แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 - 2564
วิสัยทัศน์กรมประมง
เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การประมง
ที่ยั่งยืน
พันธกิจกรมประมง
1.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ และ
ความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2.พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ
และตรวจสอบย้อนกลับ
3.บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4.พัฒนาการวิจัยเพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5.ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ
ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรบุคคลกรมประมง
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพพัฒนาการ
ประมง ดารงคุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลงสู่การประมงที่ยั่งยืน
พันธกิจด้านทรัพยากรบุคคล
สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพื่อพัฒนา
และบริหารการเปลี่ยนแปลง นาไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมประมง
1.การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
2.การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการ
แข่งขัน
3.การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
4.การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
1.พัฒนาโครงสร้าง อัตรากาลัง และระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
3.พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร
5.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุณธรรม จริยธรรม
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

2
แผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง พ.ศ.2561-2564
เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์กรม
ประมง

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

ยุทธศาสตร์กรมประมง
วิสัยทัศน์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง

กลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง

มาตรฐานด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(5 มิติ)

พัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมง
ให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ความสามารถในการแข่งขัน

บริหารจัดการด้านการประมงและ
ทรัพยากรสัตว์น้าให้มีความยั่งยืนและ
คงความหลากหลาย

บริหารจัดการองค์การสู่ความ
เป็นเลิศ

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพพัฒนาการประมง ดารงคุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลงสู่การประมงที่ยั่งยืน
พัฒนาโครงสร้าง
อัตรากาลัง และ
ระบบการทางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงอัตรากาลัง

ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน

บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และ
สร้างแรงจูงใจ

พัฒนาระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
คุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร

ค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ

พัฒนากระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา

พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร

มิติ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร

มิติ ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงและพัฒนาการ
ประเมินผล

พัฒนาบุคลากร

มิติ ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

สร้างความผูกพัน

ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวติ

มิติ ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิ ติ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความ
สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ การ
ทางาน

3
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 - 2564
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
มิติที่ 1 : ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
อัตรากาลัง และระบบ
การทางานให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

1.1 มีการปรับปรุง
โครงสร้างและพัฒนา
ระบบการทางานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.2 มีการปรับปรุง
อัตรากาลังให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างและอานาจ
หน้าที่

ตัวชี้วัด (KPIs)
1.1.1 ระดับความสาเร็จใน
การปรับปรุงโครงสร้างและ
พัฒนาระบบการทางานให้
สอดคล้องกับกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

1.2.1 ระดับความสาเร็จใน
การปรับปรุงอัตรากาลังให้
สอดคล้องกับโครงสร้างและ
อานาจหน้าที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.1.1.1 การปรับปรุง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2559
1.1.1.2 การปรับปรุงโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในกรมประมง
ให้สอดคล้องกับภารกิจ
1.1.1.3 โครงการพัฒนา
ระบบงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายด้านการประมงที่
เกี่ยวข้อง
1.2.1.1 โครงการวิเคราะห์
สถานภาพทรัพยากรบุคคลและ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อายุ
1.2.1.2 โครงการจัดทาแผน
วิเคราะห์อัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.
2562-2564)
1.2.1.3 การปรับปรุง
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างและอานาจหน้าที่

ปีที่ดาเนินการ/งบประมาณ
2561


2562








-





ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง

2563 2564

-

กพร.

ทุก
หน่วยงาน



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน





กกม.

ทุก
หน่วยงาน



-

-

กกจ

ทุก
หน่วยงาน

-



-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-

-





กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

4
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2
บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และสร้าง
แรงจูงใจ

2.1 มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อกาหนดทิศทางการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.1.1 ระดับความสาเร็จใน
2.1.1.1 โครงการจัดทาแผน
การจัดทาแผนการบริหารและ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล บุคคลกรมประมง
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
2.1.1.2 โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2561 2564
2.1.1.3 โครงการจัดทาแผน
กาหนดตาแหน่ง 3 ปี
2.1.1.4 โครงการจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล และยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
งบประมาณ 2565 -2569
2.2 มีนโยบาย แผนงาน 2.2.1 ระดับความสาเร็จใน
2.2.1.1 โครงการสารวจความ
โครงการ และแนวทาง การดาเนินการตามแผนด้าน พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อ
ด้านการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบาย แผนงาน โครงการและ
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน รวมทั้งมาตรการสาหรับ
แนวทางการปฏิบัติดา้ นการ
รวมทั้งมาตรการสาหรับ ข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง
บริหารทรัพยากรบุคคลกรม
ข้าราชการที่มีสมรรถนะ
ประมง (Online)
สูง
2.2.1.2 โครงการจัดทาเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)
2.2.1.3 โครงการเสริมสร้าง
ข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง

ปีที่ดาเนินการ/งบประมาณ
2561


2562
-



-

-

-



-

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง

2563 2564
-

กกจ

ทุก
หน่วยงาน

-

กกจ

ทุก
หน่วยงาน

-

-

กกจ.

