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บทน ำ

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ
ครม. เห็นชอบใหจ้ ำแนกแผนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
แผนระดบัท่ี 1 คือ ยุทธศำสตรช์ำติ 
แผนระดบัท่ี 2 ประกอบดว้ย แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ แผนกำรปฏิรปูประเทศ 
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ และนโยบำยแผนระดบัชำติว่ำดว้ยควำมมัน่คง
แห่งชำติ
แผนระดบัท่ี 3 คือ แผนท่ีจดัท ำข้ึนเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดบัท่ี 1 และ
แผนระดบัท่ี 2 เช่น แผนปฏิบติักำรดำ้น... แผนปฏิบติัรำชกำรของส่วนรำชกำรระยะ 5 ปี 
และรำยปี



พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรบำ้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2562 

จดัท ำกำรศึกษำกำรจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรกองตรวจรำชกำร กรมประมง ระยะ 
3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) เพ่ือใหเ้ป็นแนวทำงในกำรสนบัสนุนกำรปฏิบติังำน
ของผูต้รวจรำชกำรกรมประมงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

แผนปฏิบติัรำชกำรกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 



วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ
1. เพ่ือท ำกำรศึกษำจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรของกองตรวจรำชกำร กรมประมง 

ระยะ 3 ปี ใชเ้ป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำน
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบติัรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีกองตรวจรำชกำร 

กรมประมงใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัรำชกำรกรมประมง ระยะ 3 ปี

ขอบเขตของกำรศึกษำ
ศึกษำจำกเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในดำ้นแผนยุทธศำสตรช์ำติ

แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม แผนแม่บทภำยใตแ้ผนยุทธศำสตรช์ำติ 
แผนควำมมัน่คง รำยงำนกำรศึกษำ รำยงำนกำรวิจยั ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรระหว่ำง เดือน มีนำคม - พฤษภำคม 2563



ระเบียบวิธีกำรศึกษำ
กำรศึกษำรำยงำนฉบบัน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงคณุภำพ ดว้ยกำรศึกษำจำกเอกสำร     
ทติุยภูมิ จำก ขอ้มูลหลำกหลำยแหล่ง โดยเน้ือหำมีกำรเช่ือมดยงใหส้อดคลอ้งกบั
ประเด็นยุทธศำสตรช์ำติ ระยะ 20 ปี แผนปฏิบติัรำชกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบติัรำชกำรกรมประมง ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) และมีกำรวิเครำะหโ์ดย ใช ้ SWOT Analysis สถำนกำรณ์
ภำยนอก และภำยใน ดำ้นต่ำง ๆ ของกองตรวจรำชกำร กรมประมง และแนวโนม้กำร
เปล่ียนแปลงของสภำพแวดลอ้มทัง้ในระดบัจุลภำคและมหภำค  แลว้น ำวิเครำะหโ์ดย
ใช ้TOWS Martrix เสนอจดัท ำเป็นแผนปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำน 



ขอ้จ ำกดัของกำรศึกษำ
ขอ้จ ำกดัของกำรศึกษำน้ี มีระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูลจ ำกดั ช่วงเดือน เมษำยน -
พฤษภำคม 2563 และเป็นเอกสำรงำนรำยบคุคลซ่ึงเป็นวิจำรณญำณ ของผูวิ้จยัในกำร
วิเครำะหต์ำมหลกักำรและเสนอแนะตำมควำมเห็น 

ประโยชนท่ี์คำดว่ำจะไดร้บั
1. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำรกองตรวจรำชกำร กรมประมง
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 

2. ไดข้อ้มูลเพ่ือเสนอต่อผูบ้ริหำรใชป้ระกอบกำรตดัสินจดัท ำแผนปฏิบติัรำชกำร
ของหน่วยงำนกองตรวจรำชกำร กรมประมง



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์

กองตรวจรำชกำร



วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ : กรมประมง  
เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

พันธกิจของส่วนราชการ : 
1.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร
2.พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3.บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
4.พัฒนาการวิจัยเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5.ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบคุคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พรอ้มปฏบิตังิาน

เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง



เป้ำประสงค์
1. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และสรำ้งควำมมัน่คง มัง่คัง่ ใหก้บัเกษตรกรอย่ำงยัง่ยืน
2. พฒันำคณุภำพสินคำ้ประมงใหมี้มำตรฐำนเพ่ือสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
3. บริหำรจดักำรทรพัยำกรประมงใหมี้ควำมอุดมสมบรูณแ์ละคงควำมสมดลุ

ของโครงสรำ้ง
4. พฒันำบคุลำกรและกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพขององคก์ร



โครงสร้างกองตรวจราชการ กรมประมง

กองตรวจราชการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มสนับสนุนและประสาน

การตรวจราชการ
กลุ่มแผนและตดิตามประเมินผลการ

ตรวจราชการ



แผนปฏบิัตริาชการกรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

เป้าหมาย  
(1) สินค้าประมงมีมูลค่าเพิ่มขึน้  
(2) การท าประมงของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(3) ศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึน้ 
(4) สินค้าประมงและผลิตภณัฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึน้ 
(5) ผลผลิตด้านการประมงต่อหน่วยของแปลงที่เพิ่มขึน้ 
(6) บุคลากรของกรมประมงยดึค่านิยมในการท างานเพื่อเกษตรกรยดึหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจติส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ



ตวัชีว้ัด  

(1) มูลค่าของสินค้าประมงเพิ่มขึน้ร้อยละ 3

(2) การตรวจตดิตามและเฝ้าระวังการท าการประมงเป็นไปตามมาตรฐาน 

(3) เกษตรกรที่มีรายได้ต ่ากว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

(4) แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจ าเรือ 

ส าหรับต่างด้าว ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย

(5)   ระดับความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมประมง   

(6)   จ านวนคดีทุจริตลดลง



แผนปฏบิัตริาชการของกรมประมงระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 
2. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดบัมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. ด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันภาคเกษตร 
4. ด้านบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่ งยืน 
5. ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ



การวิเคราะห์ SWOT 
กองตรวจราชการกรมประมง

O

S1. โครงสร้างเหมาะสมกับภารกจิของ
หน่วยงาน
S2. มีแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้น
สังกัดชัดเจนทั้งในระดับกระทรวง ระดับกรม
S3. เป้าหมายในการปฏิบัติงานทัง้ในด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการท างาน
เป็นระบบ รองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
S4. ผู้บริหารของกรมประมงให้ความส าคัญ 
และสนับสนุนตอ่การปฏบิัตงิาน
S5. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่น
ปฏิบัติงาน

O1. โอกาสในการขยายการผลิตสินค้าประมง
O2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
O3 การรวมกลุ่มของเกษตรกร ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
O4. กฏหมายการประมงก าหนดกฎเกณฑ์
เพ่ือจัดระเบียบการท าการประมงในประเทศ
ไทยและสอดคล้องกับกฎหมายภายนอก
ประเทศ
O5. ภาครัฐให้ความส าคัญต่อการตรวจ
ราชการก าหนดเป็นมาตรการส าคัญในการ
บริหารราชการแผนดิน

W1.ขาดแผนปฏิบัติราชการระดับกอง เนื่องจาก
เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่ 
W2. กรมประมงมีหน่วยงานระดบักองมากสง่ผล
ให้การสื่อสารขององค์กรขาดความรวดเร็วและไม่
ทั่วถึง และการประสานงานภายในขาดความ
เช่ือมโยง
W3. ขาดบุคลากรด้านการจัดท าแผนงานการ
ตรวจแบบบูรณาการ /การจัดท าแผนงานโครงการ
W4. ขาดการจัดการองค์ความรู้และการ
แลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร

T1. ปัญหาการขาดแคลนด้านแรงงาน ภาวะ
ภัยแล้ง ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ ของ
เกษตรกร
T2. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากปี 2562
T3. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก
T4. ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการ 
ฟื้นตัวของระบบนิเวศ
T5. ด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์กรด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ผลการตรวจราชการ สู่
สังคม และชุมชน ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1. วิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยในดว้ย Mckinney 7 s

2. วิเครำะหส์ภำพแวดลอ้มภำยนอกดว้ย STEEP



กำรประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตรข์ององคก์ร 

การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร พบว่า กองตรวจราชการ กรมประมง อยู่
ในต าแหน่ง  STAR (เอื้อและแข็ง) จึงก าหนดกลยุทธ์ใน “เชิงรุก”
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ยุทธศาสตร์ขององค์กร

