
แนวทางการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง  
ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

 
1.1.1.1 การปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายและ

นโยบายที่เกีย่วข้อง 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์  ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้อง

กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ค ำอธิบำยโครงกำร  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2559 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกรมประมง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 และเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโครงสร้าง
ภายในกรมประมงได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีภารกิจ
ซ้ าซ้อนกันในบางหน่วยงาน และหรือภารกิจภายใต้หน่วยงานไม่สอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2560 ดังนั้น เพ่ือให้การแบ่งส่วนราชการในกรมประมงมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว  

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ รูปแบบโครงสร้างและอัตราก าลังของกรมประมง  
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจ 
ขั้นตอนที่ 3 ทุกหน่วยงานทบทวนภารกิจของหน่วยงานที่ปฏิบัติจริง เพ่ือเสนอคณะท างานฯ ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของ

หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  
ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานฯ พิจารณารายละเอียดและจัดท าร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ 
ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานฯ เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ให้กรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

ทุกหน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค มายังกองการเจ้าหน้าที่ทุกรายไตรมาส และ
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอกรมประมง 
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1.1.1.2 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมประมงให้สอดคล้องกับภารกิจ 
 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายและ

นโยบายที่เกีย่วข้อง 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์  ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้อง

กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ค ำอธิบำยโครงกำร  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2559 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของกรมประมงเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ.2558 และเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโครงสร้าง
ภายในกรมประมงได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบันพบว่ามีงาน
ซ้ าซ้อนกันในบางหน่วยงาน หรือพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้แต่โครงสร้างภายในยังก าหนดไว้ไม่
ครอบคลุม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมประมงให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ ที่จะปรับปรุงใหม ่ซึ่งการก าหนดโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในจะมีผลกระทบถึงภารกิจของงานและอัตราก าลังด้วย  

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมประมงให้
สอดคล้องกับภารกิจ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานทบทวนภารกิจของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ พ.ศ.2559  
ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานจัดท า (ร่างโครงสร้างภายในกรมประมง) ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติจริง ซ่ึงอาจไม่ตรงกับ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง พ.ศ.2559 ก็ได้ และภารกิจนั้นหน่วยงานจะต้องสามารถอธิบาย
ได้ว่ามีความสัมพันธ์กับกฎหมาย ระเบียบใด ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าได้จัดท ากระบวนงาน (work 
process) แล้วหรือไม่ หรือหากหน่วยงานพิจารณาสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตแล้วคาดว่าจะมีภารกิจ
เพ่ิมข้ึนก็สามารถก าหนดโครงสร้างภายในเพ่ือรองรับภารกิจในอนาคตได้ แต่ต้องไม่เป็นการเพ่ิมจ านวน
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อัตราก าลังของหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานจัดรายละเอียดอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงานให้ครบถ้วน  (ถึงในระดับกลุ่มงาน)  และจัดส่ง

กองการเจ้าหน้าที่ให้สัมพันธ์กับ (ร่างโครงสร้างภายในกรมประมง) 
ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดและท าความเข้าใจรายหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 
ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานฯ (HR) ให้ความเห็นชอบและเสนอกรมประมง 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

ทุกหน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค มายังกองการเจ้าหน้าที่ทุกรายไตรมาส และ
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอกรมประมง 

1.1.1.3 โครงการพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง 
 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายและ

นโยบายที่เกีย่วข้อง 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการท างานให้สอดคล้อง

กับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ค ำอธิบำยโครงกำร  พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการจัด
ระเบียบการประมงในประเทศไทยและในน่านน้ าทั่วไปเพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพ่ือรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในภาวะที่เป็น
แหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมตามแนวทางกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานา
ประเทศรวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ าเรือและป้องกันการใช้แรงงานผิด
กฎหมายในภาคการประมง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้มี
การปฏิรูปการประมงทั้งระบบตามนโยบายของประเทศจึงท าให้กรมประมงต้องมี
ภารกิจเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึ งต้องน ากฎหมายที่กรมประมงจะต้องถือปฏิบัติมา
เปรียบเทียบว่ามีกระบวนงาน (work process) หรือแนวปฏิบัติแล้วหรือไม่  

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการประมงที่
เกี่ยวข้อง 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองกฎหมายวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอเชิงเปรียบเทียบระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายกับภารกิจของ

หน่วยงานว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อใดบ้าง 
ขั้นตอนที่ 2 ทุกหน่วยงานน าข้อเสนอของกองกฎหมายมาทบทวนภารกิจของหน่วยงานเปรียบเทียบว่ามีกระบวนงาน 
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(work process) หรือแนวปฏิบัติแล้วหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานจัดส่งผลการทบทวนภารกิจของหน่วยงานมายังกองการเจ้าหน้าที่ 
ขั้นตอนที่ 4 กองกฎหมายร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดและท าความเข้าใจรายหน่วยงาน เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกัน 
ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานฯ (HR) ให้ความเห็นชอบและเสนอกรมประมง 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล 
ทุกหน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค มายังกองการเจ้าหน้าที่ทุกรายไตรมาส และ
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอกรมประมง 
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1.2.1.1 โครงการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ 
 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2 มีการปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 1.2.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจ

