
รายงานการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
Developing Individual Development Plan 

ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้น ถือว่าเป็นส่ิงสำคัญต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจาก     
ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงด้านสภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความเจริญของเทคโนโลยี            
ความคาดหวังของผู้รับบริการท่ีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ความก้าวหน้าของวิทยาการจัดการ ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผล
กระทบต่อการทำงานท้ังส้ิน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์การทำงานของตน
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีองค์กรกำลังเผชิญ ส่ิงท่ีตามมาคือ สมรรถนะการทำงาน 
(Competency) ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอาจเปล่ียนแปลงไป องค์กรจึงต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การทำงานของบุคลากร เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลการดำเนินงานท่ีองค์กรพึงประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะการทำงานของ
บุคลากร ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรอีกด้วย 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ได้กำหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 – 2556 
ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน และมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ พ.ศ.2562 – 2565 มาตรการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ท่ี 1 การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับ       
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ รวมท้ังยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2562 -2580)  ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการจัดทำ          
แผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง               
พ.ศ.2561 - 2564 และยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมประมง พ.ศ.2561 - 2564 จากแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของสมรรถนะท่ีกำหนดใหบุ้คลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการ
ขับเคล่ือนภารกิจกรมประมงให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมประมง ได้ดำเนินการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร โดยเริ่มจากประเมินสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านของบุคลากรว่ามีอยู่ในระดับใดแล้วนำผล
การประเมินมา เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านท่ีบุคลากรมีอยู่จริงกับมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 
ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏเรียกว่า ช่องว่างของสมรรถนะการทำงาน (Competency Gap) ต่อมาจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรแล้วดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนท่ีได้กำหนดไว้ และสุดท้ายประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการทำงาน
ของบุคลากร 

 

สรุปการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

บุคลากรกรมประมงมีจำนวนท้ังส้ิน 7,407 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 2,825 คน พนักงาน
ราชการ 3,771 คน และ ลูกจ้างประจำ จำนวน 811 คน ซึ่งได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจำนวนท้ังส้ิน       
7, 396 คน (ร้อยละ 99.85) ไม่จัดทำแผนการพัฒนา จำนวน 11 คน (ร้อยละ0.15) (เนื่องจาก ลาเรียน 
เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่าง) ประกอบด้วยข้าราชการท่ีจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จำนวน 2,816 คน     
(ร้อยละ 99.68) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,358 คน (ร้อยละ 48.07) เพศหญิง จำนวน 1,458 คน (ร้อยละ 
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51.61 )  ไม่จัดทำแผนการพัฒนา จำนวน 9 คน (ร้อยละ 0.32) , พนักงานราชการท่ีจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
จำนวน 3,769 คน (ร้อยละ 99.95) แบ่งเป็นเพศชาย 2,044 คน (ร้อยละ 54.21) เพศหญิง จำนวน 1,725 คน  
(ร้อยละ 45.74) เกิดช่องว่างในการพัฒนา จำนวน 2 คน (ร้อยละ0.05)  และลูกจ้างประจำท่ีจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล จำนวน 811 คน (ร้อยละ 100.00) แบ่งเป็นเพศชาย 687 คน (ร้อยละ 84.71) เพศหญิง 124 คน 
(ร้อยละ 15.29)  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 – 2 

 

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรกรมประมงที่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ข้อมูลบุคลากรกรมประมง ณ วันที่ 30  กันยายน  2563 
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แผนภูมิท่ี 1 จ านวนบุคลากรกรมประมงท่ีจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
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เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) ไม่จัดท าแผน

บุคลากรกรม
ประมง 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

จัดทำแผน 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ชาย (คน) หญิง (คน) ไม่จัดทำแผน(คน) 
จำนวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 2,825 2,816 99.68 1,358 48.07 1,458 51.61 9 0.32 
พนักงานราชการ 3,771 3,769 99.95 2,044 54.21 1,725 45.74 2 0.05 
ลูกจ้างประจำ 811 811 100.00 687 84.71 124 15.29 0 0.00 

ภาพรวม 7,407 7,396 99.85 4,089 55.20 3,307 44.65 11 0.15 

แผนภูมิท่ี 2 บุคลากรกรมประมงท่ีจัดทำแผนจำแนกตามเพศ 
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วิธีการพัฒนาบุคลากรกรมประมง แบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือ การเข้ารับการฝึกอบรม , การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีบุคลากรกรมประมงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จำนวน
ท้ังส้ิน 7,396 คน (ร้อยละ 100.00)  เข้ารับการพัฒนาด้วยวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม มีจำนวนท้ังส้ิน 411 คน     
(ร้อยละ 5.56) แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 177 คน (ร้อยละ 6.29) พนักงานราชการ จำนวน 209 คน (ร้อยละ 
5.55) และลูกจ้างประจำ จำนวน 25 คน (ร้อยละ 3.08) การพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองมีจำนวนท้ังส้ิน 
1,875 คน (ร้อยละ 25.35) แบ่งเป็นข้าราชการ 497 คน (ร้อยละ 17.65) พนักงานราชการ จำนวน 1,085 คน   
(ร้อยละ 28.79) และลูกจ้างประจำ จำนวน 293 คน (ร้อยละ 36.13)  การพัฒนาด้วยวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีจำนวนท้ังส้ิน 5,074 คน (ร้อยละ 68.60) แบ่งเป็นข้าราชการ 2,116 คน (ร้อยละ 
75.14) พนักงานราชการ จำนวน 2,471 คน (ร้อยละ 65.56)  และลูกจ้างประจำ จำนวน 487 คน (ร้อยละ 60.05) 
และบุคลากรกรมประมงไม่ต้องการพัฒนา จำนวน 36 คน (ร้อยละ 0.49) ดังรายละเอียดตารางท่ี 2  และแผนภูมิท่ี 3  

 

ตารางที่ 2 วิธีการพัฒนาบุคลากรกรมประมง 

บุคลากร 
กรมประมง 

จำนวนบุคลากรที่
จัดทำแผน 

(คน) 

จำนวน (คน) ที่จัดทำแผน/ร้อยละ 
ไม่ต้องการ

พัฒนา อบรม 
เรียนรู้ด้วย 

ตนเอง 
อบรม/เรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

ข้าราชการ 
2,816 

100.00 
177 
6.26 

499 
17.65 

2,116 
74.85 

35 
1.24 

พนักงานราชการ 
3,769 

100.00 
209 
5.55 

1,083 
28.73 

2,471 
65.56 

6 
0.16 

ลูกจ้างประจำ 
811 

100.00 
25 

3.08 
293 

36.13 
487 

60.05 
6 

0.74 

ภาพรวม 
7,396 

100.00 
411 
5.55 

1,875 
25.31 

5,074 
68.51 

47 
0.63 

ข้อมูลบุคลากรกรมประมง ณ วันที่ 30  กันยายน  2563 
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แผนภูมิท่ี 3 วธิีการพัฒนาบุคลากรกรมประมง
อบรม (คน) เรียนรู้ด้วยตนเอง (คน) อบรม/เรียนรู้ด้วยตนเอง (คน) ไม่ต้องการพัฒนา
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จากแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานของสมรรถนะท่ีกำหนดให้บุคลากรกรมประมงทุกคน    
ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้มีขีดความสามารถในการขับเคล่ือนภารกิจกรมประมงให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยเริ่มจากประเมินสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านของบุคลากรว่ามีอยู่ในระดับใด แล้วนำผลการประเมิน
มาเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของสมรรถนะการทำงานแต่ละด้านท่ีบุคลากรมีอยู่จริงกับมาตรฐานท่ีกำหนดไว้       
ค่าความแตกต่างท่ีปรากฏเรียกว่า ช่องว่างของสมรรถนะการทำงาน (Competency Gap) โดยสรุปผลการพัฒนา
สมรรถนะการทำงานของบุคลากร พิจารณาตามประเด็นในภาพรวม และแยกประเภทของบุคลากรกรมประมง ดังนี้ 
 