-

-



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน
ทุก
หน่วยงาน
งาน

-



-



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-





-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-







กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

5
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ

มิติที่ 3 : ประสิทธิผล
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา

3.1 มีการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
3.2 มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อ
ประโยชน์ต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3.3 มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
3.4 มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย
กิจกรรมด้านบุคลากร
เหมาะสม สะท้อน
ผลผลิต เกิดความคุ้มค่า
4.1 มีการพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ด้าน
กฎระเบียบ การวิจัย
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และเครือข่าย

ตัวชี้วัด (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปีที่ดาเนินการ/งบประมาณ
2561


2562


-





ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง

2563 2564



3.1.1 ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2.2.1.4 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลาย
3.1.1.1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน



กกจ.

กกจ.+ศทส.

3.2.1 ระดับความสาเร็จใน
การปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากร

3.2.1.1 การปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากรในระบบ DPIS ให้
ถูกต้อง ทันสมัย









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

3.3.1 ระดับความสาเร็จใน
การนาระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.4.1 ระดับความสาเร็จใน
การใช้จ่ายงบประมาณใน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมี
ความคุ้มค่า
4.1.1 ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนาให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ ด้าน
กฎระเบียบ การวิจัย
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เครือข่าย

3.3.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล









กกจ

ทุก
หน่วยงาน

3.4.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีความคุ้มค่า









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

4.1.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรกรมประมงภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
กรมประมง ปี 2561 – 2564









กกจ

ทุก
หน่วยงาน

6
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร

มิติที่ 4 : ความพร้อม
รับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.1.1.2 โครงการคัดเลือก
นวัตกรรมดีเด่นของกรมประมง
เพื่อเสนอขอรับรางวัล
ระดับประเทศ
4.1.1.3 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการทางานเพื่อสร้าง
เครือข่ายการปฏิบัติงาน
4.2 มีการปรับปรุงและ 4.2.1 ระดับความสาเร็จใน
4.2.1.1 การสารวจความคิดเห็น
พัฒนาการประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาการ ต่อระบบการประเมินผลการ
การปฏิบัติราชการ เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการ
สร้างแรงจูงใจในการ
4.2.1.2 การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.1 มีการกาหนด
5.1.1 ระดับความสาเร็จใน
5.1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติ
การดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ความรู้ และหลักปฏิบัติตาม
ราชการตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ
หลักเกณฑ์การประเมิน
การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการ
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
และความโปร่งใสในการ ดาเนินงานของหน่วยงาน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ดาเนินงานของ
ภาครัฐ (ITA)
ภาครัฐ (ITA)
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5.2 มาตรการเสริมสร้าง 5.2.1 ระดับความสาเร็จใน
5.2.1.1 โครงการเสริมสร้าง
ระบบการบริหาร
การดาเนินการตามมาตรการ ความโปร่งใสในการสรรหา
ทรัพยากรบุคคลให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ บรรจุ และแต่งตั้ง
เป็นไปตามหลักธรรมา เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 5.2.1.2 การปรับปรุงระบบการ
ภิบาล
ประเมินผลงานเพื่อย้าย/เลื่อน
ระดับ

ปีที่ดาเนินการ/งบประมาณ
2561
-

2562


-





-



-

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง

2563 2564



กพร.

ทุก
หน่วยงาน



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-





กกจ.









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน
ทุก
หน่วยงาน









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน





-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

7
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

มิ ติ ที 5 : คุ ณ ภาพชี วิ ต
การท างานและความ
สมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ
การทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร

6.1 มาตรการ/แนวทาง
ส่งเสริมสนับสนุน ให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
6.2 มีการเสริมสร้างให้
บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อองค์กร

ตัวชี้วัด (KPIs)

6.1.1 ระดับความสาเร็จตาม
มาตรการ/แนวทางส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
6.2.1 ระดับความสาเร็จใน
การเสริมสร้างให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
5.2.1.3 โครงการเผยแพร่
ความรู้เรื่องการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
6.1.1.1 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
6.2.1.1 การสารวจความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง
(online)
6.2.2.1 โครงการสนับสนุนให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร

ปีที่ดาเนินการ/งบประมาณ
2561


2562








-



-

-

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง

2563 2564



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน





กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

