
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

(พ.ศ. 2564 – 2567) 

บทนํา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมประมงไดจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ข้ึนใน
ปงบประมาณ 2523 โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานประมาณปละ 80 ลานบาท เพ่ือผลิตพันธุ
สัตวน้ําท้ังสัตวน้ําจืด สัตวน้ําปรับปรุงพันธุ และสัตวน้ําชายฝงปละไมต่ํากวา 300 ลานตัว ซ่ึงสัตวน้ําเหลานี้                  
กรมประมงไดนําไปจําหนายใหเกษตรกรในทุกภาคของประเทศ ถือเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมใหเกษตรกร
ประมงของประเทศไทยเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเพ่ือการทดแทนสัตวน้ําท่ีจับจากธรรมชาติ                 
โดยในการดําเนินการดังกลาวกรมประมงไดใชงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนสวนหนึ่งในการจัดจาง
บุคคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท้ังเพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีในการผลิตสัตวน้ําโดยตรงและในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรท่ีกรมประมงจัดจางโดยงบประมาณจากเงินทุน
หมุนเวียนรวมท้ังสิ้น 291 คน แบงเปนลูกจางประจํา 19 คน และลูกจางชั่วคราว 272 คน 

ในปจจุบันการดําเนินกิจการขององคกรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดยากข้ึน เนื่องจากเกิด
ภาวะการแขงขันเพ่ิมข้ึน ทําใหองคการตองตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากร              
ใหมากยิ่งข้ึน ซ่ึงองคการสมัยใหมท้ังภาครัฐและเอกชนถือวาบุคลากรนั้นมีความสําคัญยิ่ง การพัฒนาบุคลากร
คือ กิจกรรมท่ีไดรับการวางแผนและออกแบบอยางเปนระบบจากองคกร เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติตางๆ ของสมาชิกในองคกร ท่ีจําเปนตอการทํางานท้ังในปจจุบันและอนาคต     
โดยทุกคนในองคกร ไมวาจะเปนผูบริหารหรือระดับปฏิบัติการ จะตองเปนผูมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร โดยผานไปทางงานท่ีตนเองปฏิบัติ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรท่ีดีจะตองตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของงาน รวมถึงมีการวางแผนและวางกลยุทธในระยะยาวขององคกร เพ่ือใหม่ันใจไดวาองคกร           
จะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยใชทรัพยากรอยางมีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีกรมประมงจางดวยเงินจากเงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ กรมประมงจึงไดจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ข้ึน โดยถือเปนการกําหนดนโยบาย หลักการ 
และวิธีปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียน ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุงเนนให
เกิดผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรขององคกร  
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1.1 ท่ีมา และภารกิจของเงินทุน 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ ไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2523 

ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตว   
น้ําอ่ืน ๆ พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนํามาใชจายเปนทุนหมุนเวียนในการจัดหาพอแมพันธุสัตวน้ํา               
เพ่ือผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีไดทําการผลิตข้ึนเอง และท่ีไดจากการรวบรวมพันธุสัตวน้ําจากธรรมชาติ โดยสวน
ราชการของกรมประมง เพ่ือจําหนายใหแกราษฎร 

 

วิสัยทัศน  

 
 

 

พันธกิจ 

ผลิตพันธุสัตวน้ําท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือจําหนาย ผานการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ อยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือผลิตและจําหนายพันธุสัตวน้ําท่ีดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

3. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

4. เพ่ือนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพันธุสัตวน้ํา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 

2. พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ผลิตและจําหนายพันธุสัตวน้ําที่ดี สอดคลองกับความตองการของเกษตรกร” 
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1.2 โครงสรางของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับเงินทุนหมุนเวียน มีดังนี้ 

1. กรมประมง กําหนดนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ 
2. คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ กําหนดแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตรท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงาน 
3. คณะอนุกรรมการเงินทุนฯ มีหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนการปฏิบัติงานและระบบประเมินผลการดําเนินงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายจาย และการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะหและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารเงินทุนฯ รวมท้ังพิจารณาและทบทวนราคาจําหนายพันธุสัตวน้ําใหสอดคลองกับ
สภาวะตลาด 

4. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล และกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
มีหนาท่ีผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือจําหนาย 

5. กองบริหารการคลัง รับผิดชอบดานการบัญชี การเงิน การจัดทํางบการเงิน การเบิกจายเงิน 
6. กลุมตรวจสอบภายใน รับผิดชอบตรวจสอบและรับรองเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน              

การบัญชี และการพัสดุเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  
7. กองกฎหมาย รับผิดชอบใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานดานกฎหมายและขอกําหนดตางๆ 
8. สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ทําหนาท่ีฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนฯ ติดตามดูแลการดําเนินงานของเงินทุนฯ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานและระบบการ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

9. กรมบัญชีกลาง รับผิดชอบดานการอนุมัติงบประมาณ การใชจายเงิน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
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โครงสรางการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 
1. งานดานกฎหมาย ขอสนับสนุนจากกองกฎหมายและ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง 
2. งานตรวจสอบภายใน ขอสนับสนุนจากกลุมตรวจสอบภายใน กรมประมง 

คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนฯ 

โดยมีอธิบดีกรมประมงเปนประธาน 

คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ  
โดยมรีองอธิบดีกรมประมง เปนประธาน 

งานการเงินและบัญช ี(กองบริหารการคลัง)  
ขาราชการ 2/ลูกจางชั่วคราว 2/

ลูกจางประจาํ 1 

งานบริหารงานทั่วไป 
ขาราชการ 1/ลูกจางชั่วคราว 4 
 

งานผลิตพันธุสัตวน้ํา 
 
 
 
