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คำนำ 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ และกรรมวิธีในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับบุคลากรหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์กร  เพื่อให้บุคคลมีศักยภาพในการทำงานที่เหมาะสมและ
บำรุงรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้มีปริมาณเพียงพอในการปฏิบัติงานให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพและรักษาทรัพยากรบุคคล ของเงินทุน
หมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพอย่างเหมาะสม และมีกรอบโครงสร้างอัตรากำลังที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อรองรับการขยายงานใน
อนาคต เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะ
ยาว) ประจำปีบัญชี 2566–2570 ในครั้งนี ้

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลฯ ฉบับนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือ
จากผู้บริหารและบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตทุกท่าน ในการผลักดัน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นรูปธรรมจนบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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หลักการและเหตุผล  
การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ผลลัพธ์สุดท้ายที่

ต้องการสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เพ่ือให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความสอดคล้องของการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด (KPIs) ที่
จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ปัจจุบันการให้ความสำคัญกับบุคลากรมีผลต่อความเจริญ 
ความมั่นคง และความสำเร็จขององค์กร ดังนั้น การบริหารทุนมนุษย์ให้ดีต้องใช้เวลาในการสร้าง พัฒนา และ
รักษา ให้ก้าวหน้าเติบใหญ่ไปพร้อมกับองค์กร การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเงินทุนหมุนเวียน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้เป็น“ต้นทุน” ที่เหมาะสมที่สุดของการ
ดำเนินงาน  
 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวัดและ
ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  
 
เป้าหมาย คือ สร้างระบบการบริหารบุคลากรให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตามยุทธศาสตร์และพันธ
กิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่
หลากหลายและซับซ้อนได้ และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดี ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที ่๑ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือผลสำเร็จขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรมีคุณค่า พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูองค์กร ครองใจเพ่ือร่วมงาน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมเสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าประสงค์ 
๑. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๒. บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและความภาคภูมิใจในองค์กร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
2. บริหารจัดการระบบงานและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ  
3. เสริมสร้างให้บุคลากรของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต มีความพร้อมทั้ง ด้านศักยภาพ คุณภาพ

ชีวิต และความภาคภูมิใจเพ่ือร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน   
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน–ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านทรัพยากร
บุคคลสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน (สภาวะปัจจุบันของทุนหมุนเวียน) 
 

จุดแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จุดอ่อนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้นำมุ่งเน้นการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบที่ดีในองค์กร 

1. บุคลากรมีภาระหน้าที่มากเนื่องจากให้บริการทุก
วันทำให้ไม่มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงต้องมีการ
สลับเปลี่ยนพนักงานตามความเหมาะสม 

2. ผู้บริหารให้ความสำคัญและแนะนำการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2. อัตรากำลังของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ไม่
เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน 

3. บุคลากรสามารถทำงานหลายด้าน 3. การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้และตำแหน่ง
หน้าที่ทำให้ขาดความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค (แนวโน้มในอนาคต 
 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใช้บริการ
วิทยากรนำชมจำนวนมาก 

1. มีผู้มาใช้บริการเยี่ยมชมทุกวัน ทำให้ขาดแคลน
วิทยากรที่มีความรู้ในการนำชม  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๘๐) กำหนดให ้ต ้องม ีการปร ับปร ุ งและ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 

2. ความผันผวนของเศษฐกิจ สภาพสังคมและ
การเมือง การแข่งขันของตลาดแรงงานในเรื่องของ
ค่าตอบแทน สวัสดิการและความม่ันคงทำให้เกิดภาวะ
สมองไหล 

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบ
สารสนเทศเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
เผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ของสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต 

3. จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบทำให้มี
การแข่งขันในการเข้าเยี่ยมชมสูง และหน่วยงาน
ราชการมีระเบียบการทำงานหลายขั้นตอน 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 

 ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 535/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2558 มาตรา 18 ในแต่ละทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (1) 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนัก
งบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที ่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ (3) 
กรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิจำนวนไม ่ เก ินสามคนซ ึ ่ งประธานกรรมการแต ่งต ั ้ งโดยความเห ็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และดังนี้ 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
1. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ        กรรมการ 
3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง       กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรรมการ 
5. อยู่ในระหว่างการสรรหา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   กรรมการ 
6. นายพิตรพิบูล ศรีประเสริฐภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์  กรรมการ 
7. นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเล กรรมการ 
8. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน         กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตมีอำนาจหน้าที่ ตาม
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  

คณะกรรมการบริหาร 

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 
จังหวัดภูเก็ต 

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร 

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
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จำนวนบุคลากร 
 การบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้กลุ่มสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ปี
บัญชี 2566 บุคลากรประกอบด้วย  
 1. ข้าราชการ     จำนวน ๒ คน 
 2. ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ   จำนวน 1 คน  
 3. ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน 4 คน  
 4. ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ  จำนวน 7 คน 
 5. พนักงานราชการ    จำนวน ๑ คน 
 6. พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ   จำนวน 15 คน 
       รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน (จากโครงสร้างองค์กร 54 อัตรา) 
ระบบงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
 1. ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร 
 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 
 3. ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างองค์กรและบุคลากรปี พ.ศ. 2566–2570 
 
 

  
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร 

เจ้าพนักงานธุรการ ส๒ 
จำนวน 1 อัตรา (เกษียณปีบัญชี 2565) 

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

พนักงานการเงิน 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 

พนักงานธุรการ 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
จำนวน ๑ อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

ช่างไฟฟ้า ช๓ 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

นักการภารโรง 
จำนวน 2 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ช่างไฟฟ้า ช2 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

พนักงานพัสดุ 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

ฝ่ายปฏบิัติการ 

นักวิชาการประมงชำนาญการ 
จำนวน 1 อัตรา 

ข้าราชการ 

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2 
จำนวน 2 อัตรา 

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ 

เจ้าพนักงานประมง 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

นักวิชาการประมง  
จำนวน 3 อัตรา พนักงานราชการ 2 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ (ว่าง 1 อัตรา)
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ (ว่าง 1 อัตรา) 

นายสัตวแพทย์ 
จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

นายท้ายเรือกลชายทะเล ส4 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ประมง 
จำนวน 2 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ ์
 

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 
จำนวน 1 อัตรา 

ข้าราชการ 
 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

นักการตลาด 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

พนักงานการตลาด 
จำนวน 1 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 

พนักงานขาย 
จำนวน 4 อัตรา 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 3 อัตรา  
ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ 1 อัตรา 

พนักงานจำหน่ายบัตร บ๒ 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
เงินทนุหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 

จังหวัดภูเก็ต 

นักวิชาการพัสดุ 
จำนวน ๑ อัตรา (ว่าง) 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

พนักงานขับรถยนต์ ส2 
จำนวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ 

หมายเหตุ  
ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร   ไม่รวมลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 
1 อัตรา และ พนักงานห้องปฏิบัติการ 
ส4 1 อัตรา และพนักงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน
และบัญชี 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 
1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 
อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา  
และนิติกร 1 อัตรา 

ฝ่ายปฏิบัติการ   ไม่รวมลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตำแหน่ง 
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3 1 อัตรา 

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์   ไม่รวมพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
ฯ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
และ ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุน
หมุนเวียน ตำแหน่ง นัก
ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา 
พนักงานขาย 3 อัตรา 

พนักงานประมง 
จำนวน 1 อัตรา (ว่าง) 

พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
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การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
บุคลากรมีคุณค่า พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูองค์กร ครองใจเพ่ือร่วมงาน 1.สร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา 

2. บริหารจัดการระบบงานและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่
ผู้รับบริการ  
3. เสริมสร้างให้บุคลากรของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต มี
ความพร้อมทั้ง ด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจ
เพ่ือร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให้บริการ 
3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมเสริมสร้างมโนสุจริตและความโปร่งใสที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม 
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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ประจำปีบัญชี 2566–2570 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวัดและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรม/โครงการ 
ปีบัญชี 

