
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า  จังหวัดภูเก็ต 2561 

 

๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ที่มา   

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ต ด้าเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2521 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2526 โดยใช้
เงินงบประมาณของรัฐบาลไทยทั งสิ นเป็นเงิน 35,404,648 บาท จัดตั งเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2529 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 
2529 ด้วยเงินงบประมาณ 500,000 บาท ในการด้าเนินงานแรกเริ่ม  
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน   

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานปรับปรุง และขยายงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดภูเก็ต ให้เป็น
แหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
สัตว์น ้า การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม รวมทั งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด
ภูเก็ต ส้าหรับสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และรัฐบาล  
 
การบริหารและการด าเนินงาน  

 บริหารงานโดยมีคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติการบริหารงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕8 
มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (1) หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่มทีุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส้านักงบประมาณ 
และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ (3) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวนไม่เกินสามคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า ภูเก็ต มีภารกิจหลักในการให้บริการความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ในรูปแบบการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตและนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้รูปแบบอ่ืนๆ ที่ทันสมัยและน่าสนใจ 
ท้าให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน การด้าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก จ้าเป็นต้องก้าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด้าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น จึงได้มีการทบทวนและจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ประจ้าปี
บัญชี 2561 – 2563 และแผนการปฏิบัติงานประจ้าปีบัญชี 2561 เพ่ือน้าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด้าเนินงานให้ประสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป   
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๒ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศภาครัฐ เพ่ือสร้างความตระหนักด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 

พันธกิจ (Mission) 
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
เป้าประสงค์ (Goal)  

จัดแสดงนิทรรศการสัตว์น ้าและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI)  

๑. องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่องต่อปี ผ่านการ
จัดแสดงนิทรรศการและการจัดแสดงสัตว์น ้า 

๒. จ้านวนผู้ที่ได้รับความรู้จากการใช้บริการทุกช่องทางปีละ 400,๐๐๐ คน โดยกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและได้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าหมายหลัก 

พัฒนาการจัดแสดงสัตว์น ้า นิทรรศการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้างความตระหนัก
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการบริหารจัดการและการให้บริการที่ดี 
 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต 

 ผลผลิตที่ 1 ผู้ทีไ่ด้รับความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกช่องทาง ปีละจ้านวน 400,000 คน 
 ผลผลิตที่ 2 การจ้าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ปีละจ้านวน 250,000 ชิ น 
 



แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า  จังหวัดภูเก็ต 2561 

 

๓ 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต 
 

 ตามค้าสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 535/2559 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2558 มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
ส้านักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ (3) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวนไม่ เกินสามคนซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และดังนี  
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
๑. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้แทนส้านักงบประมาณ     กรรมการ 
๓. ผู้แทนกระทรวงการคลัง    กรรมการ 
๔. ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน   กรรมการ 
๕. นายบัณฑิต สัจจพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   กรรมการ 
๖. นายสุริยา จันทร์กระจ่าง   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
๗. นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเล กรรมการ 
๘. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน               กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดภูเก็ต มีอ้านาจหน้าที่ 
ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า 
จังหวัดภูเก็ต 

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร 

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
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๔ 
 

โครงสร้างการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
 
ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร 
  ท้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดระบบการบริหารองค์กร การประสานงาน และให้บริการ สนับสนุน 
ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ต สามารถบริหารจัดการและ
ด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ้านาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื นฐาน
ของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ และการ
ใช้สถานที่ เพ่ือให้งานบริการของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ต บริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยหน้าที่ภารกิจของฝ่ายดังนี  

1) จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต  
2) ด้าเนินงานการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน และเงินสนับสนุนหรืองบประมาณทุกประเภท 
3) จัดท้าเอกสารการเงินให้เป็นปัจจุบัน และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบ 
4) จัดท้าเอกสารรายได้ น้ารายได้เข้าฝากหรือเก็บรักษาภายในเวลาที่ก้าหนด 
5) ด้าเนินการจัดซื อ/จัดจ้าง ตามระเบียบของทางราชการและที่เก่ียวข้อง 
6) จัดท้าและตรวจสอบเอกสาร และสัญญาในการจัดซื อจัดจ้าง 
7) จัดท้าทะเบียนทรัพย์สิน และการควบคุมบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
8) ควบคุมดูแลอาคารและสถานที่ ให้สะอาดและเรียบร้อยสม่้าเสมอ 
9)  เตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั งภายในและภายนอกอาคาร 
10) ให้บริการงานบุคลากรของหน่วยงาน 
11) เป็นฝ่ายช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
12) จัดท้าแผนและผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานและผลการใช้จ่ายเงิน 
13) จัดท้ารายงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด้าเนินงานของกรมบัญชีกลาง 
14) จัดการงานภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ท้าหน้าที่รับผิดชอบการเลี ยงสัตว์น ้าสวยงามเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวประวัติและ
พฤติกรรมของพืชและสัตว์น ้าแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมถึงการให้อาหาร
ตามที่สัตว์น ้าต้องการ การให้อาหารเสริมเพ่ือดูแลสุขภาพสัตว์น ้าให้มีสีสันสวยงามมีการเจริญเติบโตและมี
สุขภาพดี แข็งแรง และสามารถขยายพันธุ์ในที่เลี ยงได้ ตลอดจนควบคุม ป้องกันการติดโรค และรักษาการ
เกิดโรคของสัตว์น ้า การใช้ยาและสารเคมีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ภารกิจยังรวมถึงการใช้สื่อภาษาและ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เหล่านี ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้
จริง ประกอบด้วยหน้าที่ภารกิจของฝ่ายดังต่อนี  

