒนาจำนวน 1,512 คน (ร้อยละ 16.15) (นับซ้ำ) 

ลูกจ้างประจำ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 2,141 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
1,419 คน (ร้อยละ 66.28)  เกิดช่องว่างในการพัฒนาจำนวน 722 คน (ร้อยละ 33.72) (นับซ้ำ) 

 

พิจารณาประเด็นความต้องการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP ในภาพรวม  พบว่า  
  

1. ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 6,571 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
5,841 คน (ร้อยละ 88.89 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 730 คน (ร้อยละ 11.11)  แบ่งเป็น ความรู้เรื่อง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ จำนวน 2,492 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2,433 คน (ร้อยละ 
97.63)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 59 คน (ร้อยละ 2.37)  และความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 4,079 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 3,408 คน (ร้อยละ 83.55 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 671 คน (ร้อยละ16.45) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน พบว่า 
ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด 

 

2. ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2,891 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 2,737 คน (ร้อยละ 94.67 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 154 คน (ร้อยละ 5.33)  แบ่งเป็น    
การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,089 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,008 คน (ร้อยละ 92.56)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 81 คน (ร้อยละ 7.44)  การใช้ภาษา จำนวน 550 คน  ได้รับการพัฒนาจำนวน 530 คน (ร้อยละ 96.36)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  20 คน (ร้อยละ 3.64)  การคำนวณ จำนวน 192 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน
185 คน (ร้อยละ 96.35)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 7 คน (ร้อยละ 3.65) และการจัดการข้อมูล จำนวน 
1,060 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1,014 คน (ร้อยละ 95.66)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 46 คน     
(ร้อยละ 4.34)  (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  พบว่า  การใช้
คอมพิวเตอร์ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ การจัดการข้อมูล 
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3. สมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 7,352 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5,736 คน 
(ร้อยละ 78.02 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1,616 คน (ร้อยละ 21.98)  แบ่งเป็น  การมุ่งผลสัมฤทธิ์       
มีแผนการพัฒนาจำนวน 1,179 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 899 คน (ร้อยละ 76.25 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 280 คน (ร้อยละ 23.75)   การบริการที่ดี มีแผนการพัฒนาจำนวน  983 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
910 คน (ร้อยละ 92.57 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 73 คน (ร้อยละ 7.43)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ  มีแผนการพัฒนา จำนวน 3,061 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2,425 คน (ร้อยละ 79.22 )  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) จำนวน  636 คน (ร้อยละ 20.78) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีแผนการ
พัฒนาจำนวน 548 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 511 คน (ร้อยละ 93.25 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
37 คน (ร้อยละ 6.75)  และการทำงานเป็นทีม มีแผนการพัฒนา จำนวน 1,581 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 991 คน 
(ร้อยละ 62.68 ) เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 590 คน (ร้อยละ 37.32)  (นับซ้ำ) 
   สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะหลัก พบว่า  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ การทำงานเป็นทีม 

4. สมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1,254 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 910 คน (ร้อยละ 
72.57)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  344  คน (ร้อยละ 27.43)  โดยแบ่งเป็น  สภาวะผู้นำ มีแผนพัฒนา
จำนวน 397 คน  ได้รับการพัฒนาจำนวน  235 คน (ร้อยละ 59.19)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 162 คน 
(ร้อยละ 40.81)  วิสัยทัศน์ มีแผนพัฒนา จำนวน 67 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 67 คน (ร้อยละ 100.00)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ มีแผนพัฒนา จำนวน 202 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 185 คน 
(ร้อยละ 91.58)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 17 คน (ร้อยละ 8.42) ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน       
มีแผนพัฒนา จำนวน 125 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 116 คน (ร้อยละ 92.80)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 9 คน (ร้อยละ 7.20)  การควบคุมตนเอง มีแผนพัฒนา จำนวน  82 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 71 คน (ร้อยละ 
86.59 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 11 คน (ร้อยละ 13.41)  และการสอนงานและการมอบหมายงาน   
มีแผนพัฒนา จำนวน 381 คน  ได้รับการพัฒนา  จำนวน 236 คน (ร้อยละ 61.94)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 145 คน (ร้อยละ38.06)  (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะทางการบริหาร พบว่า สภาวะผู้นำ  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ การสอนงานและการมอบหมายงาน ส่วนเรื่องวิสัยทัศน์ ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) 

5. สมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  1,572 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,435 คน     
(ร้อยละ 91.28)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 137 คน (ร้อยละ 8.72) โดยแบ่งเป็น การคิดวิเคราะห์  
มีแผนพัฒนาจำนวน 357 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 323 คน (ร้อยละ 90.48)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 34 คน  (ร้อยละ 9.52) การมองภาพองค์รวม มีแผนพัฒนา จำนวน 81 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 81 คน   
(ร้อยละ 100)   ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  การสั่งการตามอำนาจหน้าที่  มีแผนพัฒนา จำนวน 72 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 70 คน (ร้อยละ 97.22)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.78)  
การสืบเสาะหาข้อมูล  มีแผนพัฒนา จำนวน 211 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 206 คน (ร้อยละ 97.63)  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 2.37)  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน มีแผนพัฒนา 
จำนวน 230 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 213 คน (ร้อยละ 92.61)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 17 คน 
(ร้อยละ 7.39)  ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ มีแผนพัฒนา จำนวน 115 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 111 คน 
(ร้อยละ 96.52) เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 3.48) การดำเนินการเชิงรุก  มีแผนพัฒนา 
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จำนวน 105 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 80 คน (ร้อยละ 76.19)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 25 คน   
(ร้อยละ 23.81)  ความมั่นใจในตนเอง  มีแผนพัฒนา จำนวน 61 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 57 คน (ร้อยละ 
93.44)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 6.56)  ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  มีแผนพัฒนา 
จำนวน 32 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 29 คน (ร้อยละ 90.63)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน 
(ร้อยละ 9.38) การสร้างสัมพันธภาพ มีแผนพัฒนา จำนวน 53 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 47 คน (ร้อยละ 
88.68)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 11.32)  การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน  มีแผนพัฒนา 
จำนวน 31 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 29 คน (ร้อยละ 93.55) เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน 
(ร้อยละ 6.45)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  มีแผนพัฒนา จำนวน 115 คน  ได้รับการพัฒนาจำนวน 91 คน (ร้อยละ 
79.13)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 24 คน (ร้อยละ 20.87)  ความเข้าใจผู้อ่ืน  มีแผนพัฒนา จำนวน 
85 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 80 คน (ร้อยละ 94.12)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 
5.88)  สุนทรียภาพทางศิลปะ มีแผนพัฒนา จำนวน 24 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 18 คน (ร้อยละ 75.00)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 25.00) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะประจำตำแหน่ง พบว่า เรื่องการคิดวิเคราะห์ 
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ เรื่องการดำเนินการเชิงรุก  ส่วนเรื่องการมองภาพองค์รวม ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนาต่ำที่สุด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4 และ แผนภูมิที่ 4    
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ
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พิจารณาตามหน่วยงาน 
 

บุคลากรกรมประมงในภาพรวม จำนวน  7,507 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 2,869 คน พนักงาน
ราชการ จำนวน 3,772 คน  และลูกจ้างประจำ จำนวน 866 คน  พบว่า บุคลากรกรมประมงจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกันแยกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 

 ข้าราชการ 
พบว่า ข้าราชการกรมประมงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 8,134 คน  

ได้รับการพัฒนา จำนวน 7,387 คน (ร้อยละ 90.82)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 747 คน (ร้อยละ 
9.18) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2,748 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 2,602 คน (ร้อยละ 94.69)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 146 คน (ร้อยละ 5.31) ด้านทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1,426 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,362 คน (ร้อยละ 
95.51 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 64 คน (ร้อยละ 4.49) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก จำนวน 2,003 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1,845 คน (ร้อยละ 92.11)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 158 คน (ร้อยละ 7.89) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1,026 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 702 คน (ร้อยละ 68.42)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  324  คน  (ร้อยละ 31.58)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  931 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 876 คน (ร้อยละ 
94.09)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 55 คน (ร้อยละ 5.91) (นับซ้ำ) 

สรุปผลการพัฒนาข้าราชการกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  และด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) ต่ำที่สุด        

 

1. กองกฎหมาย (กกม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 76 คน ได้รับการ 
พัฒนา จำนวน 74 คน (ร้อยละ 97.37)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 2.63) โดย
แบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 36 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 36 คน 
(ร้อยละ 100 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนา
จำนวน 17 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 17 คน (ร้อยละ 100 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
หลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 12 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 12 คน (ร้อยละ 100 )  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน 
(ร้อยละ 83.33)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 16.67)  และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 80.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 20.00) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองกฎหมาย (กกม.)ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เท่ากัน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การ
สอนงานและการมอบหมายงาน และการคิดวิเคราะห์ ส่วนด้านอื่นๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
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2. กองบริหารการคลัง (กค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 37 คน ได้รับการ 
พัฒนา จำนวน 42 คน (ร้อยละ 113.51)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 37 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 42 คน (ร้อยละ 113.51)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านอ่ืนๆไม่มีแผนการพัฒนา (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองบริหารการคลัง (กค.)ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

3. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวม 
ทุกสมรรถนะ จำนวน 45 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 45 คน (ร้อยละ 100 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 9 คน 
(ร้อยละ 100 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนา
จำนวน 13 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 13 คน  (ร้อยละ 100 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
หลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน (ร้อยละ 100 )  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 11 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
11 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  
8 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) ใน
ภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา   

4. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวม 
ทุกสมรรถนะ จำนวน 228 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 224 คน (ร้อยละ 98.25)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.75) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 38 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 38 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 28 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 28 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 77 คน 
(ร้อยละ 96.25 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 3.75) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มี
แผนการพัฒนา จำนวน 61 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 60 คน (ร้อยละ 98.36)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 1.64)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  21 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 21 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)            
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการมุ่งผลสัมฤทธิ์  และด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำ
ที่สุด  

5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 12 คน ได้รับ 
การพัฒนา จำนวน 12 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
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หลัก จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน  
(ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา 

6. กองตรวจการประมง (กตป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 624 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 214 คน (ร้อยละ 34.29)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 410 คน (ร้อยละ 
65.71) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 156 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 92 คน (ร้อยละ 58.97)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 64 คน (ร้อยละ 41.03) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.00 )  ไมเ่กิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 156 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 62 คน (ร้อยละ 39.74 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 94 คน (ร้อยละ 60.26) ด้าน
สมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 312 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 56 คน (ร้อยละ 17.95)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 256 คน (ร้อยละ 82.05)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  ไมม่ีแผนพัฒนา 
(นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองตรวจการประมง (กตป.)   ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ รองลงมา คือ การสอนงาน
และการมอบหมายงาน  และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

7. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน  
120 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 81 คน (ร้อยละ 67.50)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 39 คน    
(ร้อยละ32.50) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 58 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 42 คน (ร้อยละ 72.41 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 16 คน (ร้อยละ 27.59)       
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 8 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 
100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 45 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 27 คน (ร้อยละ 60.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 18 คน (ร้อยละ 40.00) 
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน (ร้อยละ 50.00)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  2  คน  (ร้อยละ 50.00)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนา
จำนวน  5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน  (ร้อยละ 40.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน 
(ร้อยละ 60.00) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม รองลงมา คือ     
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

8. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ  
จำนวน 112 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 112 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น 
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 19 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 19 คน (ร้อยละ 
100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 24 คน 
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ได้รับการพัฒนา จำนวน 24 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 38 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 38 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 9 คน (ร้อยละ 
100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  22 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 22 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

9. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุก 
สมรรถนะจำนวน 57 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 48 คน (ร้อยละ 84.21)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 9 คน (ร้อยละ15.79) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 16 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 13 คน (ร้อยละ 81.25)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 18.75) ด้าน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 13 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน (ร้อยละ 
76.92 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 23.08) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้าน
สมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน (ร้อยละ 50.00)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  2  คน  (ร้อยละ 50.00)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนา
จำนวน  19 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 18 คน  (ร้อยละ 94.74)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 5.26) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ  และด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การใช้ภาษา    
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เท่ากัน และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

10.   กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุก 
สมรรถนะ จำนวน 481 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 476 คน (ร้อยละ 98.96 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
5 คน (ร้อยละ 1.04) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 150 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 151 คน (ร้อยละ 100.67 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 96 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 95 คน (ร้อยละ 98.96 )         เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.04) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 96 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 95 คน (ร้อยละ 78.02 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 1.04) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 46 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 43 คน 
(ร้อยละ 93.48)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  3  คน  (ร้อยละ 6.52)  และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  93 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 92 คน  (ร้อยละ 98.92)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.08) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.)  ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน  
และการสอนงานและการมอบหมายงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะหลัก และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุดเท่ากัน 
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11. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน  
485 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 483 คน (ร้อยละ 99.59)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 
0.41)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 136 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 131 คน (ร้อยละ 96.32)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 3.68) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 130 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 131 คน (ร้อยละ 100.77)  
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 99 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 98 คน (ร้อยละ 98.99)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.01)            
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 43 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 44 คน (ร้อยละ 102.33)  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  77 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 79 คน (ร้อยละ 102.60)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า         
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่อง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ และด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

12.  กองประมงต่างประเทศ (กปต.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 61 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 58 คน (ร้อยละ 95.08)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 4.92) โดย
แบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 17 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 16 คน 
(ร้อยละ 94.12)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 5.88) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 24 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 23 คน (ร้อยละ 95.83)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.17) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 7 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 85.71 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 14.29) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 7 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 7 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 คน  (ร้อยละ 
100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองประมงต่างประเทศ (กปต.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ  การใช้คอมพิวเตอร์ และการคำนวณ  ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   

13.  กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลใน 
ภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 61 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 61 คน (ร้อยละ 100 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
26 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนา
จำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 20 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
หลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 7 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 7 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน (ร้อยละ 
100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง มีแผนพัฒนาจำนวน  5 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) ใน
ภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา 

14.  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน  
45 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 26 คน (ร้อยละ 57.78)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 19 คน (ร้อยละ 42.22) 
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 10 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน 
(ร้อยละ 40.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 60.00) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มี
แผนการพัฒนาจำนวน 8 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 7 คน (ร้อยละ 87.50)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
1 คน (ร้อยละ 12.50) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 14 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 11 คน (ร้อยละ 78.57)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน  (ร้อยละ 21.43) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน  (ร้อยละ 33.33)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน  2  คน  (ร้อยละ 66.67)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง   มีแผนพัฒนาจำนวน  10 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
3 คน  (ร้อยละ 30.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 7 คน (ร้อยละ 70.00) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ  การคิดวิเคราะห์  ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการและศิลปะการสื่อสารจูงใจ  และด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

15.  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ  
จำนวน 123 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 121 คน (ร้อยละ 98.37)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน     
(ร้อยละ 1.63)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 60 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 57 คน (ร้อยละ 95.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 5.00) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 20 คน (ร้อยละ 100)       
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 34 คน ไดร้ับการ
พัฒนาจำนวน 35 คน (ร้อยละ 102.94)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร           
มีแผนการพัฒนา จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)      
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)  ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้
ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  รองลงมา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

16. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ  
จำนวน 712 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 703 คน (ร้อยละ 98.74)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 9 คน      
(ร้อยละ 1.26) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 218 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 218 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
มีแผนการพัฒนาจำนวน 128 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 126 คน (ร้อยละ 98.44 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.56) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 150 คน ได้รับ
การพัฒนาจำนวน 147 คน (ร้อยละ 98.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 2.00)      
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 94 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 91 คน (ร้อยละ 96.81)     
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  3  คน  (ร้อยละ 3.19)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนา
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จำนวน  122 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 121 คน  (ร้อยละ 99.18)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 0.82) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการ
ทำงานเป็นทีม และด้านสมรรถนะทางการบริหาร  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

17.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุก 
สมรรถนะ จำนวน 425 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 376 คน (ร้อยละ 88.47)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
49 คน (ร้อยละ 11.53)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 165 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 153 คน (ร้อยละ 92.73)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 12 คน (ร้อยละ 7.27) 
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 79 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 72 คน (ร้อยละ 
91.14)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 7 คน (ร้อยละ 8.86) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก จำนวน 95 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 88 คน (ร้อยละ 92.63)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 7 คน (ร้อยละ 7.37) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 43 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 31 คน (ร้อยละ 72.09)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  12  คน  (ร้อยละ 27.91)  และด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  43 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 32 คน (ร้อยละ 74.42)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 11 คน (ร้อยละ 25.58) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)  ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ ศักยภาพเพ่ือนำการ
ปรับเปลี่ยน  และการสอนงานและการมอบหมายงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน และด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

18.  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน    
523 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 517 คน (ร้อยละ 98.85) เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 
1.15)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 174 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 172 คน (ร้อยละ 98.85 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.15) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 137 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 136 คน (ร้อยละ 99.27)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.73) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 131 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 129 คน (ร้อยละ 98.47)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
2 คน (ร้อยละ 1.53) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 42 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 41 คน 
(ร้อยละ 97.62)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 2.38)  และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  39 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 39 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)  ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติ และด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
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และการทำงานเป็นทีม เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน และด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และ
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุดเท่ากัน 

19.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 8 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน     
(ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา 

20.  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน  
115 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 112 คน (ร้อยละ 97.39)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน    
(ร้อยละ 2.61) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 49 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 47 คน (ร้อยละ 95.92)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.08) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 21 คน (ร้อยละ 105.00)  
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 31 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 31 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการ
พัฒนา จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน (ร้อยละ 66.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  1  
คน  (ร้อยละ 33.33)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  12 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
11 คน  (ร้อยละ 91.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน           
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะทางการบริหาร และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาต่ำที่สุด  

21.  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน  
68 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 65 คน (ร้อยละ 95.59)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 
4.41)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 32 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 31 คน (ร้อยละ 96.88)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 3.13) ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน  (ร้อยละ 111.11 )          
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 13 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 13 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการ
พัฒนา จำนวน 8 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน  (ร้อยละ 50.00)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 50.00) (นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  และ
การสร้างสัมพันธภาพ และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

22. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) จัดทำแผน 
พัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 49 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 47 คน (ร้อยละ 95.92) เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.08)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
มีแผนการพัฒนาจำนวน 18 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 18 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 11 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 11 คน (ร้อยละ 
100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 9 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 9 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มี
แผนการพัฒนา จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน (ร้อยละ 66.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 33.33)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง มีแผนพัฒนาจำนวน  8 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 7 คน  (ร้อยละ 87.50)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 12.50) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการ
สืบค้น (กมป.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การตรวจสอบ
ความถูกต้องตามกระบวนงาน และด้านสมรรถนะทางการบริหาร  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน     