 

งานนโยบาย แผนงานและติดตาม 
ขาราชการ 1/ลูกจางชั่วคราว 10 

กองวจิัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําจืด 

กองวจิัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด 

กองวจิัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง  

กองวจิัยและพัฒนา
ประมงทะเล 

กองวจิัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตวน้ํา 

ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ 

 
  

งานตรวจสอบภายใน 
 
  

งานดานกฎหมาย 
 
  

มีจํานวน 42 หนวยผลิต
ลูกจางชัว่คราว 120/

ลูกจางประจํา 5 
 

มีจํานวน 17 หนวยผลิต 
ลูกจางชัว่คราว ๕๔ /

ลูกจางประจํา 5 

มีจํานวน 17 หนวยผลิต 
ลูกจางชัว่คราว ๔๘/
ลูกจางประจํา 3 

มีจํานวน 6 หนวยผลิต 
ลูกจางชัว่คราว 3/
ลูกจางประจํา 4 

 

มีจํานวน 6 หนวยผลิต
ลูกจางชัว่คราว 31/
ลูกจางประจํา 1 

งานการเงินและบญัชี 
- รวบรวม ตรวจสอบและรายงาน

การเงินและบัญชขีองหนวยงาน 
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 
- จัดทาํรายงานงบแสดงฐานะ

การเงินประจําป เสนอสํานกังานการ
ตรวจเงินแผนดนิ 

- จัดทาํรายงานขอมลูในระบบ
บริการจัดการการเงินนอก

งบประมาณ (NBMS) 
- ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

งานบริหารงานทัว่ไป 

- งานอํานวยการ งานสารบรรณ 
งานงบประมาณ งานพัสดุ งาน
บุคลากร งานประชมุและงาน
ธุรการทัว่ไป 

- ติดตาม รวบรวมขอมูล 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

งานผลติพันธุสตัวน้ํา 
- จัดทาํแผนการผลิต ประมาณ

การรายได รายจายประจําปของ
หนวยผลิต 

- ดําเนนิการผลิตพันธุสัตวน้ํา
เพ่ือจําหนายและรายงานผล
ดําเนนิงาน 

- ดําเนนิการตามบันทกึขอตกลง
การประเมนิผลการดําเนนิงาน
ประจําปและรายงานผลดาํเนนิงาน 

- ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 
 

งานนโยบาย แผนงานและตดิตาม 
- จัดทาํแผนยุทธศาสตรและแผน

ตาง ๆ ของเงินทนุหมนุเวียนฯ จัดทํา
ประมาณการรายจายประจําป 
แผนปฏิบัติงาน และจัดสรร
งบประมาณ 

- ติดตามการดําเนนิงานของ
เงินทุนหมนุเวียนฯ การประเมนิผล
การดําเนนิงานประจําป 

- วิเคราะหและรายงานผล
ดําเนนิงาน 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรอืที่ไดรับมอบหมาย 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงคใหองคกรมีจุดมุงหมาย ทิศทางในการกาวไปขางหนา
ในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหตอบสนองตอยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนฯ มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดัน
สูความสําเร็จ อีกท้ังเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล จะมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success)               
ซ่ึงหมายถึงผลการบริหารราชการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนเปาหมายสุดทายท่ีสวนราชการตองบรรลุ 
ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ โดยสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดกรอบมาตรฐาน 
ความสําเร็จไว 5 มิติ สําหรับเปนแนวทางแกสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
ดังกลาว (HR Scorecard) ในภาครัฐมีองคประกอบท้ังหมด 4 สวน ไดแก 

1. มาตรฐานความสําเร็จ หมายถึง เปาหมายสุดทายท่ีสวนราชการตองบรรลุ 
2. ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ หมายถึง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการและการดําเนินการ

ตางๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการท่ีจะทําใหบรรลุมาตรฐานความสําเร็จ 
3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ ในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการ ดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ผลการดําเนินงานท่ีสวนราชการใชเปนหลักฐานในการประเมินวาไดดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐานความสําเร็จ 

 

ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
โดยมีรายละเอียดในแตละมิติดังนี้ 

 

 

ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทํางาน 

ความพรอมรับผิด
ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มาตรฐาน
ความสําเร็จ 
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มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (Strategic HR Alignment) 
หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 
(1) สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี 

ความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
(2) สวนราชการมีการวางแผนและบร ิหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกลาวค ือ 

“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกบการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ          
ทั้งในป ัจจุบ ันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบ ุช องวาง 
ดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

(3) สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเปน             
ตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

(4) สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนสรางความ
ตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional 

Activities) มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรรหาคัดเลือก 

การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืน ๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) 

(2) สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง 
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

(3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตองบประมาณ
รายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุมคา (Value of Money) 

(4) มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Efficiency) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

สวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 
(1)  การรักษาไวซึ่งขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของ

สวนราชการ 
(2) ความพึงพอใจของขาราชการและผู ปฏิบัต ิงานตอนโยบาย แผนงาน โครงการและ

มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 
(3) การสนับสนุนให เก ิดการเร ียนรู และการพัฒนาอยางตอเนื ่อง รวมทั ้งส งเสริมให มี 

การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management)  
เพื ่อพัฒนาประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัต ิงานที ่สามารถจําแนก 
ความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงาน 
ของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

มิติท่ี 4 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (Quality of Work Life) 
หมายถึง การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการซ่ึงจะนําไปสู 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและผูปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
(1)  ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและ

บรรยากาศการทํางานตลอดจนมีการนําเทคโนโลย ีการสื ่อสารเข ามาใช ในการบร ิหารราชการ และ 
การให บร ิการแก ประชาชน ซึ ่งจะส ง เสร ิมให ข าราชการและผู ปฏ ิบ ัต ิงานได ใช ศ ักยภาพอย างเต ็ม ท่ี  
โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

(2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

(3) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการและ
ผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยกันเอง 
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มิติท่ี 5 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
หมายถึง การท่ีสวนราชการจะตอง 
(1)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 

(2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ จะตองกําหนดให
ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสวนราชการ 

กลาวโดยสรุปการจัดทําการบริหารทรัพยากรบุคคล และการวัดผลโดยใชเครื ่องมือ HR 
Scorecard จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิผลการบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน และชวยเสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยแนวทางของกรมประมงจะเนน           
ทั้งดานการบริหารคนโดยอาศัยหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม นอกจากเอื้อ
ประโยชนใหชุมชน สังคม ประชาชนแลว เจาหนาท่ีตองมีคุณภาพชีวิตท่ีมีความสุขในการทํางานดวย 



9 

บทที่ 3 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 

เพ่ือใหการจัดทําการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความสอดคลองและสัมพันธ
กับยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังมาตรฐานความสําเร็จของสํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดกระบวนการใน
การจัดทําดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรเงินทุนหมนุเวียน 
 

2. การทํา HR SWOT  
 

3. วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
 

4. จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

5. จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
 

6. สื่อสารแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน 
 

7. ประเมินผลการพัฒนาตามแผนและนําผลมาวางแผนการพัฒนารายบุคคล 
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ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใชประกอบในการจัดทํา  

ข้ันตอนท่ี 2 การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในเรื่องของคน  
ท่ีจะใหเงินทุนหมุนเวียนฯ บรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 

 ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยในการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรท้ังภายในและ
ภายนอก ในดานทรัพยากรบุคคลท่ีจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น 

- เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกร   
  บรรลุ หรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีวางไว 
- เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลตาง ๆ  
- เปนการระดมสมอง โดยสิ่งท่ีไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูเขารวม 
- พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ  
- เปนการวิเคราะหในทุก ๆ ดานท่ีเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมได   
  จํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 

ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงจะชวย
สนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดวยการ
วิเคราะหจากขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT ในข้ันตอนกอน
หนาถึงความสอดคลอง และเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ยังชวยใหการจัดทําแผนมีความถูกตอง โดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุนการคิดวิเคราะหและการจัดทํา 

ผลการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญ 
ท่ีมีผลตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการพัฒนาสะทอน
ใหเห็นถึงการบริหารจัดการ  

ข้ันตอนท่ี 4 จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เปนข้ันตอนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
ในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) 

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
โดยการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1-3 มาวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทําเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน จากนั้นนํามากําหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร  

ข้ันตอนท่ี 5 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ซ่ึงเปนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมาสูการ
ปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ  

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้เปนการมอบหมาย
ความรับผิดชอบใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตน ซ่ึงจะนําไปสูการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดข้ึน 
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ข้ันตอนท่ี 6 สื่อสารแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2564 -2567 ใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ 

ข้ันตอนนี้ เปนการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2564 - 2567 
รวมท้ังสรางความเขาใจใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภายใตแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข้ันตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผนและนําผลมาวางแผนพัฒนารายบุคคล โดยเปนการติดตาม
ผลความกาวหนา และความสําเร็จ ท้ังนี้ เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนพัฒนาทรัพยากรรายบุคคลเพ่ือ
บุคลากรปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ข้ันตอนสุดทายของการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและ
ประเมินผลความกาวหนาจากการจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือจะไดทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถ
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด ในการติดตามผล 
โดยการรวบรวมรายงานความกาวหนา ผลงาน ขอเสนอแนะ ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและสาเหตุของการดําเนินงาน
จากผูรับผิดชอบ รวมท้ังผลจากการประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือนํามาจัดประชุมสรุปรายงานความกาวหนา
แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นท่ีชวยสนับสนุนผูเก่ียวของ โดยนําขอมูลท้ังหมดมาวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
รายบุคคล เพ่ือใหงานเงินทุนหมุนเวียนฯ บรรลุเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
ไดจัดทําข้ึน 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ในการจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ํา
อ่ืน ๆ นั้น ไดมีการนําขอมูลหลาย ๆ ดานมาสรุปผลและวิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทําแผน ท้ังนี้เพ่ือใหแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใชในการพัฒนาแกไขในสวนท่ีเปนจุดออนของบุคลากร และ
สงเสริมในสวนท่ีเปนจุดแข็ง ท้ังนี้ ในการวิเคราะหขอมูลมีท่ีมาของขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหจากการรวบรวมขอมูล            
ท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนฯ และการระดมความคิดเห็นจาการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
องคกร (SWOT) ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหจากท่ีมาของขอมูลดังกลาวได ดังนี้ 

 
4.1 สรุปการวิเคราะหดานทรัพยากรบุคคล สภาวะปจจุบัน แนวโนมในอนาคต  

และขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล  

ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 
- โครงสรางบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืนๆ 
- ขอมูลอัตรากําลังบุคคลากรท่ีปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
- ขอมูลคาใชจายตอรายไดรวม 
- ขอมูลงบลงทุนเปรียบเทียบกับงบประมาณรวม 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร 
- ขอมูลคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร 
- ขอมูลคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