1)  จัดหาและจัดแสดงสัตว์น ้า โดยพิจารณาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อม ขนาดของตู้จัดแสดง 
พันธุ์สัตว์น ้า และความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของสัตว์น ้าที่จัดแสดง 

2) ควบคุม ดูแล ระบบน ้า ระบบไฟฟ้า ส้าหรับการเลี ยงที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์น ้า 
3) ควบคุม ดูแล สุขภาพสัตว์น ้าและอาหารที่เหมาะสมส้าหรับสัตว์น ้าแต่ละชนิด 
4) ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการเลี ยง สุขภาพสัตว์น ้า งานเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและการจัดแสดงสัตว์น ้า 
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5) พัฒนางานจดัแสดงและจัดท้านิทรรศการส้าหรับจัดแสดงให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เข้าชม 
6) จัดการงานภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
งานการตลาดซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทั งการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง รวมทั งให้สอดคล้องกันทั งทางด้านตัวเงินและด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งจะน้าองค์กร
ไปสู่ความส้าเร็จได ้โดยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอนและวัดผลได้ สอดคล้องกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และกล
ยุทธ์ ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ต โดยภาพรวมประกอบด้วยหน้าที่ภารกิจของฝ่าย ดังนี  

1) ออกแบบและจัดท้าสื่อเผยแพร่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
2) บันทึกเหตุการณ์ กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
3) ควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิดบน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (CCTV camera) ห้องนิทรรศการหุ่นยนต์นางเงือกและอะควอโดม (Aqua-dome) 
4) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ www.phuketaquarium.org. ให้ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
5) การควบคุม ดูแลอุปกรณ์ และระบบโสตทัศนูปกรณ์ของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า 
6) จัดท้าแผนการประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดสถานแสดงพันธ์สัตว์น ้า ภูเก็ต  
7) ปฏิบัติงานให้บริการของการจ้าหน่ายบัตรและการจ้าหน่ายสินค้าของร้านค้า 
8) จัดการเกี่ยวกับสินค้าให้มีความเหมาะสมทั งเรื่องปริมาณ ราคา คุณภาพ การให้บริการ และการ

ขายที่มีประสิทธิภาพ 
9) งานจัดท้าบัญชีแสดงรายละเอียดจ้านวนสินค้า รายได้ และตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ให้เรียบร้อย

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
10) ควบคุมดูแลห้องประชุม อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
11) ให้บริการสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
12) จัดการงานภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
นโยบายที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ  
 ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดภูเก็ต มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ระดับชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 25๖๖ ระยะ 5 ปี จะยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติมี
การบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิ
สังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื อกูล และ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั งต้องมุ่งเน้น
ให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ 
และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั งในภาคการผลิตและภาคบริการ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมน้าไปสู่การสร้างสังคมที่พึง
ปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้น
การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า สนับสนุนการ
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เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดมลพิษ
ที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน (SWOT) 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค 
 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่างๆทั ง 4 ด้าน ในหลักการ BSC ที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรใน
รอบปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆด้านที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคตใน
ระยะเวลา 1 – 5 ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการด้าเนินงานขององค์กร 

 
เกณฑ์การประเมินผล โอกาส อุปสรรค 

ด้านการเงิน 
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนภายในปี 2558 (Asian 
Economic Community) 

ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านปฏิบัติการ 

1.นโยบายของรัฐบาลได้ก้าหนดให้จังหวัด
ภูเก็ตเป็นจังหวัดน้าร่องด้าน SMART CITY 
(Phuket Smart City) ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

