การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจําปี 2561
ระดับสํานัก
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. โครงการระบบควบคุม
ภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาล 4 ด้าน
1.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
แนวทาง ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

ไตรมาสที่ 1-2

- อบรม 1 ครั้ง
โดยระบุหัวข้อการอบรม
- มีการประเมินผลภายหลัง
การอบรม

สงท.

ฝ่ายพัสดุ ดําเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลา เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค๐๔๐๕.๕/ว๓๑๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙
- ฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค๐๔๐๕.๑/๔๙๗ ลว. ๘ ก.พ. ๒๕๖๐
- ฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค๐๔๐๕.๕/๒๗๖๙๒ ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๐
- ฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค๐๔๑๘.๕/๔๕๙๑๒ ลว. ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐
- จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
ดําเนินการเสร็จสิ้น มีคู่มือด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ชุด

สบก.

- ดําเนินการจัดทําคู่มือของแต่ละฝ่ายแล้วเสร็จ
- เผยแพร่ผ่านระบบ INTRANET
- มีการทบทวนคู่มือ และกําหนดแนวทางในการฏิบัติงานเพิ่มเติม กําหนดปฏิทิน
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีการเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์

- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 1 เล่ม

- จัดทําคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ด้านการกํากับดูแลที่ดี
ภายในสํานัก
- เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
แต่ละฝ่าย
- เพื่อประเมินสถานภาพการดําเนินงาน
ของสํานัก
- เพื่อสนับสนุนการไปสู่การปฏิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

ตามความเหมาะสม
ของแต่ละหน่วยงาน

สงท.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ แต่ละฝ่าย (ต่อ)
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)
- จัดทําคู่มือจริยธรรม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ
สทส.
สบท.
สบจ.

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาบุคลากร
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
ตามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

1.3 ด้านการบริหารบุคคล
- อบรมและปฐมนิเทศ พนักงาน - เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
และลูกจ้าง
ให้มีประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการบุคคลต้นแบบ
- เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
เพชรจรัสแสง
ให้มีประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ประเมินผลรายบุคคล ประจําปี - เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
- มีการทบทวนคู่มือ และได้รับการอนุมัติจากผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์
เมื่อวันที่ ๓๐ มีค. ๖๐
- ปรับปรุงแก้ไขคู่มือเอกสาร และนําส่งสํานักยุทธศาสตร์และแผน
เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ดําเนินการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เผยแพร่ลงในระบบ Intranet ขององค์การสวนสัตว์

150,000

สบท.

- ดําเนินการแจกคู่มือไปยังสํานัก และสวนสัตว์ต่างๆ ในวันปฐมนิเทศพนักงาน
และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์

1 ครั้ง

230,000

สบท.

- ดําเนินการเสร็จสิ้น ในไตรมาสที่ ๑

1 ครั้ง

130,000

สบท.

- ดําเนินการเสร็จสิ้น ในไตรมาสที่ ๑ (จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

..(จํานวน)...ราย

-

สบท.

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน รอรายงานสรุปสิ้นปีงบประมาณ 2561

- จํานวน 1000 เล่ม
- สวนสัตว์ได้รับจํานวน
กี่เล่ม
- ดําเนินการเผยแพร่
อย่างไร

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย
- จัดทําแผนด้านความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน

- ติดตามและประเมินผลด้าน
ความปลอดภั
และชี
วอนามัยย
- จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุและไข้
นัขบ้าหวัดใหญ่ เพื่อฉีด
เจ้
าที่ ตว์ และสวนสัตว์
องค์าหน้
การสวนสั
ภายใต้การดูแลทั้ง 7 แห่ง และ
โครงการคชอาณาจักร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- กําหนดมาตรการ และแนวทาง
1 แผนงาน
ในการควบคุม ดูแล และป้องกัน
เหตุ
ที่จะทําให้เกิดความเสียหายใน
ทรัพย์สิน สุขภาพ ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
- สร้างความเชื่อมั่นใน
ประเมินผลทุกไตรมาส
ประสิทธิภาพ ของการบริหาร
จัดการองค์กร
จํานวนแห่ง/จํานวนคน 472,067.50
- เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคแก่
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน

2. โครงการระบบตรวจสอบ
ภายใน
ธรรมาภิตามหลั
บาล ก
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ - เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
ตรวจสอบภายใน
เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน
- กฎบัตรว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สบท.

๑. จัดทําแผนด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และได้รับการอนุมัติแผนในไตรมาสที่ ๓
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสวนสัตว์ต่างๆ

สบท.

๑. ดําเนินการแจ้งเวียนให้ทุกสวนสัตว์รายงานผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ
๒. สวนสัตว์มีการรายงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

สอว.

1. จัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจจํานวนเจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและ
จํานวนเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากการปฏิบัติงาน ไปยัง สํานัก
สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง และโครงการคชอาณาจักร
2. ดําเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่และพิษสุนัขบ้า.
3.ดําเนินการจัดส่งวัคซีนไปยังสวนสัตว์ต่างๆ เพื่อทําการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่เจ้าหน้าที่
องค์การสวนสัตว์ สวนสัตว์ 7 แห่ง และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
รายละเอียดการทําวัคซีน ดังนี้. 1)วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน 1398 ราย
2) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1112 ราย

จํานวนหลักสูตร

สตส.

1 กฏบัตร

สตส.

- มีกฏบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
- มีการสอบทานกฏบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
- มีการแจ้งเวียนกฏบัตรไปยังทุกสํานัก ตามหนังสือที่ ๑๑๐๒/๕๖๘ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๖๐
- มีการประเมินผลการตรวจสอบภายใน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาเพิ่ม
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร
การจัดให้มี
3.1 โครงการพัฒนาเพิ่ม - เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
การบริหาร
ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร ในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
จัดการที่ดี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Good
Governance
ให้กับพนักงานทุกระดับ
)
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

3.2 โครงการบริการข้อมูล
ผ่านระบบสารสนเทศ

การทํางานของบุคลากร
ให้มีความชํานาญ ในด้าน
เทคโนโลยี
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่อยู่ในการ
กํากับดูแลขององค์การสวนสัตว์
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ขององค์การสวนสัตว์ภายใต้
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ให้เป็นที่ยอมรับในประดับสากล

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

สบก.

สทส.

เผยแพร่ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสัตว์ป่าลงเว็ปไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง

สทส.
200,000

สอว.

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

- ดําเนินการร่วมกับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อออกแบบระบบจองห้องประชุมออนไลน์
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบขั้นตอนการใช้งาน
- ดําเนินการแจ้งเวียนการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
- จัดสัมมนาหลักสูตร Digital Marketing กับการพัฒนาธุรกิจองค์การสวนสัตว์
ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
- จัดฝึกอบรมการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ไปยังสํานัก/สวนสัตว์ต่างๆ
- ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรสําหรับเจ้าหน้าที่ IT ในหลักสูตร "Smart Data center
๔.๐ Foundeation" ในวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๓๕๖๑
- ได้เผยแพร่ผลงานจากโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบวิดิโอ
ลงช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์การสวนสัตว์
1. รวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการของสวนสัตว์ในการดูแลขององค์การสวนสัตว์
2. สรุปแนวคิด ดําเนินการออกแบบและจัดทําสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
ช่องทางที่เลือกใช้เผยแพร่
3. เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา ภาพถ่าย และวิดีโอ ทางเว็ปไซต์องค์การสวนสัตว์และเว็บไซต์อื่น
รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เช่น facebook, YouTube,Instagram
4. รวบรวมผลการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน

3.3 กิจกรรมการสร้างการ - เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมและปลูกฝังค่านิยม และปลูกฝังค่านิยมองค์กร
“SMART ZOO”
ให้กับบุคลากรทุกระดับ
มีพฤติกรรมตามที่
องค์กรคาดหวัง

- มีการรายงานผล
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์
ของค่านิยม SMART ZOO
- ร้อยละ 80 ของบุคลากร
รับรู้ค่านิยม SMART ZOO
ผ่านแบบสํารวจการรับรู้
- นําวิธีการ SMART ZOO
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สทส.

- ปรับปรุงระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และสนับสนุนให้ใช้ระบบดังกล่าว
เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. เสริมสร้าง 4. โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ความรู้ความ
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟ เพื่อลดรายจ่ายภายในองค์กร
เข้าใจด้าน
การกํากับ
ดูแลกิจการที่
๔.๑ มาตรการประหยัด
ดี (CG)
ค่าโทรศัพท์

1. โครงการอบรมสร้างความรู้
ด้ความเข้
าน CG าใจ
1.1 โครงการเผยแพร่
- เพื่อนําหลักการละความรู้
องค์ความรู้ผ่านช่องทางเว็ปไซด์ เกีย่ วกับ CG เผยแพร่ในระบบ
Intranet และ Internet
ขององค์การสวนสัตว์
อย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีมากขึ้น
1.2 โครงการเผยแพร่
- เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร
กรอบจริยธรรมและตามหลัก
ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม การการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ยุทธศาสตร์
และหลักธรรมาภิบาล

จํานวน 2 เรื่อง

จํานวนแนวทาง/
มาตรการด้านการ
กํากับดูแลที่ดี ซึ่งถูกกําหนด
ไว้ในแผนระดับองค์กร

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

ทุกสํานัก

กําหนดเวลา เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้า
ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกงาน

ทุกสํานัก

ใช้ IP-PHONE ในการสื่อสารระหว่างสํานัก/สวนสัตว์
ใช้ระบบ E-SARABAN ในการแจ้งเวียนหนังสือ แทนการใช้แฟ๊กซ์
ใช้โปรแกรม LINE ในการสื่อสารภายใน
นําระบบ Video conference ในการประชุมระหว่างหน่วยงาน

สบก.

สํารวจโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานและขอยกเลิก

สทส.

