ส่วนที่ 1
บทนา
****************************************************************************************
หลักการและเหตุผล
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นหน่ วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 มาตรา 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดดาเนินการ ส่งเสริม
รวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอานวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริม
และจัดให้มกี ารบารุงและผสมพันธุส์ ตั ว์ต่างๆ ไว้ เพื่อมิให้สญ
ู พันธุ์ จัดดาเนินการเกีย่ วกับสถานที่
เลี้ยงสัตว์ขององค์การ และจัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็ นที่ พกั ผ่อนของประชาชนโดยแท้จริง
โดยปั จจุบนั องค์การสวนสัตว์ เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กลุ่ ม ภารกิ จ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ ม ี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การบริห ารจัด การทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติท่หี ลากหลายของประเทศให้อยู่ค่กู บั สังคมไทย โดยการสงวน อนุ รกั ษ์ และ
ฟื้ นฟู และจัดการใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น รวมทัง้ ประชาชนได้มกี ารดารงชีวติ อยู่อ ย่างมีความสุข
ภายใต้คุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
กรอบแนวคิ ด
“แผนยุทธศาสตร์ เป็ นทิศทางหรือแนวทางปฏิบตั ติ ามพันธกิจ (Mission) ให้สมั ฤทธิ ์ผลตาม
วิสยั ทัศน์ (Vision) และเป้ าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) โดยแผนยุทธศาสตร์ ทีด่ ี
จะต้องถูกกาหนดขึน้ ตามวิสยั ทัศน์ขององค์การ อันเป็ นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของบุคลากร
ในองค์การทีเ่ ห็นพ้องกันว่าเป็ นจุดหมายปลายทางทีอ่ งค์กรประสงค์จะไปให้ถงึ ในอนาคต โดย
แผนยุทธศาสตร์จะใช้เป็ นกรอบการดาเนินงาน การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) การจัดทางบประมาณ และการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานของ
องค์กรตามเป้ าหมาย เป้ าประสงค์ทก่ี าหนดไว้”

แผนยุท ธศาสตร์ องค์การสวนสัต ว์ พ.ศ. 2559-2564 ฉบับ นี้ จัด ท าขึ้น โดย
ค านึ ง ถึง วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด ตั ง้ อ านาจหน้ า ที่ แ ละยุ ท ธศาสตร์ข องกระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้การบริหารองค์การสวนสัตว์มที ศิ ทางการดาเนินงานที่ชดั เจน
ในการสนับสนุ นภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้การดาเนินงาน
ขององค์การสวนสัต ว์บรรลุตามภารกิจ เป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับบริบทการ
เปลีย่ นแปลงภายนอกองค์กร
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ปั จจัยแห่งความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2559-2564
นัน้ ต้ อ งอาศัย ความร่ว มมือ ของผู้บ ริห ารและบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว น โดยผู้บ ริห ารจะต้ อ งให้
ความสาคัญ กับการสนับสนุ น เชิงนโยบาย งบประมาณ และทรัพ ยากรต่ างๆ และบุค ลากรที่
รับผิดชอบงานจะต้องมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็ นระยะ
เพื่อทราบความสาเร็จของการดาเนินงานในภาพรวม รวมทัง้ สภาพปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จาก
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ทัง้ นี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ.25592564 ที่ จ ัด ท าขึ้น นี้ ส ามารถเป็ นเครื่อ งมือ ในการพั ฒ นาองค์ ก ารสวนสัต ว์ มุ่ ง สู่ ว ิส ัย ทัศ น์
“เป็ นสวนสัตว์สเี ขียวที่มมี าตรฐานสากลและเป็ นผู้นาด้านการอนุ รกั ษ์ วิจยั และเรียนรู้สตั ว์ป่า
ภายใต้การบริหารจัดการ การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ” ต่อไป
วัตถุประสงค์
องค์การสวนสัตว์ ได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564 โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็ นกรอบ แนวทาง ทิศทางการพัฒนาขององค์การสวนสัตว์ อย่างเป็ น
ระบบ
2. เพื่อ ประเมิน สถานภาพการด าเนิ น งานขององค์ ก ารสวนสัต ว์ โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนความคาดหวังของผูม้ สี ่วน
ได้เสีย (Stakeholders) ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบ ทิศทางการพัฒนาองค์กร
3. เพื่ อ ก าหนดแนวทางการน าแผนยุ ท ธศาสตร์ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ผ่ า นการ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล อันจะนาไปสู่การพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังยื
่ น
