การวิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายใน

โอกาส
จุดแข็ง
- ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใน
- เป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ท างวิ ช าการด้ า น
ปี 2558
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ สาคั ญ ของ
- จัง หวัดภูเก็ ตเป็นแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลที่
ประเทศ
เหมาะ สมใน ก าร ศึ ก ษาหาคว ามรู้ ด้ า น
- เป็ น สถานที่ ที่ มี ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จั ย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
น่าเชื่อถือในระดับประเทศและระดับสากล
- นโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของรั ฐ บาล
- สถานที่ ตั้ง อยู่ติ ดชายทะเลที่ มีคุ ณภาพน้ าที่ ดี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดาเนินงานของ
เหมาะสมต่อการเลีย้ งสัตว์น้า
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
- เป็น สถานที่ ท่อ งเที่ ยวที่เ ป็นที่ รู้จั กแพร่ห ลาย
- ความก้ า วหน้ า ในระบบสารสนเทศเป็ น
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ช่องทางในการพัฒนาเทคโนโลยีในการเข้าชม
- เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
- เปิดให้บริการทุกวัน
อุปสรรค
จุดอ่อน
- จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ
- บุ ค ลากรมี ส มรรถนะไม่ เ พี ย งพอในการ
ทาให้มีการแข่งขันในการเข้าเยี่ยมชมสูง
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ซึ่ง มีความทันสมัยและมี
- สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนมีสภาพฝนตกและ
การพัฒนามากขึ้น เช่นด้า นสารสนเทศ ด้า น
ลมแรง เป็นอุปสรรคในการเดินทางของผู้เข้า
การจั ด แสดงสั ต ว์ น้ าและนิ ท รรศการ ด้ า น
มาเยี่ยมชม
การตลาด เป็นต้น
- การบริการสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตที่มาถึง
- การเปิดให้บริการทุกวัน ทาให้การรักษาบารุง
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้า ภูเก็ต มีน้อยมาก ไม่
อุปกรณ์และสถานที่ ทาได้ไม่เพียงพอ
เพียงพอต่อการให้บริการ
- สถานที่ และอุ ปกรณ์เ ปิด ให้ บริก ารเป็ นระยะ
เวลานานจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อม
บารุงรักษาสูง
- เป็นองค์การของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เคร่งครัด ทาให้มีข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน
เชิงธุรกิจ
- สถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลตัวเมือง ทาให้ไม่สะดวก
ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชม
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ตารางแสดงตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. จัดแสดงสัตว์น้าและนิทรรศการที่น่าสนใจ

๑. จานวนชนิดพันธุ์สัตว์น้าและนิทรรศการที่นามาจัดแสดงให้ความรู้
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๒. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมุ่งเน้น
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

๑.
๒.

จานวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ทุกช่องทาง
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. เร่งรัดให้มีการบริการที่ดี

1.
2.

จานวนผู้ใช้บริการทุกช่องทาง
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ โดยจัดแสดงสัตว์น้า และนิทรรศการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน
ผลลัพธ์ / ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาองค์
ความรู้
กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนารูปแบบการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้า

ตัวชี้วัด

๑. จานวนชนิดพันธุ์สัตว์น้าที่จัดแสดง
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรม/แผน/โครงการ

กิจกรรมหลัก (แผนงาน/โครงการ)
1. การจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือสาคัญแบบหมุนเวียน
2. งานปรับปรุงป้ายชื่อสัตว์น้าที่จัดแสดง
3. โครงการตกแต่งหน้าตู้จัดแสดงสัตว์น้า
กิจกรรมรอง
1. งานให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้าและนิทรรศการที่สาคัญผ่าเว็บไซต์
2. โครงการดูฟรีมีความรู้สาหรับสถานศึกษา
กิจกรรมเสริม
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
2. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายสื่อความหมาย
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ผลลัพธ์ / ผลผลิต
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของการจัด
นิทรรศการ

ตัวชี้วัด
๑. จานวนเรื่องนิทรรศการที่ดาเนินการ
เผยแพร่ โดยมีเนื้อและรูปแบบที่ทันสมัย
๒. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรม/แผน/โครงการ
กิจกรรมหลัก
๑. งานพัฒนาและปรับปรุงการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
๒. งานให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้าและนิทรรศการที่สาคัญผ่าน
เว็บไซต์
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และนิทรรศการบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ
กิจกรรมรอง
1. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายสื่อความหมาย
2. โครงการดูฟรีมีความรู้สาหรับสถานศึกษา
กิจกรรมเสริม
1. การขอใช้วิทยากรนาชมผ่านเว็บไซต์
2. โครงการเพิ่มจุดถ่ายภาพ

ผลลัพธ์ / ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/แผน/โครงการ
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กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมการทางานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