23.  กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุก 
สมรรถนะ จำนวน 74 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน  65  คน (ร้อยละ 87.84)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 9 คน (ร้อยละ 12.16) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 25 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 25 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 11 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 11 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 37 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 28 คน 
(ร้อยละ 75.68)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 9 คน (ร้อยละ 24.32) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มี
แผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  ไมม่ีแผนพัฒนา (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการทำงานเป็น
ทีม  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด 

24.  ราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 0 คน 
ได้รับการพัฒนา  จำนวน  0  คน (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.)  ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

25.  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน  



18 
 

108 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 101 คน (ร้อยละ 93.52 ) เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 7 คน    
(ร้อยละ6.48) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 43 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 39 คน (ร้อยละ 90.70)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 9.30) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 17 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 16 คน (ร้อยละ 94.12)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 5.88) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 30 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 30 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)            
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 7 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 คน (ร้อยละ 85.71)     
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 14.29)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนา
จำนวน  11 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน  (ร้อยละ 90.91)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 9.09) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า              
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัติ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด   

26. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
จำนวน 76 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  73 คน (ร้อยละ 96.05)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน 
(ร้อยละ 3.95) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 27 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 26 คน (ร้อยละ 96.30)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 3.70) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 29 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 27 คน (ร้อยละ 93.10)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 6.90) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 8 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 7 คน (ร้อยละ 87.50)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 12.50) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน   
(ร้อยละ 150.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  10 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูล  
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนาต่ำที่สุด   

27.  สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สปก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ  
จำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 26 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น 
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 10 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 10 คน (ร้อยละ 
100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 9 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  4 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 4 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สปก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า   
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา   

28. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 218 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน  246  คน (ร้อยละ 112.84)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 86 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 91 คน (ร้อยละ 105.81)  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 71 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 75 คน (ร้อยละ 105.63)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 41 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 53 คน (ร้อยละ 129.27)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 10 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 12 คน    
(ร้อยละ 120.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  10 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 15 คน  (ร้อยละ 150.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่าง
ในการพัฒนา   

29.  กองตรวจราชการกรม (กตร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 12 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน  12  คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)   
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการกองตรวจราชการกรม (กตร.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา  

30.  สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน  
3,153 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน  2,959 คน (ร้อยละ 93.85)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 194 
คน  (ร้อยละ 6.15) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1,121 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 1,084 คน (ร้อยละ 96.70)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 37 คน (ร้อยละ 
3.30) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 505 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 449 
คน   (ร้อยละ 88.91)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 56 คน (ร้อยละ 11.09) ด้านสมรรถนะหลัก มี
แผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 847 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 819 คน (ร้อยละ 96.69 )  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 28 คน (ร้อยละ 3.31) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 
296 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 254 คน (ร้อยละ 85.81)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  42  คน  
(ร้อยละ 14.19)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  384 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 353 คน  
(ร้อยละ 91.93)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 31 คน (ร้อยละ 8.07) (นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูล เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร และด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด    
 

สรุปผลการพัฒนาข้าราชการกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า กองตรวจการประมง (กตป.) เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)  หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  คือ 
กองกฎหมาย (กกม.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) กอง
พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.)    ส่วนหน่วยงานที่ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา  คือ กองบริหารการคลัง (กค.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)  กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน (กตน.) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการ
ขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สปก.) สำนักงาน
เลขานุการกรม (สลก.) และกองตรวจราชการกรม (กตร.)  

ส่วนผลการพัฒนาข้าราชการกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) สูงที่สุด คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)  รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
(กพช.) ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา 
คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ 
สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) สมรรถนะประจำตำแหน่ง หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ  
สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)              

สรุปภาพรวมสมรรถนะที่ข้าราชการต้องการพัฒนา   
แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่อง

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สูงที่สุด  

ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรู้เรื่องกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก เรื่อง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ สูงที่สุด  ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 และ แผนภูมิที่ 5 
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กค.

กคพ.

กรป.

กตน.

กตป.

กตส.

กนป.

กบม.

กบร.
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กมป.

กอส.

รบก.

กบค.

ศทส.

สปก.

สลก.

กตร.

สนง.ปจ.

76
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12
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112

57
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485

61

61

45

123

712

425

523
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115

68

49

74

0
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26
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45
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214
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48
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61

26
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376

517

8

112

65

47

65

0

101

73

26

246

12

2,959

2

0

0

0

0

410

39

0

9

5

2

3

0

19

2

9

49

6

0

3

3

2

9

0

7

3

0

0

0

194

แผนภูมิที่ 5 IDP ข้าราชการจ าแนกตามหน่วยงาน
แผน (คน) ผล (คน) GAP
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พนักงานราชการ 
 

พบว่า พนักงานราชการกรมประมงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 9,365 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 7,853 คน (ร้อยละ 83.85)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1,512 คน (ร้อยละ 
16.15) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 3,115 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 2,747 คน (ร้อยละ 88.19)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 368 คน (ร้อยละ 11.81) 
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1,344 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,263 คน 
(ร้อยละ 93.97)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 81 คน (ร้อยละ 6.03) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 4,158 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 3,180 คน (ร้อยละ 76.48)  เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) จำนวน 978 คน (ร้อยละ 23.52) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 192 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 173 คน (ร้อยละ 90.10)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  19  คน  (ร้อยละ 
9.90)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  556 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 490 คน    
(ร้อยละ 88.13)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 66 คน (ร้อยละ 11.87) (นับซ้ำ) 

สรุปผลการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) สูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม รองลงมา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ  และด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ต่ำที่สุด    
 

1. กองกฎหมาย (กกม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 54 คน ได้รับการ 
พัฒนา จำนวน  54 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 27 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 27 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 19 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 19 คน   (ร้อยละ 
100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับ
ซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)      

2. กองบริหารการคลัง (กค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 23 คน ได้รับการ 
พัฒนา  จำนวน 23 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 23 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 23 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 
0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 0 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00 )  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับ
ซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารการคลัง (กค.)ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา      

3. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 233 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 233 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 26 คน 
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 
85 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 85 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มี
แผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 52 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 52 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 33 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 33 คน 
(ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  37 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 37 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) 
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา     

4. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 181 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 174  คน (ร้อยละ 96.13)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 7 คน (ร้อยละ 3.87)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 30 คน ได้รับ
การพัฒนาจำนวน 29 คน (ร้อยละ 96.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 3.33) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 24 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 24 คน   (ร้อยละ 100) ไมเ่กิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 115 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 110 คน (ร้อยละ 95.65)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.35) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  7 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 คน  (ร้อยละ 85.71)  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 14.29) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)       
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด 
และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  เกดิช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุดเท่ากัน   

5. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 8 คน ได้รับ 
การพัฒนา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน  (ร้อยละ 100)       
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน o คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับ
ซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างใน
การพัฒนา  
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6. กองตรวจการประมง (กตป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,052 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 122 คน (ร้อยละ 11.60)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 930 คน (ร้อยละ 88.40) โดย
แบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 263 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 60 คน 
(ร้อยละ 22.81)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 203 คน (ร้อยละ 77.19) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 789 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 61 คน 
(ร้อยละ 7.73)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 728 คน (ร้อยละ 92.27) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร  
มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน  (ร้อยละ 0.00)     
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจการประมง (กตป.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
สมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เกดิช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด   

7. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน  
337 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 225 คน (ร้อยละ 66.77)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 112 คน (ร้อยละ 
33.23) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 196 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
154 คน (ร้อยละ 78.57)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 42 คน (ร้อยละ 21.43) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 20 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 20 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 109 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 47 คน (ร้อยละ 
43.12)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 62 คน (ร้อยละ 56.88) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  4  คน  (ร้อยละ 100)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  8 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน  (ร้อยละ 50.00)  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 50.00) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า   
ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด  ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุดเท่ากัน     

8. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 48 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 45 คน (ร้อยละ 93.75)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 
6.25) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 13 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 12 คน (ร้อยละ 92.31)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 7.69) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 13 คน   (ร้อยละ 86.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 15 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 15 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)   และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)    
(นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การจัดการข้อมูล และการคำนวณ เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกดิช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด (นับซ้ำ) 

9. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)  จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 75 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 66 คน (ร้อยละ 88.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 9 คน (ร้อยละ 
12.00)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 18 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 17 คน (ร้อยละ 94.44)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 5.56) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 21 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 18 คน   (ร้อยละ 85.71)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 14.29) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 10 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 8 คน (ร้อยละ 80.00 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 20.00) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  21 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 18 คน  (ร้อยละ 85.71)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 14.29)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การจัดการข้อมูล เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูง
ที่สุด และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การคิดวิเคราะห์    และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด     