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564 มีขนั ้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์
ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมินสถานภาพองค์กร
ขัน้ ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564
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ขัน้ ตอนที่ 1 จัด กิ จกรรมเสริ มสร้างความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกับ การจัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564 มีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วน สานักยุทธศาสตร์แ ละแผนได้กาหนดกรอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อเป็ น
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อให้ผบู้ ริหาร และ
บุคลากรทุกระดับทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้ระดมความคิดเห็นในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนสัตว์ร่วมกัน โดยสานักยุทธศาสตร์และแผน ได้จดั การประชุม
เชิงปฏิบ ัติก ารเรื่อ ง การจัด การเชิงกลยุท ธ์ เพื่อ ทบทวนและจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ อ งค์ก าร
สวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สวนสัตว์เปิ ด
เขาเขียว จังหวัดชลบุร ี ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยรองผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์
ผูบ้ ริหารของสวนสัตว์ ผูบ้ ริหารของสานักต่างๆ และผูเ้ กี่ยวข้อง เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย
แนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ องค์การ
สวนสัตว์ พ.ศ. 2556-2558 การทบทวนแผนปฏิบตั กิ าร พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มและนโยบายที่เกี่ยวข้อ ง สถานการณ์ ผู้เข้าชมสวนสัต ว์
รวมทัง้ ความคาดหวังของผูบ้ ริหาร ผูร้ บั บริการ ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้ผมู้ สี ่วนเกี่ยวข้อ ง
ทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจและเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การ
สวนสัตว์รว่ มกัน และได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการทบทวน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์องค์การ
สวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2561 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 ณ สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว เพื่อการจัดทา
(ร่าง) แผนยุท ธศาสตร์อ งค์ก ารสวนสัต ว์ พ.ศ. 2559-2564 ให้เป็ น ไปตามนโยบายรัฐ บาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่กาลังดาเนินการจัดทาร่าง
เพื่อ น าเสนอคณะรัฐ มนตรี ซึ่ง ได้ ใ ห้ห น่ ว ยงานพิจ ารณากรอบและระยะเวลาในการจัด ท า
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สน้ิ สุดภายในปี พ.ศ. 2564
ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมิ นสถานภาพองค์กร
การประเมิน สถานภาพองค์ ก ร พิจ ารณาจากอ านาจหน้ า ที่ต ามกฎหมาย
โครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง สถานการณ์การท่องเทีย่ ว สถานภาพขององค์การสวนสัตว์ในเวที
ระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564
ภายใต้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมได้มกี ารทบทวน
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อ พิจารณาปั จจัยต่ าง ๆ ที่ม ี
ผลกระทบต่อองค์การสวนสัตว์ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กร ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั และ
แนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบในอนาคต ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength)
1. มีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการบริการและการจัดการสัตว์
ป่ าอย่างยาวนาน (S1)
2. เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วและพักผ่อนหย่อนใจทีม่ ที วทุ
ั ่ กภาคของ
ประเทศ (S2)
3. สามารถเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ป่าหายากและสามารถแลกเปลีย่ นสัตว์
ป่ าหายากกับต่างประเทศได้ (S3)
4. เป็ นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ มานานเป็ นทีร่ จู้ กั (S4)
5. มีช่องทางหารายได้หลายทาง (S5)
6. มีตน้ ทุนธรรมชาติทน่ี ามาต่อยอดเป็ นสินค้าท่องเทีย่ วใหม่ (S6)
7. มีความหลากหลายของชนิดพันธุส์ ตั ว์ป่าซึง่ เป็ นต้นทุนสาคัญและเป็ น
ข้อได้เปรียบทุกด้าน มีศกั ยภาพในการพัฒนาไปสู่สวนสัตว์เชิงอนุรกั ษ์
(S7)
8. มีมาตรฐาน WAZA / ISO / SEAZA ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากลรองรับ
(S8)