พิจารณาแยกประเภทบุคลากร พบว่า 
   

ภาพรวมบุคลากรกรมประมงมีจำนวนท้ังส้ิน 7,396 คน จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน 
จำนวน 19,593 คน (ร้อยละ 100.00) (นับซ้ำ) 

ข้าราชการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลมีจำนวนท้ังส้ิน 2,816 คน จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ
รวมกัน จำนวน 8,185 คน (ร้อยละ 41.78) (นับซ้ำ)  

พนักงานราชการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลมีจำนวนท้ังส้ิน 3,769 คน จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 9,324 คน (ร้อยละ 47.58)  (นับซ้ำ)  

ลูกจ้างประจำจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลมีจำนวนท้ังส้ิน 811 คน จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ
รวมกัน จำนวน 2,084 คน (ร้อยละ 10.64) (นับซ้ำ)  

 

พิจารณาตามสมรรถนะในภาพรวม 
   

1. ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน มีแผนการพัฒนาจำนวน 6,729 คน(ร้อยละ 34.34)   
แบ่งเป็น ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ จำนวน 2,589 คน (ร้อยละ 38.48) และ
ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในงาน จำนวน 4,140 คน (ร้อยละ 61.52)  (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน พบว่า 
ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในงาน มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 

2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีแผนการพัฒนา จำนวน 2,958 คน (ร้อยละ 15.10)  แบ่งเป็น 
การใช้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,051 คน (ร้อยละ 35.53) การใช้ภาษา จำนวน  521 คน (ร้อยละ 17.61) การคำนวณ 
จำนวน 195 คน (ร้อยละ 6.59) และการจัดการข้อมูล จำนวน 1,191 คน (ร้อยละ 40.27) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  พบว่า  การ
จัดการข้อมูล มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การใช้คอมพิวเตอร์ 

3. สมรรถนะหลัก มีแผนการพัฒนาตามสมรรถนะหลักท้ัง 5 สมรรถนะ จำนวน 7,059 คน (ร้อยละ 36.03)  
แบ่งเป็น การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแผนการพัฒนาจำนวน 982 คน (ร้อยละ 13.91) การบริการท่ีดี มีแผนการพัฒนา
จำนวน  937 คน (ร้อยละ 13.27) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  มีแผนการพัฒนาจำนวน 2,985 คน  
(ร้อยละ 42.29) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีแผนการพัฒนาจำนวน 578 คน (ร้อยละ 8.19) 
และจำนวน 1,577 คน (ร้อยละ 22.34) มีแผนการพัฒนาการทำงานเป็นทมี (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะหลัก พบว่า  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การทำงานเป็นทีม 
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4. สมรรถนะทางการบริหาร  มีแผนการพัฒนาจำนวน 1,094 คน (ร้อยละ 5.58)  แบ่งเป็น สภาวะผู้นำ     
มีแผนการพัฒนาจำนวน 229 คน (ร้อยละ 20.93) วิสัยทัศน์ มีแผนการพัฒนาจำนวน  77 คน (ร้อยละ 7.04) การวาง
กลยุทธ์ภาครัฐ  มีแผนการพัฒนาจำนวน 177 คน (ร้อยละ 16.18) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปล่ียน  มีแผนการพัฒนา
จำนวน 122 คน (ร้อยละ 11.15)  การควบคุมตนเอง  มีแผนการพัฒนาจำนวน 98 คน (ร้อยละ 8.96) และจำนวน 
391 คน (ร้อยละ 35.74) มีแผนการพัฒนาการสอนงานและการมอบหมายงาน (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะทางการบริหาร พบว่า  การสอนงานและการ
มอบหมายงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ สภาวะผู้นำ 

5. สมรรถนะประจำตำแหน่ง  มีแผนพัฒนาจำนวน  1,753 คน (ร้อยละ 8.95)  แบ่งเป็น การคิดวิเคราะห์   
มีแผนการพัฒนาจำนวน 497 คน (ร้อยละ 28.35) การมองภาพองค์รวม มีแผนการพัฒนาจำนวน  93 คน (ร้อยละ 
5.31)  การส่ังการตามอำนาจหน้าท่ี  มีแผนการพัฒนาจำนวน 95 คน (ร้อยละ 5.42) การสืบเสาะหาข้อมูล  มีแผนการ
พัฒนาจำนวน 189 คน (ร้อยละ 10.78) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  มีแผนการพัฒนาจำนวน       
227 คน (ร้อยละ 12.95) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ มีแผนการพัฒนาจำนวน 126 คน (ร้อยละ 7.19)     
การดำเนินการเชิงรุก มีแผนการพัฒนาจำนวน 116 คน (ร้อยละ 6.62) ความมั่นใจในตนเอง  มีแผนการพัฒนาจำนวน    
57 คน (ร้อยละ 3.25) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  มีแผนการพัฒนาจำนวน 24 คน  (ร้อยละ 1.37) การสร้างสัมพันธภาพ  
มีแผนการพัฒนาจำนวน 60 คน (ร้อยละ 3.42) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น  มีแผนการพัฒนาจำนวน 20 คน (ร้อยละ 
1.14) ศิลปะการส่ือสารจูงใจ  มีแผนการพัฒนาจำนวน 147 คน (ร้อยละ 8.39) ความเข้าใจผู้อื่น  มีแผนการพัฒนา
จำนวน 72 คน (ร้อยละ 4.11)  และจำนวน 30 คน (ร้อยละ 1.70)  มีแผนการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ (นับซ้ำ)  

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะประจำตำแหน่ง พบว่า เรื่องการคิดวิเคราะห์      
มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ เรื่องการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

สรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรกรมประมงในภาพรวมทุกด้าน  พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  และด้านสมรรถนะทางการบริหาร มีความ
ต้องการพัฒนาต่ำท่ีสุด ดังรายละเอียดตารางท่ี 3 และ แผนภูมิท่ี 4 
 

 

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

681

3,139

2,909

130

1,413

1,415

1,163

4,022

1,874

41

190

863

69

560

1,124

แผนภูมิท่ี 4 ภาพรวมแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฎบัิติงาน ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏบัิติงาน

สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร

สมรรถนะประจ าต าแหน่ง
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พิจารณาตามหน่วยงาน 
 

บุคลากรกรมประมงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในภาพรวม จำนวน 7,396 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 
2,816 คน (ร้อยละ 38.07)  พนักงานราชการ จำนวน 3,769 คน (ร้อยละ 50.96)   และลูกจ้างประจำ จำนวน 
811 คน (ร้อยละ 10.97)   พบว่า บุคลากรกรมประมงจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกันแยกตาม
หน่วยงาน ต่างๆ ดังนี้ 

 

 ข้าราชการ 
 

1. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 219 คน (ร้อยละ  
2.68) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 79 คน (ร้อยละ 36.07) ด้านทักษะ         
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 48 คน (ร้อยละ 21.92) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 48 คน (ร้อยละ 21.92) 
สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 5 คน (ร้อยละ 2.28) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 39 คน (ร้อยละ 
17.81) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก มีความต้องการพัฒนาเท่ากัน  

