แผนระยะยาวสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต
ประจ้าปี พ.ศ. 2561-2563
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลได้เข้ามามีส่วนสาคัญเป็นอย่าง
มาก สาหรับองค์กร และสานักงาน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร และสานักงาน
ให้กับบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และเนื่องจากเว็บไซต์เปรียบเสมือนประตู
หรือช่องทางแรกที่บุคคลภายนอกจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต ดังนั้นรูปแบบ
การเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารจึ ง เป็ น สิ่ งส าคัญ เพื่อ สร้ างความน่ าสนใจให้ กั บเว็บ ไซต์ และยั งบ่ งบอกถึ ง
ภาพลักษณ์ และ ศักยภาพของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต อีกด้วย การบริหารจัดการระบบข้อมูลการ
เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ระบบสารสนเทศมีความสาคัญในการตัดสินใจดาเนินการ จาเป็นต้องมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการและเป็นปัจจุบันทัน
ต่อเวลา จะช่วยให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต มีภารกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยสื่ อสารผ่ านการจัดแสดงสั ตว์น้าและนิทรรศการ การใช้สื่อสารสนเทศในรูปแบบของ
เว็บไซต์เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการสื่อสารเผยแพร่ และประชาสั มพันธุ์องค์ความรู้ดังกล่าวการจัดทา
แผนงานระยะยาวสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพัน ธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นการ
บริหารจัดการทางสารสนเทศในเว็บไซต์ ระบบ Social Network ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้รับบริการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ตให้มีความรวดเร็วและทันสมัย
2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อให้หน่วยงาน ผู้รับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว
3. สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า ภูเก็ต
3.1 ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
การดาเนินงานด้านสารสนเทศของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต ใช้การเช่าระบบ Internet และ
พื้นที่การเก็บข้อมูล (Server) จากผู้ให้บริการภายนอกซึ่งยังมีข้อจากัดในเรื่องความเร็วและการบริหาร

จัดการ นอกจากนั้ นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต ยังให้บริการการเข้าชมสัตว์น้าทางระบบกล้อง CCTV
ซึ่ง ทางานบนระบบ Internet และเชื่อ มต่ อ กั บ เว็ บไซต์ ส ามารถรั บชมออนไลน์ ผ่ า นเว็ บไซต์ ส่ ว น
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ในโครงสร้างของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต ใช้งานผ่า น
ระบบ Local Area Network และ Wi-fi
3.2 ระบบสารสนเทศ
ในปัจจุบันงานสารสนเทศของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต ไม่มี Server ของตนเองใช้การเช่าพื้นที่
จากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อการพัฒนา Website สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต
3.3 ข้อมูล
การปรับ ปรุ งและพัฒ นาข้อมูล เพื่อนาขึ้นเผยแพร่ประชาสั มพันธ์บน Website ดาเนินการโดย
ประสานงานทางนักวิชาการเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือสืบค้นจาก Website และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
3.4 การบริหารจัดการ
3.4.1.จัดการระบบเครือข่ายปรับปรุงข้อมูลเพื่อนาขึ้น Website และบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.4.2.การนาเข้าข้อมูลและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จาเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการ และฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
3.4.3 การกลั่นกรองข้อมูลให้ถูกต้องโดยคณะทางานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต
4. เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง รวดเร็ว และทันสมัย
5. วิธีการด้าเนินงาน
1.) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศ
2.) บริหารจัดการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศเพื่อการรองรับการให้บริการให้เพียงพอและรวดเร็ว
3.) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
4.) ประสานงานเพื่อจัดทาข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมีความถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน
5.) จัดทารายงานสรุปผลการปฎิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาประจาเดือนและไตรมาส
6. ระยะเวลา: ปีงบประมาณ 2561-2563
7. ผู้รับผิดชอบ: นางสาวพิทยา ศรทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
จังหวัดภูเก็ต
การดาเนินงานด้านสารสนเทศของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ตจะให้ความสาคัญในเรื่องการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะการจัด
แสดงสัตว์น้าและนิทรรศการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต ที่มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ดีด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยส่งเสริมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนยุทธศาสตร์เงินทุน หมุนเวียนของสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้าภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้า
และนิทรรศการเข้าบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองค์กร ให้มีความพร้อมที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
9. งาน/โครงการด้านสารสนเทศ
ปีงบประมาณ
งาน/โครงการ

2561

2562

2563

1. งานให้บริการองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์







2. งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
3. งานบริหารจัดการระบบที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียน
4. งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน
5. โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ ร ะบบ
สารสนเทศ



















-





งาน/โครงการ
1. งานให้บริการองค์ความรู้ ผ่าน
สื่อออนไลน์
2. งานบริ ห ารจั ด การระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ตัดสินใจของผู้บริหาร
3. งานบริ ห ารจั ด การระบบที่
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียน
4. งานบริ ห ารจั ด การระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานโดยใช้ระบบสารสนเทศ