9. เป็ นหน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพในการปลูกฝั งและพัฒนาจิตใจแก่เด็กและ
เยาวชนให้รกั และหวงแหนธรรมชาติ (S9)
10. สามารถพึง่ พาตนเองโดยดึงเอกชนหรือหน่วยงานอื่นมาร่วมลงทุน
(S10)
11. มีราคาบัตรเข้าชมถูกและคุม้ ค่าเมือ่ เทียบกับแหล่งท่องเทีย่ ว
ประเภทอื่น (S11)
โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง (O1)
2. เป็ นหน่วยงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่าและ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (O2)
3. การพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละสังคมฐานความรูเ้ ป็ น
ปั จจัยเร่งทีเ่ อื้ออานวยต่อการนาองค์ความรูด้ า้ นสัตว์ป่าสร้างรายได้และ/
หรือมูลค่าเพิม่ เชิงพาณิชย์ (O3)
4. การตื่นตัวด้านอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมทาให้เกิดแรงหนุนในการอนุรกั ษ์สตั ว์ (O4)
5. สังคมเริม่ เปิ ดกว้างให้มกี ารจัดจ้างหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในด้านการตลาดและดาเนินงานต่างๆ มากขึน้ (O5)
6. มีองค์กรทัง้ ในและต่างประเทศสนับสนุนในหลายๆ โครงการ (O6)
7. มีการต่อยอดการวิจยั เพือ่ ทาการส่งเสริมและเผยแพร่ให้แก่
หน่วยงานทัง้ ในและนอกประเทศ (O7)

4

จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรบางส่วนขาดความรูส้ กึ ในการเป็ นเจ้าของร่วมงานจึงขาด
ประสิทธิภาพ (W1)
2. บางส่วนยังปฏิบตั ภิ ายในกรอบแบบเก่า ไม่มคี วามคิดริเริม่ (W2)
3. ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั งิ าน ล่าช้า มีการ
กระจายอานาจไปสู่ภมู ภิ าคไม่เพียงพอ (W3)
4. ขาดแรงจูงใจในการทางาน เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือนขัน้ ต่า (W4)
5. ระบบการบริหาร HRM&HRD ยังไม่เป็ นระบบทีช่ ดั เจน (W5)
6. ไม่มแี ผนทดแทนตาแหน่ง (Succession Plan) และเส้นทางการ
ก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) (W6)
7. ไม่มกี ารกาหนดสมรรถนะของสายงาน (W7)
8. มีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารระดับสูงตามสถานการณ์ทางการเมืองทา
ให้นโยบายมีการปรับเปลีย่ นบ่อยไม่ต่อเนื่อง (W8)
9. ขาดการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้นกั ท่องเทีย่ วทีย่ งั ยึดติดกับ
ภาพลักษณ์เดิมทราบ ในด้านการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่
ได้รบั รองมาตรฐาน (W9)
10. ขาดการนาองค์ความรูท้ ม่ี มี าใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (W10)
11. บริหารจัดการโดยยึดหลักระบบราชการจึงขาดความคล่องตัว
(W11)
12. มีขอ้ จากัดในการคานวณและประเมินมูลค่าสัตว์ทเ่ี พาะเลีย้ งขึน้
(W12)
13. ขาดทีมงานมืออาชีพด้านการตลาด (W13)
อุปสรรค (Threats)
1. รัฐให้ความสาคัญกับวิสาหกิจสวนสัตว์น้อยเมือ่ เทียบกับวิสาหกิจด้าน
อื่นๆ (T1)
2. ผูเ้ ข้าชมสวนสัตว์ มีกาลังซื้อน้อย (T2)
3. สวนสัตว์ไม่ใช่แหล่งทีผ่ เู้ ข้าชมเห็นว่าเป็ นสถานทีท่ ต่ี ้องเข้าชมลาดับ
ต้นและมีแหล่งท่องเทีย่ วอื่นจานวนมาก (T3)
4. พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไม่เอื้อต่อการ
นาสัตว์ป่ามาเลีย้ งนอกเขตพืน้ ทีป่ ่ า (T4)
5. พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 ล้าสมัย ไม่เอื้อ
ต่อการบริหารจัดการแนวคิดสวนสัตว์สมัยใหม่ในปั จจุบนั (T5)
6. มีแหล่งท่องเทีย่ วรูปแบบต่างๆ จานวนมาก เป็ นคู่แข่ง (T6)
7. สภาวะทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเทีย่ ว (T7)
8. ภาคเอกชน โดยเฉพาะ NGO มีมมุ มองและแนวคิดทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
งานอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่านอกเขตป่ า (T8)
9. สภาพอากาศไม่เหมาะกับสัตว์บางประเภท ทาให้มคี ่าใช้จ่ายสูง (T9)
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ขัน้ ตอนที่ 3 วิ เคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ครัง้ นี้ ผู้เกี่ยวข้องได้วเิ คราะห์ความต้องการของผู้ม ี
ส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ความคาดหวังของผู้รบั บริการ และผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ
สวนสัต ว์ เป็ น ข้อ มูล ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ ให้การจัดทามีค วามครอบคลุ ม
ครบถ้วน
ขัน้ ตอนที่ 4 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2559-2564 ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ท บ ท วน แผน ยุ ท ธศ าสต ร์ อ งค์ ก ารส วน สั ต ว์ พ .ศ .2556 -2558 โดยมี
การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2556-2558 ผลการ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบตั กิ ารองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2557