การบริการรถโดยสารสาธารณะ
ของจังหวัดภูเก็ตที่มาถึงสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น ้าภูเก็ตมีน้อยมาก 
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 2.นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด้าเนินงาน 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่
เหมาะสมในการศึ กษาหาความรู้ ด้ าน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนมีสภาพ
ฝนตกและลมแรง เป็นอุปสรรคใน
การเดินทางของผู้เข้ามาเยี่ยมชม 

ด้านการพัฒนาทนุ
หมุนเวียน 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ระบบสารสนเทศเป็นโอกาสในการพัฒนา
เทคโนโลยี เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น ้า 

จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยว
หลายรูปแบบท้าให้มีการแข่งขันใน
การเข้าเยี่ยมชมสูง 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่างๆ ทั ง 4 ด้าน ในหลักการ BSC ภายในองค์กรในรอบปีที่ผ่านมา
และคาดว่าจะมีผลกระทบหรือคาดว่าจะมีผลต่อองค์กรในทุกๆด้านที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคตในระยะเวลา      
1–5 ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อการด้าเนินงานขององค์กร 
 

เกณฑ์การประเมินผล จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านการเงิน เปิดให้บริการทุกวัน 

1. สถานที่และอุปกรณ์เปิดให้บริการเป็น
ระยะเวลานานจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาสูง  

2. การเปิดให้บริการทุกวันท้าให้การรักษา
บ้ารุงอุปกรณ์และสถานที่ท้าได้ไม่เพียงพอ 
3. ระยะเวลาการเปิดให้บริการจ้ากัด 

ด้านปฏิบัติการ 
เป็นสถานที่ท่ีมีข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัยน่าเชื่อถือใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

บุคลากรมีสมรรถนะไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีความทันสมัยและมีการ
พัฒนามากขึ น  

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทาง
วิชาการด้านทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งที่ส้าคัญของประเทศ  

เป็นองค์การของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่เคร่งครัด ท้าให้เสียเปรียบใน
การแข่งขันเชิงธุรกิจ 

2. สถานที่ตั งอยู่ติดชายทะเลที่มี
คุณภาพน ้าที่ดีเหมาะสมต่อการ
เลี ยงสัตว์น ้า และมีทัศนียภาพ
ทางทะเลที่สวยงาม เหมาะต่อ
การท่องเที่ยวและพักผ่อน 

ด้านการพัฒนาทุน
หมุนเวียน 

เป็นสถานที่ท่ีเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ขาดความเป็นเอกลักษณ์ (Positioning) 
หรือจุดยืนทางการตลาดที่ชัดเจนระหว่าง
เป็นหน่วยงานที่ผลักดันเพ่ือการศึกษา 
และเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2563 
ยุทธศาสตร์ :  ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลลากรและงานบริการ     
                 อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น ้านิทรรศการและกิจกรรมที่    
               เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร  
กิจกรรมหลัก 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสัตว์น ้า  
กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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๘ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
กิจกรรมหลัก 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ที่ ๓ เร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด ประชาสัมพันธ์ และจัดหารายได้ 
กิจกรรมหลัก 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมหลัก 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้  

แผนปฏิบัติการประจ้าปีบัญชี 2561 ประกอบด้วย   

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร (2 งาน) ได้แก่ 
 1.1 งานบุคลากร 
 1.2 งานบริหารอ้านวยการ 

กิจกรรมหลัก 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสัตว์น ้า (2 งาน/2 โครงการ) ได้แก่ 
 2.1 งานระบบการเลี ยงและสุขภาพสัตว์น ้า 
 2.2 งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย 
 2.3 โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรมสัตว์น ้าในตู้จัดแสดง 
 2.4 โครงการจัดท้าแผนและปรับปรุงตู้แสดงสัตว์น ้า 

กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ (2 งาน/1 โครงการ) ได้แก่ 
 3.1 งานจัดท้าองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 

3.2 งานจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3.3 โครงการดูฟรีมีความรู้ส้าหรับสถานศึกษา 

กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (3 โครงการ) ได้แก่ 
 4.1 โครงการจัดส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

4.2  โครงการจัดอบรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมหลัก 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (1 งาน/2 โครงการ) 
5.1  งานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ 
5.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยี 

กิจกรรมหลัก 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์ (1 งาน/2 กิจกรรม)  
 6.1 งานเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย 
 6.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ 
 6.3 กิจกรรมการจัดงานวันส้าคัญต่างๆ ของประเทศ 

กิจกรรมหลัก 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ (2 งาน/1 โครงการ) 
 7.1 งานจ้าหน่ายสินค้าและบริการ 
 7.2 โครงการกรีนอะควอเรี่ยม (Green Aquarium) 
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๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 

