แผนกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564
วิสัยทัศน์ กรมประมง
เป็ นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริ หารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู่ การประมง
ที่ยงั่ ยืน
พันธกิจกรมประมง
1.พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และ
ความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2.พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพ
และตรวจสอบย้อนกลับ
3.บริ หารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยัง่ ยืน
4.พัฒนาการวิจยั เพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ เกษตรกร
5.ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้ สมรรถนะ ทักษะ
ที่พร้อมปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ ด้านทรัพยากรบุคคลกรมประมง
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ การเป็ นมืออาชีพพัฒนาการ
ประมง ดารงคุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลงสู่ การประมงที่ยงั่ ยืน
พันธกิจด้ านทรัพยากรบุคคล
สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพื่อพัฒนา
และบริ หารการเปลี่ยนแปลง นาไปสู่ การประมงที่ยงั่ ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมประมง
1.การพัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
2.การพัฒนาและตรวจสอบสิ นค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการ
แข่งขัน
3.การบริ หารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยัง่ ยืนและคงความหลากหลาย
4.การบริ หารจัดการองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง
1.พัฒนาโครงสร้าง อัตรากาลัง และระบบการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
2.บริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ
3.พัฒนากระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิ ทธิภาพ
4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากร
5.ส่ งเสริ มและสนับสนุนระบบคุณธรรม จริ ยธรรม
6.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของบุคลากร

2

แผนทีก่ ลยุทธ์ การบริหารทรั พยากรบุคคลกรมประมง พ.ศ.2561-2564
็นหน
เป ็วยงานที็งพั
่มุ ฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปสู
็การประมงที่ยั่งยืน

วิสัยทัศ็กรม
น
ประมง
ยุทธศาสตร
้กรมประมง
วิสัยทัศ้การบริ
น
หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง
ยุทธศาสตร
้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
สร
้างความเข
้มแข็ง้เกษตรกร
ให

พัฒนาและตรวจสอบสิน้าประมง
ค
้มี
ให มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูล้าและ
ค
ความสามารถในการแข
้งขัน

บริหารจัดการด
้านการประมงและ
ทรัพยากรสัต้น
ว ้า้มี
ให ความยั่งยืนและ
คงความหลากหลาย

บริหารจัดการองค
้การสู
้ความ
้นเลิ
เป ศ

้นบุ
เป คคลแห
้งการเรียนรู
้ มีคุณภาพชีวิตที่ด้งสู
ี มุ้การเป
้นมืออาชีพพัฒนาการประมง ด้ารงคุณธรรม น้าการเปลี่ยนแปลงสู
้การประมงที่ยั่ งยืน
พัฒนาโครงสร
้าง
อัตราก้าลัง และ
ระบบการท้างาน
้มี
ให ประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
้สอดคล
ให ้องกับ
ยุทธศาสตร
้และ
สร
้างแรงจูงใจ

พัฒนาระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให
้มี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให
้มีความรู
้
ทักษะ และน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช
้ในการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร

้งเสริ
ส มและ
สนับสนุนระบบ
คุณธรรม จริยธรรม

้งเสริ
ส มและ
สนับสนุนการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร

3
กลยุท้การ
ธ
บริหารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง

้าใช
ค ้จ
้ายอย
้างคุ
้มค
้า

ปรับปรุงอัตราก้าลัง
ปรับปรุงโครงสร
้างและพัฒนาระบบงาน

้เทคโนโลยี
ใช
ในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงและพัฒนาการ
ประเมินผล

บริหารด
้วยหลักธรรมาภิบาล

สร
้างความผูกพัน

ความโปร
้งใสในการ

้งเสริ
ส มคุณภาพชีวติ

พัฒนากระบวนการบริหาร
ก้าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ

มิติ ความสอดคล
้องเชิงยุทธศาสตร
้

ด้าเนินงาน

มิติ ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิติ ความพร
้อมรับผิด้านการ
ด
บริหารทรัพยากรบุคคล

มิ ติ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความ
สมดุ ล ระหว
้างชี วิ ต กั บ การ
ท้างาน

แผนกลยุทธ์ การบริ หารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564

มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
มิติที่ 1 : ความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
อัตรากาลัง และระบบ

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาฐานข
้อมูลบุคลากร

จัดท้าแผนกลยุท้ธ แผนพัฒนา

มาตรฐานด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(5 มิติ)

ทรัพยากรบุคคล

1.1 มีการปรับปรุ ง
โครงสร้างและพัฒนา
ระบบการทางานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั (KPIs)
1.1.1 ระดับความสาเร็ จใน
การปรับปรุ งโครงสร้างและ
พัฒนาระบบการทางานให้
สอดคล้องกับกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.1.1.1 การปรับปรุ ง
กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2559
1.1.1.2 การปรับปรุ งโครงสร้าง
การแบ่งงานภายในกรมประมง
ให้สอดคล้องกับภารกิจ

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง

2561


2562


2563


2564
-

กพร.