- สร้างเมนูเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเผยแพร่ข้อมูลบนระบบ Intranet และ Internet
- ดําเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําและรวบรวมผลการดําเนินการ
ด่านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

3. การมีส่วน 1. โครงการสํารวจความพึง
ร่วมของผู้มี พอใจ
ส่วนได้ส่วน
1.๑ สํารวจความพึงพอใจ
เสีย
แบบ two way
- จัดให้มีการประเมินระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน
1.3 สํารวจความพึงพอใจ
ผูผู้ใ้ใช้ช้บบริริกการ
ารสวนสัตว์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ปีละ 2 ครั้ง

ทุกสํานัก
สพธ.

- มีการตอบแบบสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์
กับทางสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
อยู่ระหว่างการดําเนินงาน

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจําปี 2561
ระดับสํานัก
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. สนับสนุนและ
เสริมสร้างให้ทุก
สวนสัตว์ เป็น
พื้นที่บริการ
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

1. โครงการสวนสัตว์สีเขียว
(Green Zoo)
ทุกสํานัก

1.1 รณรงค์การใช้กระดาษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและรักษา ความถี่ของการ

- มีการรณรงค์ใช้กระดาษ Recyle ภายในสํานัก

ทรัพยากรธรรมชาติ

เบิกใช้กระดาษ

สทส

สนับสนุนให้ใช้ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ

เพื่อนําองค์ความรู้

จํานวนกิจกรรม

สยผ.

ISO 14001 : 2015

การมีส่วนร่วมในการ

ด้านสวนสัตว์สีเขียว

ที่สนับสนุน

ดําเนินงานตามแผน CSR

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการ

ที่มีประโยชน์ ต่อสังคมและ

เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์

มีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระบบ ISO 14001 ให้กับพนักงานและลูกจ้าง

สิ่งแวดล้อม อาทิ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของสวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น

Recycle
1.2 โครงการสนับสนุน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ

การมีส่วนร่วม

สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์นครราชสีมา ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบ

สวนสัตว์สีเขียว,
ISO 14001 : 2015
1. โครงการความร่วมมือทาง
2. สนับสนุน
และส่งเสริมการ วิชาการกับหน่วยงานพันธมิตร
มีส่วนร่วมของ
1.1 โครงการความร่วมมือ เพื่อสรรหาและจัดทํา บันทึกความ
ประชาชนและ ทางวิชาการกับหน่วยงาน
ความร่วมมือด้าน
ร่วมมือเชิงวิชาการ
ชุมชน
พันธมิตร
วิชาการในการอนุรักษ์
สัตว์ป่ากับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน

2,000,000

สอว.

1.จัดประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี ร่วมกัน ทั้งหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. สรุปผลงานความร่วมมือ มีรายละเอียด ดังนี้ 1) การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 2) การดําเนินงานวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานตาม
วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง 3) การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้และงานด้านการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า ภาคบรรยายและปฏิบัติในงานประชุมวิชาการ 4)การแลกเปลี่ยนสัตว์เพื่อ
ปรับปรุงความหลากหลายทางพันธุกรรม

ประเด็น
กิจกรรม/โครงการ
ยุทธศาสตร์
2. สนับสนุน
1.2 โครงการอนุรักษ์สัตว์
และส่งเสริมการ ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้าง
มีส่วนร่วมของ ความร่วมมือทางวิชาการ
ประชาชนและ
ชุมชน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

จัดกิจกรรมด้าน
เสริมสร้างความ
อนุรักษ์สัตว์ป่าสู่
ตระหนักด้านการ
ชุมชน
อนุรักษ์สัตว์ป่าแก่
หน่วยงานภายนอกและ
ภาคประชาชน ผ่านการ
มีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม

งบประมาณ
500,000

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ
สอว.

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
1.ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อจัดทําโครงการอนุรักษ์ประชากรสัตว์ป่านอก
ถิ่นอาศัย ร่วมกัน โดยในปี 2561 มีจํานวน ๓ โครงการดังนี้
1) โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัย (หน่วยงานร่วม กรมอุทยานฯ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 2) โครงการฟื้นฟูประชากรวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง (หน่วยงานร่วม กรมอุทยานฯ) 3) โครงการวิจัยสํารวจโรค ความหลากลายทาง
พันธุกรรม นิเวศวิทยาและความขัดแย้งของประชากรกระทิงและชุมชนในพื้นที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาแผงม้า (หน่วยงานร่วม กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2.จัดทําแผนดําเนินงาน.
3.ดําเนินงานตามแผนงาน และจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ.
4.สรุปผลการดําเนินงานประจําปี

3. สนับสนุน
1. โครงการบริการผ่านระบบ
และส่งเสริมการ สารสนเทศ
บริการสังคม
1.1 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ - แจ้งเวียนรายงานการ ทุกเดือนที่มีการ
ผ่านระบบ IT
ประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม
องค์การสวนสัตว์
- รายงานผลการ
ปีละ 1 ครั้ง
ดําเนินงานประจําปี
(Annual Report)

สบก.

- มีการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ผ่านระบบ Intranet
ทุกเดือน

สบก.

- แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําหนังสือ
- รวบรวมข้อมูลและจัดทําฉบับร่างหนังสือเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์
- เผยแพร่ลงในเว็บไซด์องค์การสวนสัตว์

2. โครงการการให้บริการ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมสังคม จัดกิจกรรม CSR
(CSR)

สพธ.

มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงาน

อย่างน้อย

- จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ร่วมกับกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา
- จัดกิจกรรมส่งมอบ โครงการปลูกป่าเพื่อช้างและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

3 กิจกรรม/ปี

แห่งประเทศไทย ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
สทส.

พันธมิตร
110000

สบจ.

รับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าฝึกงานด้าน IT
กิจกรรมบูรณาการงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ ๑๕๐ ปี
ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 โดย องค์การสวนสัตว์ (zmi/สวนสัตว์) ร่วมกับ
หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ อพวช.เป็นหน่วยงานหลัก

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจําปี 2561
ระดับสวนสัตว์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. โครงการระบบควบคุมภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาล 4 ด้าน
1.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
แนวทาง ในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-2

- อบรม 1 ครั้ง
โดยระบุหัวข้อการอบรม
- มีการประเมินผล
ภายหลั
ง
การอบรม

-

สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

-

สวนสัตว์เชียงใหม่

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

19600

สวนสัตว์สงขลา

๑๓๐๘๔

11100

สวนสัตว์อุบลราชธานี

- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
- เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ส.ค. ๖๑
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในขั้นตอนปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี E-market และ E-Bidding และเฉพาะเจาะจงตามพรบ.
และบริหารพัสดุภาครัฐ
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานส่วนกลาง รุ่นที่ ๑๐
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
- ส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP" จํานวน 3 คน
ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กทม.
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

งบประมาณ
-

- จัดทําคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 ด้านการกํากับดูแลที่ดี
ภายในสวนสัตว์
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
แต่ละฝ่าย

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
- เพื่อประเมินสถานภาพ
การดําเนินงานของแต่ละฝ่าย
- เพื่อสนับสนุนการไปสู่
การปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวน 1 เล่ม

-

- มีการทบทวนคู่มือ
- มีการเผยแพร่
ผ่านเอกสารภายใน
และภายในเวปไซด์

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ขอนแก่น - ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร”ความรู้เกี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ “รุ่นที่ ๒๓" ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมนารายณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
โครงการคชอาณาจักร - เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในการปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ก.ค. ๖๑
สวนสัตว์ดุสิต
- ยังไม่มีการทําคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - ดําเนินการจัดทําคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง
สวนสัตว์เชียงใหม่ - ยังไม่มีการดําเนินการจัดทําคู่มือ
สวนสัตว์นครราชสีมา - ยังไม่มีการดําเนินการจัดทําคู่มือ
สวนสัตว์สงขลา - จัดทําคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561
สวนสัตว์อุบลราชธานี - จัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุและยานพาหนะ ประจําปี 2561
สวนสัตว์ขอนแก่น - สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการจัดทําคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ เล่ม
โครงการคชอาณาจักร - ยังไม่มีการทําคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง

สวนสัตว์ดุสิต

- มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย เพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน
และแจกคู่มือฯให้แก่พนักงานและลูกจ้าง สําหรับฝ่ายบํารุงสัตว์
- ไม่ได้มีการทบทวนคู่มือ แต่มีมาตรการป้องกันสัตว์หายที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการประชุม
และสื่อสารกับพนักงานและลูกจ้างในฝ่าย ทุกเดือน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - ได้ดําเนินการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบํารุงสัตว์
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์, ฝ่ายการศึกษา, ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,
และฝ่ายอนุรักษ์ จะดําเนินการในไตรมาสที่ 3-4
สวนสัตว์เชียงใหม่ - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ประจําปีงบประมาณ 2561

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์นครราชสีมา - มีการทบทวนคู่มือของแต่ละงานภายในฝ่าย
- มีการเผยแพร่ผ่านเอกสารภายใน
- มีการจัดทํามาตรการป้องกันสัตว์หายและทบทวนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ
สวนสัตว์สงขลา
- แต่ละฝ่ายจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน
สวนสัตว์อุบลราชธานี - ดําเนินการทบทวน/สอบทานคู่มือปฏิบัติงาน ประจําปี 2561 จํานวน 6 ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว
และมีการเผยแพร่ข้อมูล (intranet)
สวนสัตว์ขอนแก่น - ทุกฝ่ายดําเนินการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน โดยได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สวนสัตว์ขอนแก่น
สวนสัตว์ดุสิต
- ได้รับคู่มือจริยธรรม ๒๐๕ เล่ม และดําเนินการแจกให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนแล้ว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้รับคู่มือจริยธรรม 335 เล่ม มอบให้พนักงานและลูกจ้าง
เมื่อวันที่ 4 ตค. 60
สวนสัตว์เชียงใหม่ - รับมาจํานวน 251 เล่ม
- แจกให้พนักงานและลูกจ้าง ในวันปฐมนิเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561
สวนสัตว์นครราชสีมา - ได้รับคู่มือจริยธรรม และแจกให้พนักงานและลูกจ้าง ในวันปฐมนิเทศ
สวนสัตว์สงขลา
- ได้รับคู่มือการปฐมนิเทศ จํานวน 230 เล่ม แจกจ่ายให้พนักงานและลูกจ้าง
สวนสัตว์อุบลราชธานี - ได้รับคู่มือ จํานวน 127 เล่ม โดยแจกในวันปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง
สวนสัตว์ขอนแก่น - สวนสัตว์ขอนแก่นได้รับคู่มือการปฐมนิเทศจํานวน ๒๒๒ เล่ม
สบท.
สวนสัตว์ดุสิต
- จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างในวันที่ 6 พ.ย. 2560 โดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างในวันที่ 4 ต.ค. 2560
สวนสัตว์เชียงใหม่ - จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างจํานวน 1 ครั้ง จํานวน 251 คน
สวนสัตว์นครราชสีมา - จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างจํานวน 1 ครั้ง
สวนสัตว์สงขลา - จัดอบรมพนักงานและลูกจ้างจํานวน 1 ครั้ง
18300 สวนสัตว์อุบลราชธานี - จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" ประจําปีงบประมาณ 2561
-