ผลผลิต ค่าตัวชีวัด
และค่าเป้าหมาย

งบประมาณ

2561 2562 2563
ให้ บ ริ ก ารองค์ ค วามรู้ ไ ม่ 15,000 5,000 5,000
น้อยกว่า 30 เรื่อง
ผู้บริหารเข้าใช้บริการระบ
สารสนเทศไม่ น้ อ ยกว่ า
12/ปี
ผู้ใช้บริการภายนอกดาวน์
โหลดเอกสารไม่ น้ อ ยกว่ า
250 ครั้ง/ปี
ผู้ใช้บริการขอเข้าชมสถาน
แสดงพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ าไม่ น้ อ ย
กว่า 50 คณะ/ปี
เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
สามารถเข้า มาแชร์ ข้อ มู ล
ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์ Network
20,914
Attached Storage (Nas)
ได้อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี

ผู้รับผิดชอบ
พิทยา
พิทยา
พิทยา
พิทยา
พิทยา

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ้าปีบัญชี 2561 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต
1.แผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจาปีบัญชี 2561 ดาเนินการจัดทาตามแผนระยะยาว
สารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า จังหวัดภูเก็ต ประจาปี พ.ศ. 2561-2563 ประกอบด้วย
กลุ่มและระดับความสาคัญของแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1.1 งาน/โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร
1.1.1 งานบริหารจัดการระบบที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
1.1.2 งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
1.2 งาน/โครงการด้านการให้บริการ
1.2.1 งานให้บริการองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์
1.3 งาน/โครงการด้านเพิ่มประสิทธภาพหรือลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
1.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
1.4 งาน/โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
1.4.1 โครงการระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง รวดเร็ว และทันสมัย
3. ขันตอนการด้าเนินงาน
1. ออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มระบบต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานง่ายและลดขั้นตอนในการทางาน
2. ประสานงานเพื่อจัดทาข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมีความถูกต้อง รวดเร็ว และ
ปัจจุบัน
3.จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาประจาปี

1. งานให้บริการองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์
2. เป้าหมาย
ความพร้อมในการนาเสนอข้อมูลองค์ความรู้ด้านสัตว์น้าและนิทรรศการไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง/ปี
3. ขันตอนการด้าเนินงาน
ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการทางาน
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.รวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้
2.ออกการนาเสนอ
ข้อมูลความรู้
3.นาเสนอข้อมูล
องค์ความรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์
4. จัดทารายงาน
ผล/เสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข
4. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
5,000 บาท
6. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยา ศรทอง ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1. งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
2. เป้าหมาย
ผู้ใช้บริการขอเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าไม่น้อยกว่า 50 คณะ/ปี
3. ขันตอนการด้าเนินงาน
ปี พ.ศ. 2561
ขันตอนการท้างาน

ปี พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากคาขอเข้า
ชมผ่านเว็บไซต์ทั้งหมด
2. จัดตารางการนาชมให้นักวิชาการ
3. เก็บข้อมูลผลความพึงพอใจ
4. จั ด ท ารายงานผล/เสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

4. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มี
6. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยา ศรทอง ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
2. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาแชร์ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ Network Attached Storage (Nas) ได้อย่าง
น้อย 4 ครั้ง/ปี
3. ขันตอนการด้าเนินงาน
ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการทางาน
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ดาเนินการสั่งซื้อ
อุปกรณ์แชร์ข้อมูล
2.แนะนาการใช้งาน
กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
3.แชร์ข้อมูลต่างๆให้
บุคลากรใช้ร่วมกัน
4. จัดทารายงานผล/
เสนอแนะปัญหา
อุปสรรค/แนว
ทางแก้ไข

4. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
20,914
6. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยา ศรทอง ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1. โครงการบริหารจัดการระบบที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
2. เป้าหมาย
ผู้ใช้บริการภายนอกดาวน์โหลดเอกสารไม่น้อยกว่า 250 ครั้ง/ปี
3. ขันตอนการด้าเนินงาน
ขันตอนการท้างาน

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริหารจัดการระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียน
เก็บรวบรวมข้อมูล จานวนครั้งที่
ดาวน์ โ หลดเอกสารของผู้ ใ ช้
ระบบ
ติ ด ตามผลการใช้ งาน เสนอต่ อ
หัวหน้าหน่วย
จั ด ท ารายงานผล/เสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

4. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มี
6. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยา ศรทอง ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1. โครงการระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. เป้าหมาย
ผู้บริหารเข้าใช้บริการระบสารสนเทศไม่น้อยกว่า 12/ปี
3. ขันตอนการด้าเนินงาน
ปี พ.ศ. 2561
ขันตอนการท้างาน

ปี พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ
2. ออกแบบระบบน าเสนอข้อมู ล
สารสนเทศในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก
3. นาเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา
4. เก็บผลการสารวจความพึงพอใจ
3. จั ด ท ารายงานผล/เสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

4. ระยะเวลา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ไม่มี
6. ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยา ศรทอง ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

5. การจัดกลุ่มและระดับความสาคัญของโครงการ
5.1 งาน/โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร
1.) งานบริหารจัดการระบบที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน
2.) งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
5.2 งาน/โครงการด้านการให้บริการ
1.) งานให้บริการองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์
5.3 งาน/โครงการด้านเพิ่มประสิทธภาพหรือลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
1.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
5.4 งาน/โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
1.) โครงการระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