10.   กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 181 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 169 คน (ร้อยละ 93.37)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
12 คน (ร้อยละ 6.63)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 51 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 47 คน (ร้อยละ 92.16)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 7.84) ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 44 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 42 คน   (ร้อยละ 95.45)  เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.55) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 42 คน ได้รับ
การพัฒนาจำนวน 40 คน (ร้อยละ 95.24 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.76) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 12 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 9 คน (ร้อยละ 75.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน  3  คน  (ร้อยละ 25.00)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  32 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 31 คน  (ร้อยละ 96.88)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 3.13) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิด
ช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด      

11. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,257 คน   
ได้รับการพัฒนา  จำนวน 1,272 คน (ร้อยละ 101.19)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 349 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 348 คน (ร้อยละ 99.71)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.29) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการ
พัฒนาจำนวน 134 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 135 คน   (ร้อยละ 100.75)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 550 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 565 คน (ร้อยละ 
102.73)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 59 คน ได้รับ
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การพัฒนา จำนวน 55 คน (ร้อยละ 93.22)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  4  คน  (ร้อยละ 6.78)  และ
ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  165 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 169 คน  (ร้อยละ 
101.19)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การควบคุมตนเอง เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และ
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด      

12.  กองประมงต่างประเทศ (กปต.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 36 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 35 คน (ร้อยละ 97.22)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 2.78) โดยแบ่งเป็น 
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 12 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 12 คน (ร้อยละ 100)   
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 13 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 13 คน   (ร้อยละ 100)   ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก จำนวน 11 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 10 คน (ร้อยละ 90.91)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 9.09) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน o คน 
(ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองประมงต่างประเทศ (กปต.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะ
หลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด  ด้านอ่ืนๆไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา     

13.  กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 57 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 55 คน (ร้อยละ 96.49)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
2 คน (ร้อยละ 3.51)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 22 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 21 คน (ร้อยละ 95.45)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.55) ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 15 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap)   ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 18 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 17 คน 
(ร้อยละ 94.44 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 5.56) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการ
พัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  2 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.)     
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ  และด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

14.  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 39 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 34 คน (ร้อยละ 87.18)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 12.82)            
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 10 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 9 คน      
(ร้อยละ 90.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 10.00) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มี
แผนการพัฒนาจำนวน 14 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 12 คน   (ร้อยละ 85.71)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 
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คน (ร้อยละ 14.29)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 8 คน 
(ร้อยละ 88.89 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 11.11) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการ
พัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน  (ร้อยละ 83.33)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 16.67)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การใช้คอมพิวเตอร์ และการจัดการข้อมูล เกิดช่องว่างในการพัฒนา
สูงที่สุดเท่ากัน ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด    (นับซ้ำ) 

15.  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน  
208 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 204 คน (ร้อยละ 98.08)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.92) 
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 102 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 98 คน 
(ร้อยละ 96.08)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 3.92) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มี
แผนการพัฒนาจำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 15 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้าน
สมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 77 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 77 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน 
(ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  14 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 14 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา    

16. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 1,990 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  1,860  คน (ร้อยละ 93.47)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน        
130 คน (ร้อยละ 6.53)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 582 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 559 คน (ร้อยละ 96.05)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 23 คน (ร้อยละ 3.95) 
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 196 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 190 คน   
(ร้อยละ 96.94)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 3.06) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 1,073 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1,005 คน (ร้อยละ 93.66)  เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) จำนวน 68 คน (ร้อยละ 6.34) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 44 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 39 คน (ร้อยละ 88.64)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  5  คน  (ร้อยละ 
11.36)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  95 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 67 คน       
(ร้อยละ 70.53)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 28 คน (ร้อยละ 29.47) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องท่ีต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และด้าน
สมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด   

17.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 1,088 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 924 คน (ร้อยละ 84.93)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 164 คน  
(ร้อยละ 15.07)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 432 คน ได้รับการ
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พัฒนาจำนวน 392 คน (ร้อยละ 90.74)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 40 คน (ร้อยละ 9.26)        
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 183 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 141 คน   
(ร้อยละ 77.05)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 42 คน (ร้อยละ 22.95) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 406 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 344 คน (ร้อยละ 84.73)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) จำนวน 62 คน (ร้อยละ 15.27) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 11 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน (ร้อยละ 90.91)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 9.09)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  56 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 37 คน  (ร้อยละ 66.07)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 19 คน (ร้อยละ 33.93) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ในภาพรวม
ทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาสูงที่สุด และด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด     

18.  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 873 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 863 คน (ร้อยละ 98.85)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 10 คน (ร้อยละ 1.15)        
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 323 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 
321 คน (ร้อยละ 99.38)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.62) ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 175 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 173 คน (ร้อยละ98.86)        
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.14) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 358 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 353 คน (ร้อยละ 98.60)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
5 คน (ร้อยละ 1.40) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน 
(ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  13 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 12 คน  (ร้อยละ 92.31)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 7.69) 
(นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด 
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด      

19.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 9 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 8  คน (ร้อยละ 88.89)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 11.11)             
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 3 คน (ร้อยละ 
100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 3 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน  (ร้อยละ 66.67)  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 33.33) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การคิดวิเคราะห์ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา    
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20.  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 94 คน ได้รับ 
การพัฒนา จำนวน 94 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น  ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 38 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 39 คน (ร้อยละ 102.63)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 23 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 24 คน   (ร้อยละ 
104.35)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน  25 คน ได้รับ
การพัฒนาจำนวน 24 คน (ร้อยละ 96.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.00) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  7 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 คน  (ร้อยละ 85.71)    
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 14.29) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
สมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ ความเข้าใจผู้อื่น เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา     

21.  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 61 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 60 คน (ร้อยละ 98.36)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.64) โดยแบ่งเป็น 
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 38 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 38 คน (ร้อยละ 100)    
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 5 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 17 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 17 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)  ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา 

22. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) จัดทำแผนพัฒนา 
รายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 28 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 29 คน (ร้อยละ 103.57) ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 10 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 10 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
มีแผนการพัฒนาจำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 9 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 
125.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง    
มีแผนพัฒนาจำนวน  5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)    
(นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือ
การสืบค้น (กมป.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)    

23.  กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 90 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 74 คน (ร้อยละ 82.22)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 16 คน 
(ร้อยละ 17.78)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 27 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 27 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนา
จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก  มี
แผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 62 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 46 คน (ร้อยละ 74.19)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 16 คน (ร้อยละ 25.81) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน   0 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา 

24.  ราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 0 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap)   

25.  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 93 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 86 คน (ร้อยละ 92.47)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 7 คน (ร้อยละ 7.53)            
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 34 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน    
30 คน (ร้อยละ 88.24)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 11.76) ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 23 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 22 คน   (ร้อยละ 95.65)  เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.35) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 31 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 30 คน (ร้อยละ 96.77 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 3.23) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน    
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  4 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน  (ร้อยละ 75.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 25.00) 
(นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้าน
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ด้านสมรรถนะหลัก และด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง  เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด    

26. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 40 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  40 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น        
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 9 คน (ร้อยละ 
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100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 8 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 16 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 16 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 
0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  7 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 7 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

27.  สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สปก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 22 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 22  คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น         
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)       
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 8 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 8 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 
มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  3 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน   (ร้อยละ 100)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการสำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สปก.)ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

28. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 152 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 147 คน (ร้อยละ 96.71)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 3.29)            
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 67 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 64 คน   
(ร้อยละ 95.52)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 4.48) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน    
มีแผนการพัฒนาจำนวน 26 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 26 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)         
ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 55 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 54 คน (ร้อยละ 98.18 )  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.82) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง          
มีแผนพัฒนาจำนวน  4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน  (ร้อยละ 75.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 25.00) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูง
ที่สุด ด้านสมรรถนะหลัก และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด    

29. กองตรวจราชการกรม (กตร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 33 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน  33  คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 13 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 13 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 19 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
19 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
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จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจราชการกรม (กตร.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา 

30. สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,003 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 894 คน (ร้อยละ 89.13)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 109 คน (ร้อยละ 10.87)     
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 388 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 350 
คน (ร้อยละ 90.21)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 38 คน (ร้อยละ 9.79) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 245 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 222 คน   (ร้อยละ 90.16)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) จำนวน 23 คน (ร้อยละ 9.39) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 299 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 261 คน (ร้อยละ 87.29 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 38 คน (ร้อยละ 12.71) 
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 66.67)        เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  2  คน  (ร้อยละ 33.33)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  
65 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 57 คน  (ร้อยละ 87.69)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 8 คน (ร้อยละ 
12.31) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการสำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติ และด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  เกิดช่องว่างในการพัฒนา
สูงที่สุด ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด     
 

สรุปผลการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า กองตรวจการประมง (กตป.)         
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)  หน่วยงานที่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  คือ กองประมงต่างประเทศ (กปต.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และกองวิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) ส่วนหน่วยงานที่ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา  คือ กองกฎหมาย (กกม.)  กองบริหารการคลัง 
(กค.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กองวิจัยและ
พัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สำนักงานประมงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (สปก.) และกองตรวจราชการกรม (กตร.) 

ส่วนผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง (กตส.)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)  รองลงมา คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)              
ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)    ด้านสมรรถนะทางการบริหาร คือ กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)  รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) และกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
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ประมง (กตส.)  เท่ากัน  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ   
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 
(กพช.)   

สรุปภาพรวมสมรรถนะที่พนักงานราชการต้องการพัฒนา 
แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สูงที่สุด  

ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
สูงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6 และ แผนภูมิที่ 6 
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กกม.