2566 2567 2568 2559  2570 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ 

ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
เงินทุนหมุนเวียน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ำ จังหวัดภูเก็ตมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
ตามแผน 

งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -  -    

กิจกรรมจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีม -      

โครงการจัดอบรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร - -     

งานจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย
หน่วยภายนอก 

      

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัด
การประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานเพื่อ
ผลสำเร็จของ
องค์กร 

ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
เงินทุนหมุนเวียน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์
น้ำ จังหวัดภูเก็ตมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
ตามแผน 

โครงการการจัดทำแนวทางการประเมินพนักงานทุนหมุนเวียน - -     

งานการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI)       

กลยุทธ์ที่ 3 การ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

บุคคลากรมี
ศักยภาพสูง 
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
และความภาคภูมิใจ
ในองค์กร  

ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ดำเนินงาน
ตามแผน 

กิจกรรมการเสริมสร้างกำลังใจทำดีมีรางวัล  -     
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวัดและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรม/โครงการ 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
การปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกจำนวน 
6 ครั้ง หรือ 12 คน 

งานจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วย
ภายนอก 

40,000 ชัญญนัท ฤทธานันท์ 

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน
เพ่ือผลสำเร็จขององค์กร 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 
รายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล (KPI) 

- สุรพงษ์ บรรจงมณี/ 
ไผทรัตน์ สิงห์ดำ 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

บุคลากรมีศักยภาพสูง คุณภาพชีวิต
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
ภาคภูมิใจในองค์กร 

พนักงานดีเด่น จำนวน 1 
ราย ได้รับการประกาศ
และรางวัล จำนวน 1 
รางวัล 

กิจกรรมการเสริมสร้างกำลังใจทำดี
มีรางวัล 

- สุรพงษ์ บรรจงมณี 
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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2566 

เงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 
 

ลำดับ
ที ่

งาน/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ปัญหา/
อุปสรรค 

1. งานจัดส่งบุคลากร
เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่
จัดโดยหน่วย
ภายนอก 

- จัดส่งบุคลากรไปเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานและคุณภาพของ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ไป
ฝ ึกอบรมก ับหน ่วยงาน
ภายนอกจำนวน 6 ครั้ง 
12 คน 
เ ชิ ง เ ว ล า  : ส า ม า ร ถ
ด ำ เน ิ น ง าน ไ ด ้ ภ า ย ใ น
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก ำ ห น ด 
(ภายใน 1 สัปดาห์ทุกสิ้น
เดือน) 
 

40,000 นางสาวชัญญนัท 
ฤทธานันท์ 

1 ตุลาคม 2566 
– 

30 กันยายน 2567 

ไม่มี 

2. งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
รายบุคคล (KPI) 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตาม
ภารกิจที่กำหนด 

เชิงปริมาณ : สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลได้ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินรายบุคคลไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

- หัวหน้าสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำ 
จังหวัดภูเก็ต 

1 ตุลาคม 2566 
– 

30 กันยายน 2567 

ไม่มี 
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ลำดับ
ที ่

งาน/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ปัญหา/
อุปสรรค 

3. กิจกรรมการ
เสริมสร้างกำลังใจ
ทำดีมีรางวัล 

บุคลากรมีศักยภาพสูง 
คุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความ
ภาคภูมิใจในองค์กร 

เชิงปริมาณ : พนักงาน
ดีเด่น จำนวน 1 ราย 
ได้รับการประกาศและ
รางวัล จำนวน 1 รางวัล 
เชิงเวลา : สามารถ
ดำเนินงานได้ตาม
ระยะเวลากำหนด (ก่อน 
สิ้นปีบัญชี) 

- หัวหน้าสถานแสดง
พันธุ์สัตว์น้ำ 
จังหวัดภูเก็ต 

1 ตุลาคม 2569 
– 

30 กันยายน 2567 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


