(รราง)
ง

แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ.
พ 2563

องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักยุทธศาสตรและแผน

สวนที่ 1
สภาพแวดลอมการดําเนินงาน
1) อํานาจหนาที่ขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
องค ก ารส ว นสั ตว ในพระบรมราชู ปถั ม ภ เป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั งกั ด กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนกระทรวงหลักที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ
หลักในประเด็นของการรักษาฐานความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจและอํานาจหนาที่ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พ.ศ. 2497ดังนี้
1) จัดดําเนินการสงเสริมรวบรวมสัตวนานาชนิดไวเพื่อประโยชนในการศึกษาและอํานวย
บริการประชาชน
2) สงเสริมและจัดใหมีการบํารุงและผสมพันธุสัตวตางๆ ไวเพื่อมิใหสูญพันธุ
3) จัดดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว
4) จัดบริการสาธารณะเพื่อใหเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนโดยแทจริง
องค ก ารสวนสั ต ว ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ มี จุ ด มุ ง หมายในป ง บประมาณ พ.ศ.2563
คือ การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการใหองคการสวนสัตว “เปนผูนําดานการอนุรักษและแหลงเรียนรูชีวิต
สัตวปาในระดับอาเซียนภายในป 2565” จึงจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการองคการสวนสัตว ในพระบรม
ราชูปถัมภพ.ศ. 2563 เพื่อใหมีการนําไปสูการปฏิบัติไดจริงและครอบคลุมทั่วทั้งองคการ โดยมีประเด็นสําคัญ
ซึ่งตองเรงรัดจัดเตรียมแผนงานโครงการที่สอดคลองกับการดําเนินงานใหลุลวงคือ สงเสริมการอนุรักษและ
เพาะขยายพันธุสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไวเพื่อมิใหสูญพันธุ จัดแสดงพันธุสัตวเพื่อประโยชนใน
การศึกษาวิจัย และเรียนรูชีวิตสัตวปา ดําเนินการสงเสริมการดูแลสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให
เปนไปตามมาตรฐานสากล พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหลงเรียนรูสูการพัฒนาเปน
สังคมแหงการเรียนรู การจั ดใหมีบ ริการสาธารณะ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาพักผ อนและ
ทองเที่ยว

2) ขอมูลพื้นฐานขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
รายการ
1. สํานัก/หนวยงานเทียบเทาในสวนกลาง
2. สวนสัตว/หนวยงานเทียบเทาในสวนภูมิภาค
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ลูกจาง

จํานวน/หนวย
9 หนวย
7 แหง
1,106 คน
698 คน
(รวมพนักงานและลูกจาง 1,804 คน)

๑

3) โครงสร า งการบริ ห ารงานและสถานที่ ตั้ ง สวนสั ต ว ใ นสั ง กั ด องค ก ารสวนสั ต ว

ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะกรรมการองคการสวนสัตว
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการองคการสวนสัตวCEO
รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว

รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว

สํานักตรวจสอบ
รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว

สํานักบริหารกลาง

สวนสัตวเปดเขาเขียว

สํานักการเงินและทรัพยสิน

สวนสัตวเชียงใหม

สํานักยุทธศาสตรและแผน

สวนสัตวนครราชสีมา

สํานักกฎหมาย

สวนสัตวสงขลา

สํานักอนุรักษ และวิจัย

สวนสัตวอุบลราชธานี

สํานักพัฒนาธุรกิจ

สวนสัตวขอนแกน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว
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แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสวนสัตวทั้ง 8 แหง ขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ

สวนสัตวเชียงใหม
สวนสัตวนครราชสีมา
สวนสัตวขอนแกน

สวนสัตวอบุ ลราชธานี

โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร

สวนสัตวเปดเขาเขียว

โครงการจัดตั้งสวนสัตวแหงใหม
อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
สวนสัตวสงขลา
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4) ชื่อยอหนวยงานในสังกัดองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
- สํานักตรวจสอบ
- สํานักบริหารกลาง
- สํานักการเงินและทรัพยสิน
- สํานักยุทธศาสตรและแผน
- สํานักกฎหมาย
- สํานักอนุรักษและวิจัย
- สํานักพัฒนาธุรกิจ
- สํานกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
- สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว

สตส.
สบก.
สงท.
สยผ.
สกม.
สอว.
สพธ.
สทส.
สบท.
สบจ.

- สวนสัตวเปดเขาเขียว
- สวนสัตวเชียงใหม
- สวนสัตวนครราชสีมา
- สวนสัตวสงขลา
- สวนสัตวขอนแกน
- สวนสัตวอุบลราชธานี
- โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร

สขข.
สชม.
สนม.
สสข.
สขก.
สอบ.
สสร.

5) แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.1) แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกเปน 6 กลุม
หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

กลุม
ยอดรวมทั้งสิ้น
1. กลุมงบประมาณรายจายงบกลาง
1.1 งบกลาง
2. กลุมงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
3. กลุมงบประมาณรายจาย กระทรวง/หนวยงาน(Function)
3.1 แผนงานพื้นฐาน
3.2 แผนงานยุทธศาสตร
4. กลุมงบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda)
4.1 แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
941.7474

ไตรมาสที่ 1
210.2276

ไตรมาสที่ 2
264.9389

ไตรมาสที่ 3
257.8794

ไตรมาสที่ 4
208.7015

161.9248

40.4812

40.4812

40.4812

40.4812

433.7739
346.0487

99.2938
70.4526

105.8268
118.6309

114.8268
102.5714

113.8265
54.3938

-

-
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5.2 ) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/ผลลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
เปาหมาย

ยอดรวมทั้งสิ้น
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
ผลผลิต 1 : การสงเสริมและพัฒนาสวนสัตวเพือ่ การ
ทองเที่ยว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสวนสัตวที่ผานการประเมิน
คุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การพัฒนาการบริการและการบริหาร
จัดการสวนสัตวผานการรับรองมาตรฐานสวนสัตวสากล
1. กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานคุณภาพ
บริการและระบบบริหารจัดการ
2. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการบริการและทองเที่ยว
3. กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการและ
การทองเที่ยว
ผลผลิตที่ 2 : สงเสริมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
สวนสัตว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อชวย
ในการอนุรักษและเพาะขยายพันธุสัตวปา

แหง

7

รอยละ

80

เรื่อง

งบประมาณ
941.7474

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ
210.2276

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ
264.9389

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ
257.8794

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ
208.7015

161.9248

40.4812

40.4812

40.4812

40.4812

176.1244

44.281

44.281

44.281

44.281

125.7044

31.4261

31.4261

31.4261

31.4261

15.0000

4.0000

4.0000

4.0000

3.0000

35.4200

8.8550

8.8550

8.8550

8.8550

14.8500

4.2750

3.5250

3.5250

3.5250

5

๕

แผนงาน/ผลลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
เปาหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตวปาที่ตอ งการเพาะขยายพันธุแตไม
ทราบเพศไดรับการตรวจสอบเพศยืนยันจากหองปฏิบัติการเพื่อ
จับคูขยายพันธุ
1. กิจกรรม : การใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ
ฟนฟูประชากรสัตวปา
2. กิจกรรม : สรางความเปนเลิศดานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ในการพัฒนาสวนสัตว
แผนงานพื้นฐาน : ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผลผลิตที่ 1 : สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู
การอนุรักษและขยายพันธุสัตวปาที่หายากและใกลสูญพันธุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุ
ไดรับการอนุรักษและขยายพันธุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูมาใชบริการองคความรูดา น
สัตวปาและธรรมชาติมีจํานวนไมนอ ยกวา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสัตวที่ผานการประเมินมาตรฐาน
การจัดการสวนสัตว (WAZA)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสวนสัตวที่ผานการประเมิน
การพัฒนาการเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนระบบฐานขอมูลที่สนับสนุน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เปนแหลงเรียนรูดา นสัตวปา และ
ธรรมชาติทไี่ ดรบั มาตรฐานระดับสากล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัตวที่ขยายพันธุไดมสี ุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