กค.

กคพ.

กรป.

กตน.

กตป.

กตส.

กนป.

กบม.

กบร.

กปจ.

กปต.

กปน.

กยผ.

กพก.

กพจ.

กพช.

กพท.

กพร.

กพส.

กพอ.

กมป.

กอส.

รบก.

กบค.

ศทส.

สปก.

สลก.

กตร.

สนง.ปจ.

54

23

233

181

8

1,052

337

48

75

181

1,257

36

57

39

208

1,990

1,088

878

9

94

61

28

90

0

93

40

22

152

33

1,003

54

23

233

174

8

122

225

45

66

169

1,272

35

55

34

204

1,860

924

863

8

94

60

29

74

0

86

40

22

147

33

894

0

0

0

7

0

930

112

3

9

12

0

1

2

5

4

130

164

10

1

0

1

0

16

0

7

0

0

5

0

109

แผนภูมิที่ 6 IDP พนักงานราชการจ าแนกตามหน่วยงาน
แผน (คน) ผล (คน) GAP
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ลูกจ้างประจำ 
 

พบว่า  ลูกจ้างประจำกรมประมงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 2,141 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,419 คน (ร้อยละ 66.28)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 722 คน (ร้อยละ 
33.72) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 708 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 492 คน (ร้อยละ 69.49)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 216 คน (ร้อยละ 30.51) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 121 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 112 คน (ร้อยละ 92.56)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 9 คน (ร้อยละ 7.44) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 1,191 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 711 คน (ร้อยละ 59.70)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 
480 คน (ร้อยละ 40.30) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 36 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 35 
คน (ร้อยละ 97.22)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 2.78)  และด้านสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  85 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 69 คน    (ร้อยละ 81.18)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) จำนวน 16 คน (ร้อยละ 18.82) (นับซ้ำ) 

สรุปผลการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) สูงที่สุด เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม รองลงมา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
และด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ต่ำที่สุด    
 

1. กองกฎหมาย (กกม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มี
แผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้าน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 0 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 0 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูง
ที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

2. กองบริหารการคลัง (กค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนา  
จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มี
แผนการพัฒนาจำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้าน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 0 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 0 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ    
ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

3. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 3 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)      
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 0 คน 
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน   
1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)     
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)    
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

4. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 23 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 21  คน (ร้อยละ 100)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 2 คน (ร้อยละ 8.70)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 6 คน 
ได้รับการพัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 14 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 12 คน (ร้อยละ 
85.71)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 14.29) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการ
พัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และ        
ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน  (ร้อยละ 100)               
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)         
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี           
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา   

5. กองตรวจการประมง (กตป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 708 คน ได้รับ   
การพัฒนา จำนวน 72 คน (ร้อยละ 10.17)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 636 คน (ร้อยละ 89.83)              
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 236 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 36 
คน   (ร้อยละ 15.25)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 200 คน (ร้อยละ 84.75) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 472 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 36 คน 
(ร้อยละ 7.63 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 436 คน (ร้อยละ 92.37) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร      
มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และ
ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
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 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองตรวจการประมง (กตป.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะ
หลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม และ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) สูงที่สุดเท่ากัน และด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ต่ำที่สุด 

6. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 12 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 12 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 
0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 6 คน ได้รับ
การพัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการ
พัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้าน
สมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า      
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

7. กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 18 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 18 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น     
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 2 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตาม
สมรรถนะหลัก จำนวน 12 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 12 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)    
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)             
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า 
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

8. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 411 คน   
ได้รับการพัฒนา จำนวน 411  คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 129 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 129 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 14 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 14 คน   (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 207 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 207 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้าน
สมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 18 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 18 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  43 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
43 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
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9.  กองประมงต่างประเทศ (กปต.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 2  คน ได้รับ 
การพัฒนา  จำนวน  2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน       
(ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน    
1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร  
มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และ
ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองประมงต่างประเทศ (กปต.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) 

10. กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)         
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน 
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน   
0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก            
มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 3 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 
100)      ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.)      
ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

11.  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 10 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน  5 คน (ร้อยละ 50.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 50.00)       โดย
แบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 0 คน      
(ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน   
5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)   
ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน      
0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า         
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การใช้ภาษา  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด    
ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

12.  กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกันจำนวน 
35 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 33 คน (ร้อยละ 94.29)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 5.71)   
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 18 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 18 คน 
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(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน   
2  คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก           
มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 13 คน (ร้อยละ 86.67)  เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 13.33) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง         
มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม         
เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน  ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

13. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 375 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 339 คน (ร้อยละ 90.40)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 36 คน   
(ร้อยละ 9.60) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 112 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 101 คน (ร้อยละ 90.18)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 11 คน (ร้อยละ 9.82) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 44 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 42 คน   (ร้อยละ 95.40)     
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.55)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 194 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 182 คน (ร้อยละ 93.81 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 12 คน 
(ร้อยละ 6.19) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 10 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน     
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  15 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน  (ร้อยละ 26.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 11 คน (ร้อยละ 73.33) 
(นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด (นับซ้ำ) 

14.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน 
จำนวน 83 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 70  คน (ร้อยละ 84.34)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 13 คน        
(ร้อยละ 15.66)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 42 คน ได้รับการ
พัฒนาจำนวน 40 คน (ร้อยละ 95.24)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.76) ด้านทักษะที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน   (ร้อยละ 25.00)           
เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 75.00) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 35 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 27 คน (ร้อยละ 77.14)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 8 คน     
(ร้อยละ 22.86) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 
0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  2 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 2 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด         
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด (นับซ้ำ) 
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15.  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)  จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 174 คน 

ได้รับการพัฒนา  จำนวน 173 คน (ร้อยละ 99.43)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.57)         
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 60 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 60 คน 
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน   
8 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการ
พัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 99 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 98 คน (ร้อยละ 98.99 )  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.01) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนา
จำนวน  7 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 7 คน  (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า       
ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา 

16.  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 12 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 12 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 6 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน    
1 คน   (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร  มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า     
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

17.  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 6 คน  
ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน (ร้อยละ 166.67) ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน     
1 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 5 คน (ร้อยละ 250.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 
0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)  ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า        
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
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18. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 16 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 10 คน (ร้อยละ 62.50)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน             
(ร้อยละ 37.50) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการ
พัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
หลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 9 คน (ร้อยละ 60.00 )  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 40.00) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง          
มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) ในภาพรวมทุก
ด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

19.  ราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 0 คน ได้รับ   
การพัฒนา  จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำราชการบริหารส่วนกลาง (รบก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไมเ่กิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) 

20.  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  (กบค. ) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 4  คน ได้รับการ 
พัฒนา จำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน       
(ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน     
2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร       
มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และ
ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0  คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 100)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำกองบริหารทรัพยากรบุคคล  (กบค. ) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 

21. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 3 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 3 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 2 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 
0.00)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในภาพรวมทุกด้าน 
พบว่า ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
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22.  สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 24 คน 
ได้รับการพัฒนา  จำนวน 22 คน (ร้อยละ 91.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 8.33)         
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 9 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 8 คน 
(ร้อยละ 88.89)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 11.11) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน   (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 15 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 14 คน (ร้อยละ 
93.33)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 6.67) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา 
จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก  
เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

23. กองตรวจราชการกรม (กตร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวมทุกสมรรถนะ จำนวน 6 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน  6  คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 4 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา (Gap) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ
หลัก จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน (ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน    
(ร้อยละ 0.00)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) (นับซ้ำ) 

 สรุปภาพรวมการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจราชการกรม (กตร.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า  
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 

24. สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 204 คน  
ได้รับการพัฒนา  จำนวน 181 คน (ร้อยละ 88.73)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 23 คน  (ร้อยละ 11.27)         
โดยแบ่งเป็น ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 59 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 57 คน 
(ร้อยละ 96.61)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 3.39) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 37 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 37 คน   (ร้อยละ 1000)  ไม่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 85 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 70 คน 
(ร้อยละ 82.35)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 15 คน (ร้อยละ 17.65) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร       
มีแผนการพัฒนา จำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 83.33)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน  1  คน  (ร้อยละ 16.67)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  17 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 12 คน  (ร้อยละ 70.59)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 29.41) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาลูกจ้างประจำสำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า          
ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การบริการที่ดี เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด (นับซ้ำ)  
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สรุปผลการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน  พบว่า กองตรวจการประมง (กตป.)           

เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)  หน่วยงานที่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)  ส่วนหน่วยงานที่ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา  
คือ กองกฎหมาย (กกม.) กองบริหารการคลัง (กค.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
(กคพ.) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) กองวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ำจืด (กปจ.) กองประมงต่างประเทศ (กปต.) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ 
(กปน.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(กบค.)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)  และกองตรวจราชการกรม (กตร.) 

ส่วนผลการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่ เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)    ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ชายฝั่ง (กพช.)  ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.)  
รองลงมา คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) สูงที่สุด  คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง หน่วยงานที่เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) รองลงมา คือ สำนักงานประมง
จังหวัด (สนง.ปจ.) 

สรุปภาพรวมสมรรถนะที่ลูกจ้างประจำต้องการ 
แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถที่ใช้
ในงาน สูงที่สุด  

ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก  ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถที่ใช้
ในงาน สูงที่สุด  ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7 และ แผนภูมิที่ 7 
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กกม.