จากการวิเคราะหขอมูลสภาวะปจจุบันและแนวโนมอนาคตท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังท่ีกลาวขางตน
นั้น ผลการวิเคราะหพบวา เงินทุนหมุนเวียนฯ ประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังลูกจางประจํา เดิมลูกจางประจํามี
จํานวน 22 อัตรา โดยในป 2564 จํานวนลดลง 3 อัตรา คงเหลือ 19 อัตรา (ซ่ึงลดลงในป 2561 ลาออก 1 อัตรา           
ป 2562 ลาออก 1 อัตรา และป 2563 เกษียณ 1 อัตรา) และจํานวนลูกจางประจําจะหมดไปในป 2581 จึงตอง
วางแผนปรับเปลี่ยนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุไปเปนพนักงานเงินทุน และลูกจางชั่วคราว 
ทําใหคาใชจายดานบุคลากรสูงข้ึน เนื่องจากจะตองบริหารสัดสวนของเงินรายไดตอคาใชจายดานบุคลากรใหมีความ
เหมาะสม ทําใหตองพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยูใหมีทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน นอกจากนี้ในเรื่อง
คาใชจายในการพัฒนาของบุคลากรนั้นยังต่ํากวาเปาหมายท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไวมาก คือ คาใชจายในการ
พัฒนา 3% ของงบบุคลากรสําหรับเครื่องมือและอุปกรณการปฏิบัติงานนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณรวม
พบวายังมีสัดสวนนอย ซ่ึงไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดจัดตั้งมาเปนเวลากวา 30 ป
แลว เครื่องมือและอุปกรณเดิมเสื่อมสภาพการใชงาน  
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ตาราง : แสดงอัตราของลูกจางประจําท่ีจะหมดไปในแตละป 
ป พ.ศ.ของการ

เกษียณอายุ 
จํานวนลกูจางประจํา 

(อัตรา) 

2564 1 

2565 4 

2566 1 

2567 6 

2569 1 

2571 1 

2573 1 

2575 2 

2577 1 

2581 1 

ผลรวมท้ังหมด 19 

4.2 ขอเสนอแนะจาก TRIS ในการปรับปรุงแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนฯ ดังนี้  

   การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 5) พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการจัดใหมี
ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามแผนฯ ในปบัญชี 2562 โดยกําหนดเกณฑประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 30) 
(1.1) โครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียน (น้ําหนักรอยละ 10) 
เงินทุนฯ จัดทําโครงสรางการบริหารงานเงินทุนฯ แลวเสร็จ และคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ใหความ

เห็นชอบโครงสรางฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิ.ย. 2562 และกระทรวงการคลังเห็นชอบ
โครงสรางการบริหารและกรอบอัตรากําลัง เม่ือวันท่ี 30 ต.ค. 2562 ดังนั้น จึงมีผลการดําเนินงานเทียบเทาระดับ 
3.0000 คะแนน 

(1.2) มาตรฐานกําหนดตําแหนง และคําบรรยายลักษณะงาน (น้ําหนักรอยละ 10) 
เงินทุนฯ จัดทามาตรฐานกําหนดตําแหนงแลวเสร็จ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

เงินทุนฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 12 มิ.ย. 2562 และกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง เม่ือวันท่ี 30 ต.ค. 2562 ดังนั้น จึงมีผลการดําเนินงานเทียบเทาระดับ 2.0000 คะแนน 

(1.3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 10) 
เงินทุนฯ อยูระหวางการจัดทําตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและคําบรรยายลักษณะงาน 

ดังนั้น จึงมีผลการดําเนินงานเทียบเทาระดับ 1.0000 คะแนน 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนักรอยละ 70) 
2.1 การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปบัญชี 2562 (น้ําหนักรอยละ 35) 
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เงินทุนฯ มีแผนงาน/โครงการท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการฯ ประจําปบัญชี 2562 และเงินทุนฯ สามารถ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดครบถวนตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปบัญชี 2562 ไดรอยละ 100 อยางไรก็ตาม ยังขาด
การจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการฯ ท่ีครอบคลุมถึงองคประกอบตางๆ อยางครบถวน ไดแก ปจจัยสําเร็จ 
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนั้น จึงมีผลการดําเนินงานเทียบเทาระดับ 3.0000 คะแนน 

2.2 การจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ ประจาปบัญชี 2563 (น้ําหนักรอยละ 35) 
   เงินทุนฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนแมบทการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวนาอ่ืน ๆ (พ.ศ. 2561 - 2565)) และแผนปฏิบัติการดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การประชุมเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 รวมท้ังมีการเผยแพรแผนผานเว็บไซตของเงินทุนฯ จึงมีผลการดําเนินงาน 
เทียบเทาระดับ 5.0000 คะแนน 

อยางไรก็ตาม แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ขาดคุณภาพในองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
1) ไมพบวามีการวิเคราะหสภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังภายใน

และภายนอกเงินทุนฯ ท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงปญหาท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือนําไปสู
การกําหนดยุทธศาสตรท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

2) ไมมีการนําปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใชเปนปจจัยนําเขาหนึ่งในการ
จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3) ไมมีการแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของทุนหมุนเวียนวา 
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน จะสามารถสนับสนุนใหยุทธศาสตร
ของทุนหมุนเวียนใหบรรลุผลไดอยางไร  

4) การกําหนดเปาหมายท่ีสามารถวัดและติดตามประเมินผลของแตละยุทธศาสตรไมมีความชัดเจนและ ไมทาทาย  
5) การแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปไมสะทอนและ          

ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน ดังนั้น จึงทําการปรับลดคะแนนคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตรทุนหมุนเวียนในประเด็นยอยท่ี 2.2 เทากับ 2.0000 คะแนน จึงมีผลการดําเนินงานเทียบเทา
ระดับ 3.0000 คะแนน 

โดยจากผลการดําเนินงานในปบัญชี 2562 จากประเด็นหลักท่ีกําหนดขางตน จึงมีผลการประเมิน
ตัวช้ีวัด ท่ี 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล เทียบเทาระดับคะแนนเทากับ 2.7000 ซ่ึงขอเสนอแนะดังกลาวจะ
นําไปประกอบการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2567 ตอไป 
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4.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรเพ่ือจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ โดยระดมความคิดจากผูเขารวมการประชุม โดยใช 
HR SWOT Analysis เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นท่ีเก่ียวของกับบุคลากร                 
ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรบุคคลไดดังนี้ 

สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) สามารถวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน       
ดานทรัพยากรบุคคลไดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานดานการผลิตพันธุสัตวน้ํา 

1. บุคลากรท่ีเก่ียวของยังขาดความรู และประสบการณ
ความเขาใจในการปฏิบัติงานดานบัญชีและการเงินและ
พัสดุ และดานสารสนเทศ  

2. บุคลากรมีองคความรูหรือผลงานวิจัยท่ีสามารถนํามา
ปรับปรุงใชในการปฏิบัติงานได 

2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดโอกาสในการพัฒนาองค
ความรูใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรสวนใหญมีการสั่งสมประสบการณในการผลิต
พันธุสัตวน้ําเงินทุนหมุนเวียนฯ ไมนอยกวา 5 ป 

4. เจาหนาท่ีขาดแรงจูงใจในการพัฒนางาน ในประเด็น
เรื่องคาจาง สวัสดิการ และความม่ันคงในอาชีพ 

4. เงินทุนหมุนเวียนมีขอบังคับคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนวาดวยการบริหารงานบุคคลของเงิน  
ทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตว
น้ําอ่ืน ๆ พ.ศ. 2562 

 

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร (External Environment) สามารถวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค   
ดานทรัพยากรบุคคลไดดังนี้ 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด/อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายภาครัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตพันธุสัตวน้ําอยาง
ตอเนื่อง  

1. บุคลากรท่ีมีความสามารถมีโอกาสไดรับการบรรจุ
เปนขาราชการเพ่ือความม่ันคงในอาชีพ 

2. มีบุคลากรท่ีจบการศึกษาจํานวนมากข้ึนในแตละป 2. บุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานใหมขาดประสบการณ 

 3. สภาวะเศรษฐกิจดานการเพาะพันธุสัตวน้ํามี
แนวโนมขยายตัวมากข้ึน ทําใหบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญไปทํางานท่ีบริษัทเอกชน 
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4.4 ปจจัยความสําเร็จจากการดําเนินงานในอดีต 

1. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดการพัฒนาองคความรูใหม ๆ ในการปฏิบัติงานดานการเพาะเลี้ยง จึงควรมี
การพัฒนาโดยการสอนงานจากผูชํานาญงานในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืน หรือการ
มอบหมายงานใหมในสาขาท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือขยายฐานความรูของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังการ
หมุนเวียนหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหรอบรูครอบคลุมการผลิตพันธุสัตวน้ําท้ังระบบ 

2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2.1 ขาราชการท่ีปฏิบัติงานดานเงินทุนหมุนเวียนฯ มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจนและมีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง โดยระบุตัวชี้วัดดานงานเงินทุนหมุนเวียนในการพิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือน 
ไดแก คาใชจายรวมตอรายไดรวม ผลิตพันธุสัตวน้ําเพ่ือตอบสนองความตองการของ Niche Market  

2.2 ลูกจางประจํา มีการประเมินผลการปฏิบัติการตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ            
ปละ 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันคาจาง  

2.3 ลูกจางชั่วคราว เสนอใหมีการประเมินผลการปฏิบัติการตามแบบประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลฯ ปละ 1 ครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาการจางในรอบปถัดไป 

2.4 พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ (ในอนาคต) เสนอใหมีการประเมินผลการปฏิบัติการตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ปละ 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

3. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3.1 กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจายแรงจูงใจใหกับหนวยงานท่ีมีผลงานบรรลุตามเปาหมาย 
3.2 ปรับตําแหนงลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินทุนฯ 
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บทที่ 5 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 

(พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลสําคัญสภาพแวดลอมขององคกรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ัง
ขอมูลยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนฯ ไดถูกนํามาสรุปเพ่ือจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ (พ.ศ. 2564 – 2567) เพ่ือใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล  และ เ พ่ื อสื่ อ ส า ร ให บุ คล ากร ท่ีปฏิ บั ติ ง าน เ งิ น ทุนห มุน เ วี ย นฯ  ได มี ค ว าม เ ข า ใ จ ใ น ทิ ศทา ง  
เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 
“พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(HRM) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกทรัพยากรบุคคล 

(HRD) 

3. สนับสนุนคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการท่ีดีแกทรัพยากรบุคคล 

 
4. สงเสริมความม่ันคงในการประกอบอาชีพ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 

มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ไดแก  

1.1 การทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง  

            เพ่ือใหการจัดสรรอัตรากําลังมีความสอดคลองกับปริมาณงานและโครงสรางท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละป 
1.2 การสงเสริมความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เพ่ือสรางระบบการประเมินผลงานท่ีเนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเปนท่ีเปดเผย  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแกทรัพยากรบุคคล (HRD) 
มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ไดแก 
2.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิต  

 เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ําใหมีคุณภาพ และ
ดําเนินการปรับปรุงใหไดตามมาตรฐาน ควรมีการจัดใหมีโครงการศึกษาดูงานในหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 
เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเงินทุนฯ ท่ีกําหนดไว 

2.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานกฎระเบียบ การเงิน การบัญชี และพัสดุ 
เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในดานกฎระเบียบ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ควรมี

การจัดอบรมใหความรูดานกฎระเบียบ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานสารสนเทศ  
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เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในดานสารสนเทศ ควรมีการจัดอบรมใหความรูดาน
สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สนับสนุนคุณภาพชีวิตและสวัสดิการท่ีดีแกทรัพยากรบุคคล 
มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ไดแก  
3.1 สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือท่ีเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานท่ีทันสมัยอยางเพียงพอและ

ใชงานไดดี เชน ครุภัณฑการเกษตร ครุภัณฑวิทยาศาสตร เปนตน  
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

3.2 สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร ไดแก การกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางในการจัดสรรแรงจูงใจ จากผลกําไรสุทธิจากการจําหนายพันธุสัตวน้ํา  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
มีแนวทางการพัฒนา 1 แนวทาง ไดแก  
4.1 การปรับอัตราจางลูกจางชั่วคราวใหเปนพนักงานเงินทุน โดยมีอัตราท่ีเหมาะสมอันจะเปนแนวทาง 

การสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพและเปดโอกาสใหเกิดการข้ึนคาจางไดอยางเปนระบบและเกิดความโปรงใส 
เพ่ือเปนการสงเสริมความม่ันคงในการประกอบอาชีพ 
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ความเช่ือมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ 
พ.ศ. 2564 – 2567  

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวนํ้าอื่น ๆ (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
 

2. พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

1. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน           
แกทรัพยากรบุคคล (HRD) 

3. สนับสนุนคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการท่ีดีแกทรัพยากรบุคคล 

 

4. สงเสริมความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ 

1.1 การทบทวนโครงสรางและ
อัตรากําลัง 
1.2 การสงเสรมิความโปรงใส   
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานเทคโนโลยีการผลิต  
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานกฎระเบียบ การเงิน การบัญชี 
และพัสด ุ
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานสารสนเทศ 
 

3.1 สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมอืท่ี
เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานท่ีทันสมัยอยางเพียงพอและใช
งานไดด ี
3.2 สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4.1 การปรับอัตราจางลูกจาง
ช่ัวคราวใหเปนพนักงานเงินทุน 

แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุงและพันธุสัตวนํ้าอื่น ๆ (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
 

2. พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ (พ.ศ. 2564 – 2567) 
 

1.1 การทบทวนโครงสรางและ
อัตรากําลัง 
1.2 การสงเสรมิความโปรงใส   
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานเทคโนโลยีการผลิต  
2.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานกฎระเบียบ การเงิน การบัญชี 
และพัสด ุ
2.3 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ดานสารสนเทศ 
 

3.1 สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมอืท่ี
เปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานท่ีทันสมัยอยางเพียงพอและใช
งานไดด ี
3.2 สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

4.1 การปรับอัตราจางลูกจาง
ช่ัวคราวใหเปนพนักงานเงินทุน 
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ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ พ.ศ. 2564 – 2567 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 

1. พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (HRM) 

1.1 การ
ทบทวน
โครงสรางและ
อัตรากําลัง 

 

ทบทวน
โครงสราง
และ
อัตรากําลัง 

เพ่ือใหการจัดสรร
อัตรากําลังมีความ
สอดคลองกับ
ปริมาณงานและ
โครงสรางท่ี
เปลี่ยนแปลงไปใน
แตละป 

 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การทบทวนฯ 

มีการทบทวน
โครงสราง
และอัตรา 
กําลังทุกป 

บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 

1.2 การ
สงเสริมความ
โปรงใสในการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

สงเสริมให
เกิดความ
โปรงใสใน
การประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหเกิดการ
ประเมินผลที่
โปรงใส เนน
ผลงานทีป่ฏิบัตไิด
จริงโดยไมมีขอ   
ทวงติง เนื่องจาก            
มีหลักเกณฑที่
ชัดเจน 

การประเมิน
เลื่อนเงินเดือน
เปนไปตาม
หลักเกณฑที่
กําหนด 

 

การนําผลการ
ปฏิบัติงานมา
พิจารณา
ประกอบการ
ประเมินเลื่อน
เงินเดือน 

บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 

2. เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัต ิ
งานแกทรัพยากร
บุคคล (HRD) 

2.1 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีการ
ผลิต 

 

1. โครงการ
ฝกอบรม
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
ดานการผลิต 

เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูในการนํา
เทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิต
พันธุสัตวน้ํา 

รอยละของ
เจาหนาที่ที่
ไดรับการ
ฝกอบรม 

รอยละ 100 บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 

2. โครงการ
ศึกษา 
ดูงาน  

เพื่อเสริมสราง
ความรูและ
ประสบการณจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ  
ทั้งในประเทศ  
หรือตางประเทศ  

รอยละของ
บุคลากรที่ไป
ศึกษาดูงาน 

รอยละ 50  บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 

2.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรดาน
กฎระเบียบ 
การเงิน              
การบัญชี  
และพัสดุ 
 