หน้าที่ 

ค ำอธิบำยโครงกำร  จากการทบทวนปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมง
พบว่ามีการขาดแคลนบุคลากรในบางสายงาน  อัตราการโอนและลาออกของ
ข้าราชการสายงานสนับสนุน) อัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ส่งผลให้บุคลากร
กรมประมงต้องปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้นอย่างมาก และต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านกฎหมายแก่บุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องในด้าน
กฎหมาย ในขณะที่บุคลากรด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ท าให้การ
ปฏิบัติงานด้านนี้ยังขาดความต่อเนื่อง มีการแต่งตั้ง โยกย้าย ลาออก โอน เปลี่ยนสาย
งานบ่อยครั้ง ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้การพัฒนา
บุคลากรขาดความต่อเนื่อง และปัญหาเรื่องโครงสร้างอายุข้าราชการกรมประมงที่ขาด
ช่วง จึงอาจเป็นปัญหาต่อการด าเนินงานและการสืบทอดต าแหน่งของกรมประมงใน
อนาคต โดยเฉพาะต าแหน่งในสายงานหลักซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อภารกิจ
โดยรวมของกรมประมง แต่ข้อมูลดังกล่าวยังใช้ประโยชน์เฉพาะการรายงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นยังไม่มีการน ามาท าเป็นบทสรุปของผู้บริหารเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดทิศทางและบริหารหน่วยงาน  

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) ศึกษาข้อมูล สถานภาพทรัพยากรบุคคลของ

กรมประมงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) ศึกษาทิศทางแนวโน้มในการบริหารราชการ

แผ่นดิน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) น าข้อมูลตามข้ันตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มา

วิเคราะห์และจัดท าร่างสถานภาพทรัพยากรบุคคลของกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) เสนอผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร 
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ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) เผยแพร่ผลการด าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ 
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของกรมประมง 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล 
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกๆไตรมาส 
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1.2.1.2 โครงการจัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2 มีการปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 1.2.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจ

หน้าที่ 
ค าอธิบายโครงการ  หมายถึง การด าเนินการจัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง 3 ปี (2562-2564) ให้

สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ.2560 -2564 การ
วิเคราะห์อัตราก าลังจะใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(DPIS) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  การรายงานจ านวน
บุคลากรประเภทต่างๆของหน่วยงานที่ครบถ้วนถึงในระดับกลุ่มงาน และการ
วิเคราะห์ภาระงานได้แก่การน ากระบวนงานที่ปฏิบัติงานจริงของกอง/กลุ่ม/จังหวัด 
และงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่มีการก าหนดด้วยกฎหมายต่างๆ และ
นวัตกรรมใหม่ที่จะมีการสร้างขึ้น เพ่ือให้ก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตาม
บทบาทภารกิจ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 จัดตั้งคณะท างานฯ และจัดประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 
ขั้นตอนที่ 2 ทุกหน่วยงานจัดท ารายละเอียดข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงานให้ครบถ้วน  (ถึงในระดับกลุ่ม

งาน)  ได้แก่ จ านวนบุคลากรแยกประเภท สายงาน ระดับต าแหน่ง อายุ ฯลฯ และแก้ไขและปรับปรุง
กระบวนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และงานที่คาดการณ์ว่าจะมีเพ่ิมข้ึนจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯและจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ น าข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน และแหล่งอื่นๆ มาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
อัตราก าลัง เพ่ือระบุปัญหาบุคลากรในปัจจุบัน อัตราเกษียณและรองรับภารกิจในอนาคต 

ขัน้ตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่เสนอร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ต่อคณะท างานฯ 
ขั้นตอนที่ 5 คณะท างานฯให้ความเห็นชอบและเสนอกรมประมง 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

ทุกหน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าในส่วนที่รับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรค มายังกองการเจ้าหน้าที่ทุกรายไตรมาส และ
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานเสนอกรมประมง 
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1.2.1.3 การปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.2 มีการปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 1.2.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจ

หน้าที่ 
ค าอธิบายโครงการ  เมื่อมีการด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจ การข้อมูลการแบ่งงานตามโครงสร้างภายใน 

และการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุแล้ว 
หากผลการวิเคราะห์พบว่ามีภารกิจใดที่มีความซ้ าซ้อนกัน  หรือภารกิจใดที่มี
อัตราก าลังเกิน หรืออัตราก าลังขาด ซึ่งพิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็นแล้ว
จ าเป็นต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังเพ่ือให้อัตราก าลังเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ 
นอกจากนี้หากผลการวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุพบว่า โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภารกิจใด มี
ประเภทต าแหน่งที่ยังไม่เหมาะสม ก็จะมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการการเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนผลการวิเคราะห์ภารกิจ สถานภาพทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ และน ามา

วางแผนด าเนินการ เกลี่ยอัตราก าลัง หรือปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/เกลี่ยอัตราก าลัง 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอ (ร่าง) การด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/เกลี่ยอัตราก าลังต่อกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 5 เสนอ (ร่าง) การด าเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/เกลี่ยอัตราก าลังต่อ อ.ก.พ.กรมประมง 
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การรายงาน ติดตามประเมินผล   

กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงรายปี 
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2.1.1.3 โครงการจัดท าแผนก าหนดต าแหน่ง 3 ปี  
 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1 มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากร

บุคคล  เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 2.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ค าอธิบายโครงการ  หมายถึง การจัดท าแผนก าหนดต าแหน่ง 3 ปี โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือ

ส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1008/20 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สู งขึ้น ในส่วนราชการประเภท
อ านวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส โดยยกเว้นการยุบเลิกต าแหน่งแต่การก าหนดต าแหน่งดังกล่าวจะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณด้านบุคลากรในภาพรวม ส่วนราชการจะต้องมี
งบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการก าหนดต าแหน่งดังกล่าว และไม่ใช้
เป็นเหตุในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมด้วย 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการจัดท าแผนก าหนดต าแหน่ง 3 ปี 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานจัดท ารายละเอียดข้อมูลภารกิจ อัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงานให้ครบถ้วน  (ถึงในระดับ

กลุ่มงาน)  ได้แก่ จ านวนบุคลากรแยกประเภท สายงาน ระดับต าแหน่ง อายุ ฯลฯ และแก้ไขและ
ปรับปรุงกระบวนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และงานที่คาดการณ์ว่าจะมีเพ่ิมข้ึน
จากการปรับเปลี่ยนนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ และจัดส่งกองการเจ้าหน้าที่ 

ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง) จัดประชุมหารือร่วมกับส านักงาน ก.พ. เพ่ือน า
รายละเอียดมาพิจารณาก าหนดกรอบโครงสร้างอัตราก าลังของส่วนราชการจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
สายงาน และระดับต าแหน่งที่จะปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็น เร่งด่วน/ความส าคัญของภารกิจ 

ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ น าข้อมูล มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งร่างแผนการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้กองแผนงานพิจารณาว่ามีผลกระทบ

ต่องบประมาณด้านบุคลากรในภาพรวมหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่เสนอกรมประมงให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูง

ของกระทรวง  และ อ.ก.พ.กระทรวง 
 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุกรายไตรมาส 
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2.1.1.4 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 -2569 

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

รวมทั้งมาตรการส าหรับข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 2.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ค ำอธิยำยโครงกำร  ส านักงาน ก.พ. เห็นชอบให้ใช้กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) เป็นมาตรฐานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ส่วน
ราชการและจังหวัดใช้เป็นแนวท าในการจัดท ารายงานตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการ
รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้เกิดความสมดุล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ทั้ง 5 มิติ คือ มิติความ
สอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติ
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน 
นอกจากนี้ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดเกณฑ์ในการตรวจประเมิน PMQA หมวด 2 
และหมวด 5 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวท าในการบริหารและพัฒนาบุคลากรกรม
ประมงให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่ก าหนดเพ่ิมเติม จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกรมประมง พ.ศ. 2565 – 2568  (HR Scorecard) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) ของ
องค์กร เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถและระดับความส าเร็จของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมงทั้งใน
เชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2565-2568 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนค าสั่งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ และยุทธศาสตร์พัฒนาฯ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้แทนทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ฯ และร่างยุทธศาสตร์

พัฒนาฯ 
ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานฯ พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์และร่างยุทธศาสตร์พัฒนาฯ 
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ขั้นตอนที่ 5 เสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯและร่างยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
การรายงาน ติดตามประเมินผล 
กองการเจ้าหน้าที่เสนอแผนกลยุทธ์ฯ และยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ต่อกรมประมง 

 
 

2.2.1.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและแนวทางการปฏิบัติ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง (Online) 

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

รวมทั้งมาตรการส าหรับข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 2.2.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

มาตรการส าหรับข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 

ค ำอธิยำยโครงกำร  ในการสัมมนาการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ได้ก าหนดกิจกรรมให้มีการการประเมิน
ความส าเร็จขององค์การในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐประกอบด้วย
มาตรฐาน 5 มิติ โดยวิธีให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบประเมิน
ตามแนวทางของ ก.พ. จากผลการประเมินในเบื้องต้นสรุปได้ว่า สถานการณ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ HR Scorecard ของกรมประมงอยู่ในระดับที่ต้องมี
การพัฒนา เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ตามที่กรมประมงก าหนดไว้ จึงต้อง
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและแนว
ทางการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมประมงต่อไป 

ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการและ
แนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางการปฏิบัติด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 2 แจ้งให้ทุกหน่วยงานตอบแบบส ารวจในระบบออนไลน์ 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการตอบแบบส ารวจ 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจพร้อมแนวทางแก้ไขเสนอกรม 
ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามแนวทางแก้ไขที่เสนอ 
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การรายงาน ติดตามประเมินผล 
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงรายปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.2 โครงการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็น
ยุทธศาส
ตร์ที่ 2 

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

เป้าประส
งค์เชิงกล
ยุทธ์ที่ 
2.2 

มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัด
เชิงกล
ยุทธ์ 
2.2.1 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมาตรการส าหรับข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง 