รอยละ

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ

90

ตัว

82

คน

650,000

แหง

8

แหง

8

ระบบ

2

รอยละ

90

รอยละ

80

10.0500

3.0750

2.3250

2.3250

2.3250

242.7995

50.7377

58.0207

67.0207

67.0204
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แผนงาน/ผลลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
เปาหมาย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สวนสัตวเปนแหลงเรียนรูที่ไดมาตรฐาน
รอยละ
การเปนสังคมแหงการเรียนรู
1. กิจกรรม : อนุรักษสัตวปาอยางยั่งยืน
2. กิจกรรม : ใหบริการองคความรูเกี่ยวกับสัตวปาและ
ธรรมชาติ
3. กิจกรรม : พัฒนามาตรฐานและเสริมสรางสวัสดิภาพที่ดีของ
สัตวปาในสวนสัตว
4. กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
แผนงานยุทธศาสตร : สรางการเติบโตอยางยั่งยืน อนุรักษ
ฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 1 : โครงการสงเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การทองเที่ยวภายในสวนสัตว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนสวนสัตวที่ผานการประเมินระบบ
แหง
บริหารมาตรฐานจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เปนแหลงทองเที่ยวที่มีระบบการจัดการ
รอยละ
สิ่งแวดลอมทีไ่ ดมาตรฐาน
1. กิจกรรม : สงเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
ภายในสวนสัตว
แผนงานยุทธศาสตร : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน)
โครงการที่ 1 : โครงการการสรางความเปนเลิศในการวิจัย
สัตวปา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนงานวิจัยสัตวปาทีม่ ีการดําเนินการ โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสัตวปาที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ
มีการเผยแพร

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ

90
49.1435

7.7859

7.7859

16.7859

16.7858

54.5000

13.6250

13.6250

13.6250

13.6250

91.5019

22.8155

22.8755

22.8755

22.8754

47.6541

6.4513

13.7343

13.7343

13.7342

321.1883

64.2376

112.1459

96.3564

48.1784

321.1883

64.2376

112.1459

96.3564

48.1784

24.8604

6.2150

6.2150

6.2150

6.2154

3
90

15
80

๗

แผนงาน/ผลลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น
เปาหมาย

1. กิจกรรม : การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ (วิจัย
ประยุกต)
2. กิจกรรม : การศึกษาวิจัยการสงวน อนุรักษ ฟนฟู และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (วิจัยพื้นฐาน)

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
เปาหมาย

งบประมาณ

21.921

5.4755

5.4755

5.4755

5.4756

2.9583

0.7395

0.7395

0.7395

0.7398

๘

6) แนวนโยบายการดําเนินงานดาน EVM พ.ศ. 2563
เพื่อใหการดําเนินงานการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตร (EVM)
มาใช ใ นองค การสวนสั ต ว ในพระบรมราชู ป ถั มภ สามารถดํ า เนิ น การเป น ไปตามเกณฑ การประเมิน ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด และบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงกําหนดนโยบายดานการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐศาสตรมาใชในการบริหารจัดการ
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. มุงเนนใหมีการสื่อสารนโยบายดานการนําระบบ EVM มาใชในองคกร ผานชองทางที่
หลากหลาย เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและการดําเนินการใหทราบทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม
2. ผูบริหารระดับตางๆ สามารถถายทอดนโยบายดาน EVM ไปสูการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับ
กระบวนการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
3. การจัดทําแนวทางและเครื่องมือต างๆ ตามหลั กบริ หารจัดการระบบ EVM เพื่อนํ ามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
4. การพัฒ นาผูบริหาร พนักงานและลูกจางขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
ใหมีความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญ สามารถนําระบบบริหารจัดการ EVM มาใชในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด า น EVM อย า งต อ เนื่ อ ง และมี รู ป แบบที่ เ ป น
ลักษณะเฉพาะขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ อยางแทจริง (Organization Specific) ควบคูไป
กับการบริการสังคม (Social Contribution) และใชเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานตางๆ
ขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
6. การนําระบบบริหารจัดการดาน EVM เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางกระบวนการบริหาร
จัดการดานตางๆ เพื่อสรางมาตรฐานความเปนภาวะผูนํา ความเปนเลิศในการอนุรักษ วิจัย และใหบริการ
สวนสัตว
7. เป น การสร า งความตระหนั ก ให ผู บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ า งขององค ก ารสวนสั ต ว
ในพระบรมราชู ปถัมภ เกิด ความเขาใจและมีสว นร ว มสนั บสนุ นให คากําไรทางเศรษฐศาสตร (Economic
Profit : EP) เพิ่มขึ้น
**************************************

7) แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ในป พ.ศ. 2563
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ประเภท ตามหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานขององคการ
สวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น และมีผลกระทบ
ตอองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ด านกลยุทธ ดานการปฏิบัติการ ดานการเงิน ดานการปฏิบั ติ
ตามกฎระเบียบ ซึ่งเปนเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลกระทบในเชิงลบตอองคการสวนสัตว ในพระบรม
ราชู ป ถัมภ ประเภทของความเสี่ ย งและความเสี่ ย งที่อาจเกิด ขึ้น ซึ่งในป พ.ศ. 2563 สามารถนํ ามาเป น
แนวทางการดําเนินงานสรุปไดดังนี้
7.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: SR)
1) ความเสี่ยงดานความพึงพอใจของผูใชบริการไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด SR1
2) ความเสี่ยงจากจํานวนผูเขาชมไมเปนไปตามเปาหมาย SR2
7.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk: OR)
1) ความเสี่ยงเรื่องความไมปลอดภัยของผูใชบริการ OR1
2) ความเสี่ยงจากการดําเนินการตามแผนประชากรสัตว OR2
7.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: FR)
1) ความเสี่ยงจากรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย FR1
2) ความเสี่ยงในการเบิกจายงบลงทุนไมไดตามแผน FR2
7.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: CR)
1) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติไมครบถวนตามหลักเกณฑของ WAZA CR
วัตถุประสงค
เปาประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ เปนดังนี้
1) พนั กงานองคการสวนสั ต ว ในพระบรมราชู ป ถัมภ มีความตระหนั กและมีการบริ ห าร
ความเสี่ยงในองคกรไปในทิศทางเดียวกัน
2) ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยูใหไดภายในขีดความสามารถขององคการสวนสัตว ในพระบรม
ราชูปถัมภ และนําไปในการบริหารงาน
3) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองคกร รวมถึงผูมีสวนไดเสีย
ในการพัฒนาองคกรตามแผนยุทธศาสตร แผนแมบท แผนงานโครงการขององคการสวนสัตว ในพระบรม
ราชูปถัมภ
4 ) ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
5) เพื่อหาโอกาสเพิ่มมูล คาเพิ่มให กับ ผู ให บ ริ การ และความเสี่ ยงที่คาดว าจะเกิด ขึ้น ของ
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
*******************************

(ราง) ปจจัยเสี่ยงองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2563
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategy Risk)

1. ความเสีย่ งจากจํานวนผูเขาชมและ
ความพึงพอใจไมไดตามเปาหมาย
ยุทธศาสตร (SR1)

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
(Operational Risk)

ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk)

