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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาและส่งเสริ ม
ทรัพยากรบุคคลให้เป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
มุ่งสู่การเป็ นมืออาชีพ
ด้านการประมง

เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์
1.1 บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบตั ิงานด้านการ
ประมงและงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

1.1.1 ระดับความสาเร็ จ
ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู ้
ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการประมงและงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
อย่างมืออาชีพ
1.2 บุคลากรมีความรู ้
1.2.1 ระดับความสาเร็ จ
ความสามารถ และทักษะใน ในการพัฒนาบุคลากร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู ้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน ความสามารถ และ
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงาน
1.3 มีวธิ ีการเรี ยนรู ้และพัฒนา 1.3.1 ระดับความสาเร็ จ
อย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ที่

แผนงาน/โครงการหลัก

ตัวชี้วดั แผนงาน/
โครงการหลัก

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย่ วข้ อง

1.1.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ
และพัฒนาความสามารถให้
เป็ นมืออาชีพด้านการ
ประมงและงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง (แผนอบรม
ประจาปี ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ)
1.2.1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทลั เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน (แผนอบรม
ประจาปี ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ)

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนอบรมประจาปี
- ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการพัฒนาได้นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผนอบรมประจาปี
- ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการพัฒนาได้นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์

-

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

1.3.1.1 โครงการส่งเสริ ม
บุคลากรให้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธี
หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู ้

- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาด้วย
วิธีการเรี ยนรู ้ที่

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

แผนงาน/โครงการหลัก

หลากหลาย

ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
E – learning การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การลาศึกษา การส่ง
อบรมหน่วยงานภายนอก
Unit School และการ
ประชุม เป็ นต้น
1.3.2 ระดับความสาเร็ จ 1.3.2.1 โครงการส่งเสริ ม
ในการส่งเสริ มการ
การพัฒนาบุคลากรตาม
พัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
แผน IDP
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
สร้างและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เป็ น
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

2.1 บุคลากรได้รับการสร้าง
และพัฒนาสมรรถนะทางการ
บริ หารเพื่อเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

2.1.1 ระดับความสาเร็ จ 2.1.1.1 โครงการพัฒนา
ในการพัฒนาบุคลากร สมรรถนะทางการบริ หาร
ให้มีสมรรถนะทางการ ของผูบ้ ริ หารทุกระดับ
บริ หารเพื่อเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วดั แผนงาน/
โครงการหลัก

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย่ วข้ อง

ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

หลากหลาย
- จานวนช่องทางการ
พัฒนาด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้ที่หลากหลาย

- ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีการจัดทาแผน IDP
- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แผน IDP
- ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทางการ
บริ หาร
- ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการพัฒนาได้นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์
2.1.2 ระดับความสาเร็ จ
ในการสร้างหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรกรม
ประมงให้มีความพร้อม
เป็ นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่งเสริ มและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม
และคุณภาพชีวติ ที่ดี

แผนงาน/โครงการหลัก
2.1.2.1 การสร้างหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรกรม
ประมงให้มีความพร้อมเป็ น
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วดั แผนงาน/
โครงการหลัก

หลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรกรมประมงให้
มีความพร้อมเป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง
เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่าปี
ละ 1 หลักสูตร (เริ่ มปี
2563)
3.1 บุคลากรได้รับการ
3.1.1 ระดับความสาเร็ จ 3.1.1.1 โครงการเสริ มสร้าง - ร้อยละของบุคลากรที่
ส่งเสริ มและพัฒนาให้เป็ นคน ในการส่งเสริ มและ
การเป็ นข้าราชการที่ดี เช่น ได้รับการพัฒนาให้เป็ น
ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
พัฒนาบุคลากรด้านวินยั ขรก.บรรจุใหม่ ปรัชญา
ข้าราชการที่ดี
คุณภาพชีวติ ที่ดี
คุณธรรม จริ ยธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี
- ร้อยละของบุคลากรที่
ใหม่ เป็ นต้น
ผ่านการพัฒนาได้นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
3.1.1.2 โครงการเสริ มสร้าง - ร้อยละของบุคลากรที่
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
ได้รับการพัฒนาด้าน
การเสริ มสร้างวินยั
คุณธรรม และ
จริ ยธรรม
- ร้อยละของบุคลากร