โครงการ
ฝกอบรมทักษะ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ดานกฎ 
ระเบยีบ 
การเงนิ การ
บัญช ีและพัสด ุ

เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูในดานกฎ 
ระเบียบ การเงิน 
การบัญชี และพัสด ุ

รอยละของ
เจาหนาที่ที่
ไดรับการ
ฝกอบรม 

รอยละ 100 บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 

2. เพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการปฏิบัติ 
งานแกทรัพยากร
บุคคล (HRD) 
(ตอ) 
 

2.3  พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ดานสาร 
สนเทศ 

โครงการ
ฝกอบรมงาน
สารสนเทศ 

เพื่อใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิานมี
ความรู ความเขาใจ
ในดานสารสนเทศ 

รอยละของ
เจาหนาทีไ่ดรับ
การฝกอบรม
หรือรับฟงการ
ประชุมชี้แจง 

รอยละ 50 บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 

3. สนับสนุน
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการท่ีดีแก
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 สนับสนุน
อุปกรณและ
เครื่องมือท่ี
เปนสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการทํางาน
ท่ีทันสมัย
อยางเพียงพอ
และใชงานไดดี 
 

โครงการ
จัดซื้อ
อุปกรณ
อํานวยความ
สะดวกแก
เจาหนาที ่

เพื่อใหบุคลากร               
มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานที่
ทันสมัย อยาง
เพียงพอและใช
งานไดด ี

 

หนวยงานไดรับ
จัดสรรงบ
ลงทุนตาม
เกณฑสราง
แรงจูงใจ 

หนวยงานมี
การจัดซื้อ
อุปกรณใหม
อยางนอย           
5 หนวยงาน 

หนวยงานที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 

3.2 สราง
แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  

 

โครงการ
สรางแรง         
จูง ใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือเปนการสราง
ขวัญกําลังใจ และ
สรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานแก
บุคลากร  

บุคลากร
ผูปฏิบัตงิาน
ไดรับการ
จัดสรร
แรงจูงใจ 

รอยละ 30 
ของกําไรใน
การดําเนิน 
งานแตละป 

บุคลากร
ผูปฏิบัตงิาน 

/ / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 
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ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 

4. การปรับอัตรา
จางลูกจาง
ช่ัวคราวใหเปน
พนักงานเงินทุน 

การปรับอัตรา
ลูกจาง
ชั่วคราวเปน
พนักงาน
เงินทุน โดยมี
อัตราท่ี
เหมาะสม 

โครงการ
ปรับอัตรา
ลูกจาง
ชั่วคราวเปน
พนักงาน
เงินทุน 

เพ่ือปรับตําแหนง
ลูกจางชั่วคราว
เงินทุนฯ ใหเปน
พนักงานเงินทุนฯ 
เพ่ือสราง
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ และ
เปดโอกาสใหเกิด
การข้ึนคาจางได
อยางเปนระบบ
และเกิดความ
โปรงใส 

รอยละของ
บุคลากรที่
ไดรับการปรับ
อัตราลูกจาง
ชั่วคราวเปน
พนักงาน
เงินทุน 

ลูกจาง
ชั่วคราวท่ี
ปรับเปน
พนักงาน
เงินทุนใน
อัตราท่ี

เหมาะสม 

บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
เงินทุนฯ 

- / / / สํานักงาน
เลขานุการ
คณะกรรม 
การบริหาร
เงินทุนฯ 
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แผนปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ  พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 

แผนงาน โครงการ ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เปาประสงค ตัวชี้วัด งบประมาณ กระบวนการติดตาม
ประเมินผล 1 2 3 4 ผลผลิต ผลลัพธ 

1.1 การ
ทบทวน
โครงสรางและ
อัตรากําลัง 
 

ทบทวนโครงสราง
และอัตรากําลัง 

- จัดทําทบทวน
โครงสรางและ
อัตรากําลัง  

/    เพ่ือใหการจัดสรร
อัตรากําลังมีความ
สอดคลองกับ
ปริมาณงานและ
โครงสรางท่ี
เปลี่ยนแปลงไปใน
แตละป 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การทบทวนฯ 

ความพึง
พอใจของ
บุคลากร
เงินทุนฯ 

- คณะกรรมการ 
บริหารฯ และ
กรมบัญชีกลาง 
เพ่ือเห็นชอบ
โครงสรางและ
อัตรากําลัง 

1.2 การ
สงเสริมความ
โปรงใสในการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

สงเสริมใหเกิด
ความโปรงใสใน
การประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน 

- กําหนดคาเกณฑชี้วัด
เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
- พิจารณาประเมินผล
การดําเนินงาน 
- เลื่อนเงินเดือน/
เลื่อนข้ันคาจาง 

/  
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
/ 
 
/ 

เพื่อใหเกิดการ
ประเมินผลที่โปรงใส 
เนนผลงานที่ปฏิบัติ
ไดจริงโดยไมมีขอ   
ทวงติง เนื่องจาก            
มีหลักเกณฑที่ชัดเจน 

ผูปฏิบัตงิาน
ไดรับการ
ประเมินตาม
เกณฑ 

ผูปฏิบัตงิาน
ไดรับการ
เลื่อนเงิน 

เดือน/เลื่อน
ข้ันคาจาง 

- เกิดความโปรงใสใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 



 

25 

แผนปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ  พ.ศ. 2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานแกทรัพยากรบุคคล (HRD) 
แผนงาน โครงการ ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เปาประสงค ตัวชี้วัด งบประมาณ กระบวนการติดตาม