2. ความเสีย่ งเรื่องความไมปลอดภัยของ
ผูใชบริการ (OR1)

5. ความเสีย่ งจากรายไดนอกงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมาย (FR1)

7. ความเสีย่ งจากการไมปฏิบตั ิตาม
จริยธรรม จรรยาบรรณขององคกร (CR1)

3. ความเสีย่ งในการไมสามารถใช EVM ใน
การบริหารจัดการองคกร (OR2)

2. ความเสีย่ งเรื่องความไมปลอดภัยของ
ผูใชบริการ (OR1)

4.ความเสี่ยงจากการไมสามารถตอบสนอง
ตอขอรองเรียนที่ทําองคกรเกิดความ
เสียหาย (OR3)

สวนที่ 2
แนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวของ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561
- มาตรา 65 ใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพื่อเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนตางๆ เกิดการผลักดันไปสูเปาหมายเดียวกัน
- มาตรา 142 การเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ
ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตางๆ
- มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา
ซึ่งตองสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐและยุทธศาสตรชาติ
- มาตรา 270 ให วุ ฒิ ส ภา มี ห น า ที่แ ละอํ า นาจติ ด ตามเสนอแนะ เร งรั ด การจั ด ทํ า และ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
- มาตรา 275 ใหมีการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จ ภายใน 1 ป หลังจาก
ที่ พ.ร.บ. จัดทํายุทธศาสตรชาติฯ มีผลบังคับใช

2. พระราชบัญญัติยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
หนาที่ของหนวยงานรัฐ
- หน วยงานของรัฐ ทุกหนว ยมีหนาที่ดํ าเนิ นการเพื่อใหบ รรลุเป าหมายตามที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)
- ใหความรวมมือ สศช. ในฐานะเลขานุการฯ ในการประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตรชาติ 2560 (มาตรา 22 (3)
- ให ห น ว ยงานของรั ฐ รายงานผลการดํ า เนิ น การดั ง กล า วต อ สํ า นั ก งานภายในเวลาและ
ตามรายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา 24)
- หน วยงานของรั ฐที่เ กี่ยวของจะตองปฏิบั ติให เปน ไปตามแผนแมบ ทยุทธศาสตร รวมทั้ง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย (มาตรา 10 วรรคสาม)
- ดําเนินการแกไขกรณีความปรากฏวาการดําเนินการใดของหนวยงานของรัฐไมสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติหรือแผนแมบท (มาตรา 26)

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
- ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับ
การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ของแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เพื่ อ ประโยชน ใ นการติ ด ตาม ประเมิ น ผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
- ให หน วยงานของรัฐ ปรั บปรุงแผนระดั บ 3 ในความรับ ผิด ชอบตามนัย มติ คณะรั ฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

4. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย
1. ประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบ โตอยางมีเสถีย รภาพและ
ยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
- ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เปาหมาย
1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ตัวชี้วัด
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมใหคนรุนตอไป
ไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล
2. ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบ จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
ตัวชี้วดั
- สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู
5. ยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561-2580
(1) ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมาย :ดานการอนุรักษ
ดําเนินการปองกันพื้นที่ปาไมของประเทศที่มีอยูไมใหถูกทําลายหรือถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น
เพื่ อ การอนุ รั กษ ป าเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ป า ชายเลน กํ าหนดพื้ น ที่คุ ม ครองทางทะเลโดยดํ า เนิ น การให บ รรลุ
เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลรักษาใหจํานวน
และชนิดพันธุสัตวปามีความสมดุลกับธรรมชาติ

ดานการใชประโยชน
บริหารจัดการที่ดินเพื่อใหชุมชนอยูอาศัยและใชประโยชนอยางยั่งยืน บริหารจัดการ
อุทยานแหงชาติใหมีความสมบูรณไดมาตรฐานสากลในการรองรับ นักทองเที่ยว รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีใหมีสมดุลและยั่งยืน
(2) ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย :บริหารจัดการดานการผลิตและการบริโ ภคให มีความยั่งยื นเพื่อเปนกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต Roadmap ของการผลิตและการบริโภคใหบรรลุผลสําเร็จ

3. สภาพแวดลอมของรัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
(1) สถานการณและแนวโนมภายนอก (Global Trend)
1.1 ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน
สงผลใหประเทศตางๆ รวมทั้งไทยตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง แตก็อาจสรางโอกาส
สําหรับธุรกิจใหมดานสิ่งแวดลอม อาทิ ผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสิทธิภาพ
การลดของเสีย เปนตน
1.2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการเพิ่มจํานวนของสัตวปาและพันธุพืช
1.3 การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ เ ป น การพั ฒ นาที่ ส ามารถตอบสนองความต อ งการของ
นักทองเที่ยวโดยมีแนวคิดที่จ ะปกปอง อนุรักษ รั กษาโอกาสตางๆ ของวิถีทองถิ่นใหคนรุนหลังไดมีโอกาส
เรียนรู ควบคูไปกับกิจกรรมการทองเที่ยวทางเลือก สําหรับการพักผอนของประชาชน
1.4 การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต กลุมผูสูงอายุ
ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว เป น กลุ ม สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให มี ก ารบริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ส ว นใหญ
เปนการบริโภคสินคาและบริการดานสุขภาพ ดังนั้น จึงเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาสินคาและ
นวัตกรรมใหมๆ รวมทั้งการบริการทางการแพทยและการดูแลผูสูงอายุเพื่อรองรับความตองการของผูสูงอายุใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว เชน ธุรกิจ Nursing Home ธุรกิจดานโรงแรม และการทองเที่ยวสําหรับผูสูงอายุ
เปนตน

6. แนวนโยบายภาพรวมรายสาขา (Umbrella Statement)
“พิจารณาสถานะและบทบาทการดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนา
และเผยแพรองคความรู ควบคูกับการอนุรักษและสรางความตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหแกชุมชน
และประชาชนรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดมูลคาทางสังคมและเศรษฐกิจ”
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสาขาทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามจํ า เป น ต อ งทบทวนสถานะขององค ก ร
อยางเรงดวน เนื่องจากภารกิจของรัฐวิสาหกิจในสาขานี้เนนในเรื่องการบริการเชิงสังคม ในขณะที่รัฐวิสาหกิจ
ในสาขาอื่น ส ว นใหญมุง เน น การหารายได เ ป น หลั ก ประกอบกับ ป จ จุ บั น มีองคกรของรั ฐ ในรู ป แบบอื่น ที่ มี
ความเหมาะสมกับภารกิจในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจึงจะพิจารณาเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายและกฎหมายจัดตั้ง โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนาตอยอดขององคความรูในเรื่องของการอนุรักษและ

การสรางความตระหนักของการใชทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหชุมชน/ประชาชน
ไดเขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในความดูแลขององคกร
เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ

7. แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 (สาขาทรัพยากรธรรมชาติ)
ยุทธศาสตรที่ 1: กําหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจใหชัดเจนเพื่อเปนพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
(1) ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทองคกร เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ
(2) ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานด า นการอนุ รั ก ษ วิ จั ย การเผยแพร อ งค ค วามรู และพั ฒ นา
แหลงเรียนรูของประชาชน รวมถึงสราง/แบงปนองคความรูใหกับประชาชน
(3) รวมมือกับภาคธุรกิจเพื่อนําองคความรูไปตอยอดใชประโยชน
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร
(1) รั ฐ วิ สาหกิจต องทบทวนบทบาทและภารกิจ ขององคกรรว มกับหน วยงานที่เ กี่ยวของ
เพื่อพิจารณาวาองคกรในปจจุบันสามารถตอบสนองตอภารกิจตามเจตนารมณที่จัดตั้งขึ้น และยุทธศาสตรชาติ
ไดอยางไร และควรตองปรับบทบาทใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) รั ฐ วิ ส าหกิจ ควรมีบ ทบาทและเป าหมายในการดํ าเนิ นงานในการส งเสริ มและพัฒ นา
องคความรูดานการอนุรักษใหแกประชาชน ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาแหลงเรียนรูโดยผานระบบที่ทันสมัย
ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารแผนการลงทุนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
(1) จัดลําดับความสําคัญและความคุมคาของโครงการ
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร
(1) รั ฐ วิ ส าหกิจ ควรจั ด ลํ าดั บ ความสํ าคั ญและความคุม คา ของโครงการให ส อดคล อ งกั บ
บทบาทหนาที่และทิศทางตามยุทธศาสตรเพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
(1) บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม
(2) การใชทรัพยากรรวมกันระหวางรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด
แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร
(1) ในกรณี ที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ มี กํ า ไรและที่ บ ทบาทด า นการหารายได
ใหรัฐ จะตองมีการจัดทําแผนและดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการใหสามารถสรางรายไดเพิ่มจาก
สิ น ทรั พย ที่มีอยู หรื อธุ ร กิจ ที่ส ามารถต อยอดไปจากธุ ร กิจ เดิ ม โดยไมได อยู น อกเหนื อจากบทบาทภารกิ จ
ที่สามารถกระทําได
(2) รั ฐ วิ ส าหกิ จ ควรดํ าเนิ น การคํา นวณต น ทุน ต อหน ว ยผลผลิ ต ให ไ ด ใกล เ คีย งกับ ต น ทุ น
ที่แทจ ริงมากที่สุดเพื่อประโยชนในการบริห ารงานและประโยชนในการประเมินผลความคุมคาของการใช
ทรัพยากรและงบประมาณ
(3) รั ฐ วิ ส าหกิจ ความร ว มมือในการใช ทรั พยากรร ว มกัน ระหว างรั ฐ วิ ส าหกิจ ที่มีกิจ กรรม
การดําเนินงานที่เกี่ยวของหรือเกื้อหนุนกัน เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย
4.0 และแผน DE
(1) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมมาชวยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีการประเมินและ
รายงานผลตามมาตรฐานสากล
(3) ใหรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของและภาคสวนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท
(4) ให รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห แ ละเป ด เผยให ส าธารณชน
ไดใชรวมกัน (Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยดวย
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสและมีคุณธรรม
(1) รัฐ วิสาหกิจ กํากับดูแลองคกรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครื อ ใหมีการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ สอดคลองกับเปาหมายองคกร
และสามารถอธิบายความจําเปนในการตัดสินใจได
(2) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
(3) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการใหบริการ การจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีชองทางในการสื่อสารสัมพันธ รวมทั้งนําระบบ (ITA) มาปรับใชและมีการเปดเผยขอมูลที่
เพียงพอแกสาธารณะ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะจัดทําฐานขอมูลกลางของรัฐวิสาหกิจเพื่อกํากับและติดตาม
การดําเนินการและเผยแพรแกสาธารณะ
(4) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคกรและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สรางความผูกพันตอองคกรและมีความโปรงใส และยุติธรรม
(5) รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารจั ด ทํ า สมรรถนะและความรู ที่ จํ า เป น (Skill Matrix) สํ า หรั บ
คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ที่ส อดคล อ งกั บ บทบาทและภารกิ จ เพื่ อ ให ส ามารถขั บ เคลื่ อ นองค ก ร
ไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตร
(6) รั ฐวิส าหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชั ดเจนในการส งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
องคกร รวมทั้งมีกลไกกํากับ ติดตาม และสงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรมและจริยธรรม
(7) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับใหมีความรูและสมรรถนะสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม และการสราง
ภาวะผูนําเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทสําคัญ (Mega Trend)
ของโลก อาทิ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การอนุรักษสิ่งแวดลอม

สวนที่ 3
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
1) วิสัยทัศน
เปนผูนําดานการอนุรักษและแหลงเรียนรูชีวิตสัตวปาในระดับอาเซียนภายในป 2565

2) พันธกิจ
- สงเสริมการอนุรักษและเพาะขยายพันธุสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไวเพื่อมิให
สูญพันธุ
- จัดแสดงพันธุสัตวเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและเรียนรูชีวิตสัตวปา
- ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การดู แ ลสั ต ว ป า ในถิ่ น อาศั ย และนอกถิ่ น อาศั ย ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล
- พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหลงเรียนรู สูการพัฒนาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
- จั ด ให มี ก ารบริ ก ารสาธารณะ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกแก ป ระชาชนที่ ม าพั ก ผ อ นและ
ทองเที่ยว

3)คานิยมองคการ
S

Service Mind

การบริการเปนหัวใจหลักของการทํางาน

M

Management

การจัดการในทุกเรื่องตองมีมาตรฐานในการกํากับดูแล

A

Achievement Motivation

พรอมที่จะเคลื่อนที่ไปสูความกาวหนาเสมอ

R

Responsibility & Accountability

สํานึกในความรับผิดชอบและหนาที่ ที่พึงปฏิบัติ

T

Teamwork

มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

Zoo

เขาใจและมุงมั่นในความเปนสวนสัตวที่ดี

Zoo

4) สาระสําคัญแผนปฏิบัติการองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การบริหารจัดการอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญ
ของโลก

ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเปนเลิศดาน
การศึกษาวิจยั เพื่อการอนุรักษ
สัตวปาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับการเปนแหลง
เรียนรูชีวิตสัตวปาการอนุรักษ
และการจัดการสวนสัตวสูสากล

เปาประสงค
1.ชะลอวิกฤติการสูญพันธุของ
สัตวปา
2.สรางความตระหนักการมี
สวนรวม รณรงค ฟนฟู อนุรกั ษ
ชีวิตสัตวปา
3.พัฒนาและยกระดับการ
บริหารจัดการ การดูแลสัตวปา
นอกถิ่นอาศัยใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
4.สนับสนุนการดํารงพันธุสัตวปา
และการนําคืนสูธ รรมชาติ
5.เปนตัวแทนของประเทศใน
ดานการอนุรักษ ฟนฟู และ
ปองกันการสูญเสียทรัพยากร
สัตวปานอกถิ่นอาศัย