ค าอธิบา
ย
โครงการ  

เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือสรรหาจูงใจเก็บรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นเลิศมา
ด ารงต าแหน่งและก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามหลัก 5 ประการคือหลักสมรรถนะ หลักผลงาน หลักคุณธรรม หลัก
คุณภาพชีวิต และหลักการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ เป็นการจัดเตรียมเส้นทางหรือถนนสั่งสมประสบการณ์ไว้
ให้เท่านั้นยังไม่ ได้ข้องเกี่ยวกับ “ตัวบุคคล” โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในภาคราชการ (สปร.) จัดท าร่างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ส าหรับ
หน่วยงานระดับกอง และผู้ตรวจราชการกรมไว้แล้ว แต่เนื่องจากภรกิจที่ เปลี่ยนไปและมีกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมประมง พ.ศ.2559 ท าให้ภารกิจและจ านวนผู้อ านวยการกองมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีการ
ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
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ตัวช้ีวัด
โครงการ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุม/สัมมนาคณะท างานจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

เพ่ือท าความเข้าใจแนวทาง และทบทวนร่างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ได้เคยจัดท า
ไว้ว่าจะต้องด าเนินกรแก้ไขให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานน าผลการท าความเข้าใจแนวทาง และทบทวนร่างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path 
ไปพิจารณาร่วมกันในระดับหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานพิจารณาร่างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่เสนอร่างแผนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต่อกรมประมงเพ่ือ

พิจารณา 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุกรายไตรมาส 
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2.2.1.3 โครงการเสริมสร้างข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
 

มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.2 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

รวมทั้งมาตรการส าหรับข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 2.2.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

มาตรการส าหรับข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 

ค ำอธิยำยโครงกำร  การประเมินสถานการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ HR Scorecard  ที่ 
ก.พ. ก าหนด จากการส ารวจทั้งหมด 17 ปัจจัย พบว่าปัจจัยที่ 3 “มีนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และ มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ได้มา พัฒนา 
รักษากลุ่มข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง จ าเป็นต่อการคงอยู่และขีดความสามารถของ
ส่วนราชการ (Talent Management)” ผลการประเมินการรับรู้กับเป้าหมายที่
คาดหวัง มีค่าส่วนต่างมากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ จึงก าหนดให้มีโครงการที่สนับสนุนให้มีการ
พัฒนากลุ่มข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถประสบการณ์
การท างานเพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าแก่บุคคลนั้นนั้นและถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุ่นใหม่
ต่อไป 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการเสริมสร้างข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดด้านความเชี่ยวชาญ/ความถนัดของข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจความเชี่ยวชาญ/ความถนัดของข้าราชการ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสมรรถนะสูงในแต่ละด้าน 
ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ร่วมกันในด้านต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานเสนอกรม 
 
การรายงาน ติดตามประเมินผล 
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลต่อผู้บังคับบัญชารายปี 
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2.2.1.4 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย  

 
มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 2.1 มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ

ก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 2.1.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง

มาตรการส าหรับข้าราชการที่มีสมรรถนะสูง 
ค าอธิบายโครงการ  ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง 

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ โดย
อ้างถึงหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 15 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ซึ่งได้
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้นและระดับสูง ว่า
จะต้องมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการตามที่ ก.พ. 
ก าหนด ก.พ. จึงก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับประเภทอ านวยการ ดังนี้ 
1) ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่าง
สายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่  หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสามอย่าง โดยมี
ระยะเวลาปฏิบัติราชการอย่างละไม่น้อยกว่าสองปี โดยอาจเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ หรือต่างลักษณะงาน รวมกันก็ได้ แต่ถ้า
เป็นกรณีที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ 
หรือต่างลักษณะงานในเวลาเดียวกัน ให้นับได้เพียงอย่างเดียว 
2) ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะก าหนดจ านวนหรือระยะเวลาในการมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการมากกว่าขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ตาม 1. ให้น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน 
3) กรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายให้ อ.ก.พ. กระทรวงมี
อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวทุกกรณี 
4) แนวทางในการบังคับใช้ให้น าประสบการณ์ในงานที่หลากหลายมาใช้บังคับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
     4 .1  ในปี งบประมาณ  พ .ศ. 2562 และปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ค าว่า 
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ให้หมายถึง ประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่าง
สายงาน ต่างหน่วยงาน ต่างพ้ืนที่ หรือต่างลักษณะงาน ไม่น้อยกว่าสองอย่าง อย่างละไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีก็ได้ 