ทุก
หน่วยงาน









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

4
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPIs)

การทางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
1.2 มีการปรับปรุ ง
อัตรากาลังให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างและ
อานาจหน้าที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง

2561
-

2562


2563


2564


กกม.

ทุก
หน่วยงาน





-

-

กกจ

ทุก
หน่วยงาน

1.2.1.2 โครงการจัดทาแผน
วิเคราะห์อตั รากาลัง 3 ปี (พ.ศ.
2562-2564)
1.2.1.3 การปรับปรุ งอัตรากาลัง
ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
และอานาจหน้าที่

-



-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-

-





กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

2.1.1.1 โครงการจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากร
บุคคลกรมประมง



-

-

-

กกจ

ทุก
หน่วยงาน

1.1.1.3 โครงการพัฒนา
ระบบงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายด้านการประมงที่
เกี่ยวข้อง
1.2.1.1 โครงการวิเคราะห์
สถานภาพทรัพยากรบุคคลและ

1.2.1 ระดับความสาเร็ จใน
การปรับปรุ งอัตรากาลังให้
สอดคล้องกับโครงสร้างและ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อานาจหน้าที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 2.1 มีแผนกลยุทธ์การ 2.1.1 ระดับความสาเร็ จใน
บริ หารจัดการทรัพยากร บริ หารทรัพยากรบุคคล การจัดทาแผนการบริ หาร
บุคคลให้สอดคล้องกับ และแผนยุทธศาสตร์
และการพัฒนาทรัพยากร

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ

อายุ

5
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์และสร้าง
แรงจูงใจ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อกาหนดทิศทางการ
บริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2.2 มีนโยบาย แผนงาน
โครงการ และแนวทาง
ด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลที่
ชัดเจน รวมทั้งมาตรการ
สาหรับข้าราชการที่มี
สมรรถนะสู ง

ตัวชี้วดั (KPIs)
บุคคล

2.2.1 ระดับความสาเร็ จใน
การดาเนินการตามแผนด้าน
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งมาตรการสาหรับ
ข้าราชการที่มีสมรรถนะสู ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง

2561

2562

2563

2564



-

-

-

กกจ

ทุก
หน่วยงาน

-



-

-

กกจ.

-

-

-



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน
ทุก
หน่วยงาน
งาน

-



-



กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-





-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

ปี งบประมาณ 2561 - 2564
2.1.1.2 โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์พฒั นาทรัพยากร
บุคคล ปี งบประมาณ 2561 2564
2.1.1.3 โครงการจัดทาแผน
กาหนดตาแหน่ง 3 ปี
2.1.1.4 โครงการจัดทาแผน
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากร
บุคคล และยุทธศาสตร์พฒั นา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี
งบประมาณ 2565 -2569
2.2.1.1 โครงการสารวจความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อ
นโยบาย แผนงาน โครงการ
และแนวทางการปฏิบตั ิดา้ น
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
กรมประมง (Online)
2.2.1.2 โครงการจัดทาเส้นทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)

6
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์

มิติที่ 2 : ประสิ ทธิภาพ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนากระบวนการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิ ทธิภาพ

3.1 มีการพัฒนา
กระบวนการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อ
การปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิภาพ
3.2 มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อ
ประโยชน์ต่อการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
3.3 มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
3.4 มีสัดส่ วนค่าใช้จ่าย
กิจกรรมด้านบุคลากร
เหมาะสม สะท้อน

ตัวชี้วดั (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ
2561
-

2562

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง



2563


2564


กกจ.









กกจ.

-







กกจ.

กกจ.+ศทส.