- จัดทําคู่มือจริยธรรม

- อบรมและปฐมนิเทศ พนักงาน
และลูกจ้าง

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาบุคลากร
ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
ตามหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณ
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

- จํานวน 1000 เล่ม
- สวนสัตว์ได้รับจํานวน
กี่เล่ม
- ดําเนินการเผยแพร่
อย่างไร

- เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน จํานวนครั้ง / จํานวนคน
ให้มีประสิทธิภาพในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ในวันที่ 2 พ.ย. 60 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 122 คน
- จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" ประจําปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ มีผู้เข้าร่วมจํานวน ๑๖ คน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ขอนแก่น - จัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องกาบบัว อาคารบริการนักท่องเที่ยว
- จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรบรรยายบนรถชมวิว สวนสัตว์ขอนแก่น รุ่นที่ ๑
วันที่ ๙-๑๐ เม.ย. ๖๑
- เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนากาย พัฒนาใจ พัฒนาความคิด ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕-๒๖
เม.ย. ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิชาการทีโอที
- เผยแพร่โครงการปรับบทบาทองค์กรสู่รูปแบบที่เหมาะสม วันที่ ๒๑-๒๒ ส.ค. ๖๑
ณ ห้องกาบบัว

- โครงการบุคคลต้นแบบ
เพชรจรัสแสง

10000 โครงการคชอาณาจักร
12800
12800
สบท.
สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการคชอาณาจักร

- ปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างจํานวน 1 ครั้ง จํานวน 25 คน
- อบรมโครงการสื่อสารภาษอังกฤษเบื้องต้นกับงานบริการ 1 ครั้ง 36 คน
- อบรมโครงการบริการด้วยใจ 1 ครั้ง 36 คน
- ได้รับคัดเลือกเป็นเพชรจรัสแสง จํานวน 1 ราย
- ยังไม่ได้ดําเนินการ
- ไม่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
- ไม่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
- ไม่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
- ได้รับคัดเลือกเป็นเพชรจรัสแสง จํานวน 1 ราย
- จํานวน ๑ ครั้ง จํานวน ๑ คน นายวันชัย สวาสุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
- ไม่จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพิ่ม
- ประเมินผลรายบุคคล ประจําปี
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย
- จัดทําแผนด้านความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน

- กําหนดมาตรการ และ
- แผนปี 2561
แนวทาง ม ดูแล และ
- กําหนดตัวชี้วัดตามแผน
ในการควบคุ
งกันาให้
เหตุเกิดความเสียหายใน - มีการปฏิบัติตามแผน
ทีป้่จอะทํ
ทรัพย์สิน สุขภาพ ความ
เป็นรายไตรมาส
ปลอดภั
ย
และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

-

สวนสัตว์ดุสิต

-

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

-

สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา

-

สวนสัตว์อุบลราชธานี

-

สวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการคชอาณาจักร

-

สวนสัตว์ดุสิต

-

-

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
- มีการประเมินพนักงานประจําปีงบประมาณ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 60
และ ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 61
- การประเมินพนักงานประจําปีงบประมาณ ปีละ 2 ครั้ง โดย ได้ดําเนินการครั้งที่ 1
ในเดือน ม.ค. 61
- การประเมินสมรรถนะองค์การ (competency) ประจําปี 2560
- ประเมินผลรายบุคคลของพนักงาน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1ก.ค. - 31 ธ.ค. 60
ครั้งที่ 2 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 61
- มีการประเมินผลลูกจ้างฯ ประจําเดือน และ การประเมินผลพนักงาน 2 ครั้ง/ปี
จํานวนทั้งสิ้น ๑๓๑ ราย
- ยังไม่มีการดําเนินการ

- จัดทําแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สวนสัตว์ดุสิต ปีงบประมาณ 2561
- จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560
- จัดทํารายงานความปลอดภัยฯ ประจําไตรมาสที่ 1-๔
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว -แผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ประจําปีงบประมาณ 2561
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จป. ของสวนสัตว์
สวนสัตว์เชียงใหม่ - จัดทําแผนด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2561
- การแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน ต.ค-มี.ค 61
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. เพิ่ม
- จัดทําแผนด้านความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
การจัดให้มี
ในการทํางาน (ต่อ)
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
-

-

- ติดตามและประเมินผลด้าน
ความปลอดภั
และชีวอนามัยย

- สร้างความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพ ของการบริหาร
จัดการองค์กร

-

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์นครราชสีมา - ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมตรวจเช็คทุกวัน
- เปิดพื้นที่ให้โล่งเตียน และตัดกิ่งไม้ต้นไม้สุ่มเสี่ยงต่อนักท่องเที่ยวและทรัพย์สิน
- เพิ่มจุดเวรรักษาการณ์ /ความถี่ในการตรวจพื้นที่
- กําหนดพื้นที่สําหรับโซนสูบบุหรี่ - ปิดป้ายชี้บ่ง ทางหนีไฟ จุดรวมพล
- ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- อุบัติเหตุเป็นศูนย์ - ทรัพย์สิน ไม่มีการสูญหาย
- สภาพแวดล้อมสํานักงานเป็นสัดส่วน สะดวกในการติดต่อประสานงาน
สวนสัตว์สงขลา จัดทําแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยประจําปี2561 และมีการรายงานผล
จัดฝึกอบรมโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ๕๐ คน
สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดทําคําสั่งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ตามคําสั่งสวนสัตว์อุบลราชธานี ที่ 211/2560 ลงวันที่ 20 พ.ย. 60
สวนสัตว์ขอนแก่น ๑. ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางาน และจัดทําแผนด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๒. ดําเนินการจัดทําแผนด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
๓. มีการจัดอบรม เรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 จํานวน ๓ ครั้ง
โครงการคชอาณาจักร - จัดทําแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
สวนสัตว์ดุสิต
- จัดทําสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุ
- จัดทําสรุปรายงานการใช้ห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจํานวนผู้ใช้ห้องพยาบาล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - มีรายงานผลประจําเดือนตามแผนงานแต่ละฝ่าย
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการติดตามประเมินผลทุกๆ 1 เดือน
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา - มีการรายงานข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานของพนักงาน
และนักท่องเที่ยวทุกเดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี - จัดทําแบบฟอร์มสํารวจตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน
สวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการคชอาณาจักร - มีการติดตามและประเมินผลรายไตรมาส

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

กิจกรรม/โครงการ
2. โครงการระบบตรวจสอบ
ภายใน
ธรรมาภิตามหลั
บาล ก
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายใน
2.1 ด้านการจัดการสัตว์
- มีระบบการควบคุม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

- เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพ
และนแนวทาง ในการปฏิบัติงาน
เป็

จํานวนหลักสูตร

-

สตส.

-

1 กฏบัตร

- เพื่อป้องกันความเสียหาย

- ตรวจตามมาตรฐาน
ของ WAZA

50,000
สวนสัตว์ดุสิต
- พนักงานทําการตรวจสอบสัตว์/สภาพกรง และอาหารสัตว์ทุกวัน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการเขียนบันทึกใบปฏิบัติงานเป็นประจําทุกวัน
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
- เข้าร่วมประชุม และรับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์สงขลา โดยวิทยากร
จาก Wild Welfare และWAZA Executive Office
สวนสัตว์อุบลราชธานี - มีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะอากาศ
เพื่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและให้สัตว์มีสุขภาพที่ดี โดยตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์
ตามหลัก 5 Domain Model
สวนสัตว์ขอนแก่น ๑. สวนสัตว์ขอนแก่นฝ่ายบํารุงสัตว์และฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย ประชุม VDO Conferences
เรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ระบาดของโรค Influenza A virus ในกลุ่มสัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก
ของสวนสัตว์นครราชสีมา ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ดําเนินการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์โดยคณะตรวจประเมิน Wild Welfare
และ WAZA Executive Office วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการคชอาณาจักร - ยังไม่มีการดําเนินการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. เพิ่ม
- มีการจัดทําแผนงานด้านการ
- เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพ
ประสิทธิภาพ จัดการสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
การจัดให้มี ที่ดี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

ตัวชี้วัด
- มีการดําเนินงานตาม
ข้อกําหนด WAZA
ของมาตรฐาน
SEAZA
และ ISO โดยระบุ
รายละเอียด

งบประมาณ
-

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์เป็นผู้ดูแล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
- ได้การตรวจตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO และสวัสดิภาพสัตว์
สวนสัตว์อุบลราชธานี
-

สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการจัดประชุมและฝึกอบรม “โครงการจัดทําแผนประชากรสัตว์
และดําเนินงานทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัมมนา ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น
25600
สวนสัตว์ดุสิต
- อบรมการส่งเสริมพฤติกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ วันที่ 19-20 กพ. 2561
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการประชุมและอบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์ เป็นประจําทุกเดือน
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
- ไม่มีงบประมาณในการดําเนินการฯ
สวนสัตว์อุบลราชธานี - ได้ดําเนินการจัดทําแผนและโครงการอบรมพนักงาน / ลูกจ้างฯ หลักสูตร
"การเป็น Keeper มืออาชีพ" ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากองค์การสวนสัตว์
สวนสัตว์ขอนแก่น - ดําเนินการจัดประชุมและฝึกอบรม “โครงการจัดทําแผนประชากรสัตว์และดําเนินงาน
ทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ” วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสัมมนา ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ขอนแก่น
-