กลยุทธ

1. ทบทวนและจัดทํา
แผนประชากรเพื่อการอนุรักษ
ฟนฟู และปองกันการสูญเสีย
ทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญของ
โลก
2. รณรงค ฟนฟู อนุรักษชีวิต
สัตวปา เพือ่ สรางความตระหนัก
และการมีสวนรวมของประชาชน
3. สรางกลไกในการสนับสนุน
การดํารงพันธุสัตวปาและการนํา
คืนสูธรรมชาติ
4. สรางศูนยเพาะขยายพันธุ
สัตวปาในระดับชาติในการ
อนุรักษ ฟนฟู และปองกัน
การสูญเสียประชากรสัตวปาที่
เสี่ยงตอการสูญพันธุ
1.มีองคความรูที่เปนเลิศจาก
1. จัดใหมีทิศทางและ
การวิจยั และเกิดมาตรฐานใน
แนวทางการวิจยั ที่ชัดเจน
การบริหารจัดการสัตวปา นอก
2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ถิ่นอาศัย
ศักยภาพนักวิจัยดานชีวิตสัตวปา
2.เพื่อปองกันการสูญพันธุของ
ทั้งของ อสส. และของประเทศ
สัตวปาในถิ่นอาศัย
3. จัดใหมีปจจัยสนับสนุน
3.เปนที่ยอมรับในระดับสากลใน การวิจยั เชน ทุน, เครื่องมือ
ดานงานวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ ที่จะทําใหมีผลงานวิจัยระดับโลก
สัตวปา
4. ประสานความรวมมือดาน
4.พัฒนานักวิจัย สรรหา และ
การวิจยั ทั้งในระดับชาติและ
รักษานักวิจัยดานชีวิตสัตวปา
นานาชาติ
ทั้งในระดับองคกรและ
5. นําการจัดการความรูมาใช
ระดับประเทศ
เปนฐานในการตอยอดงานวิจยั
6. พัฒนากลไกในการจัดการ
สวนสัตวใหไดมาตรฐานสากล
1.จัดการเรียนรูใหทุกกลุม
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาหมายใหมีความรูความเขาใจ แหลงเรียนรูชีวิตสัตวปาใหเปน
ความผูกพันและมีสวนรวมในการ มาตรฐานสากลไดทุกระบบ
อนุรักษสัตวปา
การศึกษา
2.มีกลไกการบริหารจัดการสวน 2. ปรับปรุงกลไกของการบริหาร
สัตวที่มีคุณภาพได
จัดการสวนสัตวที่มีคุณภาพได
มาตรฐานสากลอยางครบวงจร
มาตรฐานสากลอยางครบวงจร
3.พัฒนาองคประกอบดาน
3.พัฒนามาตรฐานการบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดลอม
จัดการสวนสัตวอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม
4. พัฒนาผังหลักและ
องคประกอบทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ

โครงการหลัก
1. โครงการทบทวนและจัดทํา
แผนประชากรสัตวในระยะยาว
2. โครงการสรางความตระหนัก
การมีสวนรวม รณรงค ฟนฟู อนุรักษ
ชีวิตสัตวปา
3. โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการการดูแลสัตวปานอกถิ่นอาศัย
4. โครงการสนับสนุนการดํารงพันธุ
สัตวปาและคืนสูธรรมชาติ
5. โครงการจัดตั้งศูนยเพาะขยายพันธุ
สัตวปาในระดับชาติ

1. โครงการถายทอดแผนงานการวิจยั
สูกลุมเปาหมาย
2. โครงการสรรหาและรักษานักวิจัย
3. โครงการพัฒนานักวิจัยสูความเปน
เลิศ
4. โครงการจัดทําแผนการจัดหาทุน
สนับสนุนการวิจยั
5. โครงการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ

1. โครงการพัฒนาสวนสัตวใหเปน
แหลงเรียนรูสูสังคมแหงการเรียนรู
2. โครงการใหความรูของ
กลุมเปาหมายทั้ง 3 ระบบ รวมทั้ง
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
องคความรูและฐานขอมูล
4. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสวนสัตวสู ZPO 4.0 Plus
5. โครงการพัฒนาองคประกอบดาน
กายภาพและสิ่งแวดลอมของสวนสัตว

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 4

1.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใน
การสรางเครือขายพันธมิตรดาน การพัฒนาการจัดการสวนสัตวให
วิชาการ ธุรกิจและการมีสวนรวม ไดมาตรฐานสากล
2.เสริมสรางความมั่นคงดาน
จากทุกภาคสวนทั้งในและ
การเงิน และใหทุกภาคสวนมี
ตางประเทศ
สวนรวมในการดําเนินกิจการของ
องคการสวนสัตว ในพระบรม
ราชูปถัมภ
3.เพื่อความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองไดในอนาคต

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาและเสริมสรางระบบ
บริหารจัดการและศักยภาพ
บุคลากร

1.การบริหารจัดการองคกรที่มี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความสุขและทุมเท
ในการทํางาน
3.สรางกลไกของปจจัยที่
เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนบทบาท
และสถานะขององคกร ให
สอดคลองกับสถานการณและ
แนวโนมของเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนภาครัฐ

กลยุทธ
5. การจัดการสวนสัตวสีเขียว
(Green Z00)
6. พัฒนาสวนสัตวแหงใหมเพื่อ
เปนตนแบบมาตรฐานสวนสัตว
สมัยใหมและปดสวนสัตวที่คับ
แคบเกินไป
1. สงเสริมและสนับสนุนการ
รักษาพันธมิตรเดิมใหยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหา
พันธมิตรใหม
3.เสริมสรางภาพลักษณและการ
ประชาสัมพันธองคกรในเชิงรุก
4. พัฒนาการดําเนินงาน
เชิงธุรกิจเพื่อขยายฐานรายได
อยางตอเนื่อง
5. เพิ่มความมั่นคงทาง การเงิน
ลดภาระของรัฐบาลเพื่อให
องคกรสามารถพึ่งพาตนเองได
1.นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
2.สรางมูลคาเพิ่มในการบริหาร
ทรัพยสินที่มีอยูอ ยางคุมคา
3.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพใหแกบุคลากร
4.จัดสมดุลในการทํางานกับการ
ใชชีวิตสวนตัวของบุคคล
5.สรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อ
ตอการทํางานอยางมีความสุข
6. ผลักดันใหมีการทบทวน
สถานะ การปรับปรุงแกไข
กฎหมาย และโครงสรางองคกรที่
เหมาะสม

โครงการหลัก

1. โครงการใชทรัพยากรและ
ความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งใน
และตางประเทศ
2. โครงการความรวมมือดําเนินงาน
เชิงวิชาการทั้งในและตางประเทศ
3. โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากงาน
วิชาการ (Green Product)
4. โครงการเสริมสรางภาพลักษณและ
การประชาสัมพันธองคกร
5. โครงการรวมดําเนินงานเชิงธุรกิจที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Marketing)
1. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
2. โครงการหารายไดจากการเชา
ทรัพยสินและงานวิชาการ
3. โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
องคกร
5. โครงการจัดการองคความรูสูการใช
ประโยชน
6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
7. โครงการสรางบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
8. โครงการทบทวนสถานะ ปรับปรุง
กฎหมายและโครงสรางขององคกร

5. ผลสัมฤทธิ์
1. อนุ รักษและรวบรวมพันธุ สัต วป าหายากและใกลสู ญพันธุ โดยการเพาะขยายพัน ธุเ พื่อปองกัน
การสูญเสียทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญและการฟนฟูเพื่อเพิ่มประชากรสัตวปาในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
2. สรางองคความรูจากการวิจัยสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย
3. ความร ว มมื อด านการวิ จั ย สั ต ว ป าที่มี คุณภาพเพื่อเผยแพร ให เ ป น ที่ย อมรั บ ทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
4. เปนแหลงเรียนรูดานชีวิตสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย
5. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลของสวนสัตวระดับโลก (WAZA)
6. การบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายที่เขามาเที่ยวชมสวนสัตว

สวนที่ 4
รายละเอียด (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 1 : การบริหารจัดการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการสูญเสียทรัพยากรสัตวปา
ที่สําคัญของโลก
เปาประสงค :
1. ชะลอวิกฤติการสูญพันธุของสัตวปา
2. สรางความตระหนักการมีสวนรวม รณรงค ฟนฟู อนุรักษชีวิตสัตวปา
3. พั ฒ นาและยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การ การดู แ ลสั ต ว ป านอกถิ่น อาศั ย ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล
4. สนับสนุนการดํารงพันธุสัตวปาและการนําคืนสูธรรมชาติ
5. เป น ตั ว แทนของประเทศในด านการอนุ รักษ ฟน ฟู และป องกัน การสู ญเสี ย ทรั พยากร
สัตวปานอกถิ่นอาศัย
หนวยนับ