3.1.1 ระดับความสาเร็ จใน
การพัฒนากระบวนการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล

2.2.1.3 โครงการเสริ มสร้าง
ข้าราชการที่มีสมรรถนะสู ง
2.2.1.4 โครงการเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ในงานที่
หลากหลาย
3.1.1.1 โครงการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทุก
หน่วยงาน
ทุก
หน่วยงาน

3.2.1 ระดับความสาเร็ จใน
การปรับปรุ งฐานข้อมูล
บุคลากร

3.2.1.1 การปรับปรุ งฐานข้อมูล
บุคลากรในระบบ DPIS ให้
ถูกต้อง ทันสมัย









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

3.3.1 ระดับความสาเร็ จใน
การนาระบบสารสนเทศมา
ใช้เพื่อประโยชน์ในการ
บริ หารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
3.4.1 ระดับความสาเร็ จใน
การใช้จ่ายงบประมาณใน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมี

3.3.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล









กกจ

ทุก
หน่วยงาน

3.4.1.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
ในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
มีความคุม้ ค่า









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

7
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์

มิติที่ 3 : ประสิ ทธิผล
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ ทักษะ และนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากร

ตัวชี้วดั (KPIs)

ผลผลิต เกิดความคุม้ ค่า

ความคุม้ ค่า

4.1 มีการพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ ด้าน
กฎระเบียบ การวิจยั
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และเครื อข่าย

4.1.1 ระดับความสาเร็ จใน
การพัฒนาให้บุคลากรมี
ความรู ้ ความสามารถ ด้าน
กฎระเบียบ การวิจยั
สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เครื อข่าย

4.2 มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

4.2.1 ระดับความสาเร็ จใน
การปรับปรุ งและพัฒนาการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง

2561

2562

2563

2564

4.1.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรกรมประมงภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
กรมประมง ปี 2561 – 2564









กกจ

ทุก
หน่วยงาน

4.1.1.2 โครงการคัดเลือก
นวัตกรรมดีเด่นของกรม
ประมง เพื่อเสนอขอรับรางวัล
ระดับประเทศ
4.1.1.3 โครงการเสริ มสร้าง
ทักษะการทางานเพื่อสร้าง
เครื อข่ายการปฏิบตั ิงาน
4.2.1.1 การสารวจความคิดเห็น
ต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ
4.2.1.2 การปรับปรุ งการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

-







กพร.

ทุก
หน่วยงาน

-







กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-



-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

-

-





กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

8
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์
มิติที่ 4 : ความพร้ อมรับ
ผิดด้ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่ งเสริ มและสนับสนุน
ระบบคุณธรรม
จริ ยธรรม

มิติที5: คุณภาพชี วติ การ
ทางานและความสมดุ ล
ระห ว่ างชี วิ ต กั บ การ
ทางาน

5.1 มีการกาหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิ
ราชการตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5.2 มาตรการเสริ มสร้าง
ระบบการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลให้
เป็ นไปตามหลักธรรมา
ภิบาล

6.1 มาตรการ/แนวทาง
ส่ งเสริ มสนับสนุน ให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี
6.2 มีการเสริ มสร้างให้

ตัวชี้วดั (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง

2561


2562


2563


2564


กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

5.1.1 ระดับความสาเร็ จใน
การดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

5.1.1.1 โครงการเสริ มสร้าง
ความรู ้ และหลักปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดาเนิ นงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

5.2.1 ระดับความสาเร็ จใน
การดาเนินการตามมาตรการ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล

5.2.1.1 โครงการเสริ มสร้าง
ความโปร่ งใสในการสรรหา
บรรจุ และแต่งตั้ง
5.2.1.2 การปรับปรุ งระบบการ
ประเมินผลงานเพื่อย้าย/เลื่อน
ระดับ









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน





-

-

กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

5.2.1.3 โครงการเผยแพร่
ความรู ้เรื่ องการบริ หารและ
พัฒนาบุคลากร
6.1.1.1 โครงการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ ที่ดีของบุคลากร









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน









กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

6.2.1.1 การสารวจความผูกพัน

-



-

-

กกจ.

ทุก

6.1.1 ระดับความสาเร็ จตาม
มาตรการ/แนวทางส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
6.2.1 ระดับความสาเร็ จใน

9
มิติ/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั (KPIs)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ปี ทีด่ าเนินการ/งบประมาณ
2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บุคลากรมีความผูกพัน
ส่ งเสริ มและสนับสนุน ต่อองค์กร
การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ของบุคลากร

การเสริ มสร้างให้บุคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กร

ของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง
(online)
6.2.2.1 โครงการสนับสนุนให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร

2562

2563

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกีย่ วข้ อง

2564
หน่วยงาน

-

-





กกจ.

ทุก
หน่วยงาน

