ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

2

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความต้องการ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยง การแปรรูป การตลาด การบรรจุภัณฑ์ การทาการประมง การ
ส่งออก และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพประมงให้สามารถแข่งขันทางการค้า
ศึก ษา วิ จั ย วิ เ คราะห์ พั ฒ นาและจั ด ท าหลั กสู ต รการฝึ ก อบรม การถ่า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสมต่ อ
กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบ
การฝึ กอบรม สั มมนา สาธิ ต และรู ป แบบอื่นๆ พร้ อมทั้ งติด ตาม ประเมินผล จัดท าและพัฒ นาระ บบ
ฐานข้อมูลบุคคล เพื่อวางแผนและติดตามผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

กลุ่มงานถ่ายทอด
เทคโนโลยี

กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตร

มี หน้า ที่ความรับผิดชอบ
1.ศึกษาวิเคราะห์ วิ จัย
ความต้องการในการ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ด้ านการเพาะเลี้ยง
การแปรรู ป การตลาด
การบรรจุ ภัณ ฑ์
การส่งออก และด้ านอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้อ งกั บการประมง
2.ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ด้ านการประมงในรู ปแบบ
การฝึกอบรมสัมมนาและ
อื่นๆ
3.จั ดเตรี ยม จั ดหาวั สดุ
อุ ปกรณ์ และผลิตเอกสาร
ประกอบการอบรม
สั มมนา
4.สร้ างวิทยากรให้แ ก่
เกษตรกร
5.งานอื่นๆที่ ได้ รับ
มอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ศึกษา ค้นคว้าวิจัย
พัฒนาบุคลากรกรม
ประมง
2.กาหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคคลของ
กรมประมง
3.จัดฝึกอบรมให้บุคลากร
กรมประมงให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมาย
4.ติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใน
ภาพรวม
5.งานอื่นๆที่ ได้ รับ
มอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้
ในการฝึกอบรมสัมมนา
รูปแบบ วิธกี ารและ
เทคนิคการฝึกอบรม
2. ศึกษาปัญหาเพือ่
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ฝึกอบรม
3.พิจารณากลั่นกรองการ
ประชุม สัมมนา และ
ฝึกอบรมทีม่ ี
บุคคลภายนอกเข้า
ร่วมกับส่วนราชการ
4.พิจารณากลั่นกรองการ
คัดเลือกบุคลากรกรมฯ
เข้ารับการประชุม อบรม
และสัมมนาที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอก
5.งานอื่นๆที่ ได้ รับ
มอบหมาย

บุคลากร และ

กลุ่มงานติดตาม
ประเมินผล

มี หน้า ที่ความรับผิดชอบ
1.ศึกษาวิเคราะห์ถึง
ผลสาเร็ จของการ
ฝึกอบรมและสั มมนาใน
แต่ ละหลัก สู ตรในระดั บ
ผลผลิต และผลลั พ ธ์
2.ติ ดตามประเมินผลการ
พั ฒนาทรั พ ยากรบุค คล
ของกรมประมง
3.จั ดทารายงานแผน–ผล
การปฏิ บัติง านและการใช้
จ่ ายงบประมาณด้านการ
พั ฒนาทรั พ ยากรบุค คล
ของส่วนฯ
4.งานอื่นๆที่ ได้ รับ
มอบหมาย

งานอานวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานอานวยการ
2.ดาเนินการด้านธุรการ
และสารบรรณ
3.ดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน
บัญชี และพัสดุ และ
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4.ดาเนินการด้านสถานที่
และยานพาหนะ
5.สนับสนุนร่วม
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ
6.งานอื่นๆที่ ได้ รับ
มอบหมาย

3

การพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2559 กรอบอัตรากาลังของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง แบ่งตามกลุ่มงาน
รวม 5 กลุ่ มงาน มี อั ตราก าลั งทั้ งสิ้ น 29 อั ตรา เป็ นข้ าราชการ 17 อั ตรา พนั กงานราชการ 11 อั ตรา และ
ลูกจ้างประจา 1 อัตรา โดยบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 31.03 ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 - 2
แผนภูมิที่ 1 อัตรากาลัง
กลุ่มงานถ่ ายทอดเทคโนโลยีการประมง
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กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4