ประเมินผล 1 2 3 4 ผลผลิต ผลลัพธ 

2.1 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีการ
ผลิต 

1. ฝกอบรมทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน
ดานการผลิต 

- กําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม 
- คัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ 
- ดําเนินการฝกอบรม 
- ประเมินผลหลงัการ
ฝกอบรม 

/  
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูในการนํา
เทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิตพันธุ
สัตวน้าํ 

รอยละ 25 
ของเจาหนาที ่
ที่ไดรับการ
ฝกอบรม 

เจาหนาที่มี
ความรู
ความสามารถ 
เพิ่มข้ึน 

- ความสําเร็จในการ
จัดโครงการฝกอบรม
บุคลากร 

2. ศึกษาดูงาน  - จัดทําโครงการ
ศึกษาดูงาน 
- กําหนดหนวยงาน
และคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณสมบัต ิ
- ศึกษาดูงาน 
- ประเมินผลหลงั 
การศึกษาดูงาน 

/  
 
/ 
 
 
/ 

  
 
 
 
 
 
/ 

เพื่อเสริมสรางความรู
และประสบการณ
จากหนวยงานอ่ืน ๆ  
ทั้งในประเทศ  หรือ
ตางประเทศ 

รอยละ 10 
ของบุคลากร 
ไปศึกษาดงูาน 

เจาหนาที่มี
ความรู
ความสามารถ 
เพิ่มข้ึน 

- ความสําเร็จในการ
จัดโครงการดูงาน 
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แผนปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ  พ.ศ. 2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานแกทรัพยากรบุคคล (HRD) (ตอ) 
แผนงาน โครงการ ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เปาประสงค ตัวชี้วัด งบประมาณ กระบวนการติดตาม

ประเมินผล 1 2 3 4 ผลผลิต ผลลัพธ 

2.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรดาน
กฎระเบียบ 
การเงิน              
การบัญชี  
และพัสดุ 
 

ฝกอบรมทักษะใน
การปฏิบัติงาน
ดานกฎ ระเบียบ 
การเงิน การบัญชี 
และพัสด ุ

- กําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม 
- คัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ 
- ดําเนินการฝกอบรม 
- ประเมินผลหลงัการ
ฝกอบรม 

/  
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูในดานกฎ 
ระเบียบ การเงิน 
การบัญชี และพัสด ุ

รอยละ 25 
ของเจาหนาที ่
ที่ไดรับการ
ฝกอบรม 

เจาหนาที่มี
ความรู
ความสามารถ 
เพิ่มข้ึน 

- ความสําเร็จในการ
จัดโครงการฝกอบรม
บุคลากร 

2.3  พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ดานสาร 
สนเทศ 

ฝกอบรมงาน
สารสนเทศ 

- กําหนดหลักสูตรการ
ฝกอบรม 
- คัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ 
- ดําเนินการฝกอบรม 
- ประเมินผลหลงัการ
ฝกอบรม 

/  
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

เพื่อใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิานมีความรู 
ความเขาใจในดาน
สารสนเทศ 

รอยละ 10 
ของเจาหนาที่ที่
ไดรับการ
ฝกอบรม 

เจาหนาที่มี
ความรู
ความสามารถ 
เพิ่มข้ึน 

- ความสําเร็จในการ
จัดโครงการฝกอบรม
บุคลากร 



 

27 

แผนปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุปลา พันธุกุง และพันธุสัตวน้ําอ่ืน ๆ  พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สนับสนุนคุณภาพชีวิตและสวัสดิการท่ีดีแกทรัพยากรบุคคล 

แผนงาน โครงการ ขั้นตอน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เปาประสงค ตัวชี้วัด งบประมาณ กระบวนการติดตาม
ประเมินผล 1 2 3 4 ผลผลิต ผลลัพธ 

3.1 สนับสนุน
อุปกรณและ
เครื่องมือท่ี
เปนสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการทํางาน
ท่ีทันสมัย
อยางเพียงพอ
และใชงานไดดี 

จัดซื้ออุปกรณ
อํานวยความ
สะดวกแก
เจาหนาที ่

  - ทบทวนหลักเกณฑ
และแนวทางการ
จัดสรรแรงจูงใจ 
  - เสนอ คกก.ฯ เพื่อ
เห็นชอบ 
  - แจงบุคลากรทราบ
และเขาใจแนวทาง/
หลักเกณฑดังกลาว  

 

/ /  
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

เพื่อใหบุคลากร               
มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานทีท่ันสมัย 
อยางเพียงพอและใช
งานไดด ี

 

รอยละ
ความสําเร็จใน
การทบทวนฯ 

- - คณะกรรมการ 
บริหารฯ เห็นชอบ
หลักเกณฑและ
แนวทาง 

3.2 สราง
แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  

 

สรางแรงจูงใจ          
ในการปฏิบัติงาน 

  - ทบทวนหลักเกณฑ
และแนวทางการ
จัดสรรแรงจูงใจ 
  - เสนอ คกก.ฯ เพื่อ
เห็นชอบ 
  - แจงบุคลากรทราบ
และเขาใจแนวทาง/
หลักเกณฑดังกลาว  
  - ประเมินผล 

/ 
 
 

 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

เพ่ือเปนการสราง
ขวัญกําลังใจ และ
สรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานแก
บุคลากร  

มีระบบการ
สรางแรงจูงใจ
ใหกับ
หนวยงานที่มี
ผลงานบรรลุ
เปาหมายตาม
เกณฑที่กําหนด 

ความพึง
พอใจของ
บุคลากร
เงินทุนฯ 

- มีการจัดสรร
แรงจูงใจใหกับ
หนวยงาน/บุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน 
เงินทุนฯ 
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