- อบรมพนักงานเลี้ยงสัตว์

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.2 ด้านการจัดส่วนแสดงสัตว์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ - การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์
- เพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 2 กิจกรรม
การจัดให้มี (Enrichment)
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

- การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์
(Animal Welfare)

- เพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนการตรวจประเมิน
2 ครั้ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

250000

สวนสัตว์ดุสิต

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในไตรมาสที่ 1-2 จํานวน ๑๔๕ กิจกรรม และไตรมาสที่ ๓-๔ จํานวน
๑๐๐ กิจกรรม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อ ๓๐ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๑ และได้แก้ไขตามข้อแนะนํา
400000 สวนสัตว์เชียงใหม่ - พนักงานเลี้ยงสัตว์ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์
ตามตาราง Enrichment
- ได้มีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตาม KPI ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนทั้งหมด
ซึ่งตั้งแต่ไตรมาส 1-๔ ได้ดําเนินงานเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ได้ทั้งหมด 190 ชนิดสัตว์
คิดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ 100% ของแผนทั้งหมด
200000 สวนสัตว์นครราชสีมา - ดําเนินกิจกรรมเดือนละประมาณ ๑๐ กิจกรรม
-ช่วง ๒ ไตรมาสแรกได้ทํากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ไม่ต่ํากว่า 50 กิจกรรม
1000000 สวนสัตว์สงขลา
- มีการดําเนินการตามแผนฯ
350000 สวนสัตว์อุบลราชธานี - มีการดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ โดยใช้อาหารและใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหาร
(1) แต้มกลิ่นของสัตว์นักล่า
(2) กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ําผึ้ง
สวนสัตว์ขอนแก่น - มีการดําเนินการตามแผนฯ
โครงการคชอาณาจักร
สวนสัตว์ดุสิต
ส่งเสริมทั้ง ๕ ด้าน คือด้านอาหารสัตว์ สภาพแวดล้อม สุขภาพสัตว์ พฤติกรรมสัตว์
และด้านสภาพจิตใจสัตว์
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้รับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อ ๓๐ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๑ และได้แก้ไขตามข้อแนะนํา
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงสัตว์อยู่เสมอ
สวนสัตว์นครราชสีมา - มีการมอบหมายคณะทํางานเพื่อตรวจประเมินภายใน มีการจัดทําแบบฟอร์ม
และหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน
- มีการตรวจประเมินภายในเดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2561

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- การส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์
- เพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Animal Welfare)
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)
- จัดทําแผนคู่มือการเลี้ยงสัตว์ให้มี - เพื่อให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวนคู่มือ ตามชนิดสัตว์
คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตาม
มาตรฐาน
WAZA

งบประมาณ

-

-

2.3 ด้านความปลอดภัย
- จัดทําคู่มือ และมาตรการ
- ป้องกันสัตว์หลุด สัตว์สูญหาย - แบบสํารวจความรู้
ป้องกันสัตว์หลุด/สัตว์สูญหาย
- จํานวนคู่มือ
- ซักซ้อมแผนสัตว์หลุดตามกําหนด - ความปลอดภัยของ
จํานวนสถิติ ปีละกี่ครั้ง
นักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง

-

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์สงขลา
-ได้รับการตรวจประเมิน ๒ ครั้ง คือวันที่ ๒๒-๒๖ พ.ค. ๖๑ และ ๑๕-๑๗ ก.ย. ๖๑
สวนสัตว์อุบลราชธานี - การตรวจประเมินภายในโดยคณะทํางาน WAZA สวนสัตว์ วันที่ ๖ เม.ย. ๖๑
และคณะทํางาน WAZA จากภายนอก ๒ - ๕ พ.ค. ๖๑
สวนสัตว์ขอนแก่น - ดําเนินการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ๑ ครั้ง โดยคณะตรวจประเมิน Wild Welfare
และ WAZA Executive Office วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- รับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๑
สวนสัตว์ดุสิต
- จัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันแล้ว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - จัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันแล้ว
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการจัดทําคู่มือการทํางานฝ่ายบํารุงสัตว์ และมีการทบทวนคู่มือให้เป็นปัจจุบัน
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการจัดทําคู่มือการเลี้ยงสัตว์
สวนสัตว์ดุสิต

จัดทํามาตรการป้องกันสัตว์หลุดหาย โดยกําชับพนักงานตรวจสอบสภาพกรง
และส่วนแสดงสัตว์ทุกวัน
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว -จัดทําคู่มือ และมาตรการป้องกันสัตว์สูญหายแล้วเสร็จ และซ้อมแผนป้องกันสัตว์หลุด
ในเดือน มิย. 61
สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการจัดทําแผนป้องกันสัตว์หลุด พร้อมทั้งมีการซักซ้อมแผนสัตว์หลุดทุกปี
และมีการตรวจนับสัตว์เป็นประจํา
สวนสัตว์นครราชสีมา -จัดทําคู่มือและมาตรการป้องกันสัตว์หลุด สัตว์หาย เรียบร้อยแล้ว
-แผนการซักซ้อมสัตว์หลุดขออนุมัติดําเนินการในไตรมาสที่ 3
สวนสัตว์สงขลา
- ดําเนินการในเดือนกันยายน
สวนสัตว์อุบลราชธานี - จัดทําแผนฯ และซักซ้อมตามแผนสัตว์หลุด

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

- จัดทําคู่มือ และมาตรการ
ป้องกันสัตว์หลุด/สัตว์สูญหาย
- ซักซ้อมแผนสัตว์หลุดตามกําหนด
(ต่อ)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
-

3.
โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้
3.1 มาตรการประหยัดไฟ
- เพื่อลดรายจ่าย (ร้อยละ
และค่าโทรศัพท์
ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน)
- เพื่อลดรายจ่ายค่าโทรศัพท์

0.31

50000

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

สวนสัตว์ขอนแก่น - สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการจัดทําแผนป้องกันสัตว์หลุด ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด
และแผนป้องสัตว์สูญหาย ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด
- สวนสัตว์ขอนแก่นโดยฝ่ายบํารุงสัตว์ ดําเนินการจัดอบรม “โครงการซ้อมแผนสัตว์หลุด”
วันที่ ๘ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๑
- อบรมซ้อมแผนโรคระบาดสัตว์ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๖๑
สวนสัตว์ดุสิต

0.05
0.06

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
22336.46 สวนสัตว์เชียงใหม่

0.08

162500 สวนสัตว์นครราชสีมา

0.03

162500

0.05

-

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี

ค่าไฟลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๗ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๐
และจัดโครงการ ลดปริมาณไฟฟ้าภายในอาคารสํานักงาน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปี 2561 สูงกว่าปี 2560
มาตรการประหยัดไฟ
เปรียบเทียบปี 2560 กับ 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.49
มาตรการประหยัดไฟ
-มีการจัดทําป้ายรณรงค์กําหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
-เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอด LED
มาตรการประหยัดค่าโทรศัพท์
-ใช้โทรศัพท์ภายใน ไลน์ และระบบเชื่อมโยงระหว่างทุกสวน และสํานัก
ไม่สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากปี 2559มีการปิดให้บริการสวนน้ํา
และในปี 2560เปิดให้บริการสระเด็กจนถึงปัจจุบัน
มาตรการประหยัดไฟ
ได้เปรียบเทียบจากค่าใช้จ่าย (ค่าไฟ) จากปี 2560 ค่าไฟฟ้า ปี 2561 สูงกว่าปี 2560
ค่าโทรศัพท์
โดยเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่าย (ค่าโทรศัพท์) จากปี 2560 และปี 2561
ค่าโทรศัพท์ ปี 2561 ต่ํากว่าปี 2560

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. เพิ่ม
3.1 มาตรการประหยัดไฟ
ประสิทธิภาพ และค่าโทรศัพท์ (ต่อ)
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

3.2 กิจกรรมวันสําคัญ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

- เพื่อเพิ่มรายได้
(ร้อยละของรายได้)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

0.1

200000

สวนสัตว์ขอนแก่น

0.25

18690

สวนสัตว์ดุสิต

0.05

0.1
0.15

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐ กับ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑
ค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม ปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๒๖
ค่าไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน ปี ๒๕๖๐ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕
ค่าไฟฟ้าเดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๐ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๐
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐ กับ ปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒
ค่าไฟฟ้าเดือน มกราคม ปี ๒๕๖๑ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๕
ค่าไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๖
ค่าไฟฟ้า เดือน มีนาคม ปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๗,๒๑๐ บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๖
ไตรมาสที่ ๓-๔ มีการสํารวจและติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED และขอให้เบิกใช้หลอดแบบประหยัดไฟ

งบประมาณมาจากการทําสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ยวชม
และมีการแจกของที่ระลึกสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพิ่มช่องทางการรับฟังปัญหาจากผู้ใช้บริการเพื่อแก้ไขและหาทางป้องกัน
1444281 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไตรมาสที่ ๑-๒ รายได้เพิ่มมากกว่าช่วงเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 28.58
ไตรมาสที่ ๓-๔ รายได้ลดลงกว่าช่วงเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 2๑.๐๒
(ปี 2561 มีการปรับอัตราค่าบัตรผ่านประตู)
2455690 สวนสัตว์เชียงใหม่ - เปรียบเทียบปี 2560 กับ 2561 คิดเป็นร้อยละ 34.02%
3000000 สวนสัตว์นครราชสีมา - จัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีรายได้จากการจัดงาน 2,056,850 บาท
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ปี 2560รายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8.5
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 มีรายได้ 2,164,060 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 รายได้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.63
- จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์มีรายได้จากการจัดกิจกรรม 147,340 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 รายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 37.66
- จัดกิจกรรมตรุษจีนปีจอรายได้จากการจัดกิจกรรม 310,270 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 รายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 14.01