1. จานวนครั้งของการจัดนิทรรศการร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ นอกสถานที่
2. จานวนครั้งของการจัดนิทรรศการที่มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วม
3. ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรมหลัก
๑.
งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของประเทศ
๒.
โครงการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงนิทรรศการนอกสถานที่
๓.
โครงการดูฟรีมีความรู้สาหรับสถานศึกษา
กิจกรรมรอง
1.
โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
กิจกรรมเสริม
1.
โครงการดูฟรีมีความรู้สาหรับสถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ผลลัพธ์ / ผลผลิต
ผลลัพธ์
รายได้และประสิทธิภาพการให้บริการที่เพิ่ม
มากขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการตลาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดหารายได้

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
เป้าหมายที่กาหนด
2.ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

กิจกรรม/แผน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
1. งานเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
2. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
กิจกรรมรอง
1. งานให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้าและนิทรรศการที่สาคัญผ่าน
เว็บไซต์
กิจกรรมเสริม
1. โครงการการเพิ่มจุดถ่ายภาพ

ผลลัพธ์ / ผลผลิต

ตัวชี้วัด

กิจกรรม/แผน/โครงการ
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการ

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของการให้บริการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
ให้บริการที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก
๑. งานการให้บริการวิทยากรนาชม
๒. งานปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
๓. โครงการขอใช้วิทยากรนาชมผ่านเว็บไซต์
๔. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ
๕. โครงการจัดฝึกอบรมการให้บริการเป็นเลิศ
๖. โครงการการเพิ่มจุดถ่ายภาพ
๗. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายสื่อความหมาย
กิจกรรมรอง
1. โครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
2. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
กิจกรรมเสริม
1. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
2. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ
3. โครงการฝึกอบรมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ / ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผู้ได้รับบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพที่ดี

ตัวชี้วัด

1. จานวนครั้งของกิจกรรมที่สนับสนุน
หรือส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการที่
เพิ่มขึ้น

กิจกรรม/แผน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
๑. งานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
๒. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
๓. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
๔. โครงการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก
๕. โครงการฝึกอบรมด้านทักษะต่างประเทศ
๖. โครงการเสริมสร้างกาลังใจ ทาดี มีรางวัล
กิจกรรมรอง
1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ
2. โครงการจัดฝึกอบรมการให้บริการเป็นเลิศ
กิจกรรมเสริม
1. โครงการเพิ่มจุดถ่ายภาพ
2. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายสื่อความหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มีความพร้อมในการให้บริการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ผลลัพธ์ / ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผู้ได้รับบริการมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ส่งเสริมความร่วมมือต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กร
และระบบการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด

1. จานวนครั้งของกิจกรรมที่สนับสนุน
หรือส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการที่
เพิ่มขึ้น

กิจกรรม/แผน/โครงการ

กิจกรรมหลัก
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสารสนเทศ
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
๓. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์
๔. โครงการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
๕. โครงการวิเคราะห์ผลความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของแต่ละ
ตาแหน่ง
๖. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
กิจกรรมรอง
1. โครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
2. โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
กิจกรรมเสริม
๑. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
๒. โครงการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
๓. โครงการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก
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ผลผลิตและค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น้าและนิทรรศการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนารูปแบบการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้า
กิจกรรมหลัก / โครงการ

ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
2558
2559
2560

ผู้รับผิดชอบ

1. งานจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้าหายาก
หรือสาคัญแบบหมุนเวียน

จานวนครั้งของการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้าหายากหรือ
สาคัญแบบหมุนเวียนในระยะเวลาที่กาหนด (4 ครั้ง/ปี)

120,000

120,000

120,000

นายสุรพงษ์
บรรจงมณี

2. งานปรับปรุงป้ายชื่อสัตว์น้าที่จัด
แสดง

จานวนป้ายชื่อสัตว์น้าที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันในระยะเวลาที่กาหนด ( 120 ป้าย /ปี)

125,000

125,000

125,000

นายอดิศร
เจริญวัฒนาพร

3. งานตกแต่งหน้าตู้จัดแสดงสัตว์น้า

จานวนตู้จัดแสดงที่ได้รับการตกแต่งหน้าตู้ใน
ระยะเวลาที่กาหนด ( 4 ตู้ /ปี)

50,000

50,000

50,000

นายไผทรัตน์
สิงห์ดา
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของการจัดนิทรรศการ
กิจกรรมหลัก / โครงการ

ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

5. 1. งานพัฒนาและปรับปรุงการจัด จานวนนิทรรศการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี
นิ ท รรศการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

ระยะเวลาดาเนินการและง
2558
2559
10,000
15,000

2. งานการให้บริการองค์ความรู้ของ การให้บริการองค์ความรู้ของสัตว์น้าและนิทรรศการที่
สัตว์น้าและนิทรรศการที่สาคัญผ่าน สาคัญผ่านเว็บไซต์จานวนไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง/ปี
เว็บไซต์

10,000

10,000

3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และ
นิทรรศการบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ

10,000

15,000

จานวนนิทรรศการไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการทางานเชิงบูรณาการกับเครือข่าย องค์กรภาครัฐหรือเอกชนหรือกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมหลัก /
โครงการ
1. โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ
ของประเทศ

ผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย
จานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม ( 5 ครั้ง/ปี)

ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
2558
2559
2560
102,100 102,100 102,100

ผู้รับผิดชอบ
นางชุตินาฎ
พรหมเนตร

1. โครงการ
แลกเปลี่ยนการ
จัดแสดง
นิทรรศการนอก
สถานที่
2. โครงการดูฟรีมี
ความรู้สาหรับ
สถานศึกษา

จานวนครั้งที่จดั
นิทรรศการ ( 4 ครั้ง/
ปี)

80,000

80,000

80,000

นายไผทรัตน์
สิงห์ดา

ร้อยละของความรู้ที่
เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

100,000

100,000

100,000

นางชุตินาฎ
พรหมเนตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดหารายได้
กิจกรรมหลัก /
โครงการ
1. งานเพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขาย
2. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการ
ผ่านเว็บไซต์

ผลผลิต ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า
50,000 คนต่อปี
ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
2558
2559
2560
250,000 250,000 250,000

5,000

5,000

5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางชุตินาฎ
พรหมเนตร
นางเปรมใจ
ทรงคุณ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการ
กิจกรรมหลัก / โครงการ

ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

1. งานการให้บริการวิทยากรนาชม
2. งานปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน

ร้อยละของผู้เข้าเยี่ยมชมต่อวิทยากรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด

3. โครงการขอใช้วิทยากรนาชมผ่าน
เว็บไซต์

หน่วยงาน / สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ( 50
หน่วยงาน/ปี)

ระยะเวลาดาเนินการและง
2558
2559
10,000
10,000
2,000

2,000

2,000

2,000

4. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
งานบริการ

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ( 1 ครั้ง/ปี)

50,000

50,000

5. โครงการจัดฝึกอบรมการ
ให้บริการเป็นเลิศ

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ( 1 ครั้ง/ปี)

35,000

35,000

6. โครงการเพิ่มจุดถ่ายภาพ

ติดตั้งจุดถ่ายภาพจานวน 5 ชุด

180,000

180,000

7. โครงการปรับปรุงรูปแบบป้ายสื่อ
ความหมาย

จัดทารูปแบบที่น่าสนใจได้ไม่น้อยกว่า 8 ป้าย

64,000

64,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่ดี
กิจกรรมหลัก /
โครงการ
๑. งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล
๒. โครงการจัดส่ง
บุคลากรไป
ปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานภายนอก
๓. โครงการศึกษาดู
งานในประเทศ
๔. โครงการจัดส่ง
บุคลากรไป
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่จัดโดย

ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่า ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
เป้าหมาย
2558
2559
2560
ร้อยละของความสาเร็จใน 5,000
5,000
5,000
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละของบุคลากรที่
40,000 40,000
ผ่านการฝึกอบรม โดย
40,000
ได้รับความรู้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละของความสาเร็จใน 80,000 80,000 80,000
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละบุคลากรที่ผ่าน
65,000 65,000 65,000
การฝึกอบรม โดยได้รับ
ความรู้ตามเป้าหมายที่
กาหนด

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวราตรี
สุขสุวรรณ์
นายสุรพงษ์
บรรจงมณี
นางสาวราตรี
สุขสุวรรณ์
นายสุรพงษ์
บรรจงมณี

หน่วยงาน
ภายนอก
๕. โครงการฝึกอบรม
ด้านทักษะ
ต่างประเทศ
๖. โครงการ
เสริมสร้างกาลังใจ
ทาดี มีรางวัล

จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
( 1 ครั้ง/ปี)

50,000

50,000

50,000

จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การคัดเลือก 3 คน / ปี

62,320

62,320

62,320

นางวันดี
รัตนบุรี
นางสาวราตรี
สุขสุวรรณ์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพขององค์กรและระบบการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก /
โครงการ
๑. โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบ
สารสนเทศ
๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทางานโดยใช้
ระบบสารสนเทศ
๓. โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้างเว็บไซต์
๔. โครงการจัดทา
หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราว

ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย
ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณ
2558
2559
2560
50,000 50,000 50,000
3,000

3,000

3,000

นางสาวพิทยา
ศรทอง

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด
ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด

30,000

30,000

30,000

นางสาวพิทยา
ศรทอง

5,000

5,000

5,000

นายไผทรัตน์
สิงห์ดา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพิทยา
ศรทอง

๕. การวิเคราะห์
ความเกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน
ของแต่ละ
ตาแหน่ง
๖. โครงการจัดทา
คู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายต่างๆ

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด

5,000

5,000

5,000

นายไผทรัตน์
สิงห์ดา

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินงานตามแผนที่
กาหนด

5,000

5,000

5,000

นายไผทรัตน์
สิงห์ดา