ข้ าราชการ(17)

2

กลุ่มงานพัฒนาหลักสู ตร

3

3

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

3

3

พนักงานราชการ(11)
ลูกจ้ างประจา(1)

งานอานวยการ

1

3

1

แผนภูมิที่ 2 ระดับตาแหน่งอัตรากาลัง
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน

ชานาญการ
พนักงานราชการ

ชานาญงาน
ลูกจ้ างประจา

ปฏิบัตการ

13

9

1

5

5

7

1
3
1

1

9
1

1
1

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

อายุ 20 - 30 ปี

11

7

5

6

อายุ 31 - 40 ปี

อายุ 41 - 50 ปี

อายุ 51 ปี ขึน้ ไป

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

7

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

17

5

ต่ากว่ าปริญญาตรี
0

5

10

15

20

จานวนคน
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การพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่สาคัญ
ในการชี้ความสาเร็จในการทางานทุกองค์กร ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกสาคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่ อก้าวไปสู่หน่วยงานแห่ง
การเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรต้องเป็นกระบวนการที่ต้องทาอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากร
สามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายของหน่วยงานได้ ดังนั้น
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่ง โดยการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และให้มี
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ (knowledge) คือ ความสามารถที่จ าเป็ นส าหรั บการปฏิบัติ ราชการและความรู้
ความสามารถด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
2. ด้านทักษะ (Skill) คือ การนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญ หรือเชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษในด้านต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานที่พัฒนาสะสมประสบการณ์และการ
ฝึกฝน
3. ด้านสมรรถนะ (Competency) คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลจากความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ผลงานโดดเด่นกว่าคนอื่นในองค์กร
ข้าราชการได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 พนักงานราชการได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 100 และลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5 การพัฒนาบุคลากร
100

ร้ อยละ

100

100

100
80
60
40
20
0

ข้ าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้ างประจา
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แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

100.00

ด้ านสมรรถนะ

100.00

ด้ านความรู้
100.00

ด้ านทักษะ

ด้านที่มีบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
มากที่สุด คือ ด้านความรู้
(ร้อยละ 100)
รองลงมา คือ ด้านทักษะ
(ร้อยละ 100)
และลาดับสุดท้าย คือ ด้านสมรรถนะ
(ร้อยละ 100)
ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จานวนหลักสูตร
จานวน 1 หลักสูตร
จานวน 2 หลักสูตร
จานวน 3 หลักสูตร

จานวนคน
9
13
5

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมคนละ 2 หลักสูตร
รองลงมา คือ 1 หลักสูตร
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1

เพื่อให้การบริหารงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบงบประมาณ
แบบมุ่งผลงานตามยุทธศาสตร์ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์จึงได้กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานดังนี้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
เป้าหมาย
 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จานวน 840 ราย
ประกอบด้วย การฝึกอบรมข้าราชการ จานวน 420 ราย
การฝึกอบรมเกษตรกร จานวน 420 ราย
 ประเมินผลระดับผลผลิต จานวน 9 หลักสูตร
 ประเมินผลระดับผลลัพธ์ จานวน 2 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จานวน 2,648 ราย
ประกอบด้วย การฝึกอบรมข้าราชการ จานวน 1,803 ราย
การฝึกอบรมเกษตรกร จานวน 845 ราย
 ประเมินผลระดับผลผลิต จานวน 14 หลักสูตร
 ประเมินผลระดับผลลัพธ์ จานวน 2 หลักสูตร

7

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.

1.ร้อยละจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความพึงพอใจมาก ต่อการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 70.17
ประกอบด้วย
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 62.29
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 78.06
2.ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
ร้อยละ 60
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 92.25
ประกอบด้วย
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 85.87
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 99.62
3.ร้อยละจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (เฉพาะหลักสูตรที่ประเมินระดับผลลัพธ์ (outcome) คือ การบริหาร
ความขัดแย้ง และการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
เป้าหมาย
ร้อยละ 60
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 75.05
ประกอบด้วย
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 55.10
สาหรับ การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return of Investment: ROI)
เป้าหมาย
จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
ผลการดาเนินงาน หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย พบว่า ROI สูงถึง 71.96 %
โครงการมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