คาเปาหมาย
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หนวยงานรับผิดชอบ

- จํานวนสวนสัตวที่รักษามาตรฐานการจัดการสวนสัตว WAZA

แหง

7

- จํานวนชนิดพันธุสัตวปาหายากที่มีการขยายพันธุ

ชนิด

36

- จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อชวยในการอนุรักษและเพาะขยายพันธุ
สัตวปา

เรื่อง

5

สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง
สยผ./สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง
สอว./สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง

ตัวชี้วัด

กลยุทธ :
1. ทบทวนและจัดทําแผนประชากรเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการสูญเสียทรัพยากร
สัตวปาทีส่ ําคัญของโลก
2. รณรงค ฟ น ฟู อนุ รั ก ษ ชี วิ ต สั ต ว ป า เพื่ อ สร า งความตระหนั ก และการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชน
3. สรางกลไกในการสนับสนุนการดํารงพันธุสัตวปาและการนําคืนสูธรรมชาติ
4.สรางศูนยเพาะขยายพันธุสัตวปาในระดับชาติในการอนุรักษ ฟนฟู และปองกันการสูญเสีย
ประชากรสัตวปาที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
โครงการหลัก
1. โครงการทบทวนและจัดทําแผนประชากรสัตวในระยะยาว
2. โครงการสรางความตระหนัก การมีสวนรวม รณรงค ฟนฟู อนุรักษชีวิตสัตวปา
3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการดูแลสัตวปานอกถิ่นอาศัย
4. โครงการสนับสนุนการดํารงพันธุสัตวปาและคืนสูธรรมชาติ
5. โครงการจัดตั้งศูนยเพาะขยายพันธุสัตวปาในระดับชาติ

๑๙

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนเลิศดานการศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษสัตวปาอยางยั่งยืน
เปาประสงค :
1. มี อ งค ค วามรู ที่ เ ป น เลิ ศ จากการวิ จั ย และเกิ ด มาตรฐานในการบริ ห ารจั ด การสั ต ว ป า
นอกถิ่นอาศัย
2. เพื่อปองกันการสูญพันธุของสัตวปาในถิ่นอาศัย
3. เปนที่ยอมรับในระดับสากลในดานงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษสัตวปา
4. พัฒนานักวิจัย สรรหาและรักษานักวิจัยทั้งในระดับองคกรและระดับประเทศ
- จํานวนโครงการเสริมสรางความรูสําหรับบุคลากรดานการวิจัย
- จํานวนงานวิชาการและงานวิจัยที่เผยแพรผานชองทางตาง ๆ

โครงการ
ฉบับ

คาเปาหมาย
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4
12

- จํานวนงานวิจัยสัตวปาที่มีการดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการ

14

- รอยละของการดําเนินงานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรม
กลยุทธ :

รอยละ

5

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

หนวยงานรับผิดชอบ
สอว.
สอว./สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง
สอว./สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง
สอว./สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง

1. จัดใหมีทิศทางและแนวทางการวิจัยที่ชัดเจน
2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทั้งในระดับองคกรและระดับประเทศ
3. จัดใหมีปจจัยสนับสนุนการวิจัย เชน ทุน, เครื่องมือ ที่จะทําใหมีผลงานวิจัยระดับโลก
4. ประสานความรวมมือดานการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. นําการจัดการความรูมาใชเปนฐานในการตอยอดงานวิจัย
6. พัฒนากลไกในการจัดการสวนสัตวใหไดมาตรฐานสากล
โครงการหลัก
1. โครงการถายทอดแผนงานการวิจัยสูกลุมเปาหมาย
2. โครงการสรรหาและรักษานักวิจัย
3. โครงการพัฒนานักวิจัยสูความเปนเลิศ
4. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย
5. โครงการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ

๒๐

ยุทธศาสตรที่ 3 : การยกระดับการเปนแหลงเรียนรูชีวิตสัตวปาการอนุรักษและการจัดการ
สวนสัตวสูสากล
เปาประสงค :
1. จัดการเรียนรูใหทุกกลุม เปาหมายใหมีความรูความเขาใจ ความผูกพันและมีสวนรวมใน
การอนุรักษสัตวปา
2. มีกลไกการบริหารจัดการสวนสัตวที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลอยางครบวงจร
3. พัฒนาองคประกอบดานกายภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเปนตนแบบการจัดการ
สวนสัตว
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

- จํานวนผูมามาใชบริการองคความรูดานสัตวปาและธรรมชาติไมนอยกวา
คน
- รอยละการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของนักเรียน/เยาวชน
รอยละ
- จํานวนอาสาสมัครที่เขามาปฏิบัติงานในสวนสัตว (Zoo Volunteer)
คน
- จํานวนโครงการจัดกิจกรรม สวนสัตวสูชุมชน
โครงการ
- จํานวนกิจกรรมรณรงคสงเสริมใหประชาชนเที่ยวชมสวนสัตว
กิจกรรม
- จํานวนการจัดกิจกรรม การจัดการความรู
ครั้ง/เรื่อง
- จํานวนหลักสูตร/สื่อ ที่ผลิตสําหรับชวงการเรียนรูผูดอยโอกาสและคน
หลักสูตร/สื่อ
พิการ
- จํานวนสื่อการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สื่อ
- รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสัตว
รอยละ
- จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาเยี่ยมชมสวนสัตว
คน
- จํานวนสํานัก/สวนสัตวที่รักษาระบบบริการและบริหารงานคุณภาพ ISO
แหง
9001: 2015
- จํานวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใหบริการ
ครั้ง
- จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับการปรับปรุงรองรับผูดอยโอกาส
ชิ้นงาน
ผูสูงอายุ และคนพิการ
- ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถาบันจัดการสวนสัตว
ระดับ
- จํานวนสวนสัตวที่เตรียมเขาสูกระบวนการระบบมาตรฐาน ISO
แหง
14001: 2015

คาเปาหมาย
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หนวยงานรับผิดชอบ

600,000
97
25
7
6
8
7

สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง

7
95
4,000,000
9

สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สํานัก/สวนสัตว

3
7

สํานัก/สวนสัตว
สวนสัตวทั้ง 7 แหง

5
2

สบจ.
สยผ.

กลยุทธ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแหลงเรียนรูชีวิตสัตวปาใหเปนมาตรฐานสากลไดทุกระบบ
การศึกษา
2. ปรับปรุงกลไกของการบริหารจัดการสวนสัตวที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลอยางครบ
วงจร
3. พัฒนามาตรฐานการบริ หารจั ดการสวนสัต วและพัฒ นาระบบการสงเสริมและรั บรอง
มาตรฐานการจัดการสวนสัตว
4. พั ฒ นาผั ง หลั ก และองค ป ระกอบทางกายภาพและสิ่ ง แวดล อ มที่ มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากล
5. การจัดการสวนสัตวสีเขียว (Green Z00)
6. พั ฒนาสวนสั ตว แห งใหม เพื่ อเป นต นแบบมาตรฐานสวนสั ตว สมั ยใหม และป ดสวนสั ตว
ทีค่ ับแคบเกินไป
๒๑

โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาสวนสัตวใหเปนแหลงเรียนรูสูสังคมแหงการเรียนรู
2. โครงการใหความรูของกลุมเปาหมายทั้ง ๓ ระบบ รวมทั้งผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองคความรูและฐานขอมูล
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนสัตวสู ZPO 4.0Plusและสงเสริมการยกระดับ
มาตรฐานการจัดการสวนสัตวและการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนสัตว
5. โครงการพัฒนาองคประกอบดานกายภาพและสิ่งแวดลอมของสวนสัตว

