
การวิเคราะห์ SWOT 
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส 
- ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใน

ปี 2558  
- จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ี

เหมาะสม ในการ ศึกษาหาคว ามรู้ ด้ าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

- นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานของ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

- ความก้ าวหน้ าในระบบสารสนเทศเป็น
ช่องทางในการพัฒนาเทคโนโลยีในการเข้าชม
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

จุดแข็ง 
- เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้าน

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ีส าคัญของ
ประเทศ 

- เป็นสถาน ท่ี ท่ีมีข้อมูลจากการศึกษาวิ จัย
น่าเช่ือถือในระดับประเทศและระดับสากล 

- สถานท่ีต้ังอยู่ติดชายทะเลท่ีมีคุณภาพน้ าท่ีดี
เหมาะสมต่อการเล้ียงสัตว์น้ า 

- เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
ของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

- เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

- เปิดให้บริการทุกวัน 
อุปสรรค 

- จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลายรูปแบบ
ท าให้มีการแข่งขันในการเข้าเย่ียมชมสูง 

- สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนมีสภาพฝนตกและ
ลมแรง เป็นอุปสรรคในการเดินทางของผู้เข้า
มาเย่ียมชม 

- การบริการสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตท่ีมาถึง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ภูเก็ต มีน้อยมาก ไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ 

 

จุดอ่อน 
- บุคลากรมี สมรรถนะไม่ เพี ย งพอในการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่งมีความทันสมัยและมี
การพัฒนามากขึ้น เช่นด้านสารสนเทศ ด้าน
การจัดแสดงสัตว์น้ าและนิทรรศการ ด้าน
การตลาด เป็นต้น 

- การเปิดให้บริการทุกวัน ท าให้การรักษาบ ารุง
อุปกรณ์และสถานท่ี ท าได้ไม่เพียงพอ 

- สถานท่ีและอุปกรณ์เปิดให้บริการเป็นระยะ
เวลานานจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรักษาสูง  

- เป็นองค์การของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ท่ีเคร่งครัด ท าให้มีข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ 

- สถานท่ีต้ังอยู่ห่างไกลตัวเมือง ท าให้ไม่สะดวก
ในการเดินทางเข้าเย่ียมชม 
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ตารางแสดงตัวชี้วัด 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 
๑. จัดแสดงสัตว์น้ าและนิทรรศการท่ีน่าสนใจ 

 
๑. จ านวนชนิดพันธุ์สัตว์น้ าและนิทรรศการท่ีน ามาจัดแสดงให้ความรู้  
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
๒. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมุ่งเน้น

รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 

 
๑. จ านวนองค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ทุกช่องทาง 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
3. เร่งรัดให้มีการบริการท่ีดี 

 
1. จ านวนผู้ใช้บริการทุกช่องทาง 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ โดยจัดแสดงสัตว์น้ า และนิทรรศการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

ผลลัพธ์ / ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

ผลลัพธ ์  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาองค์
ความรู้ 

  
 
 

กลยุทธ์ที ่๑ 
พัฒนารูปแบบการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 

 
 
 

 
๑. จ านวนชนิดพันธุ์สัตว์น้ าท่ีจัดแสดง 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 

 

 
กิจกรรมหลัก (แผนงาน/โครงการ) 
1. การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหายากหรือส าคัญแบบหมุนเวียน 
2. งานปรับปรุงป้ายช่ือสัตว์น้ าท่ีจัดแสดง 
3. โครงการตกแต่งหน้าตู้จัดแสดงสัตว์น้ า 
 
กิจกรรมรอง 
1. งานให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้ าและนิทรรศการท่ีส าคัญผ่าเว็บไซต์ 
2. โครงการดูฟรีมีความรู้ส าหรับสถานศึกษา 
 
กิจกรรมเสริม 
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
2. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายส่ือความหมาย 
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ผลลัพธ์ / ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

กลยุทธ์ที ่2 
พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของการจัด
นิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลลัพธ์ / ผลผลิต 

 
๑. จ านวนเรื่องนิทรรศการท่ีด าเนินการ

เผยแพร่ โดยมีเนื้อและรูปแบบท่ีทันสมัย 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
กิจกรรมหลัก 
๑. งานพัฒนาและปรับปรุงการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ท่ีทันสมัย 

และเป็นปัจจุบัน 
๒. งานให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้ าและนิทรรศการท่ีส าคัญผ่าน

เว็บไซต์ 
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และนิทรรศการบริเวณเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ 
 

กิจกรรมรอง 
1. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายส่ือความหมาย 
2. โครงการดูฟรีมีความรู้ส าหรับสถานศึกษา 
 
กิจกรรมเสริม 
1. การขอใช้วิทยากรน าชมผ่านเว็บไซต์ 
2. โครงการเพิ่มจุดถ่ายภาพ 
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กลยุทธ์ที ่๓  
ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย 
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือกลุ่มบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. จ านวนครั้งของการจัดนิทรรศการร่วมกับ  
    หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ นอกสถานท่ี 
2. จ านวนครั้งของการจัดนิทรรศการท่ีมี