2. นโยบายและแนวคิ ดที่เกี่ยวข้อง
2.1 แผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่ าง
ยังยื
่ น
- การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรูเ้ ป็ นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสยั ใฝ่ รูร้ กั การอ่านตัง้ แต่วยั เด็ก และส่งเสริมการเรียนรูร้ ่วมกันของคนต่าง
วัย ควบคู่กบั การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็ นแหล่ง
เรีย นรู้อ ย่างสร้างสรรค์ สื่อ สารด้ว ยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่ งเสริม การศึก ษาทางเลือ กที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรูท้ ่ี มคี ุณภาพและสนับสนุ น
ปั จจัยทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5.6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่ าง
ยังยื
่ น โดยให้ความสาคัญกับ
- การอนุ ร กั ษ์ ฟ้ื นฟู แ ละสร้า งความมัน่ คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม มุง่ รักษาและฟื้ นฟูพ้นื ทีป่ ่ าและเขตอนุรกั ษ์พฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์
ความรูใ้ ห้เป็ นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทีด่ นิ
และการจัด การทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั ง่ เร่งรัด การบริห ารจัด การน้ า แบบบู รณาการ
ปรับ ปรุ ง และฟื้ นฟู แ หล่ ง น้ าเพื่ อ เพิ่ ม ปริม าณ น้ า ต้ น ทุ น ส่ ง เสริม ให้ เ กิ ด การใช้ น้ าอย่ า งมี
ประสิทธิภาพจัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
เป็ นระบบ รวมทัง้ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้ม ี
ประสิท ธิภ าพ มุ่ ง ส่ ง เสริม สิท ธิแ ละพัฒ นาศัก ยภาพชุ ม ชนในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพ ยากรธรรมชาติป รับ ปรุง กฎหมายเพื่อ แก้ ปั ญ หาความเหลื่อ มล้ า ในการเข้า ถึง และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอือ้ ต่อการอนุรกั ษ์
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และฟื้ นฟูผลักดันให้มกี ารจัดเก็บภาษีสงิ่ แวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทัง้ ส่งเสริมการศึกษาวิจยั เพื่อสร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2.2 นโยบายรัฐบาล
ข้อที่ 6 การเพิ่ มศักยภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ
หัวข้อที่ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย
โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ท่มี ตี ่ อการ
ท่อ งเที่ย วในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อ กู ล ต่ อ
บรรยากาศการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีค่ รอบคลุมแหล่งท่องเทีย่ วอันมีลกั ษณะโดดเด่น
ร่วมกันหรือจัดเป็ นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
และสุ ขภาพ ทัง้ จะให้เ ชื่อมโยงกับผลิตภัณ ฑ์ท่พี ัฒ นาจากวิถีชีวติ ชุมชน รวมทัง้ พัฒ นาแหล่ ง
ท่องเทีย่ วในประเทศทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเดิมและแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้
และเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การควบคุมสินค้าและบริการให้มคี ุณภาพ
ราคาเป็ นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ข้ อ ที่ 8 การพัฒ นาส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิ จยั และพัฒนา และนวัตกรรม
หัวข้อที่ 8.3 ปฏิรูประบบการให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็ น
อุปสรรคต่ อ การนางานวิจยั และพัฒ นาไปต่ อ ยอดหรือ ใช้ประโยชน์ รวมทัง้ ส่ งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิน่ ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจยั ของรัฐและภาคเอกชน
ข้ อ ที่ 9 การรักษาความมันคงของฐานทรั
่
พ ยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์ อย่างยังยื
่ น
หัว ข้ อ ที่ 9.2 ส่ ง เสริม การอนุ ร กั ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากร
ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยื
่ น คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้ น
ตัว สร้างโอกาสในเข้าถึงและแบ่งปั นผลประโยชน์ อ ันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างยุตธิ รรมและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องประชาชน ความมันคงทางด้
่
านอาหาร
สุขอนามัย สนับสนุ นวิถชี วี ติ ของชุมชนและการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ให้
การคุม้ ครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
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2.3 นโยบายความมันคงแห่
่
งชาติ พ.ศ. 2558-2564
นโยบายที่ 10 รักษาความมันคงของฐานทรั