วิสัยทศัน์

เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อขับเคล่ือนนโยบายและแผนพัฒนาการ
ประมงไปสู่ผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสทิธิภาพ

พันธกิจ 

1. สนับสนุนการตรวจติดตามการขับเคล่ือนนโยบาย /แผน/ข

อส่ังการของกรมประมง 
2. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ใหสอดรับ

กับนโยบาย/แผนของกรมประมงที่เปล่ียนแปลง
3. สนับสนุนและประสานความรวมมือดานการตรวจราชการ

กับหนวยงานที่เก่ียวของ

เป้าประสงค์

1. การตรวจราชการเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิผลของการสนับสนุนการตรวจราชการเปนไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด 
3. เกิดการบูรณาการรวมกันของทุกภาคสวนในการสนับสนุนการตรวจ

ตดิตามการขับเคล่ือน นโยบาย/แผนของรัฐบาลและกรมประมง

END



แผนปฏิบัตริาชการกองตรวจราชการ กรมประมง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบงาน
สนับสนับสนุนการตรวจราชการ

ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
พร้อมรับการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
1.พัฒนาระบบการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
2.ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากงานสนับสนุน
การตรวจราชการ และมีประสิทธิผล

แนวทางพฒันา
1.ปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ให้เหมาะสมต่อ

การทาํงานสนับสนุนการตรวจราชการ

2 ปรับปรุงสถานที่  และสภาพแวดล้อมในที่

ทาํงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน
3 ปรับปรุงวธีิการส่ือสารให้รวดเร็ว เพื่อการ
ปฏิบัตงิานที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้นํามาใช้ปฏิบัตงิาน
ตรวจราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ รวดเร็ว
โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการแปลง
ข้อมูล
2.ปรับปรุงกระบวนการของระบบงานให้ทันสมัย 
และปลอดภยั

แนวทางพัฒนา

1.พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถ

นํามาใช้ได้ทันที
2.จัดหาและสนับสนุนคอมพวิเตอร์ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัตงิาน

3.พัฒนาการรักษาความปลอดภยัของระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย 
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความ
ชาํนาญในการทาํงาน
2.เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตงิานได้อย่างเตม็ที่ 
และมุ่งไปสู่ความสาํเร็จ
3. เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคตขิองบุคลากรทุก
ระดับให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน

แนวทางพัฒนา

1.สร้างเสริมทักษะการทํางานแบบบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน
2.ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ และระบบการจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองให้ทนัเทคโนโลยี

3.เสริมสร้างทัศนคติ และปลูกฝังการปฏิบัติงาน

แบบ Service Mind

WAY



มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก)

1.พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล

2.จัดหาและสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

3.พัฒนาการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

4.เสริมสร้างความเข้าใจแนวทาง การตรวจราชการประจ าปี

1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพระบบงานสนับสนับสนุน

การตรวจราชการ



มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก)

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ

2.จัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ

3.จัดหาอุปกรณ์สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

4.จัดเตรียมระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส



มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก)

1.ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อบูรณาการปฏิบัติงาน

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

3. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับ

การปฏิบัติงาน

3. กิจกรรมปองกันการทุจริต



ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์

1.สรางความเขาใจในเป้าหมาย และวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ 
กรมประมงแกบุคลากรในสังกัดกองตรวจราชการกรมประมง ใหรับทราบ และตระหนักถึงความส าคญั
ของการขับเคลือ่นแผนไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกันตามยุทธศาสตรที่
ก าหนดไว

2.มอบหมายงานใหแตละกลุม/ฝายในการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติราชการกองตรวจราชการ และถา
ยทอดเป้าหมายในแต่ละแผนใหแ้ต่ละกลมุ/ฝาย พร้อมก าหนดเปนตัวชี้วัดในระดับบุคคล เพื่อให
บุคลากรในหนวยงานไดด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใหบรรลตุามเปาหมายที่ก าหนดไว้

3. ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อใหการน าแผนไปสกูารปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายที่ก าหนด 



Thank You