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
3.2 กิจกรรมวันสําคัญ
ประสิทธิภาพ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ต่อ)
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

เป้าประสงค์
- เพื่อเพิ่มรายได้
(ร้อยละของรายได้)

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

0.05

1450000

สวนสัตว์สงขลา

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ในเดือนต.ค. และพ.ย. 2560 ไม่มีการจัดกิจกรรมสําคัญ เดือนธ.ค. 2560
มีการจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม โดยจัดกิจกรรมร่วมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่9 โดยพนักงานและลูกจ้างร่วมกันให้อาหารปลาและปลูกต้นไม้
บริเวณรอบอ่างเก็บน้ําสวนสัตว์สงขลา
ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม2561 มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญ คือ
1. วันปีใหม่ โดยสวนสัตว์สงขลามีการเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
2. วันเด็กแห่งชาติ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีนักท่องเที่ยว
ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง มีกิจกรรมต่างๆ การแสดงสัตว์หลายชนิด
มีกิจกรรมบนเวที การตอบคําถามชิงรางวัล การแสดงจากโรงเรียนต่างๆ โชว์มายากล
พร้อมตลกโบโซ่ เวทีกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมนิทรรศการซากสัตว์ กิจกรรมคาวบอยแดน
พร้อมบริการแต่งชุดคาวบอย สําหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดกิจกรรมวันรักษ์นกเงือก
ไตรมาสที่ ๓ - ๔
กิจกรรมวันสงกรานต์ รายได้สูงว่าแผนที่วางไว้ ร้อยละ ๔๐.๗๕
กิจกรรมเทศกาล ฮารีรายอ รายได้ต่ําว่าแผนที่วางไว้
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีรายได้ ๑๓๘,๔๘๐ บาท
จัดกิจกรรมฮารีรายอ ครั้งที่ ๒
จัดกิจกรรมวันแม่

สวนสัตว์อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1-2 ได้ดําเนินการจัดโครงการฯ แล้ว จํานวน ๘ โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ รายได้ปี 2561 สูงกว่า ปี2560 คิดเป็นร้อยละ 24.91
150,000
2. กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รายได้ปี 2561 สูงกว่า ปี2560 คิดเป็นร้อยละ 7.25
250,000
3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รายได้ปี 2561 สูงกว่า ปี2560 คิดเป็นร้อยละ 21.19
200,000
๔. กิจกรรมวันสงกรานต์ รายได้ปี 2561 สูงกว่า ปี2560 คิดเป็นร้อยละ 1๒.1๗
๕. กิจกรรมวันครบรอบสวนสัตว์อุบลราชธานี รายได้ปี 2561 สูงกว่า ร้อยละ ๘.๐๓
๖. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีรายได้ ๑๕๑,๓๔๐ บาท

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

3.2 กิจกรรมวันสําคัญ
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ต่อ)
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์อุบลราชธานี ๗. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
รายได้ปี 2561 สูงกว่า ปี2560 คิดเป็นร้อยละ ๒.1๕ เท่า
๘. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
รายได้ปี 2561 สูงกว่า ปี2560 คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๐
สวนสัตว์ขอนแก่น ๑. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๘๐
๒. กิจกรรมเด็กไทยก้าวไกลตามค่านิยมแห่งความดี ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๘.๕๖
๓. กิจกรรม Happy Season Of Love เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐
สรุปกิจกรรมวันสําคัญ วันหยุด นักขัตฤกษ์ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ รายได้ปี ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓,๔๒๑,๐๓๕ บาทรายได้ ปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๖๕๘,๕๘๐ บาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๖.๙๔
ไตรมาสที่ ๓ - ๔
๑. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ "วิถีน้ํา วิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย @สวนสัตว์ขอนแก่น
๒. กิจกรรมโครงการ "เข้าพรรษาวิถีไทย ตามรอยวิถีพุทธ unseen อุทยานหินล้านปี
ระหว่างที่ ๑๑-๑๓ ส.ค. ๖๑

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
4. ผลผลิตงานด้านวิจัย
ประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สัตว์ป่า
การจัดให้มี
4.1 โครงการเพาะ
การบริหาร
ขยายพันธุ์สัตว์ป่า
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

สวนสัตว์ดุสิต

- เพิ่มจํานวนประชากรสัตว์
ป่าหายาก

3 โครงการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

ทําการเพาะ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากได้อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผน ได้แก่
ค่างห้าสี เสือปลา ละมั่งพันธุ์ไทย เลียงผา นกชาปีไหน นกแก๊ก ไก่ฟ้าหน้าเขียว
ไก่ฟ้าหลังขาว เต่ากระอาน นกแพนกวินฮัมโบลด และนกฟลามิงโก้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในไตรมาสที่ 2 ขยาย พันธุ์สัตว์ป่าหายากได้ 3 ชนิด ดังนี้ ละมั่งพันธุ์พม่า นกชาปีไหน
นกเพนกวินฮัมโบลด์
434000 สวนสัตว์เชียงใหม่ - โครงการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าสายพันธุ์ไทย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินงานต่อเนื่องปีที่ 2
ไตรมาสที่ 1 ดําเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม กรงเพาะเลี้ยง ไก่ฟ้า ซึ่งเป็นงานต่อเนื่อง
จากการดําเนินงานปีที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ได้รับไก่ฟ้าหางลายขวางจาก สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง จ.เชียงราย
เป็นไก่ฟ้าสายพันธุ์ที่อยู่ในโครงการฯ ประกอบด้วย ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าพญาลอ
ไก่ฟ้าหางลายขวาง
ไตรมาสที่ 3 ติดตามการผสมพันธุ์วางไข่ของไก่ฟ้า
- โครงการอนุรักษ์เสือปลาและเสือขนาดเล็กของสวนสัตว์เชียงใหม่
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินงานต่อเนื่องปีที่ 3
ไตรมาสที่ 1 เพาะขยายพันธุ์เสือปลา และศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไตรมาสที่ 2 ศึกษาชีววิทยาและศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์เสือขนาดเล็กชนิดอื่น
เพื่อวางแผนการเพาะขยายพันธุ์
- โครงการอนุรักษ์กบทูดในพื้นที่ธรรมชาติสวนสัตว์เชียงใหม่
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดําเนินงานต่อเนื่องปีที่ 3
ไตรมาสที่ 1 จัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่นิทรรศการ
ไตรมาสที่ 2 กําหนดกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติสําหรับดูแลจัดการพื้นที่อนุรักษ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

700000 สวนสัตว์นครราชสีมา -ส่วนแสดงที่เหมาะสมของสมเสร็จในสวนสัตว์นครราชสีมา ใกล้จะเสร็จสิ้นโครงการ
-โครงการเพาะขยายพันธุ์ตะโขงนอกถิ่นอาศัยในพื้นที่สวนสัตว์ฯ เพื่อการอนุรักษ์
ใกล้จะเสร็จสิ้นโครงการ
-โครงการเพาะขยายพันธุ์เต่าปูลูเพื่อการอนุรักษ์ อยู่ระหว่างการดําเนินการ
-โครงการเพาะขยายพันธุ์กิ้งก่าภูวัวเพื่อการอนุรักษ์ อยู่ระหว่างดําเนินการ
2 โครงการ
644000 สวนสัตว์สงขลา 1.โครงการเพาะขยายพันธุ์นกหว้าเพื่อการอนุรักษ์
2. โครงการเพาะขยายพันธุ์ชะมดแผงหางปล้อง อีเห็นเครือและอีเห็นข้างลาย
เพื่อการอนุรักษ์
2 โครงการ
300000 สวนสัตว์อุบลราชธานี - ได้ดูแลทําความสะอาดบริเวณคอกกักและปรับปรุงส่วนเพาะขยายพันธุ์
ให้เหมาะสมในด้านสวัสดิภาพสัตว์ เตรียมความพร้อมในการขนย้ายละมั่งพันธุ์พม่า
จากสวนสัตว์ดุสิตมาจัดแสดงที่สวนสัตว์อุบลฯ โดยได้ขอความอนุเคราะห์สวนสัตว์ดุสิต
ส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการละมั่งพันธุ์ไทย เพื่อให้คําแนะนําในเรื่องการจัดการ
และวางแผนการก่อสร้างคอกกักเพิ่มเติม และได้ทําการปรับปรุงบริเวณโดยรอบคอก
กักถมดินปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าส่วนเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทย
สวนสัตว์ขอนแก่น ๑. โครงการเพาะขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุกรรมนกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)
โดย ใช้ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมจากเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
๒. โครงการเพาะขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ตระกูลไก่ฟ้า (Phasianidae)
โดยใช้ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมจากเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
สวนสัตว์ดุสิต
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี
โลหิตวิทยา และชีวเคมีโลหิตของเก้งหม้อในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์ดุสิต
7 โครงการ
3,911,000 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีโครงการ ดังนี้
1,429,000
1.โครงการฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาว และนําประชากรกลับคืนสู่ธรรมชาติ
376,700
2.โครงการความสัมพันธ์ของระดับความเครียดที่มีต่อวงรอบการสืบพันธุ์
ในกลุ่มประชากรช้างไทยขององค์การสวนสัตว์
294,700
3.โครงการศึกษาวงรอบการสืบพันธุ์ของช้างไทยในองค์การสวนสัตว์ เพื่อประเมิน
ความสมบูรณ์ พันธุ์ประชากร
4. โครงการศึกษาพฤติกรรมความชอบพืชอาหารสัตว์ในโครงการพืชอาหารสัตว์ต่อค่างห้าสี
ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
2 โครงการ

4.2 โครงการวิจัย

งบประมาณ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.2 โครงการวิจัย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

15,000
50,000
30,000
50,000
7 โครงการ

3911000

สวนสัตว์เชียงใหม่

540000 สวนสัตว์นครราชสีมา

1 โครงการ
1 โครงการ

222000 สวนสัตว์สงขลา
230000 สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์ขอนแก่น