ยุทธศาสตร์ :  
              ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลลากรและงานบริการ 

               อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต ๑ : จ้านวนผู้ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทุกช่องทาง 

ผลลัพธ์/ผลผลิต ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑ : ยกระดับ
การให้บริการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย
จัดแสดงสัตว์น ้า 
นิทรรศการ และกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 
 

 

 
ร้อยละความส้าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมหลัก 1 การพัฒนาการบริหารกิจการองค์กร 
๑.๑ งานบุคลากร 
๑.๒ งานบริหารอ้านวยการ 

กิจกรรมหลัก 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
สัตว์น ้า 

2.1 งานระบบการเลี ยงและสุขภาพสัตว์น ้า 
2.2 งานปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย 
2.3 โครงการศึกษาชีวประวัติและพฤติกรรม

สัตว์น ้า 
2.4 โครงการปรับปรุงตู้แสดงสัตว์น ้า 

กิจกรรมหลัก 3 การพัฒนาการถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

3.1 งานจัดท้าองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
3.2 งานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการจัด

กิจกรรม 
3.3 โครงการดูฟรีมีความรู้ส้าหรับ

สถานศึกษา 
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๑๒ 
 

ผลลัพธ์/ผลผลิต ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๒ : เร่งรัดการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
ร้อยละความส้าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
4.1 โครงการจัดส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตร

ต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
4.2 โครงการจัดอบรมการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร 
4.3 โครงการจัดฝึกอบรมการเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรในการท้างานเป็นทีม 

กิจกรรมหลัก 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

5.1 งานทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ 
5.2 โครงการส่งเสริมก้าลังใจท้าดีมีรางวัล 
5.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้

เทคโนโลยี 
 

ผลผลิต ๒ : จ้านวนการจ้าหน่ายสินค้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ ๓ เร่งรัดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตลาด 
ประชาสัมพันธ์ และจัดหา
รายได้ 

 

 
ร้อยละความส้าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมหลัก 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด
และประชาสัมพันธ์  

6.1 งานเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การ
สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขาย 

6.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัด
นิทรรศการนอกสถานที่ 

6.3 กิจกรรมการจัดงานวันส้าคัญต่างๆ ของ
ประเทศ 

กิจกรรมหลัก 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหา
รายได้  

7.1 งานประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่าน
สื่อออนไลน์ 

7.2 งานจ้าหน่ายสินค้าและบริการ 
7.3 โครงการกรีนอะควอเรี่ยม (Green 

Aquarium) 
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๑๓ 
 

ผลผลิตและค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ : ยกระดับองค์กรการเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลลากรและงานบริการ     
                อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจัดแสดงสัตว์น ้านิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมหลัก   ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ 

2561 2562 2563 
1 การพัฒนาการบริหาร
กิจการองค์กร  
 
2 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการสัตว์น ้า  
 
3 การพัฒนาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 

ร้อยละของ 
ผลการเบิกจ่าย 

 
ร้อยละ

ความส้าเร็จ
ตามแผนฯ 
ร้อยละ

ความส้าเร็จ
ตามแผนฯ 

98 
 
 

100 
 
 

100 

13,216,380 
 
 

3,790,620 
 
 

30,000 

10,210,000 
 
 

3,590,000 
 
 

50,000 

10,410,000 
 
 

3,740,000 
 
 

50,000 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมหลัก ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ 

2561 2562 2563 
4. การพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร 
  
5. การเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  
 

ร้อยละ
ความส้าเร็จ 
ตามแผนฯ 
ร้อยละ

ความส้าเร็จ 
ตามแผนฯ 

100 
 
 

100 

140,000 
 
 

28,000 

300,000 
 
 

50,000 

300,000 
 
 

50,000 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด ประชาสัมพันธ์ และจัดหารายได้ 

กิจกรรมหลัก ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาด้าเนินการและงบประมาณ 

2561 2562 2563 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพ  

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

 7. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดหารายได้  

ร้อยละ
ความส้าเร็จตาม

แผนฯ 
ร้อยละ

ความส้าเร็จตาม
แผนฯ 

100 
 
 

100 

260,000 
 
 

5,535,000 

300,000 
 
 

6,500,000 

500,000 
 
 

7,000,000 
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๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า จังหวัดภูเก็ต 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ที่ตั ง ๕๑ หมู่ที่ ๘ ต้าบลวิชิต อ้าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๙ ๑๑๒๖  โทรสาร ๐ ๗๖๓๙ ๑๔๐๖ 
www.phuketaquarium.org และ www.facebook.com/phuket  

 E-mail : sharkres@hotmail.com 
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