่
พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม
- พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยื
่ นระหว่าง
การอนุ รกั ษ์และการพัฒนา โดยยึดหลัก การสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการรับรองของระบบนิเวศและการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสานภูม ิปัญ ญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นควบคู่กบั การพัฒนาท้องถิน่
2.4 แผนสิ ทธิ มนุษยชน ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
- ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน ซึง่ คุน้ เคย
กับสภาพแวดล้อมตามจริงพื้นที่ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้ อย่างมีส่วนร่วม
และให้มสี ่วนร่วมให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนเฝ้ าระวัง ตลอดจน
ดูแลบารุงรักษาสิง่ แวดล้อม โดยรัฐอาจพิจารณาให้การสนับสนุ นงบประมาณและความช่วยเหลือ
เท่าทีจ่ าเป็ น
- ปลูกจิตสานึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
และควบคุมมลพิษทางอากาศจากการจัดการขยะให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านความมันคงทางสั
่
งคม
- ส่งเสริมมาตรการอย่างต่ อเนื่ อ งในการปรับใช้แผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อลดความยากจน รวมถึงมุ่งช่วยเหลือคนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการดาเนินชีวติ ทีเ่ พียงพอ และดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มและสร้า งความเข้มแข็งให้กบั แผนงานด้านสังคมที่ประสบผลสาเร็จนับจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งมีความจาเป็ นในการต่อสู้กบั ความยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐานของ
การกระจายความมันคั
่ งอย่
่ างเป็ นธรรม อันจะนาไปสู่การบรรลุสวัสดิการทีด่ ที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไป
ได้สาหรับประชาชน
2.5 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
- สงวน อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู แ ละบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติอ ย่า ง
บูรณาการทีต่ อบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ นและเป็ นธรรม
- การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการจัด การองค์ ก รและการบริห ารจัด การ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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2.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสานักงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นของประเทศ
1.4 การพัฒนาและเพิ่ มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริ การ
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์
- ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติเพิม่ ขึน้
- ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วสาคัญในภูมภิ าค
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ :
- พัฒนายกระดับสินค้า บริก าร ปั จจัยสนั บสนุ น และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการ
ท่ อ งเที่ย วให้ม ีคุ ณ ภาพได้ม าตรฐาน รวมทัง้ สนับ สนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรและ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
5.2 การรักษาความมันคงของฐานทรั
่
พยากรธรรมชาติ และแก้ไขปั ญหา
ที่ดินทากิ น
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์
- ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์
ได้รบั การอนุรกั ษ์ฟ้ื นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น
นโยบายจัดสรรงบประมาณ
- ส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มและการปลู ก จิต ส านึ ก เยาวชนและประชาชนใน
การอนุ รกั ษ์ จดั การทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยื
่ น ตลอดจนการสนับสนุ นการดาเนินงานป่ าชุมชน และ
การขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จยั และ
นวัตกรรม
6.1 การส่งเสริ มการวิ จยั และพัฒนา
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ ขึน้
โดยมีสดั ส่วนของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็ น 70:30
นโยบายจัดสรรงบประมาณ
- ส่งเสริม การสร้างความร่วมมือ ระหว่างนักวิจยั สถาบันการศึกษา สถาบัน
วิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศและหน่ วยงานภาครัฐ ในการลงทุนวิจยั พัฒนานวัตกรรม สร้างองค์
ความรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยี
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2.7 แนวนโยบายผู้ถื อ หุ้น /ภาครัฐ (Statement of Direction) ส าหรับ องค์ก าร
สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็ นองค์กรด้านอนุ รกั ษ์เรียนรูด้ า้ นสัตว์ป่าและให้บริการองค์ความรูด้ า้ นสัตว์ป่า
และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสากล
หลักการและแนวทางการดาเนินงาน
ระยะสัน้
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์และทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับภารกิจ
การดาเนินงานในปั จจุบนั เพื่อรองรับทิศทางการดาเนินงานในอนาคต
- พัฒนาด้านงานวิจยั ให้มคี วามหลากหลายมากขึน้
- เพิม่ บทบาทความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพิม่ ขึน้
ระยะยาว
- ยกระดับ สวนสัต ว์เข้า สู่ม าตรฐานสากลและรัก ษามาตรฐานของสวนสัต ว์
ทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง
2.8 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
"โปร่งใส เป็ นธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ ์ รับใช้ประชาชนด้ว ยหัวใจ” เป็ นนโยบาย
หลัก ที่ พลเอก สุ ร ศัก ดิ ์ กาญจนรัต น์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ ม มอบให้ผู้บ ริห ารระดับ สูงและข้าราชการของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมยึดถือปฏิบตั ิ
เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้มกี ารประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานและผู้บริห าร
ระดับสูงของกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ มเพื่อ รับมอบนโยบายจาก พลเอก
สุ รศัก ดิ ์ กาญจนรัต น์ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม โดยมี
นโยบายหลัก 4 ข้อ คือ
1) การแต่งตัง้ โยกย้าย ให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อเลือกคนดีเข้าสู่ระบบบริหาร
2) ทางานด้วยความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและคอรัปชัน่
3) ทางานโดยมุง่ ผลสัมฤทธิ ์เป็ นทีต่ งั ้
4) ให้เป็ นข้าราชการทีด่ ดี ว้ ยหัวใจทีร่ กั ประชาชน
นอกจากนโยบายดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม มอบแนวทางในการปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ดังนี้
- การจัด ล าดับ ความส าคัญ ของการปฏิ บ ั ติ ง านโดยยึด ถื อ ข้ อ สัง่ การของ
นายกรัฐมนตรีเป็ นลาดับแรก
- ให้ ม ีก ารส่ ง เสริม โครงการปั ่น จัก รยานในพื้น ที่ข องหน่ ว ยงานตามความ
เหมาะสม
- ให้มกี ารประหยัดพลังงานอย่างเป็ นรูปธรรม
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- ให้ใช้หลักวิชาการในการปฏิบตั งิ าน
- พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญให้หวั หน้าส่วนราชการดูแลเป็ นพิเศษ
- ให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผลการดาเนินงานอย่างต่ อ เนื่อ งให้ประชาชน
รับทราบ
- ให้มกี ารถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้ผู้ปฏิบตั ิในระดับ
พืน้ ทีเ่ ข้าใจวิธกี ารดาเนินงาน
- ให้มบี รู ณาการการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดแบบไร้รอยต่อ
2.9 นโยบายคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
- ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การปฏิบ ัติห น้ าที่ข องพนั ก งานทุ ก ระดับ ด้ว ยความ
โปร่งใส
- สถานการณ์ในประเทศที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การ
สวนสัต ว์ ทาให้มรี ายได้ลดลง มีผ ลต่อการขาดสภาพคล่ องทางการเงิน ให้ทุกหน่ วยงานของ
องค์การสวนสัตว์ช่วยกันประหยัด ลดรายจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น รวมทัง้ หาวิธกี ารเพิม่ รายได้
- พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์การฯ และบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการบริหารงาน
- พัฒ นาสวนสัต ว์ทุ ก แห่ ง โดยมุ่ ง เน้ น ให้เ ป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ข องเยาวชนและ
สถานที่พกั ผ่อนของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมากยิง่ ขึน้ โดยใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สงู สุด
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานร่วมกับพันธมิต รทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้ น
ผลประโยชน์ขององค์การฯ สูงสุด
- ค้น คว้า และวิจ ยั อนุ ร กั ษ์ และขยายพัน ธุ์ส ัต ว์ป่ าหายาก โดยมีเป้ า หมาย
งานวิจยั ที่เหมาะสมและชัดเจน และทาให้ ประสบผลสาเร็จ รวมทัง้ การพัฒนางานวิจยั ไปสู่การ
ดาเนินงานเชิงธุรกิจ
- ส่ งเสริมการเพิ่มสวัส ดิการพนักงานและลูกจ้าง โดยพิจารณาจากฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการบริหารทางการเงินขององค์การฯ
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