4.2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ค าว่า “ประสบการณ์ในงานที่
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หลากหลาย” ให้เป็นไปตามข้อ 1) 
5) ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับหรือเคยได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการมาแล้ว ก่อนวันที่ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามหนังสือฉบับนี้ใช้บังคับ
ตาม 4) ให้ถือว่าผู้นั้นมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามหนังสือฉบับนี้ 
     จากข้อก าหนดดังกล่าว กรมจึงต้องจัดท าความหมายของประสบการณ์ในงานที่
หลากหลายของทั้ง 4 กรณี เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา และต้องสนับสนุนให้มีการ
หมุนเวียนงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในงานให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.ก าหนด 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สายงาน หน่วยงาน พ้ืนที่ และลักษณะงาน เพ่ือก าหนดความหมาย 
ขั้นตอนที่ 2 สรุปความหมายของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายทั้ง 4 กรณีเสนอ อ.ก.พ.กรมพิจารณาเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอรายละเอียดให้ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ให้ข้าราชการทราบทางช่องทางต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 5 ส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนงานทั้งภายในและภายนอกกอง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงรายปี 
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3.1.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.1 มีการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 3.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ค าอธิยายโครงการ  ระบบราชการ 4 .0 ก าหนดให้ภาคราชการการปรับตั วสู่ การเป็นดิจิตั ล 
(Digitization/Digitalization) อันเป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและ
ประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing อุปกรณ์ประเภท smart phone และ 
collaboration tool ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง real time ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ การให้บริการของท าราชการที่
จะต้องด าเนินการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องท า ได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัยและประหยัด แต่เนื่องจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรมประมง 
(DPIS) ยังไม่ครบถ้วน ยังไม่เป็นปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ได้น้อย ดังนั้น จึงต้องการ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีผลงานด้านระบบการจัดท าฐานข้อมูลที่ได้รับรางวัล 
การดูงานนอกสถานที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยัง
เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้ าซากจ าเจของงานประจ าที่ท าอยู่ไปสู่การพบเห็น
สิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการศึกษาดูงาน
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ดังกล่าวแล้ว โครงการนี้ยังรวมถึงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกัน 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่และศูนย์สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารจัดประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน มีการ

วางแผนและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่จะได้รับ มีการติดต่อ
ประสานงานล่วงหน้า 

ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่จัดท าโครงการฯและเสนอกรมประมงเพ่ืออนุมัติ 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่และศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารเดินทางไปศึกษาดูงานตามวันเวลาที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่และศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารสรุปผลการศึกษาดูงาน 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่และศูนย์สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารจัดท าข้อเสนอการเพ่ือจัดท าระบบการเชื่อมโยง

ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรมประมง (DPIS) 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุกรายไตรมาส 
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3.2.1.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS ให้ถูกต้อง ทันสมัย 

 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.2 มีการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 3.2.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร 
ค าอธิยายโครงการ  ระบบราชการ 4 .0 ก าหนดให้ภาคราชการการปรับตั วสู่ การเป็นดิจิตั ล 

(Digitization/Digitalization) อันเป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและ
ประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing อุปกรณ์ประเภท smart phone และ 
collaboration tool ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง real time ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ การให้บริการของท าราชการที่
จะต้องด าเนินการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องท า ได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัยและประหยัด แต่เนื่องจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลของกรมประมง 
(DPIS) ยังไม่ครบถ้วน ยังไม่เป็นปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ได้น้อย และผู้มีหน้าที่ในการ
ปรับปรุงข้อมูลได้ถูกมอบหมายให้ด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบภารกิจนั้น เช่นกลุ่ม
พัฒนาระบบงานและอัตราก าลังรับผิดชอบเพ่ิม แก้ไขข้อมูลกรอบโครงสร้างและ
อัตราก าลัง กลุ่มสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ทบทวนภารกิจการแบ่งงานภายในกองการเจ้าหน้าที่และทบทวนปัญหาอุปสรรค 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินการ  
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุกรายไตรมาส 
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3.3.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.3 มีการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 3.3.1 ระดับความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ค าอธิยายโครงการ  ระบบราชการ 4 .0 ก าหนดให้ภาคราชการการปรับตั วสู่ การเป็นดิจิตั ล 

(Digitization/Digitalization) อันเป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและ
ประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing อุปกรณ์ประเภท smart phone และ 
collaboration tool ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง real time ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ การให้บริการของท าราชการที่
จะต้องด าเนินการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องท า ได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัยและประหยัด การน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการด าเนินงานลด
ปริมาณผู้ด าเนินงาน ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีระเบียบมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการด าเนินการได้ สร้าง
ความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้  ลดปริมาณเอกสาร ลดขั้นตอนใน
ระหว่างการด าเนินการได้มาก ประหยัดเนื้อท่ีจัดเก็บเอกสาร   

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ทบทวนภารกิจการแบ่งงานภายในกองการเจ้าหน้าที่และทบทวนปัญหาอุปสรรค 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินการ  
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุกรายไตรมาส 
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3.4.1.1 การใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมีคุ้มค่า 

 
มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 3.4 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายกิจกรรมด้านบุคลากร เหมาะสม สะท้อนผลผลิต เกิดความ

คุ้มค่า 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 3.4.1 ระดับความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมีความ

คุ้มค่า 
ค าอธิยายโครงการ  ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญ ได้แก่บุคลากรและงบประมาณโดยเฉพาะ

งบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการฝึกอบรมนั้นมักจะไม่เพียงพอ 
กรมประมงจึงต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะลดต้นทุนการบริหาร โดยเฉพาะต้นทุน
ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR Cost Control) หรือไม่ก็ต้องพยายามท าให้
ก าลังคนในองค์กรสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรมากข้ึน (HR Value 
Creation) หรือบางครั้งอาจจ าเป็นต้องด าเนินกลยุทธ์ทั้งสองไปพร้อมๆกัน จึง
กล่าวได้ว่า ความคุ้มค่าในการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมในเรื่องของการให้
ความส าคัญต่อต้นทุนการบริหารหรือการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล กับมูลค่าของ
ผลที่ได้รับจากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจ าเป็นต้องมีนโยบายในการ
ประเมินความคุ้มค่ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  การจัดวางระบบและ
กระบวนการบริหารมาตรฐานคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล การก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานและดัชนีวัด การค านวณและวัดความคุ้มค่า และการตรวจ
ประเมินเพ่ือการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของกรมประมงลดลง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของใช้จ่ายกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของกรมประมงในปีที่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของใช้จ่ายกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร

ของกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 3 แจ้งหน่วยงานให้รายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่เกิดขึ้นหลักเกณฑ์แนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ของใช้จ่ายกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรของกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 4 น าค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของใช้จ่ายกิจกรรมใน

การพัฒนาบุคลากรของกรมประมงในปีที่ผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการด าเนินการเสนอต่อกรมประมง 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
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กองคลังจัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงรายปี 
 
 
 
 

4.1.1.1  โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประมงภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี 2561 – 2564 
 

มิติที่ 3 : ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1 มีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎระเบียบ การวิจัย 

สร้างสรรค์นวัตกรรม และเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 4.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้าน

กฎระเบียบ การวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และเครือข่าย 
ค าอธิบายโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประมงที่มีแผนด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี 2561 – 2564 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นมืออาชีพด้าน
การประมง เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละของโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประมงภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนค าสั่งคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ และยุทธศาสตร์พัฒนาฯ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้แทนทุกหน่วยงานเพื่อจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ฯ และร่างยุทธศาสตร์

พัฒนาฯ 
ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานฯ พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์และร่างยุทธศาสตร์พัฒนาฯ 
ขั้นตอนที่ 5 เสนอร่างแผนกลยุทธ์ฯและร่างยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ที่ผ่านความเห็นชอบและรายงานผลให้กองการ

เจ้าหน้าที่ตามก าหนดระยะเวลา 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
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กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประมงภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมประมง ปี 
2561 – 2564 เสนอกรมประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.1.2  โครงการคัดเลือกนวัตกรรมดีเด่นของกรมประมง เพื่อเสนอขอรับรางวัลระดับประเทศ 

 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1 มีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎระเบียบ การวิจัย 

สร้างสรรค์นวัตกรรม และเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 4.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้าน

กฎระเบียบ การวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และเครือข่าย 
ค าอธิยายโครงการ  การพิจารณาจากผลการด าเนินการที่แสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ หรือคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน โดยเจตนารมณ์ของรางวัลเพ่ือให้
หน่วยงานสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ที่สอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์
และความต้องการของประชาชน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1) ต้องเป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการสร้างบริการใหม่ การให้บริการใน
รูปแบบใหม่ สร้างกระบวนงานใหม่ การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ให้
เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการวางระบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการ
ให้บริการ 
2) ต้องเป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี และมีการน าผลงานไปใช้จริงเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการเสนอโครงการเพื่อขอรับรางวัลระดับประเทศ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 1 ชี้แจงหลักเกณฑ์และแจ้งหน่วยงานให้ด าเนินการเสนอโครงการที่เป็นนวัตกรรม 
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณารายละเอียดของโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกโครงการที่เหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขอรับรางวัล 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการคัดเลือกเสนอกรมประมงพิจารณา 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุก 6 เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.1.3 โครงการเสริมสร้างทักษะการท างานเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน 

 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.1 มีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎระเบียบ การวิจัย 

สร้างสรรค์นวัตกรรม และเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 4.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้าน

กฎระเบียบ การวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และเครือข่าย 
ค าอธิบายโครงการ  ระบบราชการ 4.0 ก าหนดให้ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานให้สามารถ

บูรณาการเชื่อมโยงการท างานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ตั้งต้นจนจบ รวมทั้งใช้
ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกันฉะนั้น ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0  จะต้องท างานในลักษณะของเครือข่ายและต้องพัฒนาไปสู่ระดับของ
การลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกั นด้วย การสร้าง 
“เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนางานโดยการเปิดโอกาสให้บุคคล
และองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับ
บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้
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ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิด
ประตูสู่โลกภายนอก 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างทักษะการท างานเพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวมหน่วยงาน และ

ยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก 
ขั้นตอนที่ 2 ทุกหน่วยงานจัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ  อย่าง

สม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
ขั้นตอนที่ 3 ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน  ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของเครือข่าย มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของเครือข่ายเพ่ือให้สมาชิกเข้าถึง 
ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท า

หน้าที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย 
ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานรายงานผล ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการมายังกองการเจ้าหน้าที่ 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงทุก 6 เดือน  
 
 
 

 
 

4.2.1.1 การส ารวจความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 4.2.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ค าอธิยายโครงการ  ส านักงาน ก.พ. ได้ พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ งาน (Performance 
Management) หรือที่เราๆเรียกกันติดปากว่าระบบ PM ขึ้นเพ่ือให้ระบบนี้เป็น
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เครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรระบบ PM ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่จากแนวคิดการปฏิรูประบบ
ราชการ 4.0 เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ภาคราชการ
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชน
จะได้อะไร กรมประมงจึงจ าเป็นที่ปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกันด้วย 