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย่ วข้ อง

-

-

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

3.1.2 ระดับความสาเร็ จ
ในการพัฒนาบุคลากร
ตามโครงการส่งเสริ ม
คุณภาพชีวติ
4.1 มีแนวทางและสร้างระบบ 4.1.1 ระดับความสาเร็ จ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
ของการจัดทาแนวทาง
เพิ่มประสิ ทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
และสร้างระบบเพื่อ
กระบวนการพัฒนา
ความต้องการและความ
ส่งเสริ มการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้
ทรัพยากรบุคคลให้ตรง
เชื่อมโยงกับการบริ หาร จาเป็ นที่เหมาะสมเพื่อการ
ปฏิบตั ิงาน
กับความต้องการและ
ทรัพยากรบุคคล
ความจาเป็ นที่เหมาะสม
เพื่อการปฏิบตั ิงาน

แผนงาน/โครงการหลัก

3.1.2.1 โครงการเตรี ยม
ความพร้อมสู่การ
เกษียณอายุราชการ
4.1.1.1 การติดตามการใช้
ประโยชน์ภายหลังการ
ฝึ กอบรม ตามหลักเกณฑ์
ประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรม

4.1.1.2 การจัดทาเส้นทาง
การฝึ กอบรม (TRM)
4.1.1.3 การจัดทาแผนการ
จัดการความรู ้ในหน่วยงาน

ตัวชี้วดั แผนงาน/
โครงการหลัก
ที่ผา่ นการพัฒนาได้นา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมสู่
การเกษียณอายุราชการ
ระดับความสาเร็ จใน
การกาหนดแนวทาง
ติดตามการใช้
ประโยชน์ภายหลังการ
ฝึ กอบรม ตาม
หลักเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรม
ระดับความสาเร็ จใน
การจัดทาเส้นทางการ
ฝึ กอบรม (TRM)
ร้อยละของหน่วยงานที่
ดาเนินการตามแผนการ
จัดการความรู ้

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย่ วข้ อง

ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

✓

✓

✓

✓

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

-

✓

✓

-

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

✓

✓

-

-

กกจ.

ทุกหน่วยงาน

-

✓

✓

✓

กพร.

ทุกหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี งบประมาณ 2561 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้ าประสงค์
เชิ งกลยุทธ์

4.2 มีระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับระบบบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการ
แก้ปัญหาภาระงานที่เพิ่มขึ้น
และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ

4.2.1 ระดับความสาเร็ จ
ของการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ
กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
การบริ หารทรัพยากร
บุคคล

แผนงาน/โครงการหลัก

4.2.1.1 การจัดทาระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วดั แผนงาน/
โครงการหลัก

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาบุคคลของ
กรมประมง 1 ระบบ
(Prototype)
4.2.1.2 การจัดทาระบบ
ระดับความสาเร็ จใน
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) การจัดทาระบบ
แผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)
4.2.1.3 การจัดทาระบบ
ระดับความสาเร็ จใน
ติดตามการใช้ประโยชน์
การจัดทาระบบติดตาม
ภายหลังการฝึ กอบรม
การใช้ประโยชน์
ภายหลังการฝึ กอบรม

(หน่วย : ล้านบาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกีย่ วข้ อง

ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

✓

✓

✓

✓

กกจ./ศทส.

ทุกหน่วยงาน

-

✓

✓

✓

กกจ./ศทส.

ทุกหน่วยงาน

-

✓

✓

✓

กกจ. /ศทส.

ทุกหน่วยงาน