กลุ่ มงานติ ดตามประเมินผล ได้ดาเนินการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2559 กาหนด
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลระดับผลผลิต (output) 10 หลักสูตร หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นทุกหลักสูตร
ตามตารางที่ 2 และประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) จากหลักสูตรที่กาหนด 2 หลักสูตร คือ บริหารความขัดแย้ง
และการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย อย่างน้อย 3 เดือน หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น โดยสอบถามจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับระดับประโยชน์ในการนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ
ด้วยแบบสอบถาม 5 ระดับ (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) และให้คะแนน 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา
การพัฒนา และสร้างหลักสูตร
การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมในระดับผลผลิต
และระดับผลลัพธ์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
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ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงาน
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงเป็นหน่วยงานที่บทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งของกรมประมง และบุคคลภายนอก ให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ให้ปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้ดาเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการดาเนินการสรุปได้ดังนี้
2.1 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา
2.2 การพัฒนา และสร้างหลักสูตร
2.3 การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ในระดับผลผลิต และระดับผลลัพธ์
2.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมประมง
2.5 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล

2.1 การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนา ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร จานวน 18 หลักสูตร
อบรม 41 ครั้ง มีผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 2,648 ราย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านสมรรถนะการทางาน
จานวน 11 หลักสูตร 1,803 คน และด้านสมรรถนะเฉพาะทาง จานวน 7 หลักสูตร 845 คน ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและสัมมนาของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
จานวนรวม
ลาดับ
หลักสูตร
ครั้ง
วัน
คน
การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะการทางาน
1 การบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
1
3
50
2 ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปี59
2
6
102
3 การจัดทากฎหมายประมงลาดับรอง แทนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1
2
35
ประมง
4 ทักษะการเขียนหนังสือข้าราชการ (ทางไกล)
1
30
192
5 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (4 ภาค)
4
12
485
6 โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชกาหนดการ
1
1
227
ประมง พ.ศ. 2558 ใช้เงิน สศภ.+กทป.
7 การเป็นข้าราชการที่ดีสาหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
5
15
76
หน้าที่ราชการ ใช้เงิน กทป.
8 ข้าราชการบรรจุใหม่(e - learing)
11
90
248
9 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (ส่วนกลาง)
1
3
113
10 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (ส่วนภูมิภาค)
1
3
219
ใช้เงิน กตร.
11 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง 5 จังหวัด
1
5
56
ชายแดนภาคใต้ ใช้เงิน กวท.
ภาพรวมด้านสมรรถนะการทางาน
29
170 1,803
การพัฒนาบุคลากรด้านสมรรถนะเฉพาะทาง
12 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น
1
2
61
13 หลักสูตรการผลิตอาหารปลาสวยงาม
1
2
54
14 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
1
3
61
15 หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้า
5
10
224
16 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปูทะเล
1
2
39
17 หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชกาหนดการ
1
1
127
ประมงพ.ศ.2558 ใช้เงิน กผง.
18 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2
4
279
(เกษตรกร) ใช้เงิน สคภ.
ภาพรวมด้านสมรรถนะเฉพาะทาง
12
24
845
ภาพรวมทั้งส่วนฯ
41
194 2,648
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2.2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
กาหนดเป้าหมาย
การสร้างและพัฒนาหลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
สร้างและพัฒนาหลักสูตร จานวน 1 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 25)
คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น
การขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม
กาหนดเป้าหมาย
ขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม จานวน 600 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม จานวน 558 หลักสูตร
การลาศึกษาต่อภายในประเทศ
กาหนดเป้าหมาย
ขออนุมัติบุคลากรลาศึกษาต่อภายในประเทศ จานวน 3 คน
ผลการดาเนินงาน
ขออนุมัติบุคลากรลาศึกษาต่อภายในประเทศ จานวน 5 คน
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2.3 การติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลโครงการฝึกอบรม มี 2 ระดับ ประกอบด้วย การประเมินผลระดับผลผลิต (output)
และการประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) โดยกาหนดเป้าหมายไว้
เป้าหมาย
ระดับผลผลิต (output) จานวน 9 หลักสูตร จานวน 790 คน
ระดับผลลัพธ์ (outcome) จานวน 2 หลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ระดับผลผลิต (output) จานวน 15 หลักสูตร จานวน 1,924 คน
ระดับผลลัพธ์ (outcome) จานวน 2 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ซึ่งการประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) ได้มีการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return of
Investment : ROI) จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย ROI สูงถึง 76.96 %