ตัวช้ีวัดโครงการ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบออนไลน์ 
ขั้นตอนที่ 2 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแสดงความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (Performance Management) ด้วยระบบออนไลน์ 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ ประมวลผลการส ารวจความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจ 
ขั้นตอนที่ 5 เสนอผลการส ารวจความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคต่อกรมประมงและคณะท างานระดับกรม

พิจารณา 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่รายงานผลส ารวจเพื่อปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 

 

 

 

4.2.1.2 การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
มิติที่ 3 : ประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา



29 
 

ทรัพยากรบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 4.2 มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 4.2.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ค าอธิยายโครงการ  ส านักงาน ก.พ. ได้ พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ งาน (Performance 
Management) หรือที่เราๆเรียกกันติดปากว่าระบบ PM ขึ้นเพ่ือให้ระบบนี้เป็น
เครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรระบบ PM ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่จากแนวคิดการปฏิรูประบบ
ราชการ 4.0 เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ภาคราชการ
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า  โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า 
ประชาชนจะได้อะไร กรมประมงจึงจ าเป็นที่ปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกันด้วย 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ปรับปรุงคณะท างานจัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอผลการส ารวจความคิดเห็นและประเด็นการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้

คณะท างานพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามติคณะท างาน 
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เสนอกรมพิจารณา 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ที่กรมประมงให้ความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.2.1.1 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

 
มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 5.2.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ค าอธิยายโครงการ  การบริหารจัดการองค์กรไปสู่เป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ กระบวนการสรรหา 

บรรจุ และแต่งตั้งเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ การบริหารภาครัฐ มีกฎหมาย 
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนดหลักการทั่วไปการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
ภาครัฐจะยึดหลักยึดระบบคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความ
เป็นธรรม ประโยชน์ของทางราชการ มีความเป็นกลางทางการเมือง ตลอดจนมี
กระจายอ านาจให้ส่วนราชการมีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ส่งเสริมคนที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีผลงาน ได้ก้าวหน้าเร็ว เตรียมคน และ
ส่งเสริมคนให้เลือกก้าวเดิน ตลอดจนส่งเสริมให้สับเปลี่ยนหมุนเวียน เพ่ือการ
พัฒนา โดยการใช้อ านาจในสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรมและชอบธรรม 

ตัวช้ีวัดโครงการ จ านวนเรื่องท่ีเกี่ยวกับกระบวนงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งของกรมประมงที่
ได้รับการปรับปรุง พัฒนา และน าไปใช้ในทางปฏิบัติ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนของส านักงาน ก.พ. และของกรมประมงที่เก่ียวข้องกับการสรร

หา บรรจุ และแต่งตั้ง 
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินที่เก่ียวข้องกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งของ

ส่วนราชการอ่ืนกับการด าเนินการของกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 3 สรุปข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ของส านักงาน ก.พ. และ

ของกรมประมงท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งของ
กรมประมง 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้บริหารพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งของกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอกรมประมงรายปี  
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5.2.1.2 การปรับปรุงระบบการประเมินผลงานเพื่อย้าย/เลื่อนระดับ 
 

มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ค าอธิยายโครงการ  ความก้าวหน้าในอาชีพราชการเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งในการท างาน มี

ความส าคัญทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและองค์การเนื่องจากความก้าวหน้าในอาชีพมี
ความสัมพันธ์กับรายได้สถานะทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
โอกาสความก้าวหน้าในองค์การ จึงเป็นปัจจัยจูงใจผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ข้าราชการบางท่านอาจขวัญก าลังใจถดถอย เกิด
ความท้อแท้ ขาดการเสียสละทุ่มเทในการท างานทั้งภารกิจประจ าและเร่งด่วน 
เพราะเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่งผลให้ข้าราชการบางรายมีการ
โอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน หรือลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ จึงมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน ในขณะที่ข้าราชการบางรายอยู่ในต าแหน่งที่สามารถส่งผลงาน
ประเมินเพ่ือเลื่อนระดับได้ แต่ก็ยังไม่จัดท าหรือจัดส่งผลงานเข้ารับการประเมินจึง
เป็นปัญหาหนึ่งในการบริหารอัตราก าลัง ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กรมประมง
ก าหนดอาจต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้ตอบสนองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วย 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมินผลงานเพ่ือย้าย/เลื่อนระดับ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ทบทวนหลักเกณฑ์ของส านักงาน กพ.และประกาศ อ.ก.พ กรมประมงที่เกี่ยวข้องกับ

การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนระดับ 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาอุปสรรค และทิศทางที่ เหมาะสมในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าทีน าปัญหาอุปสรรค และทิศทางที่เหมาะสมในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผล

งานเพ่ือเลื่อนระดับมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ของส านักงาน กพ.และประกาศ อ.ก.พ กรม
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ประมง 
ทุกหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่น าข้อสรุปและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหาร และ อกพ.กรมประมง 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ข้อสั่งการผู้บริหาร หรือ อกพ.กรมประมง 
 

