


โครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 

************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกบัเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับพ้ืนฐาน (Basic) ระดับก้าวหน้า (Advanced) และระดับพัฒนาต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) 
โดย PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร มีประเด็นในการประเมิน 4 หัวข้อ คือ 

1. นโยบายตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
2. ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
3. การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี และความร่วมมือ 
4. ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ประกอบกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการจัดท ารายงานตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยให้เกิดความสมดุลของการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ทั้ง 5 มิติ คือ มิติความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
กรมประมงจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ
ในการด าเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของกรมประมงและเชื่อมโยงกับ PMQA 4.0 

 ดังนั้น กรมประมง โดยกองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
กรมประมงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรกรมประมงได้เรียนรู้และจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง ตามกรอบมาตรฐาน HR Scorecard 
และสอดรับกับการประเมิน PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เพ่ือการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เรียนรู้ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เรียนรู้การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้เรียนรู้การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรกรมประมงที่รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 65 คน 
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4. ระยะเวลา 
จ านวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 

5. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง จ านวน 6 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
แนวทางการสัมมนา 
ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

 เทคนิคการสัมมนา 
บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง จ านวน 3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
แนวทางการสัมมนา 
การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
เทคนิคการสัมมนา 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง จ านวน 3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
แนวทางการสัมมนา 
การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
เทคนิคการสัมมนา 
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

6. วิธีการสัมมนา 
 บรรยาย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

7. สถานทีส่ัมมนา 
 โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

8. วิทยากร 
 วิทยากรจากภาคเอกชน 
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9. งบประมาณ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
เบิกจ่ายจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง 
กิจกรรมย่อยพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
 2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้ารับการสัมมนาเบิกจากต้นสังกัด มีดังนี้ 
  2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใช้ระเบียบตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยอนุโลมการค านวณเวลาในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ดังนี้ 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ค านวณเวลาเพ่ือเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง โดยให้นับตั้งแต่เวลาเดินทางออกจาก
สถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี 
โดยให้นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน ถ้าไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน 
๒๔ ชั่วโมงนั้นเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง ให้ถือเป็น ๑ วัน แล้วน าจ านวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรม/สัมมนา จัดอาหารบางมื้อให้ระหว่างการฝึกอบรม/สัมมนา ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ที่ค านวณได้ ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่อวัน 
  2.2 ค่าพาหนะ ในการเดินทางเข้ารับการสัมมนาและเดินทางกลับ 
  2.3 ค่าท่ีพัก 
 3. ค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการสัมมนาเป็นผู้เบิกจ่ายให้ (ส าหรับผู้เข้ารับการสัมมนา เจ้าหน้าที่ผู้จัด 
และวิทยากร) มีดังนี้ 
 3.1 ค่าอาหารกลางวันในระหว่างการสัมมนา (2 มื้อ) 
 3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการสัมมนา (4 มื้อ) 
 3.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการสัมมนา ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่ายานพาหนะวิทยากร 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนา 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 
 2. ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ความเขา้ใจการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

3. ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
11. การวัดผลและการประเมินผลการสัมมนา 
 1. ประเมินจ านวนผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับพึงพอใจมาก 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นายประเทศ  ซอรักษ์   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. นางธนิษฐา  ศรีวิชัย   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. นางสาวณัฐพร  สนธ ิ   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 

 4. นางสาวสุดาภรณ์  แจ่มปัญญา  หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามประเมินผล 
5. นางสาววิยรัตน์  จุฬจัมบก  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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6. นางจุฑาทิพ  รูปแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางสาวบุษกร  กาญจนภิญพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8. นางสาวจรรยวัลลภ์  จุ้ยหนองเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นายสุพจน์  สุขอ่อน   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พนักงานราชการ) 

 10. นางสาวจิตรา  บุญสุภาพ  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พนักงานราชการ) 
 11. นายศดายุ  วงษ์ครุฑ   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พนักงานราชการ) 
 12. นางหทัยชนก  ตินนังวัฒนะ  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (พนักงานราชการ) 
 13. นายเฉลิมชัย  ช้างสาร  บุคลากร (พนักงานราชการ) 
 14. นางสาววิรัญญา  คงสงค์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ) 
 15. นางสาววนิดา  สุดนิด  เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานราชการ) 

16. พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 
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ก าหนดการโครงการสัมมนาแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม  2562 
ณ โรงแรมเคยู โฮม กรุงเทพมหานคร 

 

********************* 
 

วันที่ 9 มีนาคม 2562 
เวลา 08.00 – 09.00 น ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 10.30 น บรรยาย ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

เวลา 10.30 – 12.00 น แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง (ต่อ) 

เวลา 14.30 – 16.00 น แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลกรมประมง 

วันที่ 10 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 10.30 น แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลกรมประมง (ต่อ) 
เวลา 10.30 – 12.00 น แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

เวลา 13.00 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ความเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) กับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง และยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง (ต่อ) 

เวลา 16.00 – 16.30 น สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม 
 
หมายเหตุ 

1. การแต่งกาย : ชุดสภาพ 
2. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 – 10.15 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
3. รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น. 
4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 กลุ่ม 
5. ก าหนดการสัมมนาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 