การประเมินผลระดับผลผลิต
ด้านสมรรถนะการทางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมประมง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปี59
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐและการคลัง (4ภาค)
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ (ทางไกล)
การประชุมวิชาการ ประจาปี 2559
การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประมง ปีงบประมาณ 2559
การเป็นข้าราชการที่ดี สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติทดลองหน้าที่ราชการของกรม
ประมง ประจาปี 2559
9. การจัดการประมงแนวใหม่ ประจาปี 2559

ด้านสมรรถนะเฉพาะทาง
10. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น
11. หลักสูตรการผลิตอาหารปลาสวยงาม
12. หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย
13. หลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้า
14. การเพาะเลี้ยงปูทะเล
15. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

การประเมินผลระดับผลลัพธ์
1. การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
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2.4 การพัฒนาบุคลากรกรมประมง
การดาเนินงานที่สาคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กรกฎาคม 2559)
ตามการเชื่อมโยงของแนวทางการยกระดับ ขีดสมรรถนะการพัฒนาของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556 – 2558
ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
พ.ศ. 2557 – 2559 โดยสรุปได้ดังนี้
บุคลากรกรมประมง มีจ านวนทั้งสิ้ น 7,589 ราย เข้ารับการฝึ กอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของกรม
ประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 3,933 ราย (ร้อยละ 51.83) ของบุคลากรทั้งหมด โดยแบ่ง
ออกเป็น
 ข้าราชการ มีจานวนทั้งสิ้น 2,767 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของกรม
ประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 2,218 ราย (ร้อยละ 80.16) ของข้าราชการทั้งหมด
 พนักงานราชการ มีจานวนทั้งสิ้น 3,556 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน
ของกรมประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 1,388 ราย (ร้อยละ 39.03) ของพนักงานราชการทั้งหมด
 ลูกจ้างประจา มีจานวนทั้งสิ้น 1,266 ราย เข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดโดยหน่วยงานของ
กรมประมง และจัดโดยหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น 327 ราย (ร้อยละ 25.83) ของลูกจ้างประจาทั้งหมด
ตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 7
ตารางที่ 3 การพัฒนาบุคลากรกรมประมงจาแนกตามประเภท
ประเภท
การพัฒนาบุคลากรกรมประมง (คน)
ร้อยละ
แผน
ผล
ข้าราชการ
2,767
2,218
80.16
พนักงานราชการ
3,556
1,388
39.03
ลูกจ้างประจา
1,266
327
25.83
ภาพรวม
7,589
3,933
51.83

ข้อมูลแผนการพัฒนาบุคลากรกรมประมง ณ วันที่ 23 ก.ย. 58
แผนภูมิที่ 7 การพัฒนาบุคลากรกรมประมงจาแนกตามประเภท
2,218

ข้ าราชการ

2,767

1,388

พนักงานราชการ
327

ลูกจ้ างประจา
0

ผล
แผน

3,556

1,266
1,000

2,000

3,000

4,000
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เมื่ อ พิ จ ารณาตามหน่ ว ยงาน พบว่ า หน่ ว ยงานที่ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมากที่ สุ ด คื อ
กองแผนงาน (ร้อยละ 97.56) รองลงมา คือ ราชการบริหารส่วนกลาง (ร้อยละ 94.65) และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ร้อยละ 94.83) ตามลาดับ ส่วนหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมน้อย
ที่สุด คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด (ร้อยละ 32.23) ตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 8
ตารางที่ 4 การพัฒนาบุคลากรจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน

1.ราชการบริหารส่วนกลาง(กตน. กพร. กอว. กตร. กผช.)
2.สานักงานเลขานุการกรม (สลก.)
3.กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)
4.กองคลัง (กค.)
5.กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)
6.กองประมงต่างประเทศ (กปต.)
7.กองแผนงาน (กผง.)
8.กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้า (กอส.)
9.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ศสส.)
10.สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้า (สพก.)
11.กองบริหารจัดการด้านการประมง (กจป.)
12.กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง (กทป.)
13.กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กพช.)
14.กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
15.กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด (กพจ.)
16.สานักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)
ภาพรวม