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
5.โครงการสํารวจและจัดทําขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร ในพื้นที่เขาคันร่ม
6.โครงการศึกษาการระบุเพศและความหลากหลายทางพันธุกรรมของตะกอง
ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทิลไลท์ ดีเอ็นเอ
7.โครงการสํารวจความชุกและที่อยู่อาศัยของค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก Megaderma
spasma ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
8.โครงการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกในพื้นที่ธรรมชาติ
ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
- การดําเนินงานของโครงการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงานของโครงการวิจัย
แต่ละโครงการ มีบางโครงการที่ต้องปรับแผนดําเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง แต่โดยรวมสามารถดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50
-โครงการปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่ออัตราการเกิดและอัตราการตายของลูกนก
กระเรียนพันธ์ไทยที่เตรียมปล่อยสู่ธรรมชาติ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจํานวน
การเกิดและการตายของลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยในช่วงปีที่ผ่านมา
ไม่มีโครงการวิจัย
- นกกาบบัวได้จับคู่ผสมพันธุ์วางไข่ จํานวน 2 คู่ ให้กําเนิดลูกนกกาบบัว จํานวน 2 ตัว
โดยเริ่มวางไข่ วันที่ 17 ก.พ. 61 ฟักไข่เป็นตัวในวันที่ 16 มี.ค. 61
ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือลูกนกกาบบัว จํานวน 2 ตัว และจากสภาพอากาศที่ร้อน
ผู้เลี้ยงได้ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ภายในกรงเพาะเลี้ยงฯ เพื่อลดความร้อน และคลายเครียด
ให้แก่นกกาบบัว
โครงการวิจัย ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ที่ก่อให้เกิดโรคเมลิออยโดสีสในสัตว์ป่า (Antimicrobial Susceptibility of
Burkholderia pseudomallei Causing Melioidosis in Wildlife)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. เพิ่ม
4.3 ผลงานด้านการอนุรักษ์
ประสิทธิภาพ วิจัยร่วมกับพันธมิตรภายนอก
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

- ความร่วมมือในการวิจัย
และอนุรักษ์สัตว์ป่า (จํานวน
โครงการและพันธมิตร)

3 หน่วยงาน
7 โครงการ 11 หน่วยงาน

-

สวนสัตว์ดุสิต

-

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

จํานวน ๗ เรื่อง
๑. การสํารวจการติดเชื้อจากไวรัส ด้วยวิธอนูวิทยาในกลุ่มสัตว์กินเนื้อ ในพื้นที่องค์การสวนสัตว์
๒. การบริหารจัดการโรคเมลิออยโตสิสในสัตวป่าแบบองค์รวม
๓. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการผสมข้ามสายพันธุ ระหว่างนกกระสาปากหลือง
และนกกาบบัวในสภาพกรงเลี้ยงประเทศไทย จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. ชีวนิเทศจุลินทรีย (ไมโครไบโอม) ของนกเงือกในประเทศไทย จากภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. การเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว ในสัตวเลื้อยคลายที่เป็นสัตวเลี้ยง และที่อยู่อาศัย
ในสวนสัตว์ ในภาคกลางของประเทศไทย จากภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
คณะสัตวแพท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
๖. การพัฒนาวิธีการตรวจ Interferon Gamma เพื่อการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในช้าง
จากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๗. Surveillance of zoonotic-born viruses in mosquitoes in the zoo of Thailand
จากคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับคณะเวชศาสตรเขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในไตรมาสที่ ๑ - ๔ มีการดําเนินการทั้งสิ้น ๖ โครงการ
1.โครงการศึกษาปรสิตในหอยน้ําจืดร่วมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.โครงการสํารวจความหลากหลายของมดร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
3.โครงการจัดประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาค หัวข้อ ทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับ อพ.สธ. สวน
จิตรลดา
4.โครงการผสมเทียมช้างร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ
5.โครงการการวิเคราะหฮอร์โมนช้างร่วมกับสวนเสือศรีราชา
6.โครงการการวิเคราะห์ฮอร์โมนในไก่ ร่วมกับศูนยวิจัยสัตว์กรุงเทพฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพิ่ม
4.3 ผลงานด้านการอนุรักษ์
ประสิทธิภาพ วิจัยร่วมกับพันธมิตรภายนอก
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)

3 โครงการ

1 โครงการ 1 หน่วยงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

3911000

สวนสัตว์เชียงใหม่

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

- มีการดําเนินงานต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
1. โครงการวิจัยเรื่องมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ และการจัดการการเพาะเลี้ยง
ชะมดเช็ดและอีเห็นในเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ
บ้านดงเย็น จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สมาคมชะมดไทย
2. การพัฒนาประสิทธิภาพของวิธีการตรวจคัดกรองวัณโรคเบื้องต้นด้วยวิธีอิไลชา
ในเก้งหม้อ เลียงผา และกวางผา ขององค์การสวนสัตว์ เพื่อสร้างแนวทางการควบคุม
และป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
3. แผนงานบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะขยายพันธุ์เลียงผา ในสภาพ
การเพาะขยายพันธุ์เลียงผา ในสภาพการเพาะเลี้ยงระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 โครงการ
- การประเมินสุขภาพและความสมบูรณ์ร่างกายของเลียงผาในสภาพการเพาะเลี้ยง
- การบูรณาการและพัฒนากระบวนการวางยาสลบในเลียงผา
เพื่อใช้สําหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
- การจําแนกสายพันธุ์ยอ่ยของเลียงผาจากการเปรียบเทียบข้อมูลทางพันธุศาสตร์
ระดับโมเลกุล (ร่วมกับสวนสัตว์ขอนแก่น) ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
680000 สวนสัตว์นครราชสีมา -ปฏิบัติงานร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในบริเวณพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําสนามบิน
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาด
-ปฏิบัติงานร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
220000 สวนสัตว์สงขลา - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
1. โครงการสํารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
2. โครงการสํารวจและศึกษาความหลากหลายชของสัตว์ 4 กลุ่ม
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 4 มหาวิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดให้มี
การบริหาร
จัดการที่ดี
(Good
Governance
)
2. เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
การกํากับ
ดูแลกิจการที่
ดี (CG)

1. โครงการอบรมสร้างความรู้
ความเข้
ด้าน CGาใจ
1.1 โครงการเผยแพร่
- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
องค์ความรู้ผ่านช่องทางเว็ปไซด์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

1 โครงการ

-

สวนสัตว์ขอนแก่น ๑. โครงการวิจัย ความชุกของโรคเมลิออยโดสีสในองค์การสวนสัตว์
(The Prevalence of Melioidosis in Zoological Park Organization)
๒. โครงการวิจัย ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
ที่ก่อให้เกิดโรคเมลิออยโดสีสในสัตว์ป่า (Antimicrobial Susceptibility of
Burkholderia pseudomallei Causing Melioidosis in Wildlife)
๓. โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงค่าทางโลหิตวิทยาและเคมีของเลือดในสัตว์ป่า
(Hematology and Blood Chemistry of Wildlife Infected)

จํานวนครั้ง/ปี

-

สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมภายในสวนสัตว์สงขลาเผยแพร่ทางเฟสบุค
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบกิจกรรมที่จัดขึ้น
สวนสัตว์อุบลราชธานี - ดําเนินการตลอดทั้งปี
สวนสัตว์ขอนแก่น - ดําเนินการตลอดทั้งปี
โครงการคชอาณาจักร - ดําเนินการตลอดทั้งปี
สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี - ดําเนินการจัดทําคู่มือ(ฉบับร่าง) และเสนอ ผอ.อสส. ตามหนังสือที่ 1116/1598
เรื่อง ขอนําส่งคู่มือด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) สวนสัตว์อุบลราชธานี
ประจําปีงบประมาณ 2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

-

1.2 การจัดทําคู่มือ

- จัดทําคู่มือด้าน CG เพื่อ
สร้าง การรับรู้

จํานวนครั้ง/ปี

-

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

2. เสริมสร้าง
1.2 การจัดทําคู่มือ (ต่อ)
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
การกํากับ
1.3 โครงการเสริมสร้าง
ดูแลกิจการที่
ความรู
ความเข้้ าใจกิจกรรม 5 ส.
ดี (CG)

2.1 จัดปฐมนิเทศพนักงาน
/ลูกจ้าง

เป้าประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับพนักงานและลูกจ้าง

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

กิจกรรมภาคปฏิบัติ
1 ครั้ง/ปี

งบประมาณ

30000

30000
10000
18445
10000
10000
18300

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ขอนแก่น ดําเนินการจัดทําคู่มือด้านการกํากับดูแล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ประจําปี ๒๕๖๑
โครงการคชอาณาจักร ยังไม่มีการดําเนินงาน
สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา จัดฝึกอบรม ๗ ส. ในวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๑ ผู้ผู้เข้าร่วมอบรม ๒๑๐ คน
สวนสัตว์อุบลราชธานี คณะทํางาน 5ส มีแผนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ 2561
จํานวน 2 ครั้ง/ปี
- ครั้งที่ 1 จะดําเนินการในไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561)
- ครั้งที่ 2 จะดําเนินการในไตรมาสที่ 4 (๑-๓ กันยายน ๒๕๖๑)
สวนสัตว์ขอนแก่น
สวนสัตว์ดุสิต
จัดอบรมพนักงานและลูกจ้าง ในวันที่ 6 พ.ย. 2560
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดอบรมพนักงานและลูกจ้าง ในวันที่ 4 ต.ค. 2560
สวนสัตว์เชียงใหม่ - ดําเนินการจัดปฐมนิเทศพนักงาน/ลูกจ้างประจําปีบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 8 พ.ย 60
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณดํานุ้ย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา ดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงาน/ลูกจ้างในวันที่ 17 ต.ค. 2560
โดยมีบุคลากรจากสบท. มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ
สวนสัตว์อุบลราชธานี - จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" ประจําปี2561 ในวันที่ 2 พ.ย. 60
ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 122 คน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. เสริมสร้าง
2.1 จัดปฐมนิเทศพนักงาน
ความรู้ความ /ลูกจ้าง (ต่อ)
เข้าใจด้าน
การกํากับ
ดูแลกิจการที่
ดี (CG)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