การรายงาน ติดตามประเมินผล   
กองการเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ อ.ก.พ กรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

5.2.1.3 โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 

มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ค าอธิยายโครงการ  ระบบราชการ 4.0 ก าหนดให้ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นระบบราชการไทย
จะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท าความคิด (mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ  
เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วย
ท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ดังนั้นการสร้างความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนา
บุคลากรจะท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และร่วมกันขับเคลื่อนให้กรมประมงบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ทบทวน นโยบาย หลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.และประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง 

ปัญหาอุปสรรค ที่เก่ียวข้องกับบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดประเด็นความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ต้องท าความเข้าใจกับ

บุคลากร 
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ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดวิธีการ และจัดท าสื่อที่เหมาะสมเพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าทีเ่ผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล 
 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

กองการเจ้าหน้าที่จัดท าประเด็นและเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร 

 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการ/แนวทางส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ ระดับความส าเร็จตามมาตรการ/แนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ค าอธิยายโครงการ  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนาประเทศ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการงานจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ต้องส่งเสริมให้มีการท างานอย่างมีคุณภาพและมี สุขภาวะ
ที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยเน้นความส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่มี
อยู่ให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับกับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม คุณภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะการท างานที่ตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของบุคคล การที่องค์กรประสบความส าเร็จสามารถ
วัดได้จากเกณฑ์ชี้วัดได้ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการท างานร่วมกัน 
สิทธิส่วนบุคคล จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม และการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อมาตรการแนวทางส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 



34 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลของกรมประมง และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับคุณภาพชีวิตของบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมประมง (online) 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าจัดท าสรุปผลการส ารวจ และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
กรมประมงต่อกรมประมง คณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง 

ขั้นตอนที่ 5 กรมประมง หรือคณะกรรมการสวัสดิการกรมประมง ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ และก าหนด
มาตรการ แนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

กองการเจ้าหน้าจัดท าสรุปผลการส ารวจ และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลกรมประมงให้

แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 และหน่วยงานเสนอแนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

 

 

 

6.2.1.1 การส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง (online) 

 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.2 มีการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 6.2.1 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

ค าอธิยายโครงการ  ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่ งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของ
บุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน พฤติกรรมการลาออกของบุคลากร เพราะ
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับ
องค์การนานกว่าและเต็มใจทีจะท างานอย่างเต็มความรู้  ความสามารถมากกว่า
บุคลากรทีมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า ดังนั้นความผูกพันของบุคลากรที่ มี
ต่อองค์การจึงเปรียบเสมือนกุญแจส าคัญดอกหนึ่งในการรักษาบุคลากรทีมีความ
เต็มใจในการทุ่มเทความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับองค์การได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมประมงก่อนที่



35 
 

จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 กองการเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลของกรมประมง และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับความผูกพันของบุคคล 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ท าการส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมประมง(online) 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 กองการเจ้าหน้าจัดท าสรุปผลการส ารวจ และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางสร้างความผูกพันของบุคลากร
กรมประมง 

ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ผลการส ารวจ และทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าร่างแผนเพ่ือก าหนดแนวทางสร้างความผูกพันของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

กองการเจ้าหน้าจัดท าสรุปผลการส ารวจ และจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมประมง

ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 และหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

6.2.2.1 โครงการสนับสนุนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
 

มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 6.2 มีการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ 6.2.1 ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 

ค าอธิยายโครงการ  ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของ
บุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงาน พฤติกรรมการลาออกของบุคลากร เพราะ
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับ
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องค์การนานกว่าและเต็มใจทีจะท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถมากกว่า
บุคลากรทีมีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า ดังนั้นความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์การจึงเปรียบเสมือนกุญแจส าคัญดอกหนึ่งในการรักษาบุคลากรทีมีความ
เต็มใจในการทุ่มเทความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับองค์การได้ ดังนั้นเมื่อมีผลการ
ส ารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อกรมประมงแล้วจะต้องน าประเด็นจากผล
การส ารวจมาจัดท าแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับผลการส ารวจ 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการสนับสนุนให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดท าร่างแผนงาน โครงการเพ่ือก าหนดแนวทางสร้างความผูกพันของบุคลากรใน

หน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเหมาะสมของร่างแผนงาน โครงการ เพ่ือก าหนดแนวทางสร้างความ

ผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่เสนอแผนงาน โครงการเพื่อก าหนดแนวทางสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน 

ต่อกรมประมง 
ขั้นตอนที่ 4 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนงาน โครงการเพื่อก าหนดแนวทางสร้างความผูกพันของบุคลากรใน

หน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 5 กองการเจ้าหน้าที่เสนอสรุปผลการติดตาม ประเมินผล พร้อมปัญหาอุปสรรค ต่อกรมประมง 

 
การรายงาน ติดตามประเมินผล   

กองการเจ้าหน้าที่เสนอสรุปผลการติดตาม ประเมินผล พร้อมปัญหาอุปสรรค ต่อกรมประมงทุก 6 เดือน 

 