บุคลากรกรมประมง (คน)
จานวน
จานวนที่เข้ารับ
ทั้งหมด
การพัฒนา
46
44
69
59
44
37
67
62
281
193
39
31
41
40
80
73
58
55
140
67
875
654
545
311
1,094
520
532
272
2,085
672
1,593
843
7,589
3,933

ร้อยละ

95.65
85.51
84.09
92.54
68.68
79.49
97.56
91.25
94.83
47.86
74.74
57.06
47.53
51.13
32.23
52.92
51.83

หมายเหตุ
กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง ยังอยู่ใน กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
กองกฎหมาย ยังอยู่ใน กองบริหารจัดการด้านการประมง
สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ยังอยู่ใน กองพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
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แผนภูมิที่ 8 การพัฒนาบุคลากรจาแนกตามหน่วยงาน

(สนง.ปจ.)

52.92

(กพจ.)

32.23

(กพท.)

51.13

(กพช.)

47.53

(กทป.)

57.06

(กจป.)

74.74

(สพก.)

47.86

(ศสส.)

94.83

(กอส.)

91.25

(กผง.)

97.56

(กปต.)

79.49

(กตส.)

68.68

(กค.)

92.54

(กกจ.)

84.09

(สลก.)

85.51

(กตน. กพร. กอว. กตร. กผช.)
ร้ อยละ

95.65
0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00
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กรมประมงได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรและและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะต่างๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 มีหลักสูตรทั้งสิ้น 355 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสมรรถนะ 8 ด้าน ตามตารางที่ 5 และ
แผนภูมิที่ 9
ตารางที่ 5 การพัฒนาบุคลากรจาแนกตามสมรรถนะ
สมรรถนะ
จานวน จานวน จานวน
(หลักสูตร) (รุน่ )
(วัน)
1. ด้านนโยบายและแผน
27
31
109
2. ด้านการบริหารจัดการ
74
75
454
3. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง
112
141
459
4. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป
57
68
119
5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
29
32
85
6. ด้านความรู้สาหรับข้าราชการบรรจุใหม่
5
8
45
7. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
39
39
72
8. ด้านภาษา
12
12
59
ภาพรวม
355
406
1,402

จานวน ร้อยละ
(คน)
887
8.75
1,452 14.33
3,907 38.56
2,146 21.18
138
1.36
374
3.69
978
9.65
250
2.47
10,132 100.00

แผนภูมิที่ 9 การพัฒนาบุคลากรจาแนกตามสมรรถนะ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และ…

2.47

ด้ านความรู้สาหรับข้ าราชการ…
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.65
3.69

ด้ านภาษา

1.36
21.18

ด้ านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติ…

38.56

ด้ านการบริหารจัดการ
ด้ านนโยบายและแผน

ร้ อยละ

14.33
8.75

0.00 10.00
20.00 30.00
40.00

สมรรถนะด้ านทีม่ ีบุคลากรพัฒนา
มากทีส่ ุ ด คือ ด้ านวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง จานวน 3,907 คน
(ร้ อยละ 38.56)
รองลงมา คือ ด้ านวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติทวั่ ไป
จานวน 2,146 คน (ร้ อยละ 21.18)
และลาดับสุ ดท้ าย คือ
ด้ านเทคโนโลยีการประมง
จานวน 138 คน (ร้ อยละ 1.36)
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กรมประมงได้ดาเนินการพัฒนาบุคคลภายนอก และ เกษตรกร ที่จัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายใน
กรมประมง ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ และทักษะในด้านการประมง ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2559 มีหลักสูตรทั้งสิ้น 504 หลักสูตร แบ่งออกเป็นสมรรถนะ 4 ด้าน
ตามตารางที่ 7 และแผนภูมิที่ 10

ตารางที่ 7 การพัฒนาบุคคลภายนอก และเกษตรกรจาแนกตามสมรรถนะ
สมรรถนะ
1. ด้านนโยบายและแผน
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง
4. ด้านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทั่วไป
5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาพรวม

จานวน จานวน
(หลักสูตร) (รุน่ )
46
79
25
40
135
350
286
780
12
21
504
1,270

จานวน
(วัน)
99
67
497
931
39
1,633

จานวน
(คน)
4,743
2,336
15,361
36,508
892
59,840

ร้อยละ
7.93
3.90
25.67
61.01
1.49
100.00

แผนภูมิที่ 10 การพัฒนาบุคคลภายนอก และเกษตรกรจาแนกตามสมรรถนะ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

1.49

ด้ านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติท่ วั ไป

61.01

ด้ านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติเฉพาะทาง

25.67

3.90

ด้ านการบริหารจัดการ

7.93

ด้ านนโยบายและแผน

ร้ อยละ

0.00 20.00
40.00 60.00
80.00

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559

สมรรถนะด้ านทีม่ ีบุคคลภายนอก
และ เกษตรกรพัฒนามากทีส่ ุ ด คือ
ด้ านวิชาการและเทคนิคปฏิบัติทวั่ ไป
จานวน 36,508 คน (ร้ อยละ 61.01)
รองลงมา คือ ด้ านวิชาการและเทคนิค
ปฏิบัติเฉพาะทาง
จานวน 15,361 คน (ร้ อยละ 21.18)
และลาดับสุ ดท้ าย คือ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และการ
พัฒนาคุณภาพชี วติ
จานวน 892 คน (ร้ อยละ 1.49)
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2.5 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plans : IDP)
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ได้กาหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2552 – 2556 ของสานักงานข้าราชการพลเรือน และมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พ.ศ.2558 –
2561 ซึ่งกรมประมงได้ดาเนิ น การจั ดทาแผนพัฒ นารายบุคคลอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี พ.ศ. 255 9 ภายใต้
แผนกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรมประมง พ.ศ. 2557 – 2559 เพื่ อ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านน ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ของแต่ ล ะคน
และหน่วยงาน
สาหรับในปีงบประมาณ 2559 กรมประมงได้ดาเนินการ
1. รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลปี 2559
2. หน่วยงานประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ในปีงบประมาณ 2559
3. สรุ ป ข้ อ มู ล บุ ค ลากรด้ า นความรู้ ทั ก ษะที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ น าเป็ น ข้ อ มู ล ไปประกอบ
การจัดทาแผนการพัฒนา และให้ตรงกับความจาเป็นในการปฏิบัติงานของบุคคล และหน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคลปี 2559
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของกรมประมง จานวน 22 หน่วยงาน 6,935 คน เป็น
บุคลากรส่วนกลาง จานวน 5,463 คน ส่วนภูมิภาค จานวน 1,472 คน พบว่า ได้จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
จานวน 12,302 เรื่อง บุคลากรสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 10,574 เรื่อง (ร้อยละ 85.95) ของ
แผนที่กาหนดไว้ทั้งหมด และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 1,728 เรื่อง
(ร้อยละ 14.05) โดยแบ่งออกเป็น

 ข้าราชการ
ข้าราชการกรมประมง จ านวน 2,632 คน จัด ทาแผนพัฒ นารายบุค คล (IDP) จานวน 5,469 เรื่อ ง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 4,761 เรื่อง (ร้อยละ 87.05) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 708 เรื่อง (ร้อยละ 12.95) โดยแบ่งออกเป็น
1. ข้าราชการส่วนกลาง จานวน 1,534 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 3,173 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 2,618 เรื่อง (ร้อยละ 82.51) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 555 เรื่อง (ร้อยละ 17.49)
2. ข้าราชการส่วนภูมิภาค จานวน 1,098 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 2,296 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 2,143 เรื่อง (ร้อยละ 93.34) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 153 เรื่อง (ร้อยละ 6.66)
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 พนักงานราชการ
พนักงานราชการกรมประมง จานวน 3,180 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 5,260 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 4,487 เรื่อง (ร้อยละ 85.30) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 773 เรื่อง (ร้อยละ 14.70) โดยแบ่งออกเป็น
1. พนักงานราชการส่วนกลาง จานวน 2,917 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 4,782
เรื่อง สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 4,038 เรื่อง (ร้อยละ 84.44) และเกิดช่องว่าง (gab) ใน
การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 744 เรื่อง (ร้อยละ 28.19)
2. พนักงานราชการส่วนภูมิภาค จานวน 263 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 478 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 449 เรื่อง (ร้อยละ 93.93) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล จานวน 29 เรื่อง (ร้อยละ 6.07)

 ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจากรมประมง จานวน 1,123 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 1,573 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 1,326 เรื่อง (ร้อยละ 84.30) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 247 เรื่อง (ร้อยละ 15.70) โดยแบ่งออกเป็น
1. ลูกจ้างประจาส่วนกลาง จานวน 1,012 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 1,392 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 1,156 เรื่อง (ร้อยละ 83.05) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 236 เรื่อง (ร้อยละ 16.95)
2. ลูกจ้างประจาส่วนภูมิภาค จานวน 111 คน จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จานวน 181 เรื่อง
สามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาหนดไว้ จานวน 170 เรื่อง (ร้อยละ 93.92) และเกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคล จานวน 11 เรื่อง (ร้อยละ 6.08) ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 6 และแผนภูมิ
ที่ 10
ตารางที่ 6 การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
บุคลากรกรมประมง
จานวน (เรื่อง/ร้อยละ)
ประเภท
(คน)
ต้องการพัฒนา
ได้รับการพัฒนา ช่องว่างการพัฒนา
ข้าราชการ
2,632
5,469
4,761
708
พนักงานราชการ
3,180
5,260
4,487
773
ลูกจ้างประจา
1,123
1,473
1,326
247
ภาพรวม
6,935
12,302
10,574
1,252

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

GAPไม่ ได้ รับการพัฒนา (เรื่อง)
247

ผลได้ รับการพัฒนา (เรื่อง)

1,326

ลูกจ้ างประจา

แผนต้ องการพัฒนา (เรื่อง)

1,473

773
4,487

พนักงานราชการ

5,260

708
4,761

ข้ าราชการ

5,469

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

หน่ ว ยงานที่ ส ามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ ร้ อ ยละ 100 มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 12 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานเลขานุการกรม กองตรวจราชการ กองแผนงาน
กองประมงต่างประเทศ กองบริหารจัดการประมง กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กองกฎหมาย
กองผู้เชี่ยวชาญ สานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครและกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานที่เกิดช่องว่าง (gab) ในการพัฒนามากที่สุด คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด (ร้อยละ 72.75)
และสานักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ร้อยละ 33.33)

ข้อมูล ณ 22 กันยายน 2559
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ส่วนที่ 3
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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ส่วนที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2558 ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ได้รับงบประมาณตาม พรบ. ในการดาเนินงาน
ทั้งสิ้น จานวน 5,210,000.00 บาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่า
ภาคการเกษตร ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม : ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการประมง และได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งสิ้น จานวน 6,968,850.00 บาท
ดังรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 7 แผนงานงบประมาณที่ได้รับ
แผนงานแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาจ.ชายแดนภาคใต้
แผนงานส่ งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงานสร้ างอาชีพและรายได้ ท่ มี ่ นั คงและยั่งยืนแก่ เกษตรกรและผู้มีรายได้ น้อย
แผนงานส่ งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้ างมูลค่ าภาคการเกษตร และเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ แก่ เกษตรกรอย่ างเป็ นระบบ

8%

2%

13%

77%

23

โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น จานวน 6,754,201.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.92 ในการใช้
จ่ายงบประมาณแยกออกเป็นกลุ่มงาน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 8
ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
หน่วย:บาท
กลุ่มงาน
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ร้อยละ
กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
1,607,000.00
1,509,793.50
93.95
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4,282,030.00
4,281,060.95
99.98
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
169,000.00
59,760.00
35.36
กลุ่มงานติดตามประเมินผล
231,000.00
230,999.46
98.49
งานอานวยการ
679,820.00
672,588.07
98.94
รวม
6,968,850.00
6,754,201.98
96.92
ยอดคงเหลือ
214,648.02
3.08
แผนภูมิที่ 8 การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2559

1,607,000.00

กลุ่มงานถ่ ายทอดเทคโนโลยีการประมง

1,509,793.50

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4,282,030.00
4,281,060.95

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

169,000.00
59,760.00

231,000.00

กลุ่มงานติดตามประเมินผล

230,999.46

679,820.00

งานอานวยการ

แผน (บาท)