กค.

กคพ.

กรป.

กตน.

กตป.

กตส.

กนป.

กบม.

กบร.

กปจ.

กปต.

กปน.

กยผ.

กพก.

กพจ.

กพช.

กพท.

กพร.

กพส.

กพอ.

กมป.

กอส.

รบก.

กบค

ศทส.

สปก.

สลก.

กตร.

สนง.ปจ.

1

5

3

23

0

708

12

18

0

0

411

2

6

10

35

375

83

174

0

12

6

0

16

0

4

3

0

24

6

204

1

5

3

21

0

72

12

18

0

0

411

2

6

5

33

339

70

173

0

12

10

0

10

0

4

3

0

22

6

181

0

0

0

2

0

636

0

0

0

0

0

0

0

5

2

36

13

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

2

0

23

แผนภูมิที่ 7 IDP ลูกจ้างประจ าจ าแนกตามหน่วยงาน
แผน (คน) ผล (คน) GAP
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พิจารณาจำแนกตามประเภทตำแหน่ง 

ข้าราชการ 

ข้าราชการจำแนกตามประเภทตำแหน่ง แบ่งออกเป็น  

ประเภทอำนวยการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 295 คน  ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 266 คน (ร้อยละ 90.17) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 29 คน (ร้อยละ 9.83) โดยแบ่งเป็น          
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 61 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 56 คน (ร้อยละ 
91.80)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 8.20) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน        
มีแผนการพัฒนาจำนวน 13 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 12 คน   (ร้อยละ 92.31)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ 7.69)  ด้านสมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก จำนวน 35 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 33 คน (ร้อยละ 94.29)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 5.71) ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร มีแผนการพัฒนา จำนวน 107 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 95 คน (ร้อยละ 88.79)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา 
(Gap) จำนวน  12  คน  (ร้อยละ 11.21)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  79 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 70 คน  (ร้อยละ 88.61)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 9 คน (ร้อยละ 11.39) (นับซ้ำ) 
 สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรจำแนกตามประเภทอำนวยการในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ การวางแผนกลยุทธภาครัฐ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  

 

ระดับต้น  
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 148 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 136 คน (ร้อยละ 

91.89) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 12 คน (ร้อยละ 8.11) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 33 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 33 คน(ร้อยละ 100) ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap)  ด้านทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 8 คน (ร้อยละ 88.89) เกิดช่องว่างในการพัฒนา
(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 11.11) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 14 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 14 คน (ร้อยละ 
100) ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 51 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 46 คน 
(ร้อยละ 90.20) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 9.80) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 
41 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 35 คน (ร้อยละ 85.37) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 14.63) 
(นับซ้ำ)  

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับต้นในภาพรวมทุกด้าน พบว่า สมรรถนะประจำตำแหน่ง เรื่องที่ต้องการ
พัฒนา คือ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน        
เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 

 

ระดับสูง  
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 147 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 130 คน (ร้อยละ 

88.44) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 17 คน (ร้อยละ 11.56) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 23 คน (ร้อยละ 82.14) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน   
5 คน (ร้อยละ 17.86) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 4 คน     



49 
 

(ร้อยละ 100) ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 21 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 19 คน 
(ร้อยละ 90.48) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 9.52) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน   
56 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 49 คน (ร้อยละ 87.50) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 7 คน (ร้อยละ 
12.50) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 38 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 35 คน (ร้อยละ 92.11)         
เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 7.89)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหาร  เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ การวางแผนกลยุทธภาครัฐ  และการสอนงานและการมอบหมายงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูง
ที่สุดเท่ากัน ด้านสมรรถนะหลัก เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 

 
ประเภทวิชาการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 3,825 คน ได้รับการพัฒนา

จำนวน 3,634 คน (ร้อยละ 95.01) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 191 คน (ร้อยละ 4.99) โดยแบ่งเป็น
ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1,249 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,194 คน (ร้อยละ 95.60) 
เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 55 คน (ร้อยละ 4.40) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน    
774 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 751 คน (ร้อยละ 97.03) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 23 คน (ร้อยละ 
2.97) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 871 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 832 คน (ร้อยละ 95.52) เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 39 คน (ร้อยละ 4.48) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 435 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
387 คน (ร้อยละ 88.36) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 51 คน (ร้อยละ 11.64) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 493 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 470 คน (ร้อยละ 95.33) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 4.67)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชาการในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูง
ที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด
เท่ากัน 

ระดับเชี่ยวชาญ  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 16 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 14 คน (ร้อยละ 
87.50) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 12.50) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100) ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap)         
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  1 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา(Gap) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 125.00) ไม่เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100) 
ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2 คน   
(ร้อยละ 40.00) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 60.00)  (นับซ้ำ) 
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สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับเชี่ยวชาญในภาพรวมทุกด้าน พบว่า สมรรถนะประจำตำแหน่ง เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ การมองภาพองค์รวม  การดำเนินการเชิงรุก  และการใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาสูงที่สุด ด้านอ่ืนๆไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 

 

ระดับชำนาญการพิเศษ  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 641 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 605 คน (ร้อยละ 
94.38) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 36 คน (ร้อยละ 5.62) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 191 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 183 คน(ร้อยละ 95.81)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
จำนวน 8 คน (ร้อยละ 4.19) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 71 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  
71 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 138 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 125 คน (ร้อยละ 90.58)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 13 คน (ร้อยละ 9.45) สมรรถนะทางการ
บริหาร จำนวน 144 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 133 คน (ร้อยละ 92.36) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 
11 คน (ร้อยละ 7.64) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 97 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 93 คน (ร้อยละ 
95.88) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 4 คน (ร้อยละ 4.12)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับชำนาญการพิเศษในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง           
เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 
 

ระดับชำนาญการ  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 939 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 903 คน      
(ร้อยละ 96.17) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 36 คน (ร้อยละ 3.83) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 281 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 269 คน (ร้อยละ 95.73)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
จำนวน 12 คน (ร้อยละ 4.27) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 154 คนได้รับการพัฒนา จำนวน 
149 คน (ร้อยละ 96.75)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 3.25) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 
237 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 232 คน (ร้อยละ 97.89) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 
2.11) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 120 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 108 คน (ร้อยละ 90.00)  เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา(Gap) จำนวน 12 คน (ร้อยละ 10.00) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 147 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 145 คน (ร้อยละ 98.64)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.36) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับชำนาญการในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะทางการบริหาร เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน  ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาต่ำที่สุด 
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ระดับปฏิบัติการ  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 2,229 คน  ได้รับการพัฒนา จำนวน 2,112 คน 
(ร้อยละ 94.75) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 117 คน (ร้อยละ 5.25) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 776 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 741 คน (ร้อยละ 95.49)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
จำนวน 35 คน (ร้อยละ 4.51) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 548 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 
530 คน(ร้อยละ 96.72)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 18 คน (ร้อยละ 3.28) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 492 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 470 คน (ร้อยละ 95.53) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน  22 คน 
(ร้อยละ 4.47)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน  169 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 141 คน (ร้อยละ 83.43)  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 28 คน (ร้อยละ 16.57)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 244 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 230 คน (ร้อยละ 94.26)   เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 14 คน   (ร้อยละ 
5.74) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด      
ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 

 
ประเภททั่วไป จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 4,014 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 

3,487 คน (ร้อยละ 86.87) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 527 คน (ร้อยละ 13.13) โดยแบ่งเป็นด้าน
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1,438 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,352 คน (ร้อยละ 94.02) เกิด
ช่องว่างในการพัฒนา(Gap)  จำนวน 86 คน (ร้อยละ 5.98) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 639 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 599 คน (ร้อยละ 93.74) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 40 คน (ร้อยละ 6.26) 
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 1,097 คน ได้รับการพัฒนาจำนวน 980 คน (ร้อยละ 89.33) เกิดช่องว่างในการพัฒนา
(Gap) จำนวน 117 คน (ร้อยละ 10.67) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 481 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน   
220 คน (ร้อยละ 45.74) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 261 คน (ร้อยละ 54.26)และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 359 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 336 คน (ร้อยละ 93.59) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
จำนวน 23 คน (ร้อยละ 6.41)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรจำแนกตามประเภททั่วไปในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิด
ช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 

ระดับอาวุโส  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,159 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,102 คน 
(ร้อยละ 95.08) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 57 คน (ร้อยละ 4.92) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน  400 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  411 คน (ร้อยละ 102.75) ไม่เกิดช่องว่างในการ
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พัฒนา(Gap)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 175 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 157 คน (ร้อยละ 
89.71) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 18 คน (ร้อยละ 10.29) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 326 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 307 คน (ร้อยละ 94.17) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 19 คน (ร้อยละ 5.83) 
สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 137 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 116 คน (ร้อยละ 84.67) เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 21 คน (ร้อยละ 15.33) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 121 คน ได้รับการพัฒนา 
จำนวน 111 คน (ร้อยละ 91.74) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 10 คน (ร้อยละ 8.26)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับอาวุโสในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เรื่องที่
ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาต่ำที่สุด 

