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                                                           ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 - 2564                         (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพฒันา 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการหลกั 
ตัวช้ีวดัแผนงาน/
โครงการหลกั 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผดิชอบ ผู้เกีย่วข้อง 

ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี64 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พฒันาและส่งเสริม
ทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ
ดา้นการประมง 
 

1.1 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะใน
การปฏิบติังานดา้นการ
ประมงและงานสนบัสนุนท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งมืออาชีพ 
 

 

1.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันาบุคลากร
ใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ และ
ทกัษะในการปฏิบติังาน
ดา้นการประมงและงาน
สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งมืออาชีพ 

1.1.1.1 โครงการพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ 
และพฒันาความสามารถให้
เป็นมืออาชีพดา้นการ
ประมงและงานสนบัสนุนท่ี
เก่ียวขอ้ง (แผนอบรม
ประจ าปีท่ีไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณ) 

- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาตาม
แผนอบรมประจ าปี 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผา่นการพฒันาไดน้ า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
 
 

 1.2 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 

 

1.2.1 ระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันาบุคลากร
ใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ และ
ทกัษะในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน 

1.2.1.1 โครงการพฒันา
บุคลากรดา้นดิจิทลัเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน (แผนอบรม
ประจ าปีท่ีไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณ) 
 

- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาตาม
แผนอบรมประจ าปี 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผา่นการพฒันาไดน้ า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

- ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 

 

 1.3 มีวธีิการเรียนรู้และพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

1.3.1 ระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันาบุคลากร
ดว้ยวธีิการเรียนรู้ท่ี

1.3.1.1 โครงการส่งเสริม
บุคลากรใหเ้รียนรู้ดว้ยวธีิ
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้

- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาดว้ย
วธีิการเรียนรู้ท่ี

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพฒันา 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการหลกั 
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หลากหลาย ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
E – learning การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การลาศึกษา การส่ง
อบรมหน่วยงานภายนอก 
Unit School และการ
ประชุม เป็นตน้ 

หลากหลาย 
- จ านวนช่องทางการ
พฒันาดว้ยวธีิการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

 
  1.3.2 ระดบัความส าเร็จ

ในการส่งเสริมการ
พฒันาบุคลากรตาม
แผน IDP 

1.3.2.1 โครงการส่งเสริม
การพฒันาบุคลากรตาม
แผนพฒันารายบุคคล (IDP) 

- ร้อยละของหน่วยงาน
ท่ีมีการจดัท าแผน IDP 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาตาม
แผน IDP 

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
สร้างและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหเ้ป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

2.1 บุคลากรไดรั้บการสร้าง
และพฒันาสมรรถนะทางการ
บริหารเพื่อเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

2.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันาบุคลากร
ใหมี้สมรรถนะทางการ
บริหารเพื่อเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

2.1.1.1 โครงการพฒันา
สมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบ้ริหารทุกระดบั  

- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันา
สมรรถนะทางการ
บริหาร 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผา่นการพฒันาไดน้ า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
การพฒันา 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการหลกั 
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  2.1.2 ระดบัความส าเร็จ
ในการสร้างหลกัสูตร
เพื่อพฒันาบุคลากรกรม
ประมงใหมี้ความพร้อม
เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

2.1.2.1 การสร้างหลกัสูตร
เพื่อพฒันาบุคลากรกรม
ประมงใหมี้ความพร้อมเป็น
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

หลกัสูตรเพื่อพฒันา
บุคลากรกรมประมงให้
มีความพร้อมเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลง 
เป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ปี
ละ 1 หลกัสูตร (เร่ิมปี 
2563) 

- - ✓ ✓ กกจ. ทุกหน่วยงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริมและพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหมี้
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณภาพชีวติท่ีดี 

3.1 บุคลากรไดรั้บการ
ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ป็นคน
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณภาพชีวติท่ีดี 

3.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ในการส่งเสริมและ
พฒันาบุคลากรดา้นวนิยั 
คุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1.1 โครงการเสริมสร้าง
การเป็นขา้ราชการท่ีดี เช่น 
ขรก.บรรจุใหม่ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี
ใหม่ เป็นตน้ 

- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็น
ขา้ราชการท่ีดี 
- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผา่นการพฒันาไดน้ า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
 

   3.1.1.2 โครงการเสริมสร้าง
วนิยั คุณธรรม จริยธรรม 
 

- ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาดา้น
การเสริมสร้างวนิยั 
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
-  ร้อยละของบุคลากร

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
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ท่ีผา่นการพฒันาไดน้ า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

  3.1.2 ระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันาบุคลากร
ตามโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

3.1.2.1 โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การ
เกษียณอายรุาชการ 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ไดรั้บการพฒันาเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
การเกษียณอายรุาชการ 

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้
เช่ือมโยงกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4.1 มีแนวทางและสร้างระบบ
เพ่ือส่งเสริมการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหต้รงกบั
ความตอ้งการและความ
จ าเป็นท่ีเหมาะสมเพื่อการ
ปฏิบติังาน 
 

4.1.1 ระดบัความส าเร็จ
ของการจดัท าแนวทาง
และสร้างระบบเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลใหต้รง
กบัความตอ้งการและ
ความจ าเป็นท่ีเหมาะสม
เพื่อการปฏิบติังาน 
 

4.1.1.1 การติดตามการใช้
ประโยชน์ภายหลงัการ
ฝึกอบรม ตามหลกัเกณฑ์
ประกนัคุณภาพการ
ฝึกอบรม 
 

ระดบัความส าเร็จใน
การก าหนดแนวทาง
ติดตามการใช้
ประโยชน์ภายหลงัการ
ฝึกอบรม ตาม
หลกัเกณฑป์ระกนั
คุณภาพการฝึกอบรม 

- ✓ ✓ - กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
 

4.1.1.2 การจดัท าเสน้ทาง
การฝึกอบรม (TRM) 
 

ระดบัความส าเร็จใน
การจดัท าเสน้ทางการ
ฝึกอบรม (TRM) 

✓ ✓ - - กกจ.  ทุกหน่วยงาน 
 

4.1.1.3 การจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ในหน่วยงาน 

ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ด าเนินการตามแผนการ
จดัการความรู้ 

- ✓ ✓ ✓ กพร. ทุกหน่วยงาน 
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การพฒันา 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวดัเป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
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 4.2 มีระบบการพฒันา

ทรัพยากรบุคคลสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกบัระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการ
แกปั้ญหาภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน
และงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ  
 
 

4.2.1 ระดบัความส าเร็จ
ของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบั
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4.2.1.1 การจดัท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การพฒันาบุคคลของ
กรมประมง 1 ระบบ 
(Prototype) 

✓ ✓ ✓ ✓ กกจ./ศทส. ทุกหน่วยงาน 
 

 4.2.1.2 การจดัท าระบบ
แผนพฒันารายบุคคล (IDP)  

ระดบัความส าเร็จใน
การจดัท าระบบ
แผนพฒันารายบุคคล 
(IDP) 

- ✓ ✓ ✓ กกจ./ศทส. ทุกหน่วยงาน 

 4.2.1.3 การจดัท าระบบ
ติดตามการใชป้ระโยชน์
ภายหลงัการฝึกอบรม  

ระดบัความส าเร็จใน
การจดัท าระบบติดตาม
การใชป้ระโยชน์
ภายหลงัการฝึกอบรม 

- 
 

✓ ✓ ✓ กกจ. /ศทส. ทุกหน่วยงาน 
 

 