๒๒

ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางเครือขายพันธมิตรดานวิชาการ ธุรกิจ และการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
เปาประสงค :
1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาการจัดการสวนสัตวใหไดมาตรฐานสากล
2. เสริมสรางความมั่นคงดานการเงิน และใหทุกภาคสวนมีส วนรวมในการดํ าเนินกิจการของ
องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
3. เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต
- รอยละของการเบิกจายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในชวงป
- รอยละความสามารถในการเบิกจายตามแผน
- รอยละของรายไดที่เพิม่ ขึ้นและการขยายฐานรายได

รอยละ
รอยละ
รอยละ
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100
95
25

- จํานวนรายไดนอกงบประมาณ
- การบริหารรายไดคาตอบแทนตามสัญญา

ลานบาท
ลานบาท

520
30

- รอยละของคาใชจายพนักงานตอรายไดจากการดําเนินงาน
- รอยละของคาใชจายลดลงตามแผนการลดคาใชจายสิ้นเปลือง
- ระดับความสําเร็จของการนําระบบบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช
- จํานวนโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่แลวเสร็จ
- จํานวนเครือขายความรวมมือในเชิงพาณิชย
- รอยละความสําเร็จของการสงเสริมดานการตลาดและ
ประชาสัมพันธ

ลานบาท
รอยละ
ระดับ

55
4
5

สงท./สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สงท./สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สพธ./สงท./ สวนสัตวทั้ง
7 แหง
สงท./สวนสัตว 7 แหง
สพธ./สงท./ สวนสัตว
7 แหง
สงท./สวนสัตว 7 แหง
สงท.
สยผ.

โครงการ
ราย
รอยละ

4
55
90

สพธ./สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สพธ./สวนสัตวทั้ง 7 แหง
สพธ./สวนสัตวทั้ง 7 แหง

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

หนวยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ :
1. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาพันธมิตรเดิมใหยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาพันธมิตรใหม
3. เสริมสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธองคกรในเชิงรุก
4. พัฒนาการดําเนินงานเชิงธุรกิจเพื่อขยายฐานรายไดอยางตอเนื่อง
5. เพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ลดภาระของรัฐบาลเพื่อใหองคกรสามารถพึ่งพาตนเองได
โครงการหลัก
1. โครงการใชทรัพยากรและความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
2. โครงการรวมมือดําเนินงานเชิงวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากงานวิชาการ (Green Product)
4. โครงการเสริมสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธองคกร
5. โครงการรวมดําเนินงานเชิงธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Marketing)

๒๓

ยุ ท ธศาสตร ที่ 5: การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งระบบบริ ห ารจั ด การและศั ก ยภาพบุ ค ลากร
เปาประสงค :
1. การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรมีความสุขและทุมเทในการทํางาน
3. สร า งกลไกของป จ จั ย ที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเปลี่ ย นบทบาทและสถานะขององค ก รให
สอดคลองกับสถานการณและแนวโนมของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาครัฐ
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

- จํานวนกิจกรรมการเผยแพร/รณรงคนโยบายดานธรรมาภิบาล
กิจกรรม
- จํานวนหลักสูตรฝกอบรมสําหรับพนักงานเกี่ยวกับการใชระเบียบ
เรื่อง
ขอบังคับ เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกฎหมาย
- จํานวนรายงานผลการตรวจสอบ
หนวยรับตรวจ
- จํานวนรายงานการควบคุมภายใน
เรื่อง
- ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสีย่ ง
ระดับคะแนน
- ระดับความสําเร็จของการนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
รอยละ
- รอยละความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อความโปรงใส
รอยละ
- จํานวนระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ไดรับมาตรฐาน
ระบบ
- จํานวนแผนงานในการดําเนินการพัฒนาสภาพแวดลอมในระบบบริหาร
แผนงาน
และการจัดการระบบ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
- จํานวนระบบ/ฐานขอมูลที่ไดรับการจัดทําและพัฒนารองรับการบริหาร
ระบบ
จัดการองคกร
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานบริการ
คน
- จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชในองคกร
เรือ่ ง

คาเปาหมาย
ป พ.ศ.2563
4
4

หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน
สกม.

7
1
5
90
80
1
5

สตส.
สยผ.
สยผ.
สยผ.
ทุกหนวยงาน
สบท
สบท.

3

สทส.

100
2

ทุกหนวยงาน
สอว./สวนสัตว
ทั้ง 7 แหง

กลยุทธ :
1. นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
2. สรางมูลคาเพิ่มในการบริหารทรัพยสินที่มีอยูอยางคุมคา
3. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพดานทรัพยากรบุคคล
4. จัดสมดุลในการทํางานกับการใชชีวิตสวนตัวของบุคคล
5. สรางวัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการทํางานอยางมีความสุข
6. ผลั กดั นให มีการทบทวนสถานะ การปรั บปรุ งแกไขกฎหมาย และโครงสรางองคกรที่
เหมาะสม
โครงการหลัก
1. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. โครงการหารายไดจากการเชาทรัพยสินและงานวิชาการ
3. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกร
5. โครงการจัดการองคความรูสูการใชประโยชน
๒๔

6. โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
7. โครงการสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
8. โครงการทบทวนสถานะ ปรับปรุงกฎหมาย และโครงสรางขององคกร

๒๕

ความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ 20 ป กับ วิสัยทัศน ในชวงป พ.ศ. 2563

องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
วิสัยทัศน : เปนผูนําดานการอนุรักษและแหลงเรียนรูชีวิตสัตว
ปาในระดับสากล
1. ชะลอวิกฤติการสูญพันธุของสัตวปาโดย
การจัดและสนับสนุนการดํารงพันธุสัตวปา และ
การนําคืนสูธ รรมชาติ

วิสัยทัศน/
พันธกิจ
ระยะ 20 ป
พ.ศ.
2560-2579

วิสัยทัศน : เปนผูนําดานการอนุรักษและแหลงเรียนรูชีวิต
สัตวปาในระดับอาเซียน ภายในป 2565
1. สงเสริมการอนุรักษและเพาะขยายพันธุสัตว
ปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไวเพื่อมิใหสูญ
พันธุ

2. ยกระดับการบริหารจัดการการดูแลสัตวปา
นอกถิ่นอาศัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากลทั้ง
ดานสุขภาวะ กายภาพ และการบริหารจัดการ

2. จัดแสดงพันธุสัตวเพื่อประโยชนใน
การศึกษาวิจัย และเรียนรูชีวิตสัตวปา

3. จัดแสดงพันธุสัตวเพื่อการนันทนาการและ
สรางความตระหนัก การมีสวนรวม รณรงค
ฟนฟู อนุรักษ ชีวิตสัตวปา

3. ดําเนินการสงเสริมการดูแลสัตวปาใน
ถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

4. เปนตัวแทนของประเทศในดานการอนุรักษ
ฟนฟู และปองกันการสูญเสียทรัพยากรสัตวปา
นอกถิ่นอาศัย

4. พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การจัดการแหลงเรียนรู สู การพัฒนาเปน
สังคมแหงการเรียนรู

5. พัฒนาองคประกอบทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมของสวนสัตวใหมีมาตรฐาน

5. การจัดใหมีบริการสาธารณะ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชนที่มาพักผอนและ
ทองเที่ยว