ผล (บาท)

672,588.07
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการยกเลิกเข้ารับการฝึกอบรมในเวลากระชั้นชิด ทาให้ในบางหลักสูตรมีจานวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย
2. หน่วยงานได้จัดส่งบุคลากรคนเดิม หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกาหนดเข้ารับการ
ฝึกอบรม จึงทาให้หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่โครงการกาหนด
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านมักจะอ้างว่าติดราชการอื่นทาให้มาเข้ารับการฝึกอบรมไม่ทันในวันแรก
หรื อเดินทางกลับ ก่อนเสร็ จ สิ้ นการฝึ กอบรม หรือบางท่านเดินทางมาแต่ไม่เข้ารับการฝึ กอบรม ทาให้ การ
ฝึกอบรมบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านได้นาผู้ติดตาม (ญาติ) พนักงานขับรถยนต์เดินทางมาด้วยทาให้มีปัญหา
ในการจัดที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5. หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมประมง มีการเร่งดาเนินการจัดฝึกอบรมในเวลาเดียวกันทาให้ประสบปัญหา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กลุ่มงานฯ
จัดได้
6. วิทยากรที่สังกัดกรมประมงบางท่านมีภารกิจความรั บผิดชอบมาก จึงทาให้ประสบปัญหาวิทยากรไม่
ว่างจึงต้องหาวิทยากรท่านอื่นแทนในเวลากระชั้นชิด
7. งบประมาณในการใช้จ่าย อัตราค่าห้องพัก ค่าอาหาร ฯลฯ ของโรงแรมสูงขึ้น ทาให้มีข้อจากัดในการ
เลื อ กสถานที่ จั ด ฝึ ก อบรม ส่ ง ผลให้ ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยในในเรื่ อ งสถานที่ ฝึ ก อบรมเมื่ อ เปรี ย บ เที ย บกั บ
องค์ประกอบอื่น
8. การจ่ายค่าที่พักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนวันเข้าอบรมไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจากงบประมาณมี
จากัด (บางจังหวัดต้องการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก)
9. อัตรากาลังของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขาดหายไป 1 อัตรา เนื่องจากถูกขอไปปฏิบัติราชการหน้าที่
อื่นทาให้อัตรากาลังของกลุ่มไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม
1. หน่วยงานที่จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมควรคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ
2. ในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม หน่วยงานควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นรับผิดชอบงานของ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปก่อน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

25

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผล
1. การสร้างเครื่องมือการประเมินผลมีเวลาจากัด การจัดฝึกอบรมในช่วงเวลาเดียวกันหลายหลักสูตร จึงทา
ให้การสร้างเครื่องมือประเมินผลมีเวลาจากัด จึงส่งผลให้การติดตามประเมินผลขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2. กลุ่ ม เป้ า หมายมีจ านวนมาก และมี ความหลากหลาย การประเมิ นผลระดั บ ผลลั พธ์ (outcome)
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดาเนินการประเมินมีจานวนมาก และมีความหลากหลายของกลุ่ม ส่งผลให้เก็บรวบรวม
ข้อมูลมีความล่าช้า ทาให้ต้องเร่งรัดสรุปผลการประเมินให้เสร็จ ทันกาหนดเวลา
3. ระยะเวลาการติดตามประเมินผลระดับผลลัพธ์ (outcome) ค่อนข้างสั้น ในช่วงปลายปีงบประมาณ
2558 มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมเป็นจานวนมาก กลุ่มติดตามประเมินผลต้องดาเนินการประเมินผลระดับ
ผลลัพธ์เป็นจานวนมากตามไปด้วย จึงทาให้เหลือระยะเวลาในการติดตามประเมินผลระดับผลลัพธ์น้อยลง
4. การเลื่อนกาหนดการจัดฝึกอบรมของกลุ่มผู้จัดการฝึกอบรม ควรแจ้งกาหนดการที่ถูกต้องและชัดเจน
ให้แก่ผู้ประเมินผล เพื่อจะได้เตรียมการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านการติดตามประเมินผล
หน่วยงานผู้จัดอบรมควรจัดฝึกอบรมให้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ และควรแจ้งกาหนดการที่ถูกต้องและชัดเจน