2. กองกฎหมาย (กกม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 72 คน (ร้อยละ 0.88)  
จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 26 คน (ร้อยละ 36.11 ) ด้านทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน (ร้อยละ 18.06) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 14 คน (ร้อยละ 19.44) 
สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 คน (ร้อยละ 9.72) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 12 คน (ร้อยละ 
16.67) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้  
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

3. กองบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (กบค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 96 คน  
(ร้อยละ 1.17) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน จำนวน 38 คน (ร้อยละ 39.58)            
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 19 คน (ร้อยละ 19.79) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 21 คน     
(ร้อยละ 21.88) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 6 คน (ร้อยละ 6.25) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน      
12 คน (ร้อยละ 12.50) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (กบค.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

4. กองบริหารการคลัง (กค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 43 คน (ร้อยละ  
0.53) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 43 คน (ร้อยละ 100.00)  ส่วนด้านทักษะ  
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง           
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองบริหารการคลัง (กค.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  
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5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน  

113 คน (ร้อยละ 1.38) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 66 คน (ร้อยละ 58.42)  
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.42) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 32 คน (ร้อยละ
28.32)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 คน (ร้อยละ 6.19) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 
2.65) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

6. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล          
ทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 52 คน (ร้อยละ 0.64) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 16 คน (ร้อยละ 30.77) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 11 คน (ร้อยละ 21.15)         
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 6 คน (ร้อยละ 11.54) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 คน (ร้อยละ 13.46)         
และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 12 คน (ร้อยละ 23.08) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิ เศษ  (กคพ.)            
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  

7. กองตรวจการประมง (กตป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 624 คน (ร้อยละ  
7.62) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 312 คน (ร้อยละ 50.00)  ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 156 คน (ร้อยละ 25.00)  และสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 156 คน (ร้อยละ 25.00) ส่วนด้านทักษะ  
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกรมประมง กองตรวจการประมง (กตป.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะทางการบริหาร มีความต้องการพัฒนาเท่ากัน 

8. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล             
ทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 265 คน (ร้อยละ 3.24) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 105 คน (ร้อยละ 39.63) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน จำนวน 25 คน (ร้อยละ 9.43)                     
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 36 คน (ร้อยละ 13.58) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 22 คน (ร้อยละ 8.30 คน) และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 77 คน (ร้อยละ 29.06) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)             
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

9. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 109 คน (ร้อยละ 1.33) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน (ร้อยละ 
25.69)  ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 16 คน (ร้อยละ 14.68) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 42 คน 
(ร้อยละ 38.53) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 8 คน (ร้อยละ 7.34) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน   
15 คน (ร้อยละ 13.76) (นับซ้ำ) 
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สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)  ในภาพรวม                          
ทุกสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

10.  กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 53 คน (ร้อยละ 0.65) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน 
(ร้อยละ 32.08) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน (ร้อยละ 28.30) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 
2 คน (ร้อยละ 3.77)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 คน (ร้อยละ 13.21) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 
12 คน (ร้อยละ 22.64) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)  ในภาพรวม       
ทุกสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

11.  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 485 คน (ร้อยละ 5.93)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 155 คน    
(ร้อยละ 31.95)   ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 106 คน (ร้อยละ 21.86) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 95 คน (ร้อยละ 19.59) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 45 คน (ร้อยละ 9.28) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 84 คน (ร้อยละ 17.32) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.)  ในภาพรวม                           
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

12. กองประมงต่างประเทศ (กปต.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 69 คน (ร้อยละ 
0.84)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน (ร้อยละ 21.74) ด้านทักษะ         
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 21 คน (ร้อยละ 30.44) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 9 คน (ร้อยละ 13.04) 
สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 8 คน (ร้อยละ 11.59) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 16 คน (ร้อยละ 
23.19) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกรมประมง กองประมงต่างประเทศ (กปต.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง  

13.  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 42 คน 
(ร้อยละ 0.51) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน (ร้อยละ 35.71) ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน (ร้อยละ 16.67) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 10 คน (ร้อยละ 23.81) 
และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 10 คน (ร้อยละ 23.81) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา          
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 
และด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง มีความต้องการพัฒนาเท่ากัน 

14.  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) จัดทำแผน 
พัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 11 คน (ร้อยละ 0.13)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 36.36) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 
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36.36) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 1 คน (ร้อยละ 9.09)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 
18.19) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
(กมป.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  และด้านทักษะ         
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง 

15. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 725 คน (ร้อยละ 8.85)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 213 คน     
(ร้อยละ 29.38)   ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 127 คน (ร้อยละ 17.52) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 147 คน (ร้อยละ 20.28)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 107 คน (ร้อยละ 14.76) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 131 คน (ร้อยละ 18.07) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน
สมรรถนะหลัก 

16. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กพช.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 414 คน (ร้อยละ 5.06) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 163 คน (ร้อยละ 
39.37)   ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 62 คน (ร้อยละ 14.98)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน    
97 คน (ร้อยละ 23.43) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 47 คน (ร้อยละ 11.35)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 45 คน (ร้อยละ 10.87) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กพช.) ในภาพรวม           
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก 

17. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 59 คน (ร้อยละ 0.72) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 27 คน 
(ร้อยละ 45.77) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน (ร้อยละ 16.95) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 
21 คน (ร้อยละ 35.59) และสมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.69) ส่วนสมรรถนะประจำตำแหน่ง    
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.)  ในภาพรวม        
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก 

18. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน    
525 คน (ร้อยละ 6.41)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 190 คน (ร้อยละ 
36.18) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 160 คน (ร้อยละ 30.48) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 
103 คน (ร้อยละ 19.62) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 39 คน (ร้อยละ 7.43) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 
33 คน (ร้อยละ 6.29 คน) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 
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19. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 512 คน  
(ร้อยละ 6.26) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 131 คน (ร้อยละ 25.58)        
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 116 คน (ร้อยละ 22.66) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 124 คน 
(ร้อยละ 24.22) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 49 คน (ร้อยละ 9.57) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน     
92 คน (ร้อยละ 17.97) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

20. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 
111 คน (ร้อยละ 1.36)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 52 คน (ร้อยละ 46.85) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 21 คน (ร้อยละ 18.92) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 30 คน                 
(ร้อยละ 27.03) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 4 คน (ร้อยละ 3.60) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน 
(ร้อยละ 3.60) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก  

21. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน      
120 คน (ร้อยละ 1.47)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 39 คน (ร้อยละ 32.49) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 24 คน (ร้อยละ 20.00) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 38 คน       
(ร้อยละ 31.67) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 8 คน (ร้อยละ 6.67) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน      
11 คน (ร้อยละ 9.17) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

22. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 70 คน  
(ร้อยละ 0.86)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 33 คน (ร้อยละ 47.14)               
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน (ร้อยละ 14.29) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 14 คน        
(ร้อยละ 20.00) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 8 คน (ร้อยละ 11.43) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน        
5 คน (ร้อยละ 7.14) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

23. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 80 คน (ร้อยละ 0.98)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน (ร้อยละ 
37.50) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน (ร้อยละ 37.50) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 7 คน 
(ร้อยละ 8.75) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 3 คน (ร้อยละ 3.75) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 10 คน     
(ร้อยละ 12.50) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  และด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
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24. สำนักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 18 คน (ร้อยละ 0.22) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน (ร้อยละ 
50.00) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน (ร้อยละ 16.67) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน 
(ร้อยละ 11.11) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 2 คน (ร้อยละ 11.11) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน      
2 คน (ร้อยละ 11.11) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการสำนักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะ  
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  

25. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 12 คน (ร้อยละ  
0.15) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 41.67) ด้านสมรรถนะ
หลัก จำนวน 3 คน (ร้อยละ25.00)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 25.00) ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้าน
ความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก  และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง มีความต้องการพัฒนาเท่ากัน 

26.  กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 58 คน (ร้อยละ 0.71)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 17 คน (ร้อยละ29.31) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 23  คน (ร้อยละ 39.66)      
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 8 คน (ร้อยละ 13.79) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.72) และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 9 คน (ร้อยละ 15.52) (นับซ้ำ) 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.)                            
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

27. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 9 คน (ร้อยละ 
0.11) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  จำนวน  1 คน (ร้อยละ 11.11)  ด้านทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน (ร้อยละ 22.22)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 6 คน (ร้อยละ 66.68) 
ส่วนด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน   

28. กองตรวจราชการกรม (กตร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 24 คน (ร้อยละ  
0.29)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 25.00) ด้านทักษะ           
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 25.00) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน (ร้อยละ 20.83) 
สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.17) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 6 คน (ร้อยละ 25.00) 
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการกรมประมง กองตรวจราชการกรม (กตร.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 
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29. สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 3,195 คน 

(ร้อยละ 39.02) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1,074 คน (ร้อยละ 33.62) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 531 คน (ร้อยละ 16.62) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 803 คน 
(ร้อยละ 25.13) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 314 คน (ร้อยละ 9.83) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 
473 คน (ร้อยละ 14.80) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก  

 
สรุปแผนการพัฒนาข้าราชการกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)         

มีความต้องการการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) 
ส่วนแผนการพัฒนาข้าราชการกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการ

ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองบริหารการคลัง (กค.)   รองลงมา คือ กองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง (กตส.) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองควบคุมการ
ประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) รองลงมา คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.)                                       
ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)  
รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.)  ด้านสมรรถนะทางการบริหาร หน่วยงานท่ี
ต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด 
(กพจ.)  สมรรถนะประจำตำแหน่ง หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) รองลงมา 
คือ  กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) 

สรุปภาพรวมสมรรถนะท่ีข้าราชการจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4  
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ตารางที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

พนักงานราชการ 
 

1. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 177 คน  
(ร้อยละ 1.90)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 66 คน (ร้อยละ 37.29)      
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 46 คน (ร้อยละ 25.99) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 51 คน   
(ร้อยละ 28.81) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 14 คน (ร้อยละ 7.91)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร     
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

2. กองกฎหมาย (กกม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 42 คน (ร้อยละ 0.45)  
จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน (ร้อยละ 21.43) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 25 คน (ร้อยละ 59.53) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน (ร้อยละ 11.90) สมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 7.14) และสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ          
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ  
การปฏิบัติงาน 

3. กองบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (กบค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน                      
74 คน (ร้อยละ 0.79) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 35 คน (ร้อยละ 47.30) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน (ร้อยละ 27.03) และด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 17 คน 
(ร้อยละ 22.97)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.35)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 1.35) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (กบค.)    ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะ  
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

4. กองบริหารการคลัง (กค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 23 คน (ร้อยละ  
0.25)   จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 23 คน (ร้อยละ 100.00)  ส่วนด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะหลัก ด้านสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง     
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารการคลัง (กค.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  

5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน  
371 คน (ร้อยละ 3.98) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 221 คน (ร้อยละ 
59.56) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน (ร้อยละ 5.39) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน                
118 คน (ร้อยละ 31.81) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 4 คน (ร้อยละ 1.08) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.16) (นับซ้ำ) 
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สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้าน
สมรรถนะหลัก 

6. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 225 คน  (ร้อยละ 2.41)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 
43 คน (ร้อยละ 19.11) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 71 คน (ร้อยละ 31.56) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 43 คน (ร้อยละ 19.11) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน  21  คน (ร้อยละ 9.33) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 47 คน (ร้อยละ 20.89) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)     
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง 

7. กองตรวจการประมง (กตป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,052 คน     
(ร้อยละ 11.28)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 263 คน (ร้อยละ 25.00)     
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 789 คน (ร้อยละ 75.00)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สมรรถนะ
ทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจการประมง (กตป.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  

8. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)  จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 208 คน  (ร้อยละ 2.23)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 42 คน (ร้อยละ 20.19) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 29 คน (ร้อยละ 13.94) และ    
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 121 คน (ร้อยละ 58.17)   สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 5 คน (ร้อยละ 2.40) และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 11 คน (ร้อยละ 5.29) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)         
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ         
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

9. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 53 คน (ร้อยละ 0.57)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน (ร้อยละ 
13.21) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 11 คน (ร้อยละ 20.75)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 31 คน   
(ร้อยละ 58.49) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 2 คน (ร้อยละ 3.77) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน 
(ร้อยละ 3.77) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.) ในภาพรวม      
ทุกสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ    
การปฏิบัติงาน 

10. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 70 คน (ร้อยละ 0.75) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 19 คน 
(ร้อยละ 27.14) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 25 คน (ร้อยละ 35.71) ด้านสมรรถนะหลัก 
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จำนวน 13 คน (ร้อยละ 18.57) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 3 คน (ร้อยละ 4.29) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 10 คน (ร้อยละ 14.29) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)  ในภาพรวม
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

11.  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 185 คน (ร้อยละ 1.98) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 57 คน (ร้อยละ 
30.80) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 45 คน (ร้อยละ 24.32) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน      
44 คน (ร้อยละ 23.78)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน  12 คน (ร้อยละ 6.49) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 27 คน (ร้อยละ 14.59) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.)  ในภาพรวม   
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

12. กองประมงต่างประเทศ (กปต.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 40 คน (ร้อยละ 
0.43) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน (ร้อยละ 32.50) ด้านทักษะ         
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 16 คน (ร้อยละ 40.00) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 8 คน (ร้อยละ 20.00)  
และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 7.50) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กองประมงต่างประเทศ (กปต.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ี
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

13. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 43 คน  
(ร้อยละ 0.46) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน (ร้อยละ 30.23) ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน (ร้อยละ 39.53) และด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 11 คน (ร้อยละ 
25.58) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 4.65) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา 
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 

14. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) จัดทำแผน 
พัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 21 คน (ร้อยละ 0.23) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ 
การปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน (ร้อยละ 33.33) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 8 คน (ร้อยละ 
38.10) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 1 คน (ร้อยละ 4.76)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน (ร้อยละ 
23.81) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการ
สืบค้น (กมป.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
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15. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 1,952 คน (ร้อยละ 20.93) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 612 คน 
(ร้อยละ 31.35) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 185 คน (ร้อยละ 9.48) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 984 คน (ร้อยละ 50.41)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 49 คน (ร้อยละ 2.51) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 122 คน (ร้อยละ 6.25) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)         
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ          
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

16. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กพช.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 1,076 คน (ร้อยละ 11.54) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 462 คน 
(ร้อยละ 42.94) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 170 คน (ร้อยละ 15.80) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 394 คน (ร้อยละ 36.62) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 5 คน (ร้อยละ 0.46) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 45 คน (ร้อยละ 4.18) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กพช.)   ในภาพรวม  
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก 

17. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 85 คน (ร้อยละ 0.91) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 27 คน 
(ร้อยละ 31.76) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน (ร้อยละ 8.24)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 
51 คน (ร้อยละ 60.00)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.)   
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ         
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

18. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน    
912 คน (ร้อยละ 9.78) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 311 คน (ร้อยละ 
34.10) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 241 คน (ร้อยละ 26.43) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 
336 คน (ร้อยละ 36.84) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 4 คน (ร้อยละ 0.44) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
จำนวน 20 คน (ร้อยละ 2.19) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)   ในภาพรวม      
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 

19. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,195 คน
(ร้อยละ 12.82) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 329 คน (ร้อยละ 27.53)       
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 123 คน (ร้อยละ 10.29) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 555 คน 
(ร้อยละ 46.45) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 60 คน (ร้อยละ 5.02) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน    
128 คน (ร้อยละ 10.71) (นับซ้ำ) 
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สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) ในภาพรวมทุก
สมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 

20. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 
199 คน (ร้อยละ 2.13) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 82 คน (ร้อยละ 41.21) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 22 คน (ร้อยละ 11.06)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 87 คน    
(ร้อยละ 43.71 และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 8 คน (ร้อยละ 4.02)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร           
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) ในภาพรวม   
ทุกสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ  
การปฏิบัติงาน 

21. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 92 คน
(ร้อยละ 0.99) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 45 คน (ร้อยละ 48.91) ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 21 คน (ร้อยละ 22.83) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 25 คน (ร้อยละ 27.17) 
และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.09) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา        
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

22.  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน  
61 คน (ร้อยละ 0.65) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 36 คน (ร้อยละ 59. 01) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 9.84) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 17 คน (ร้อยละ 
27.87) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 3.28)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา 
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

23.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 38 คน (ร้อยละ 0.41) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 
15.79) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 12 คน (ร้อยละ 31.58)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน     
16 คน (ร้อยละ 42.10) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 10.53)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร 
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.)           
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 

24. สำนักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 22 คน (ร้อยละ 0.24) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 
22.73) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 22.73)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน 
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(ร้อยละ 22.73) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 2 คน (ร้อยละ 9.08) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 5 คน 
(ร้อยละ 22.73)  (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการสำนักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน   ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน                
ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำตำแหน่ง มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะ
ทางการบริหาร 

25. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 8 คน (ร้อยละ  
0.09)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 62.50) ด้านทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 12.50)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 25.00)            
ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมง กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ              
ด้านสมรรถนะหลัก 

26 . กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล         
ทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 60 คน (ร้อยละ 0.64) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 21 คน (ร้อยละ 35.01) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน จำนวน 17 คน (ร้อยละ 28.33)            
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 20 คน (ร้อยละ 33.33)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คน (ร้อยละ 3.33)     
ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.)      
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก 

27. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 9 คน (ร้อยละ  
0.10) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน (ร้อยละ 33.34) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 3 คน (ร้อยละ 33.33) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 33.33) ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำตำแหน่ง มีความ
ต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน 

28. กองตรวจราชการกรม (กตร.) ไม่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
29. สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,031 คน 

(ร้อยละ 11.06) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 377 คน (ร้อยละ 36.57)     
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 270 คน (ร้อย26.19) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 275 คน    
(ร้อยละ 26.67) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 22 คน (ร้อยละ 2.13) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 
87 คน (ร้อยละ 8.44) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาพนักงานราชการสำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก  
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สรุปแผนการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำจืด (กพจ.)  มีความต้องการการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)            
ส่วนกองตรวจราชการกรม (กตร.) พนักงานราชการไม่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

ส่วนแผนการพัฒนาพนักงานราชการกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองบริหารการคลัง (กค.) รองลงมา คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองกฎหมาย (กกม.) รองลงมา คือ 
กองประมงต่างประเทศ (กปต.) ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) 
รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร หน่วยงานท่ี
ต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) รองลงมา คือ สำนักงาน
ประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) สมรรถนะประจำตำแหน่ง หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ  กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร (กพร.) รองลงมา คือ  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
(กมป.)    

สรุปภาพรวมสมรรถนะท่ีพนักงานราชการจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการ
พัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน สูงท่ีสุด ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5  
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ลูกจ้างประจำ 
 

1. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 22 คน   
(ร้อยละ 1.06) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 8 คน (ร้อยละ 36.36)          
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน (ร้อยละ 9.09)  และสมรรถนะหลัก จำนวน 12 คน (ร้อยละ 
54.55)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

2. กองกฎหมาย (กกม.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.05)  
จัดทำแผนพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 1 คน (ร้อยละ 100.00)  ส่วนด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา 
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองกฎหมาย (กกม.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ          
ด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  

3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 3 คน  
(ร้อยละ 0.14) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 33.33)  และ   
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 66.67)   ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการ
บริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

4. กองบริหารการคลัง (กค.)  จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 5 คน (ร้อยละ  
0.24) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 5 คน (ร้อยละ 100.00)  ส่วนด้านทักษะ  
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ด้านสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง         
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองบริหารการคลัง (กค.)   ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 

5. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน   
14 คน (ร้อยละ 0.67) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน (ร้อยละ 50.00) 
และด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 7 คน (ร้อยละ 50.00)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สมรรถนะ
ทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด
เท่ากัน  

6. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุก 
สมรรถนะรวมกัน จำนวน 3 คน (ร้อยละ 0.14) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน   
1 คน (ร้อยละ 33.33) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 66.67)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 
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สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
(กคพ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า  ด้านสมรรถนะหลัก มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

7. กองตรวจการประมง (กตป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 705 คน  (ร้อยละ  
33.82) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 235 คน (ร้อยละ 33.33) และ         
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 470 คน (ร้อยละ 66.67)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  สมรรถนะ
ทางการบริหาร  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมง กองตรวจการประมง (กตป.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  

8. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล             
ทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 24 คน (ร้อยละ 1.15) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 คน (ร้อยละ 20.83) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 16.67)  และ         
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 15 คน (ร้อยละ 62.50) ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง       
ไม่ต้องการพัฒนา      (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.)          
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

9. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 18 คน  (ร้อยละ 0.86) จัดทำแผนพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 18 คน (ร้อยละ 100.00)                
ส่วนด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สมรรถนะทางการบริหาร 
และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา  (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)  ในภาพรวม        
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  

10. กองประมงต่างประเทศ (กปต.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 2 คน (ร้อยละ 
0.10) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 50.00)  และด้านสมรรถนะ
หลัก จำนวน  1 คน (ร้อยละ 50.00)   ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  สมรรถนะทางการบริหาร และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองประมงต่างประเทศ (กปต.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน 

11. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 39 คน 
(ร้อยละ 1.87) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน (ร้อยละ 38.46)         
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน (ร้อยละ 23.08) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 15 คน (ร้อยละ 
38.46)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และด้านสมรรถนะหลัก มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน
รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
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12. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 344 คน (ร้อยละ 16.50) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 101 คน 
(ร้อยละ 29.36)  ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 38 คน (ร้อยละ 11.05) ด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 179 คน  (ร้อยละ 52.03)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.33) และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง จำนวน  18 คน (ร้อยละ 5.23) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำจืด  (กพจ.) ในภาพรวม             
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 

13. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กพช.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 99 คน (ร้อยละ 4.75)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 46 คน (ร้อยละ 
46.47)   ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 11 คน (ร้อยละ 11.11) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน    
35 คน (ร้อยละ 35.35)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน (ร้อยละ 7.07)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร 
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำชายฝ่ัง (กพช.) ในภาพรวม       
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก 

14. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะ 
รวมกัน จำนวน 9 คน (ร้อยละ 0.43) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน   
(ร้อยละ 44.44)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 5 คน (ร้อยละ 55.56)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
สมรรถนะทางการบริหาร  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง  ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) ในภาพรวม     
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน 

15. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 170 คน 
(ร้อยละ 8.16) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 66 คน (ร้อยละ 38.82)            
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 10 คน (ร้อยละ 5.88) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 93 คน (ร้อยละ 
54.71) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.59)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา 
(นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

16. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 379 คน
(ร้อยละ 18.19) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 99 คน (ร้อยละ 26.12)      
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 17 คน (ร้อยละ 4.49) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 211 คน    
(ร้อยละ 55.67) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 25 คน (ร้อยละ 6.60) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน    
27 คน (ร้อยละ 7.12) (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)  ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
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17. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 
36 คน (ร้อยละ 1.73) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน (ร้อยละ 41.67) 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 2.78)  และด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 17 คน    
(ร้อยละ 47.22)  และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 3 คน (ร้อยละ 8.33)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร           
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับ       
การปฏิบัติงาน 

18. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 11 คน
(ร้อยละ 0.53) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 54.55) ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 9.09)  และด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 4 คน (ร้อยละ 36.36)  
ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก  

19.  กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 6 คน  
(ร้อยละ 0.29)  จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 66.67)  และ  
ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 33.33)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน สมรรถนะทาง    
การบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมง กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) ในภาพรวม           
ทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก  

20. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน  
จำนวน 2 คน (ร้อยละ 0.10) จัดทำแผนพัฒนาด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 
50.00) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คน (ร้อยละ 50.00)  ส่วนด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะทางการบริหาร ไม่ต้องการพัฒนา  (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ 
พบว่า ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่ง มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด เท่ากัน 

21 . กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล         
ทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 6 คน (ร้อยละ 0.29) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 2 คน (ร้อยละ33.33) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 3 คน (ร้อยละ 50.00) และสมรรถนะทางการบริหาร 
จำนวน 1 คน (ร้อยละ16.67)  ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะประจำตำแหน่ง          
ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.)           
ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ          
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
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22.  กองตรวจราชการกรม (กตร.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 6 คน (ร้อยละ  
0.29) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 66.66) ด้านทักษะ        
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน (ร้อยละ 16.67) และด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 1 คน (ร้อยละ 
16.67)  ส่วนสมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำกองตรวจราชการกรม (กตร.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน  และด้านสมรรถนะหลัก 

23.  สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 180 คน   
(ร้อยละ 8.64) จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 56 คน (ร้อยละ 31.11)      
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 35 คน (ร้อยละ 19.44) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 70 คน  
(ร้อยละ 38.89) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 7 คน (ร้อยละ 3.89) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน  
12 คน (ร้อยละ 6.67) (นับซ้ำ) 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาลูกจ้างประจำสำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ในภาพรวมทุกสมรรถนะ พบว่า 
สมรรถนะด้านสมรรถนะหลัก  มีความต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 

24.   กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)  กองบริหารจัดการเรือประมงและ 
การทำประมง (กบร.) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) 
สำนักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (สปก.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)          
ไม่มีแผนพัฒนารายบุคคล เนื่องจากไม่มีลูกจ้างประจำ 

 

สรุปแผนการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมงจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า กองตรวจการประมง (กตป.) มีความ
ต้องการการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) 

ส่วนแผนการพัฒนาลูกจ้างประจำกรมประมงในภาพรวมสมรรถนะ พบว่า ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับ         
การปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองบริหารการคลัง (กค.) รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์น้ำ (กพอ.) และกองตรวจราชการกรม (กตร.) ต้องการพัฒนาเท่ากัน ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) รองลงมา คือ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน (กยผ.) ด้านสมรรถนะหลัก หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ  กองกฎหมาย (กกม.) และกอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.) ต้องการพัฒนาเท่ากัน รองลงมา คือ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(กบค.) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) และกองตรวจการประมง (กตป.) ต้องการ
พัฒนาเท่ากัน ด้านสมรรถนะทางการบริหาร หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ 
และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) รองลงมา คือ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) รองลงมา คือ กองวิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)      

สรุปภาพรวมสมรรถนะท่ีลูกจ้างประจำจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการ
พัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน สูงท่ีสุด  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 6  
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สรุปแผนการพัฒนารายบุคคลจำแนกตามหน่วยงานของบุคลากร พบว่า  มีบุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนา
ดังนี้ 

 

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ต้องการพัฒนา จำนวน 418 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการบริการท่ีดี สูงท่ีสุด  

กองกฎหมาย (กกม.) ต้องการพัฒนา จำนวน 115 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการใช้ภาษา สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ   
การปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด (นับซ้ำ) 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ต้องการพัฒนา จำนวน 173 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 
คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีปฏิบัติ และความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน  สูงท่ีสุดเท่ากัน  รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา 
เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  

กองบริหารการคลัง (กค.) ต้องการพัฒนา จำนวน 71 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ      
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด  

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.) ต้องการพัฒนา จำนวน 498 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา
สูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สูงท่ีสุด  

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) ต้องการพัฒนา จำนวน 280 คน  
(นับซ้ำ)  ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน  ต้องการพัฒนา เรื่อง            
การใช้คอมพิวเตอร์ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ 
ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  

กองตรวจการประมง (กตป.) ต้องการพัฒนา จำนวน 2,381 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ  ด้านความรู้       
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กรป.) ต้องการพัฒนา จำนวน 497 คน (นับซ้ำ) 
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม และเรื่องการทำงานเป็นทีม สูงท่ีสุดเท่ากัน รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการ
พัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด  

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.) ต้องการพัฒนา จำนวน 180 คน (นับซ้ำ)         
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ            
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด      

กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.) ต้องการพัฒนา จำนวน 123 คน (นับซ้ำ)     
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการจัดการข้อมูล             
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด  
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กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง (กบร.) ต้องการพัฒนา จำนวน 670 คน (นับซ้ำ)            
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการ
พัฒนา เรื่องการจัดการข้อมูล  สูงท่ีสุด  

กองประมงต่างประเทศ (กปต.) ต้องการพัฒนา จำนวน 111 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการใช้ภาษา สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ   

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  ต้องการพัฒนา จำนวน 124 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา      
สูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่อง การทำงานเป็นทีม สูงท่ีสุด  

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ต้องการพัฒนา 
จำนวน 32 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา 
เรื่องการจัดการข้อมูล สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ 
ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) ต้องการพัฒนา จำนวน 3,021 คน (นับซ้ำ)         
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ                
สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน 
สูงท่ีสุด      
         กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ต้องการพัฒนา จำนวน 1,589 คน (นับซ้ำ)    
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ 
ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ       
สูงท่ีสุด  

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.) ต้องการพัฒนา จำนวน 153 คน (นับซ้ำ)   
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ        
สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน 
สูงท่ีสุด  

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.) ต้องการพัฒนา จำนวน 1,607 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา           
สูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.) ต้องการพัฒนา จำนวน 2,086 คน ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ       
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้านความรู้       
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.) ต้องการพัฒนา จำนวน 346 คน (นับซ้ำ)  ด้านท่ีต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน   
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  
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กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.) ต้องการพัฒนา จำนวน 223 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา    
สูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ความสามารถท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.) ต้องการพัฒนา จำนวน 137 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา
สูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด                                          

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ต้องการพัฒนา จำนวน 120 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการ 
พัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการจัดการข้อมูล สูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด   

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปก.) ต้องการพัฒนา จำนวน 40 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ  รองลงมา คือ ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่อง
การจัดการข้อมูล สูงท่ีสุด   