30000

2.1 จัดปฐมนิเทศพนักงาน
/ลูกจ้าง (ต่อ)

2.2 ประชุมชี้แจง/เผยแพร่
ความรู้ด้าน CG

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้อง

1 ครั้ง/ปี

10000
-

1 ครั้ง/ปี
4 ครั้ง/ปี

20000
65000

1 ครั้ง/ปี

10000

4 ครั้ง/ปี

30000

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ขอนแก่น ๑. ดําเนินการ ๑ ครั้ง สวนสัตว์ขอนแก่น จัดฝึกอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องกาบบัว
อาคารบริการนักท่องเที่ยว
๒. สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัฒนาธุกิจ ปี ๒๕๖๑
เพื่อมุ่งสู่ ZPO 4.0 วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
สวนสัตว์ขอนแก่น ๓. สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนแม่บทด้านกายภาพ
ขององค์การสวนสัตว์ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
๔. สวนสัตว์ขอนแก่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกระบวนการ วิธีการสอบสวนข้อเท็จจริง
การสอบสวนวินัย และความรับผิดทางละเมิด ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
๕. สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
พร้อมกันกับองค์การสวนสัตว์ สวนสัตว์อีก ๖ สวนสัตว์ และ ๑ โครงการ
โครงการคชอาณาจักร จัดอบรมพนักงานและลูกจ้าง ในวันที่ 3 ต.ค. 2560
สวนสัตว์ดุสิต
ให้ความรู้ในการประชุมพนักงานและลูกจ้าง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นําไปรวมกับการปฐมนิเทศ/อบรมพนักงาน ในเดือน ต.ค. ๖๑ ต่อไป
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา จัดฝึกอบรมลูกจ้างและพนักงานในหลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศและเหนือความคาดหวัง
และหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สวนสัตว์อุบลราชธานี - คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งประชุมชี้แจงและเผยแพร่
ความรู้ให้กับพนักงานและลูกจ้างฯสวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 60
สวนสัตว์ขอนแก่น ในไตรมาสที่ ๑-๔ ดําเนินการ ๒ ครั้ง
๑. จัดประชุมคณะทํางานด้านการกํากับดูแล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. จัดประชุมคณะทํางานด้านการกํากับดูแล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

3. การมีส่วน 1. โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ร่วมของผู้มี
1.1 โครงการนํานักเรียนเข้า
ส่วนได้ส่วน เรียนรู้ในสวนสัตว์
เสีย
* หมายเหตุ : มีการรายงาน
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น
โครงการนักเรียนมาแล้วได้อะไร
จากสวนสัตว์ *

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ
สวนสัตว์ดุสิต

เพื่อให้นักเรียน/เยาวชน
จํานวนนักเรียน/เยาวชนที่
เข้าร่วม ผ่านเกณฑ์
ได้ตระหนักถึงคุณค่า
ประเมิน ร้อยละ 85
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อันจะนํามาซึ่งความหวงแหน
และการดูแลรักษา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เชียงใหม่

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์สงขลา
-

สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์ขอนแก่น

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

วิทยากรนํานักเรียนเข้ากิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมการสร้างความตระหนัก
วิทยากร อาจารย์ และนักเรียนร่วมกันสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนประเมินผล
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไตรมาสที่ ๑-๒ ร้อยละ 96 และไตรมาสที่ ๓-๔ ร้อยละ ๙๕
ไตรมาสที่ ๑-๒ แบบไป-กลับ 1 วัน จํานวน 32,686 คน แบบ 1 คืน 2 วัน จํานวน 3,529 คน
-วัดผลด้านความรู้จากการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100
-วัดผลกิจกรรมด้านการสร้างความตระหนัก คิดเป็นร้อยละ 100
ไตรมาสที่ ๓-๔
-วัดผลความพึงพอใจ ประเภทไป-กลับ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒ และแบบค้างคืน ร้อยละ ๙๕.๔๒
มีการวัดผล โดยวัดผลได้ดังนี้ - ต.ค 60 ร้อยละ 96.23 - พ.ย. 60 ร้อยละ 98.10
- ธ.ค. 60 ร้อยละ 97.65 - ม.ค. 61 ร้อยละ 98.05 -ก.พ. 61 ร้อยละ 97.40
และ - มี.ค. 61 ร้อยละ 96.42
1.วิทยากรมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน/เยาวชนตามช่วงชั้นต่างๆ (ปฐม-ม.6) ซึ่งสอดคล้องต่อกิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการครูและการจัดทําแผนการเรียนรู้ในสวนสัตว์ (Teacher Workshop)
2. นักเรียนหรือเยาวชนที่เข้าร่วมฯ ประจําไตรมาสที่ และ 2 /2561
ฝ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ ร้อยละ 100
ไตรมาสที่1 จํานวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ ประเภท 1วันไป-กลับ จํานวน 21,009 คน
ไตรมาสที่ 2 จํานวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ ประเภท 1วันไป-กลับ จํานวน 80,602 คน
- ไตรมาสที่ 1 จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.84
- ไตรมาสที่ 2 จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 95.00
- ไตรมาสที่ ๓ จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนโครงการนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
ไตรมาสที่ ๑ ประเภท ไป - กลับ ร้อยละ ๙๖.๙๐ ประเภทค่ายพักแรม ร้อยละ ๙๗.๙๐
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนโครงการนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
ไตรมาสที่ ๒ ประเภท ไป - กลับ ร้อยละ ๙๗.๔๖ ประเภทค่ายพักแรม ร้อยละ ๙๗.๗๔

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

3. การมีส่วน
1.2 สํารวจความพึงพอใจ
ร่วมของผู้มี แบบ two way
ส่วนได้ส่วน
- จัดให้มีการประเมินระหว่าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เสีย
ผู้บริหารกับพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน
1.3 สํารวจความพึงพอใจ
ผู/้ใช้นับกริท่กอารงเที่ยว
- กล่องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อทราบถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละของการแก้ไข
ข้อร้องเรียปันญต่หา
อเปอร์เซนต์
ความสําเร็จ

จํานวนกี่ครั้ง/ปี

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สบท.

ปีละ 2 ครั้ง

2. โครงการป้องกันการแก้ปัญหา
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
2.1 แผนการป้องกันแนวกันไฟ
- จัดแนวกันไฟเพื่อป้องกันเหตุ - เพื่อให้เป็นไปตาม
จากการลุ
ของไฟป่ากไหม้
และป้องกันเหตุจาก กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการและ
การลุ้นกทีไหม้
ของไฟป่
ในพื
่สวนสั
ตว์ า
ดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวะอนามัย พ.ศ.
2555

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

สวนสัตว์ดุสิต
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.02 โดยในไตรมาสนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน
พบเพียงข้อแนะนําตามแบบสํารวจ
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยว ไตรมาสที่ 1
รายละเอียดตาม(เอกสารแนบ )
- ไตรมาสที่ 2 อยู่ระหว่างการสรุปผล
- ไตรมาสที่ 2 พบเรื่องร้องเรียน จํานวน 1 เรื่อง ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
สวนสัตว์นครราชสีมา สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจ ช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจําปีงบประมาณ 2561
สวนสัตว์สงขลา ไม่มีข้อร้องเรียน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ไม่มีข้อร้องเรียน
สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

55000 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
-

ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 จัดทําแนวป้องกันไฟป่า ระยะทางรวม 7,445 เมตร
- ทําแนวกันไฟในช่วงเดือน ก.พ-มี.ค 61 ดําเนินการแล้วเสร็จ
- มีการจัดทําแผนควบคุมไฟป่าและซักซ้อม
- ดําเนินการปฏิบัติงานตัดต้นไม้ยืนต้นตาย ต้นไม้ที่เสี่ยงล้มทับสายไฟ ตามแนวสายไฟ
ด้านหลังส่วนแสดงสัตว์เส้นทางชมสัตว์และเส้นทางรอบนอกเพื่อป้องกันเหตุจาก
การลุกไหม้ของไฟป่า ในเดือนมีนาคม 2561

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
3. การมีส่วน
ร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วน
เสีย

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

สวนสัตว์ขอนแก่น

2.1 แผนการป้องกันแนวกันไฟ

2.2 แผนป้องกันปัญหาภัย
แล้
ง
/น้ํา/ท่ภัวยมหนาว
- จัดมาตรการการดูแลสัตว์
ในช่วงฤดูหนาว

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

- เพื่อให้เป็นไปตามแผน
บริ
หาร ่ยงของ
ความเสี

สวนสัตว์ดุสิต

จํานวนกี่ครั้ง/ปี

องค์การสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น
63900
สวนสัตว์ดุสิต
-

2.3 แผนซักซ้อมอพยพหนีไฟ - เพื่อให้เป็นไปตามแผน
/ สารเคมีรั่วไหล
บริหาร ่ยงของ
ความเสี
องค์การสวนสัตว์

จํานวนกี่ครั้ง/ปี

118590 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น
-

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
สวนสัตว์ขอนแก่น ดําเนินการ ๑ ครั้ง/ปี คือจัดฝึกอบรมการป้องกันไฟป่า
โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับประเภทของไฟป่าและการดับไฟป่าเบื้องต้น วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๓-๔ มีการอบรม ๑ ครั้ง วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๑