บุคคลภายนอกเข้าร่วม 
3. ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมหลัก 
๑. งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของประเทศ 
๒. โครงการแลกเปล่ียนการจัดแสดงนิทรรศการนอกสถานท่ี 
๓. โครงการดูฟรีมีความรู้ส าหรับสถานศึกษา 

 
กิจกรรมรอง 
1. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 

 
กิจกรรมเสริม 
1. โครงการดูฟรีมีความรู้ส าหรับสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

ผลลัพธ์ / ผลผลิต ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

ผลลัพธ ์
รายได้และประสิทธิภาพการให้บริการท่ีเพิ่ม
มากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการตลาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจัดหารายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ / ผลผลิต 

 
 
 

1.ร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
 
 

กิจกรรมหลัก 
1. งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 
2. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ 
 
กิจกรรมรอง 
1. งานให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้ าและนิทรรศการท่ีส าคัญผ่าน

เว็บไซต์ 
 

กิจกรรมเสริม 
1. โครงการการเพิ่มจุดถ่ายภาพ 

 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรม/แผน/โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของการให้บริการ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการท่ีเพิ่มขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 
๑. งานการให้บริการวิทยากรน าชม 
๒. งานปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
๓. โครงการขอใช้วิทยากรน าชมผ่านเว็บไซต์ 
๔. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 
๕. โครงการจัดฝึกอบรมการให้บริการเป็นเลิศ 
๖. โครงการการเพิ่มจุดถ่ายภาพ 
๗. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายส่ือความหมาย 

 
กิจกรรมรอง 
1. โครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 
2. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ 
 
กิจกรรมเสริม 
1. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 
2. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
3. โครงการฝึกอบรมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผลลัพธ์ / ผลผลิต 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

ผลลัพธ ์
ผู้ได้รับบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
ส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. จ านวนครั้งของกิจกรรมท่ีสนับสนุน  

  หรือส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการท่ี
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมหลัก 
๑. งานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
๒. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 
๓. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ 
๔. โครงการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก 
๕. โครงการฝึกอบรมด้านทักษะต่างประเทศ 
๖. โครงการเสริมสร้างก าลังใจ ท าดี มีรางวัล 
 
กิจกรรมรอง 
1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ 
2. โครงการจัดฝึกอบรมการให้บริการเป็นเลิศ 
 
กิจกรรมเสริม 
1. โครงการเพิ่มจุดถ่ายภาพ 
2. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายส่ือความหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีความพร้อมในการให้บริการท่ีดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

ผลลัพธ์ / ผลผลิต 
 

ตัวชี้วัด กิจกรรม/แผน/โครงการ 

ผลลัพธ ์
ผู้ได้รับบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรม 
ส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพขององค์กร
และระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. จ านวนครั้งของกิจกรรมท่ีสนับสนุน  

  หรือส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการท่ี
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมหลัก 
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศ 
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยใช้ระบบสารสนเทศ 
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ 
๔. โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว 
๕. โครงการวิเคราะห์ผลความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละ

ต าแหน่ง 
๖. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 

 

กิจกรรมรอง 
1. โครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 
2. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ 
 

กิจกรรมเสริม 
๑. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ 
๒. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 
๓. โครงการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก 
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ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้ าและนิทรรศการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนารูปแบบการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
 

กิจกรรมหลัก / โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

1. งานจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหายาก    
    หรือส าคัญแบบหมุนเวียน 

จ านวนครั้งของการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ าหายากหรือ
ส าคัญแบบหมุนเวียนในระยะเวลาท่ีก าหนด (4 ครั้ง/ปี) 

120,000 120,000 120,000 นายสุรพงษ ์
บรรจงมณี 

2. งานปรับปรุงป้ายช่ือสัตว์น้ าท่ีจัด
แสดง 

จ านวนป้ายช่ือสัตว์น้ าท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันในระยะเวลาท่ีก าหนด ( 120 ป้าย /ปี) 

125,000 

 

125,000 

 

125,000 

 

 นายอดิศร 
 เจริญวัฒนาพร 

3. งานตกแต่งหน้าตู้จัดแสดงสัตว์น้ า จ านวนตู้จัดแสดงท่ีได้รับการตกแต่งหน้าตู้ใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด  ( 4 ตู้ /ปี) 

50,000 50,000 50,000 นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 
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กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของการจัดนิทรรศการ 
 

กิจกรรมหลัก / โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

5.  1.  งานพัฒนาและปรับปรุงการจัด
นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ท่ี
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
 

จ านวนนิทรรศการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ป ี 10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 

 2. งานการให้บริการองค์ความรู้ของ
สัตว์น้ าและนิทรรศการท่ีส าคัญผ่าน
เว็บไซต์ 
 

การให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้ าและนิทรรศการท่ี
ส าคัญผ่านเว็บไซต์จ านวนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง/ป ี

10,000 10,000 10,000 นายสุรพงษ์  
บรรจงมณี 

 3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
นิทรรศการบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ  
 

จ านวนนิทรรศการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ป ี 10,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย องค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือกลุ่มบุคคล