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) ต้องการพัฒนา จำนวน 20 คน (นับซ้ำ)  ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ  
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ     
สูงท่ีสุด  

กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.) ต้องการพัฒนา จำนวน 124 คน        
(นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ 
ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน และด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์     
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ต้องการพัฒนา จำนวน 18 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ 
สมรรถนะประจำตำแหน่ง ต้องการพัฒนา เรื่องการคิดวิเคราะห์ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด   

กองตรวจราชการกรม (กตร.) ต้องการพัฒนา จำนวน 30 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ  
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ สูงท่ีสุด   

สำนักงานประมงจังหวัด (สนง.ปจ.) ต้องการพัฒนา จำนวน 4,406 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา     
สูงท่ีสุด คือ   ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบ     
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญ   
ในงานอาชีพ สูงท่ีสุด    

สรุปภาพรวมบุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนาจำนวน 19,593 คน (นับซ้ำ) ด้านท่ีต้องการพัฒนา สูงท่ีสุด 
คือ  ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนา
สูงท่ีสุด คือ กองตรวจการประมง (กตป.) รองลงมา คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่อง
ความรู้  ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด  หน่วยงานท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ กองบริหารการคลัง (กค.)              
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 7 และแผนภูมิท่ี 5 
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5
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0

344
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9
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36

11

6

2

0

0

6

0

6
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แผนภูมิท่ี 5 แผนพัฒนารายบุคคลจ าแนกตามหน่วยงาน
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า
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พิจารณาจำแนกตามประเภทตำแหน่ง 

ข้าราชการ 

ข้าราชการจำแนกตามประเภทตำแหน่ง จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 8,185 คน 
(ร้อยละ 100.00)  (นับซ้ำ)  แบ่งออกเป็น  

ประเภทอำนวยการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกนั จำนวน 265 คน (ร้อยละ 3.24)  (นับซ้ำ)  

ระดับต้น  
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 141 คน (ร้อยละ 1.72) แบ่งเป็น จัดทำแผนพัฒนา

ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  จำนวน 25 คน (ร้อยละ 17.73) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  
จำนวน  7  คน (ร้อยละ 4.96) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 17 คน (ร้อยละ 12.06) สมรรถนะทางการบริหาร 
จำนวน 51 คน (ร้อยละ 36.17) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 41 คน (ร้อยละ 29.08) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับต้นจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ต้องการ
พัฒนา เรื่องการวางกลยุทธ์ภาครัฐ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง ต้องการพัฒนา เรื่อง         
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน สูงท่ีสุด 

ระดับสูง 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 124 คน (ร้อยละ 1.51) แบ่งเป็น จัดทำแผนพัฒนา

ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน (ร้อยละ 22.58) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
จำนวน 5 คน (ร้อยละ 4.03 ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 13 คน (ร้อยละ 10.48)  สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 
44 คน (ร้อยละ 35.48) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 34 คน (ร้อยละ 27.42) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับสูงจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ต้องการ
พัฒนา เรื่องการวางกลยุทธ์ภาครัฐ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง ต้องการพัฒนา เรื่องศิลปะการ
ส่ือสารจูงใจ สูงท่ีสุด 

สรุปภาพรวมข้าราชการประเภทอำนวยการจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 
ต้องการพัฒนา เรื่องการวางกลยุทธ์ภาครัฐ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำตำแหน่ง ต้องการพัฒนา เรื่อง
ศิลปะการส่ือสารจูงใจ สูงท่ีสุด   

         
ประเภทวิชาการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 3,892 คน (ร้อยละ 47.55) (นับซ้ำ) 

ระดับเชี่ยวชาญ 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 14 คน (ร้อยละ 0.17) แบ่งเป็น จัดทำแผนพัฒนา

ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน (ร้อยละ 14.29)  ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 2 คน (ร้อยละ 
14.29) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 6 คน (ร้อยละ 42.86) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คน 
(ร้อยละ 28.57) ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 
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สรุปภาพรวมข้าราชการระดับเช่ียวชาญจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 
ต้องการพัฒนา เรื่องสภาวะผู้นำ และการวางกลยุทธ์ภาครัฐ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ต้องการพัฒนา เรื่องการคิด
วิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การสืบเสาะหาข้อมูล และการสร้างสัมพันธภาพ สูงท่ีสุด  เท่ากัน 
 

ระดับชำนาญการพิเศษ  
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 630 คน (ร้อยละ 7.70) แบ่งเป็น จัดทำแผนพัฒนา

ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 204 คน (ร้อยละ 32.38) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 64 คน (ร้อยละ 10.16) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 110 คน (ร้อยละ 17.46) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 139 คน (ร้อยละ 22.06) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 113 คน (ร้อยละ 
17.94)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่อง ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ต้องการพัฒนา เรื่องสภาวะผู้นำ สูงท่ีสุด 

ระดับชำนาญการ 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 954 คน (ร้อยละ 11.66) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 292 คน (ร้อยละ 30.61) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 167 คน (ร้อยละ 17.51) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 218 คน (ร้อยละ 22.85) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 122 คน (ร้อยละ 12.79) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 155 คน (ร้อยละ 
16.25)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับชำนาญการจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด 

ระดับปฏิบัติการ 
 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 2,294 คน (ร้อยละ 28.03) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 823 คน (ร้อยละ 35.88) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 532 คน (ร้อยละ 23.19) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 472 คน (ร้อยละ 20.58) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 138 คน (ร้อยละ 6.02) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 329 คน (ร้อยละ 14.34)  
(นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับปฏิบัติการจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องการจัดการข้อมูล สูงท่ีสุด 

สรุปภาพรวมข้าราชการประเภทวิชาการจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด 
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ประเภททั่วไป จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 4,028 คน (ร้อยละ 49.21) (นับซ้ำ) 

ระดับอาวุโส 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,154 คน (ร้อยละ 14.10) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 397 คน (ร้อยละ 34.40) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 178 คน (ร้อยละ 15.42) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 303 คน (ร้อยละ 26.26) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 123 คน (ร้อยละ 10.66) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 153 คน (ร้อยละ 
13.26)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับอาวุโสจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด 

 

ระดับชำนาญงาน 
 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,220 คน (ร้อยละ 14.91)  แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 466 คน (ร้อยละ 38.20) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 198 คน (ร้อยละ 16.23) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 306 คน (ร้อยละ 25.08) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 105 คน (ร้อยละ 8.61) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 145 คน (ร้อยละ 11.89)  
(นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับชำนาญงานจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด 

 

ระดับปฏิบัติงาน  
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,654 คน (ร้อยละ 20.21) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 672 คน (ร้อยละ 40.63) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 264 คน (ร้อยละ 15.96) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 433 คน (ร้อยละ 26.18) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 135 คน (ร้อยละ 8.16) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 150 คน (ร้อยละ 9.07) 
(นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมข้าราชการระดับปฏิบัติงานจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด 

สรุปผลการพัฒนาข้าราชการทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่งในภาพรวม พบว่า ประเภทท่ัวไป ต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ประเภทวิชาการ อีกท้ังยัง พบว่า ระดับปฏิบัติการ ต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ  
ระดับปฏิบัติงาน  
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พนักงานราชการ 

พนักงานราชการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 9,324 คน (ร้อยละ 100.00) 
แบ่งเป็น จัดทำแผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 3,139 คน (ร้อยละ 33.66) ด้านทักษะ
ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1,413 คน (ร้อยละ 15.15) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 4,022 คน (ร้อยละ 
43.14) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 190 คน (ร้อยละ 2.04) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 560 คน 
(ร้อยละ 6.01)  (นับซ้ำ) 

สรุปผลการพัฒนาพนักงานราชการทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง  พบว่า  ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการ
พัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด  รองลงมา คือ ความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 

ลูกจ้างประจำ 
 

ลูกจ้างประจำจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 2,084 คน (ร้อยละ 100.00)       
โดยจำแนกตามประเภทตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 
 

ช 1 – ช 4  
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 441 คน (ร้อยละ 21.16) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 141 คน (ร้อยละ 31.97) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน (ร้อยละ 2.95) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 263 คน (ร้อยละ 59.64) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 6 คน (ร้อยละ 1.36) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 18 คน (ร้อยละ 4.08)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมลูกจ้างประจำระดับ ช 1 – ช 4  จัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก 
ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 

 

บ 1 – บ 2 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 420 คน (ร้อยละ 20.15) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 132 คน (ร้อยละ 31.43) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน จำนวน 32 คน (ร้อยละ 7.62) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 227 คน (ร้อยละ 54.05) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน  8 คน (ร้อยละ 1.90) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 21 คน (ร้อยละ 5.00)  (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมลูกจ้างประจำระดับ บ 1 – บ 2  จัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก 
ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 

 

ส 1 – ส 4 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 1,210 คน (ร้อยละ 58.07) แบ่งเป็น จัดทำ

แผนพัฒนาด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 404 คน (ร้อยละ 33.39) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ
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การปฏิบัติงาน จำนวน 85 คน (ร้อยละ 7.02) ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 664 คน (ร้อยละ 54.88) สมรรถนะ
ทางการบริหาร จำนวน 27 คน (ร้อยละ 2.23) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 30 คน (ร้อยละ 2.48) (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมลูกจ้างประจำระดับ ส 1 – ส 4     จัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก 
ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้ ความสามารถ ท่ีใช้ในงาน สูงท่ีสุด 

สรุปผลการพัฒนาลูกจ้างประจำทุกสมรรถนะจำแนกตามตำแหน่ง  พบว่า  ระดับ ส 1 – ส 4   ต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับ ช 1 – ช 4  อีกท้ังยังพบว่า ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน             
ระดับตำแหน่งท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ส 1 – ส 4  รองลงมา คือ ช 1 – ช 2   ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ        
การปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่งท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ บ 1 – บ 2  รองลงมา คือ ส 1 – ส 4  ด้านสมรรถนะหลัก 
ระดับตำแหน่งท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ช 1 – ช 4  รองลงมา คือ   ส 1 – ส 4   สมรรถนะทางการบริหาร                  
ระดับตำแหน่งท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ส 1 – ส 4   รองลงมา คือ บ 1 –บ 2 และสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
ระดับตำแหน่งท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ บ 1 – บ 2 รองลงมา คือ ช 1 – ช 4 

  

เงินทุน 
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลทุกสมรรถนะรวมกัน จำนวน 13 คน (ร้อยละ 0.62) แบ่งเป็น จัดทำแผนพัฒนา

ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (ร้อยละ 30.77) และ ด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 9 คน 
(ร้อยละ 69.23) ส่วนด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน  สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง ไม่ต้องการพัฒนา (นับซ้ำ) 

สรุปภาพรวมลูกจ้างเงินทุนจัดทำแผนต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด  คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่อง   
การบริการท่ีดี สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบั ติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้                     
เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ สูงท่ีสุด 

 

ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 8 และแผนภูมิท่ี 6 – 7 
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ข้าราชการ

141 124 14

630

954

2,294

1,154 1,220

1,654

แผนภูมิท่ี 6 แยกตามต าแหน่ง

ระดับต้น ระดับสูง เช่ียวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ

ปฎบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฎบิัติงาน

ลูกจ้างประจ า

441 420

1,210

13

แผนภูมิท่ี 7 แยกตามต าแหน่ง

ช 1 - ช 4 บ 1 - บ 2 ส 1 - ส 4 เงินทุน
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สรุปการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลของบุคลากรกรมประมงในภาพรวม (นับซ้ำ) 
 
 แผนการพัฒนารายบุคคลของบุคลากรกรมประมงในภาพรวม พบว่า มีบุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนา 
จำนวน 19,594 คน (ร้อยละ 100.00) ต้องการพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก จำนวน 7,059 คน (ร้อยละ 36.03) 
ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 6,729 คน (ร้อยละ 34.34) ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 2,958 คน (ร้อยละ 15.10) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน 1,094 คน (ร้อยละ 5.58) และ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 1,753 คน (ร้อยละ 8.95) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก 
ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  สูงท่ีสุด (นับซ้ำ) 
  

แผนการพัฒนารายบุคคลจำแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า  มีบุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนาดังนี ้
 

ข้าราชการ ต้องการพัฒนา จำนวน 8,185 คน (ร้อยละ 100.00) ต้องการพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 1,874 คน   (ร้อยละ 22.90) ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 2,909 คน (ร้อยละ 
35.54)  ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1,415 คน (ร้อยละ 17.29) สมรรถนะทางการบริหาร 
จำนวน 863 คน   (ร้อยละ 10.54) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 1,125 คน (ร้อยละ 13.73)                   
ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ต้องการพัฒนา เรื่องความรู้เรื่องกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ  สูงท่ีสุด (นับซ้ำ) 

พนักงานราชการ ต้องการพัฒนา จำนวน 9,324 คน (ร้อยละ 100.00) ต้องการพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 4,022 คน (ร้อยละ 43.14) ด้านความรู้ ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 3,139 คน (ร้อยละ 
33.66)  ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1,413 คน (ร้อยละ 15.15) สมรรถนะทางการบริหาร 
จำนวน 190 คน   (ร้อยละ 2.04) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 560 คน (ร้อยละ 6.01) ด้านท่ีต้องการ
พัฒนาสูงท่ีสุด คือ ด้านสมรรถนะหลัก ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  สูงท่ีสุด (นับซ้ำ)  

ลูกจ้างประจำ ต้องการพัฒนา จำนวน 2,084 คน (ร้อยละ 100.00) ต้องการพัฒนาด้านสมรรถนะหลัก 
จำนวน 1,163 คน (ร้อยละ 55.81) ด้านความรู้ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน  681  คน (ร้อยละ 32.68)  
ด้านทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน  130  คน (ร้อยละ 6.24) สมรรถนะทางการบริหาร จำนวน     
41 คน (ร้อยละ 1.97) และสมรรถนะประจำตำแหน่ง จำนวน 69 คน (ร้อยละ 3.31) ด้านท่ีต้องการพัฒนาสูงท่ีสุด 
คือ ด้านสมรรถนะหลัก  ต้องการพัฒนา เรื่องการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  สูงท่ีสุด (นับซ้ำ) 

 

ตารางที่ 12 ตัวอย่างหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา พบว่า บุคลากรกรมประมงต้องการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
ท่ี หลักสูตร สังกัด ย่อ 
1 หลักสูตรความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ.. กรป. 
2 หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ กรป. 
3 หลักสูตร การบริการท่ีดี      กรป. 
4 หลักสูตรการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม กรป. 
5 หลักสูตรารทำงานเป็นทีม กรป. 
6 หลักสูตร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ กรป. 
7 หลักสูตร สภาวะผู้นำ กรป. 
8 หลักสูตร.กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กกม. 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. การจัดส่งแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากผู้จัดทำไม่ได้ให้

ความสำคัญในการจัดทำแผน 
3. ผู้บังคับบัญชาควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4. บุคลากรกรมประมงจัดทำแผนพัฒนาพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ตรงกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

 5. ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 