ระดับชำนาญงาน  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,255 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,062 คน 
(ร้อยละ 84.62) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 193 คน (ร้อยละ 15.38) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 455 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน   404 คน (ร้อยละ 88.79) เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 51 คน (ร้อยละ 11.21) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 202 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 192 คน (ร้อยละ 95.05) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 10 คน (ร้อยละ 4.95)         
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 333 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 282 คน (ร้อยละ 84.68) เกิดช่องว่างในการพัฒนา
(Gap) จำนวน 51 คน (ร้อยละ 15.32) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 133 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 59 คน   
(ร้อยละ 44.36) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 74 คน (ร้อยละ 55.64) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 132 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 125 คน (ร้อยละ 94.70)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 7 คน 
(ร้อยละ 5.30) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับชำนาญงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหาร  
เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาต่ำที่สุด 

ระดับปฏิบัติงาน  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,600 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,323 คน 
(ร้อยละ 82.69) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 277 คน (ร้อยละ 17.31) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 583 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 537 คน (ร้อยละ 92.11) เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 46 คน (ร้อยละ 7.89)  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 262 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 250 คน (ร้อยละ 95.42) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 12 คน (ร้อยละ 4.58)         
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน  438  คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 391 คน (ร้อยละ 89.27) เกิดช่องว่างในการพัฒนา
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(Gap) จำนวน 47 คน (ร้อยละ 10.73) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 211 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 45 คน   
(ร้อยละ 21.33) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 166 คน (ร้อยละ 78.67) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 106 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 100 คน (ร้อยละ 94.34) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 6 คน 
(ร้อยละ 5.66) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะทางการบริหาร   
เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ สภาวะผู้นำ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง เกิดช่องว่างใน
การพัฒนาต่ำที่สุด 

 สรุปผลการพัฒนาข้าราชการทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่งในภาพรวม   พบว่า  ประเภททั่วไป  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) สูงที่สุด รองลงมา คือ ประเภทวิชาการ  และเมื่อแยกตามระดับตำแหน่ง พบว่า ปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างใน
การพัฒนา(Gap) สูงที่สุด รองลงมา คือ ชำนาญงาน  อีกทั้งยังพบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ระดับ
ตำแหน่งทีเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ชำนาญงาน รองลงมา คือ ปฏิบัติงาน ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งที่ เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ปฏิบัติการ และอาวุโส เท่ากัน ด้าน
สมรรถนะหลัก ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ชำนาญงาน รองลงมา คือ ปฏิบัติงาน 
สมรรถนะทางการบริหาร  ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ 
ชำนาญงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ปฏิบัติการ 
รองลงมา คือ อาวุโส 
 
พนักงานราชการ 

 พนักงานราชการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 9,365 คน ได้รับการพัฒนา
จำนวน 7,853 คน (ร้อยละ 83.85) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 1,512 คน (ร้อยละ 16.15) โดยจัดทำ
แผนพัฒนาด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 3,115 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 2,747 คน     
(ร้อยละ 88.19)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 368 คน (ร้อยละ 11.81) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1,344 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,263 คน (ร้อยละ 93.97) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
จำนวน 81 คน (ร้อยละ 6.03) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 4,158 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3,180 คน    
(ร้อยละ 76.48) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 978 คน (ร้อยละ 23.52) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 
192 คน ได้รับการพัฒนา  จำนวน 173 คน  (ร้อยละ 90.10)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 19 คน      
(ร้อยละ 9.90)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 556 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 490 คน (ร้อยละ 
88.13) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 66 คน (ร้อยละ 11.87) (นับซ้ำ) 

สรุปผลการพัฒนาพนักงานราชการทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง  พบว่า  ด้านสมรรถนะหลัก            
เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด ต้องการพัฒนา เรื่องการทำงานเป็นทีมสูงที่สุด   ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 
เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 
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ลูกจ้างประจำ 
 

 ลูกจ้างประจำจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลโดยจำแนกตามประเภทตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 
เงินทุน 

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 19 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 16 คน (ร้อยละ 
84.21) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 15.79) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 3 คน  (ร้อยละ 75.00) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน  
1 คน (ร้อยละ 25.00) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน  
(ร้อยละ 50.00)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 50.00)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน     
12 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 11 คน (ร้อยละ 91.67)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 
8.33) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100)  ไมเ่กิดช่องว่างใน
การพัฒนา(Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 0 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 0 คน  (ร้อยละ 0.00)  
ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรเงินทุนในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ  ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ  การใช้คอมพิวเตอร์ ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการพัฒนา คือ        
การทำงานเป็นทีม เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุดเท่ากัน ด้านอ่ืนๆไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา 

 

ช 1 – ช 4  
 

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 441 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 258 คน     
(ร้อยละ 58.50) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 183 คน (ร้อยละ 41.50) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 145 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน  87 คน  (ร้อยละ 60.00) เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 58 คน (ร้อยละ 40.00) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 12 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 12 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 256 คน 
ได้รับการพัฒนา จำนวน 131 คน (ร้อยละ 51.17)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 125 คน (ร้อยละ 
48.83) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 7 คน (ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา(Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 21 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 21 คน  (ร้อยละ 
100)  ไมเ่กิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับ ช 1 – ช 4 ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการ
พัฒนา คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 
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บ 1 – บ 2 
  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 455 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 351 คน    
(ร้อยละ 77.14) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 104 คน (ร้อยละ 22.86) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 152 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 119 คน (ร้อยละ 78.29)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 33 คน (ร้อยละ 21.71) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 23 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 20 คน (ร้อยละ 86.96)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 3 คน (ร้อยละ 13.04) ด้าน
สมรรถนะหลัก จำนวน 246 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 184 คน   (ร้อยละ 74.80)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา
(Gap) จำนวน 62 คน (ร้อยละ 25.20) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 6 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 6 คน 
(ร้อยละ 100)  ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap)  และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 28 คน ได้รับการ
พัฒนา จำนวน 22 คน (ร้อยละ 78.57)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 6 คน (ร้อยละ 21.43) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับ บ 1 – บ 2 ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการ
พัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนาต่ำที่สุด 

 

ส 1 – ส 4 
  

จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,226 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 794 คน 
(ร้อยละ 64.76) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 432 คน (ร้อยละ 35.24) โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 407 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 283 คน (ร้อยละ 69.53)  เกิดช่องว่างในการ
พัฒนา(Gap) จำนวน 124 คน (ร้อยละ 30.47) ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 84 คน ได้รับการ
พัฒนา  จำนวน 79 คน (ร้อยละ 94.05)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) จำนวน 5 คน (ร้อยละ 5.95)           
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 677 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 385 คน  (ร้อยละ 56.87)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา
(Gap) จำนวน 292 คน (ร้อยละ 43.13) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 22 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 21 คน  
(ร้อยละ 95.45) เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.55)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 36 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 26 คน (ร้อยละ 72.22)  เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) จำนวน 10 คน 
(ร้อยละ 27.78) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรระดับ ส 1 – ส 4 ในภาพรวมทุกด้าน พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก เรื่องที่ต้องการ
พัฒนา คือ การทำงานเป็นทีม  เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนา
ต่ำที่สุด   

 

สรุปผลการพัฒนาลูกจ้างประจำทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง  พบว่า  ระดับ ส 1 – ส 4  เกิดช่องว่าง    
ในการพัฒนา(Gap)  สูงที่สุด รองลงมา คือ ระดับ ช 1 – ช 4  อีกทั้งยังพบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4  รองลงมา คือ ช 1 – ช 4  ด้านทักษะที่จำเป็น
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สำหรับการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4  รองลงมา คือ บ 1 – บ 2    
ด้านสมรรถนะหลัก ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4  รองลงมา คือ   ช 1 – ช 4  
สมรรถนะทางการบริหาร  ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4 และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ  ส 1 – ส 4 รองลงมา คือ บ 1 – บ 2 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8 และแผนภูมิที่ 8 – 9 
 

แผนภูมทิี่ 8 แสดงการพัฒนาข้าราชการจำแนกตามตำแหน่ง 

 

แผนภูมทิี่ 9 แสดงการพัฒนาพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ 

 จำแนกตามตำแหนง่ 
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ตารางท่ี 9 หลักสูตรที่บุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนมีดังนี้  
ข้าราชการ (หลักสูตร) พนักงานราชการ (หลักสูตร) ลูกจ้างประจำ (หลักสูตร) 

การตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน การเขียนหนังสือราชการ การเข้าใจผู้อื่น 
กฎระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏบิัติด้านประมงและ
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ประมงอำเภอ 

การจัดการข้อมูล และการรายงานผล การใช้คอมพิวเตอร ์

การเขียนโครงการ/วิสยัทัศน์  การจัดซ้ือจัดจา้ง การใช้ภาษา 
การเขียนหนังสือราชการ การใช้คอมพิวเตอร ์ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต ์
การควบคุมภายใน/บริหารความเส่ียง การตรวจสอบความถกูต้องตามกระบวนงาน การทำงานเป็นทีม 
การจัดการข้อมูล การทำงานเป็นทีม การบริการที่ดี 
การจัดซ้ือจัดจา้ง การบริการที่ดี การเป็นข้าราชการที่ดี 
การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัต ิ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

การเงิน การคลัง และการบัญช ี
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงานและการดำเนินการ

ตามแผน 
การวางแผนการทำงาน 

การใช้ภาษา การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 
การทำงานเป็นทีม เกี่ยวกบัการเงินและบัญชี และเกีย่วกับงานพัสดุ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในงาน 
การบริการที่ดี เกี่ยวกบัการตรวจประเมินฟาร์ม และวิเคราะห์

เกี่ยวกบัเนื้อสัตว์น้ำ 
ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัต ิ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัการประมง และการเพาะพันธุ์สตัว์น้ำ  
การบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการ ความเข้าใจผู้อื่น  
การพัฒนาการบริหารงานขององค์กร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง  
การพัฒนาภาวะผู้นำในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวธิปีฎิบัติ

ราชการทางปกครอง 
 

การเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
การเงิน การคลัง และการบัญช ี

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในงาน  

การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัต ิ

 

การวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ และการ
ดำเนินการตามแผน 

ด้านการจัดทำแผนยุทธศาตร์ ระเบียบการเงิน 
และพัสด ุ

 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  
การสื่อสารเพื่อการปฏบิัติงานในระบบราชการ ยุค 
4.0 

โปรแกรมการจัดการแผนที่ในการจัดเกบ็ข้อมูลที่
รักษาพืชพันธุ์/ที่จับสัตว์น้ำ 

 

การออกใบอนุญาตทำการประมง พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง/ระเบียบการเงิน  
เกี่ยวกบัการเงินและบัญช ีและเกีย่วกับงานพัสดุ ระบบสารสนเทศด้านการประมง  
เกี่ยวกบัการตรวจประเมินฟาร์ม และวิเคราะห์
เกี่ยวกบัเนื้อสัตว์น้ำ 

ระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆ ตาม 
พ.ร.บ.การประมง 

 

เกี่ยวกบัการประมง และการเพาะพันธุ์สตัว์น้ำ ระเบียบงานสารบรรณ  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง   
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวธิปีฎิบัติ
ราชการทางปกครอง 

  

ความรู้ความสามารถที่ใช้ในงาน   
ความรู้ด้านการเบกิจ่ายค่าเดินทางไปราชการ   
ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัต ิ 

  

คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน   
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ข้าราชการ (หลักสูตร) พนักงานราชการ (หลักสูตร) ลูกจ้างประจำ (หลักสูตร) 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   
ด้านการจัดทำแผนยุทธศาตร์ ระเบียบการเงิน 
และพัสด ุ

  

เทคนิคการทำงานเป็นทีม   
เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ   
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
นักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ 
ระดับกลาง (นบก) 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการสำคัญ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายต็ยุทธศาสตร์ชาติ  

  

พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้าง/ระเบียบการเงิน   
ภาษาอังกฤษ   
มาตรฐานวิชาชีพดา้นการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(e-CPP) 

  

ระเบียบงานสารบรรณ   
วิชาการสถิติระดับกลาง   
สภาวะผู้นำ    

 
สรุปการจัดทำผลการพัฒนารายบุคคลของบุคลากรกรมประมงในภาพรวม (นับซ้ำ) 
 

 ผลการพัฒนารายบุคคลของบุคลากรกรมประมงในภาพรวม พบว่า มีบุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนา 
จำนวน 19,640 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 16,659 คน แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก    
ต้องการพัฒนา  เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน  เรื่อง ความรู้ความสามารถที่ใช้ในงาน   
 ข้าราชการต้องการพัฒนา จำนวน 8,134 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 7,387 คน แผนต้องการพัฒนาสูง
ที่สุด คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ปฏิบัติ สูงที่สุด  ผลที่ได้รับการพัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรู้เรื่องกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ สูงที่สุด ซึ่งเป็นไปตามความต้องการพัฒนา 
 พนักงานราชการต้องการพัฒนา จำนวน 9,365 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 7,853 คน แผนต้องการ
พัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สูงที่สุด ผลที่ได้รับ
การพัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สูงที่สุด           
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการพัฒนา 

ลูกจ้างประจำต้องการพัฒนา จำนวน 2,141 คน ได้รับการพัฒนา จำนวน 1,419 คน แผนต้องการพัฒนา
สูงที่สุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก  ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สูงที่สุด ผลที่ได้รับการ
พัฒนาสูงที่สุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก  ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สูงที่สุด ซึ่งเป็นไป
ตามความต้องการพัฒนา 
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เม่ือพิจารณาตามหน่วยงาน พบว่า  
ข้าราชการ สรุปผลการพัฒนาข้าราชการกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า กองตรวจการประมง (กตป.) 

เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)  หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการ
พัฒนาต่ำที่สุด  คือ กองกฎหมาย (กกม.) กองบริหารการคลัง (กค.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น 
(กมป.)  ส่วนหน่วยงานที่ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา  คือ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
(กคพ.)  กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) กองควบคุมการประมงนอก
น่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(สปก.) สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) และกองตรวจราชการกรม (กตร.) 

พนักงานราชการ สรุปผลการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า กองตรวจการ
ประมง (กตป.) เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)  
หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  คือ กองประมงต่างประเทศ (กปต.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และ
กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) ส่วนหน่วยงานที่ไม่เกิดช่องว่างในการพัฒนา  คือ กองกฎหมาย (กกม.)  กอง
บริหารการคลัง (กค.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(กตน.) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) กองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น (กมป.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 
สำนักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สปก.) และกองตรวจราชการกรม (กตร.) 

ลูกจ้างประจำ สรุปผลการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน  พบว่า กองตรวจการประมง 
(กตป.)           เกิดช่องว่างในการพัฒนาสูงที่สุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)  
หน่วยงานที่เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด  คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)  ส่วนหน่วยงานที่ไม่เกิดช่องว่าง
ในการพัฒนา  คือ กองกฎหมาย (กกม.) กองบริหารการคลัง (กค.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ (กคพ.) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (กนป.) 
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) กองประมงต่างประเทศ (กปต.) กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขน
ถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)  กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (กบค.)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)  และกองตรวจราชการกรม (กตร.) 

 
เม่ือพิจารณาตามประเภทตำแหน่ง พบว่า  
ข้าราชการ สรุปผลการพัฒนาข้าราชการทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่งในภาพรวม   พบว่า  ประเภททั่วไป             

เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด รองลงมา คือ ประเภทวิชาการ  และเมื่อแยกตามระดับตำแหน่ง พบว่า 
ปฏิบัติงาน เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด รองลงมา คือ ชำนาญงาน อีกทั้งยังพบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งที่ เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ชำนาญงาน รองลงมา คือ 
ปฏิบัติงาน ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ 
ปฏิบัติการ และอาวุโส เท่ากัน ด้านสมรรถนะหลัก ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ชำนาญ
งาน รองลงมา คือ ปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการบริหาร  ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ 
ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ชำนาญงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) 
สูงที่สุด คือ ปฏิบัติการ รองลงมา คือ อาวุโส 
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พนักงานราชการ  สรุปผลการพัฒนาพนักงานราชการทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง  พบว่า             
ด้านสมรรถนะหลัก  เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด ต้องการพัฒนา เรื่องการทำงานเป็นทีมสูงที่สุด            
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร เกิดช่องว่างในการพัฒนาต่ำที่สุด 

ลูกจ้างประจำ สรุปผลการพัฒนาลูกจ้างประจำทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง  พบว่า  ระดับ ส 1 – ส 4  
เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap)  สูงที่สุด รองลงมา คือ ระดับ ช 1 – ช 4  อีกท้ังยังพบว่า ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งที่ เกิดช่องว่างในการพัฒนา (Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4  รองลงมา คือ ช 1 – ช 4        
ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งที่ เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4  
รองลงมา คือ บ 1 – บ 2    ด้านสมรรถนะหลัก ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ ส 1 – ส 4  
รองลงมา คือ   ช 1 – ช 4  สมรรถนะทางการบริหาร  ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ      
ส 1 – ส 4 และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ระดับตำแหน่งที่เกิดช่องว่างในการพัฒนา(Gap) สูงที่สุด คือ  ส 1 – ส 4 รองลงมา คือ 
บ 1 – บ 2 

 

สรุปภาพรวมสมรรถนะที่ข้าราชการต้องการพัฒนา   
แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่อง

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สูงที่สุด  

ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เรื่อง ความรู้เรื่องกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก เรื่อง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ สูงที่สุด  ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

 
สรุปภาพรวมสมรรถนะที่พนักงานราชการต้องการพัฒนา 

แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สูงที่สุด  

ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
สูงที่สุด  ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สูงที่สุด        
ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

 
สรุปภาพรวมสมรรถนะที่ลูกจ้างประจำต้องการ 

แผนต้องการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถที่ใช้
ในงาน สูงที่สุด  

ผลได้รับการพัฒนาสูงที่สุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก  ต้องการพัฒนา เรื่องการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ สูงที่สุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถที่ใช้
ในงาน สูงทีสุ่ด  ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. การจัดส่งแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้  
3. ผู้บังคับบัญชาควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. บุคลากรกรมประมงจัดทำแผนพัฒนาพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
5. ควรนำผลความต้องการพัฒนาไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกรมประมง เพ่ือให้เป็นไปตามความ

ต้องการพัฒนาของบุคลากรกรมประมง 
6. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย จึงทำให้หลายๆ

หน่วยงานที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ ส่งผลให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนที่กำหนดไว้ 