ที่เก่ียวข้อง 
 

กิจกรรมหลัก / 
โครงการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
1. โครงการส่งเสริม

การจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ
ของประเทศ 

จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม ( 5 ครั้ง/ปี) 

102,100 
 

102,100 
 

102,100 
 

นางชุตินาฎ 
พรหมเนตร 
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1. โครงการ
แลกเปล่ียนการ
จัดแสดง
นิทรรศการนอก
สถานท่ี 

จ านวนครั้งท่ีจัด
นิทรรศการ ( 4 ครั้ง/
ปี) 

80,000 80,000 80,000 นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 

2. โครงการดูฟรีมี
ความรู้ส าหรับ
สถานศึกษา 

ร้อยละของความรู้ท่ี
เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

100,000 100,000 100,000 นางชุตินาฎ 
พรหมเนตร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดหารายได้  
 

กิจกรรมหลัก / 
โครงการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
1. งานเพิ่มช่อง

ทางการ  
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขาย 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 
50,000 คนต่อป ี

250,000 250,000 250,000 นางชุตินาฎ 
พรหมเนตร 

2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการ
ผ่านเว็บไซต์ 

ร้อยละของความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตาม
แผนท่ีก าหนด  

5,000 5,000 5,000 นางเปรมใจ  
ทรงคุณ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการ  
 

กิจกรรมหลัก / โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

1. งานการให้บริการวิทยากรน าชม 
 

ร้อยละของผู้เข้าเย่ียมชมต่อวิทยากรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

10,000 10,000 10,000 นางชุตินาฎ 
พรหมเนตร 

2. งานปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน 

ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

2,000 2,000 2,000 นางสาวพิทยา  
ศรทอง 

3. โครงการขอใช้วิทยากรน าชมผ่าน
เว็บไซต์ 

หน่วยงาน / สถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ ( 50 
หน่วยงาน/ปี) 

2,000 2,000 2,000 นางชุตินาฎ 
พรหมเนตร 
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4. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
งานบริการ 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม ( 1 ครั้ง/ปี) 50,000 50,000 50,000 นางวันดี 
 รัตนบุรี 

5. โครงการจัดฝึกอบรมการ
ให้บริการเป็นเลิศ 

 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม ( 1 ครั้ง/ปี) 35,000 35,000 35,000 นางวันดี 
 รัตนบุรี 

6. โครงการเพิ่มจุดถ่ายภาพ ติดต้ังจุดถ่ายภาพจ านวน 5 ชุด 180,000 180,000 180,000 นายอดิศร 
เจริญวัฒนาพร 

7. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายส่ือ
ความหมาย 

จัดท ารูปแบบท่ีน่าสนใจได้ไม่น้อยกว่า 8 ป้าย  64,000 64,000 64,000 นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี 
 

กิจกรรมหลัก / 
โครงการ 

ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2558 2559 2560 
๑. งานประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

5,000 5,000 5,000 นางสาวราตรี 
สุขสุวรรณ์ 

๒. โครงการจัดส่ง
บุคลากรไป
ปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผ่านการฝึกอบรม โดย
ได้รับความรู้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

  
40,000 

40,000 40,000 
นายสุรพงษ ์
บรรจงมณี 

๓. โครงการศึกษาดู
งานในประเทศ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

80,000 80,000 80,000 
นางสาวราตรี 
สุขสุวรรณ์ 

๔. โครงการจัดส่ง
บุคลากรไป
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรท่ีจัดโดย

ร้อยละบุคลากรท่ีผ่าน
การฝึกอบรม โดยได้รับ
ความรู้ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

65,000 65,000 65,000 
นายสุรพงษ ์
บรรจงมณี 
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หน่วยงาน
ภายนอก 

๕. โครงการฝึกอบรม
ด้านทักษะ
ต่างประเทศ 

 

จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 
( 1 ครั้ง/ปี) 

50,000 50,000 50,000 
นางวันดี 
รัตนบุรี 

๖. โครงการ
เสริมสร้างก าลังใจ 
ท าดี มีรางวัล 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
การคัดเลือก 3 คน / ปี 

62,320 62,320 62,320 นางสาวราตรี 
สุขสุวรรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรและระบบการบริหารจัดการ 

 
กิจกรรมหลัก / 

โครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2558 2559 2560 

๑. โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 นางสาวพิทยา  
ศรทอง 

๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานโดยใช้
ระบบสารสนเทศ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

3,000 3,000 3,000 นางสาวพิทยา  
ศรทอง 

๓. โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้างเว็บไซต์ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

30,000 30,000 30,000 นางสาวพิทยา  
ศรทอง 

๔. โครงการจัดท า
หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา
ลูกจ้างช่ัวคราว 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

5,000 5,000 5,000 นายไผทรัตน์ 
สิงหด์ า 
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๕. การวิเคราะห์
ความเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน
ของแต่ละ
ต าแหน่ง 

 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

5,000 5,000 5,000 นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 

๖. โครงการจัดท า
คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายต่างๆ 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนด 

5,000 5,000 5,000 นายไผทรัตน์ 
สิงห์ด า 
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