วิสัยทัศน/
พันธกิจ
ในชวงป
พ.ศ.
2563

๒๕

สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิต
การใหบริการดานตางๆ ที่เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และหน ว ยงานที่เ กี่ย วของ องคการสวนสั ต ว ในพระบรมราชู ป ถัมภ จึ งได กํ าหนดป จ จั ย ความสํ าเร็ จ และ
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
องค ก ารสวนสั ต ว ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ กํ า หนดแนวทางการจั ด สรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ขององคการ
สวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ ดังนี้
1. งบประมาณดําเนินการสําหรับในสวนขององคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
ดําเนินงานตามกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยมีสํานักและหนวยงานสวนกลาง
เปนผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน
2. งบประมาณดําเนินการสําหรับสวนสัตวแตละแหงในภูมิภาค
2.1 งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐานเพื่อใชบริหารจัดการสวนสัตวทั้งนี้พิจารณาจัดสรร
ตามเกณฑงบบริหารงานแตละภูมิภาค คาสาธารณูปโภค และจัดสรรตามภารกิจการดําเนินงาน
2.2งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ เพื่อใหสวนสัตวสามารถดําเนินการตามกลยุทธ
จุ ด เน น ขององคก ารสวนสั ต ว ในพระบรมราชู ป ถั มภ และพัฒ นาคุณภาพการดํ า เนิ น งานตามบริ บ ทของ
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
ปจจัยความสําเร็จ
1. ผูอํานวยการทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทํ า งานแบบมี ส ว นร ว มที่ เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ก ารปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2.หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนาและเปาหมาย
การใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจาภาพหลัก
เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
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3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและ
จัดทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
โดยติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
6. สร างกลไกการขับ เคลื่ อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
สูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

รูปภาพแสดงการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการ
(ระดับองคการ)

เปาหมาย – กลยุทธ – ผลผลิต – ตัวชี้วัด – มาตรการ - แนวทางปฏิบัติ

โครงการ/
เปาหมายตัวชี้วัด
บทบาทหนาที่
และภารกิจของ
หนวยงาน

มาตรการ
แนวทางการปฏิบัติ
และผูรบั ผิดชอบ
แผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงค/
เปาหมาย ตัวชี้วัด
ของหนวยงาน

แผนการดําเนินงานของ
สํานัก/สวนสัตว/สถาบัน
สภาพแวดลอม/
สถานการณในพืน้ ที่

แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน
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ความเชื่อมโยง (ราง) แผนปฏิบัติราชการองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่12

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)

เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร
20 ป ทส.

เปาหมาย ทส.

กลยุทธ ทส.

1. อนุรักษ คุมครอง ฟนฟู สงเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

4. ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการพัฒนาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนากลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและ
การจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาลและทันตอการเปลี่ยนแปลง

ลดอัตราการสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

แกไขปญหาราษฎรในพื้นที่ปาไม
อยางเปนระบบและ เปนธรรม

แนวทางการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (SDGs) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองคกรและพัฒนาการบริหารจัดการของ ทส.

3. อนุรักษและพัฒนาแหลง
ธรรมชาติให เปนแหลง
เรียนรู แหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ โดยการมี สวน
รวมของทุกภาคสวน

1. สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ปองกันดูแลรักษาพื้นที่ปา
ใหคงสภาพ
5. การอนุรักษและ
การจัดดการสัตวปาทั้งใน
ประเทศ และตาม
อนุสัญญา/ความรวมมือ
ระหวางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. อนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ในระดับชนิด
พันธุ) และถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนทุกระดับ (ประเทศ ภูมิภาค
จังหวัด ทองถิ่น ชุมชน)
4. ผลักดันโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(อพ.สธ.) ใหเปน กลไกหลักในการบูร
ณาการความรวมมือในการอนุรักษและ
ฟนคืนความหลากหลาย ทางชีวภาพ

8. บูรณาการขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากทุกหนวยงาน และเพิ่มชองทางในการใหบริการ
ประชาชนทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือตามความตกลง/ พันธกรณี/ ความรวมมือระหวางประเทศ
10. พัฒนาเครือขายการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. สงเสริมการวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
12. สงเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการองคความรู
13. สนับสนุนการสรางเครือขายนักวิชาการใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและตอยอดงานวิจัยและพัฒนา

วิสัยทัศน อสส.

“เปนผูน ําดานการอนุรกั ษและแหลงเรียนรูชีวิตสัตวปา ในระดับอาเซียน ภายในป 2565”

พันธกิจ

สงเสริมการอนุรักษและเพาะขยายพันธุสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไวเพื่อมิใหสูญพันธุ จัดแสดงพันธุสัตวเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและเรียนรูชีวิตสัตวปา ดําเนินการสงเสริมการดูแลสัตวปาในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหลงเรียนรู สูการพัฒนาเปนสังคมแหงการเรียนรู จัดใหมีการบริการสาธารณะ เพือ่ อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาพักผอนและทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
อสส.

แผนงาน
หลัก

1. การบริหารจัดการอนุรักษ ฟน ฟู และปองกันการ
สูญเสียทรัพยากรสัตวปาที่สําคัญของโลก

1. แผนงานทบทวนและจัดทําแผนประชากรสัตวใน
ระยะยาว
2. แผนงานสรางความตระหนัก การมีสวนรวม
รณรงค ฟนฟู อนุรกั ษชีวิตสัตวปา
3. แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการการดูแลสัตวปานอก
ถิ่นอาศัย
4. แผนงานสนับสนุนการดํารงพันธุสัตวปาและคืนสู
ธรรมชาติ
5. แผนการจัดตั้งศูนยเพาะขยายพันธุสัตวปา ใน
ระดับชาติ

2. การสรางความเปนเลิศดานการศึกษาวิจัยเพื่อการ
อนุรักษสัตวปา อยางยั่งยืน

1. แผนงานการถายทอดแผนงานการวิจัยสู
กลุมเปาหมาย
2. แผนงานการสรรหาและรักษานักวิจัย
3. แผนงานพัฒนานักวิจัยสูความเปนเลิศ
4. แผนงานการจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย
5. แผนงานสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ

3. การยกระดับการเปนแหลงเรียนรูชีวิตสัตวปา
การอนุรักษและการจัดการสวนสัตวสูสากล

4. การสรางเครือขายพันธมิตรดานวิชาการ ธุรกิจและ
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

1. แผนงานพัฒนาสวนสัตวใหเปนแหลงเรียนรูสูสังคมแหง
การเรียนรู
2. แผนงานใหความรูของกลุมเปาหมายทั้ง 3 ระบบ รวมทั้ง
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
3. แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการองคความรูและ
ฐานขอมูล
4. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการสวนสัตวสู ZPO 4.0
Plusและสงเสริมการยกระดับมาตรฐาน การจัดการสวนสัตว
และการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนสัตว
5. แผนงานพัฒนาองคประกอบดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
ของสวนสัตว

1. แผนงานการใชทรัพยากรและความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
2. แผนงานรวมมือดําเนินงานเชิงวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ
3. แผนงานสรางมูลคาเพิ่มจากงานวิชาการ (Green
Product)
4. แผนงานการเสริมสรางภาพลักษณและ
การประชาสัมพันธองคกร
5. แผนงานรวมดําเนินงานเชิงธุรกิจที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Marketing)

5. การพัฒนาและเสริมสรางระบบบริหาร
จัดการและศักยภาพบุคลากร

1. แผนงานจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. แผนงานหารายไดจากการเชาทรัพยสินและงานวิชาการ
3. แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเชิงรุก
4. แผนงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคกร
5. แผนงานการจัดการองคความรูสูการใชประโยชน
6. แผนงานปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
7. แผนงานสรางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ
8. แผนงานทบทวนสถานะ ปรับปรุงกฎหมาย และโครงสราง
องคกร