มีการใช้มาตรการป้องกันภัยหนาวด้วยวิธีต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
มีการปูหญ้าแห้ง จัดทําหินร้อนให้กิ้งก่าขนาดใหญ่ ให้วิตามินละลายน้ําแก่สัตว์ปีก
ติดโคมไฟในส่วนจัดแสดง ให้ถุงกระสอบและจัดทําเปลนอนให้สัตว์
ตัดต้นไม้ในส่วนจัดแสดงเพื่อเพิ่มแสง ติดสแลนดําเพื่อป้องกันลมโกรก
ก่อกองไฟช่วงหัวค่ํา (ในกรณอุณหภูมิต่ํากว่า๑๕ องศาเซลเซียส)
ดําเนินการในช่วงเดือน ธค. 60-มค.61 เสร็จเรียบร้อย
- จัดทําแผนป้องกันภัยแล้ง/ภัยหนาว/น้ําท่วม 1 ครั้ง/ปี
- เพิ่มจุดรับน้ําเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงภัยแล้งตามจุดต่างๆ และขอรถบรรทุกน้ํา
จากหน่วยงานเทศบาลต่างๆ
จัดทําแผนป้องกันวาตภัย
อยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทําแผนฯ
ดําเนินการจัดทํามาตรการในช่วงฤดูหนาว จํานวน ๑ ครั้ง ช่วงเดือน ธ.ค. ๖๐ – ก.พ. ๖๑
จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพหนีไฟ ในวันีท่ ๒๐-๒๑ ธค. ๒๕๖๐
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการภายในสวนสัตว์
จัดการอบรม จํานวน ๒ ครั้ง ๑๘-๑๙ ก.ค. ๖๑ และ ๒๕ ก.ค.๖๑
- จัดทําแผนซักซ้อมอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ปี และเพิ่มจุดรับน้ําเพื่อใช้ในช่วงภัยแล้ง
จัดทําแผนและซักซ้อม ตามแผนป้องกันวาตภัย
จัดทําแผนเรียบร้อย
จัดทําแผนเรียบร้อย

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจําปี 2561
ระดับสวนสัตว์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. สนับสนุนและ 1. โครงการสวนสัตว์สีเขียว
เสริมสร้างให้ทุก (Green Zoo)
สวนสัตว์ เป็น
1.1 รณรงค์งดการใช้โฟม
พื้นที่บริการ
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

สวนสัตว์ดุสิต

- ลดโลกร้อน

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

มีการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟม ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนในการบรรจุอาหาร
มีการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน และโรงเรียนที่เข้ามาใช้บริการ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในไตรมาสที่ 1-๔ สามารถลดกล่องโฟมได้ จํานวน ๕๙,๔๗๔ ชิ้น
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1.มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง(ขยะ,ขยะแห้ง,ขยะที่เป็นสารเคมี,ขยะที่
อาจเกิดอันตราย เช่น เศษแก้วหรือของมีคม)
2.แยกของใช้ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
ดําเนินการเป็นประจําโดยมีการปลูกจิตสํานึกให้พนักงานและลูกจ้าง
ในฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า โดยการรณรงค์ใช้กระดาษหน้าเดียว
โดยสามารถนํากลับมาใช้อีกด้าน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร
-

สวนสัตว์นครราชสีมา - นโยบาย Zero Waste ลดการใช้โฟมในการตกแต่งสถานที่และวัสดุ
ในการจัดนิทรรศการ
-รณรงค์ให้ร้านอาหารและเครื่องดื่ม งดใช้โฟม
-งานโภชนาการสัตว์ งดใช้โฟมและถุงพลาสติก
- รณรงค์ให้ใช้ภาชนะเป็นจานหรือถาดหลุม สําหรับการให้บริการนักเรียน/เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม Play & Learn ทั้งประเภท 1 วัน (ไป-กลับ) และ 2 วัน 1 คืน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. สนับสนุนและ 1.1 รณรงค์งดการใช้โฟม
เสริมสร้างให้ทุก (ต่อ)
สวนสัตว์ เป็น
พื้นที่บริการ
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ
สวนสัตว์สงขลา

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
สามารถลดใช้โฟมและภาชนะที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมกับกิจกรรมแผนงานนํา
นร. เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ในไตรมาสที่ 1-๔ ประเภทไป - กลับ 1 วัน
ลดการใช้โฟมได้จํานวน ๙๘,๔๘๑ ชุด ประเภทค่ายพักแรม 1 คืน2 วัน ลดการใช้โฟมได้
จํานวน ๗,๕๒๒ ชุด - ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ตามแผนที่ตั้งไว้
ในการขนส่งอาหารไปยังส่วนจัดแสดงต่างๆ ภายในสวนสัตว์ เหลือบางส่วนจัดแสดง
ที่จําเป็นต้องมีการใช้ถุงพลาสติกอยู่ เช่น โชว์แมวน้ํา-นกเพนกวิน ส่วนจัดแสดงเสือ
เป็นต้น และจะสามารถพัฒนาให้ได้ 100% ในอนาคตข้างหน้า

สวนสัตว์อุบลราชธานี - ใช้ภาชนะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ เช่น ถาดหลุม กระติบข้าว
สําหรับใส่อาหารให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงานนํานักเรียนฯ
- ใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้จากธรรมชาติแทนกล่องโฟม
สวนสัตว์ขอนแก่น ดําเนินมาตรการงดการใช้โฟมในสัญญา (TOR) อาหารกลางวันนักเรียน
ในโครงการนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจําปี ๒๕๖๑
1.2 มาตรการประหยัด
พลังงาน

- ติดตั้งมิเตอร์
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์
- การนําพลังงาน
ทางเลือกมาใช้

- ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา

สวนสัตว์ดุสิต

ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า ใช้หลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน
ติดป้ายเวลาเปิดปิดไฟฟ้า ภายในสํานักงาน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์
สวนสัตว์เชียงใหม่ การประหยัดพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิง
1.1 ควบคุมการใช้จักรยานยนต์และรถบัสในความดูแลของฝ่าย
โดยการจัดทําบันทึกการใช้ยานพาหนะเป็นประจํา
1.2 ใช้อุปกรณ์การสื่อสารอื่นแทนการเดินทางโดยรถ เช่นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์
หากเร่งด่วนให้ใช้วิธีส่งทางโทรสาร หรือE-mail แทน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. สนับสนุนและ 1.2 มาตรการประหยัด
เสริมสร้างให้ทุก พลังงาน (ต่อ)
สวนสัตว์ เป็น
พื้นที่บริการ
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
- ติดตั้งมิเตอร์
- ติดตั้งโซล่าร์เซลล์
- การนําพลังงาน
ทางเลือกมาใช้

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์เชียงใหม่ 2. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2.1 ปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงเมื่อออกจากสํานักงาน
2.2 ปิดสวิตซ์หลอดไฟฟ้าบางดวงที่ไม่ใช้งาน
2.3 เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 น. และปิดระหว่าง
12.00 น. – 13.00 น. และก่อนเลิกงาน 30 นาที
2.4 ควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศา
-

สวนสัตว์นครราชสีมา -มีป้ายรณรงค์กําหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ/ และจํานวน ๓ คนขึ้นไป
- ติดตั้งโซล่าเซล อาคารพิพิธภัณฑ์ กระเรียนโลก
- เปลี่ยนหลอดไฟ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
สวนสัตว์สงขลา

- ไตรมาสที่ ๑-๔ สามารถลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงได้
- ไตรมาสที่ 1-๔ ไม่สามารถลดใช้กระแสไฟฟ้าได้ ใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าปีที่ผ่านมา
-ไตรมาสที่ 1-๔ สามารถลดการเดินทางในการเข้าร่วมประชุมได้

สวนสัตว์อุบลราชธานี - ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ จํานวน 1 จุด บริเวณอาคารสํานักงานสวนสัตว์อุบลราชธานี
เปรียบเทียบจากค่าใช้จ่าย (ค่าไฟ) จากปี 2560
ค่าไฟฟ้า ปี 2561 สูงกว่าปี 2560 จํานวน 124,968.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.55
สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสาไฟฟ้า
ตามเส้นทางในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น,จุดน้ําพุ ทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

1. สนับสนุนและ 1.3 กิจกรรม Big Cleaning - เสริมสร้างกิจกรรม
เสริมสร้างให้ทุก Day
ภายในสวนสัตว์
สวนสัตว์ เป็น
พื้นที่บริการ
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ
สวนสัตว์ดุสิต

- จํานวนครั้ง/ปี

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
ทําความสะอาดพื้นที่ภายในสวนสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดําเนินการ ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กพ. 61 12 กค. 61 และวันที่ 27 สค. 61
-

สวนสัตว์เชียงใหม่

-

สวนสัตว์นครราชสีมา - ทํากิจกรรม Big Cleaning Day ๑ เดือน / ครั้ง
สวนสัตว์สงขลา

ทําความสะอาดภายนอกและภายในบริเวณอาคาร

สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.60 - มี.ค. 61) ดังนี้
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ,วันที่ 8 มีนาคม 2561 ,วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
๒๘-ส.ค.-๐๔
สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการ Big Cleaning Day พื้นที่อุทยานลานหินล้านปี

1.4 การใช้พลังงานทดแทน - การนําของเสีย
จากสัตว์มาใช้เป็น

สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีการใช้พลังงานชีวภาพจากมูลสัตว์ สามารถลดปริมาณแก๊สหุงต้มได้ ร้อยละ 19.97

พลังงานเชื้อเพลิง
- สร้างศูนย์การเรียนรู้

มีการใช้พลังงานชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้ทํากิจกรรมเพิ่มความรู้แก่ผู้มาเที่ยวชม
- อยู่ระหว่างกานรซ่อมบํารุงแผงโซล่าเซลล์

-

สวนสัตว์เชียงใหม่

-

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

-

สวนสัตว์สงขลา

มีการผลิตปุ๋ยหมักได้ 60 กก.และได้นําไปใช้บํารุงพันธุ์ไม้ตามจุดต่างๆ
และมีการคัดแยกขยะ โดยมีปริมาณน้ําหนักขยะทั้งหมดที่เก็บได้รวม 4100 กก

สวนสัตว์อุบลราชธานี - ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ จํานวน 1 จุด บริเวณอาคารสํานักงานสวนสัตว์อุบลราชธานี
- ติดไฟแสงสว่างตามไหล่แล้ว
สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่นดําเนินการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เสาไฟฟ้า ตามเส้นทาง
ในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น,จุดน้ําพุ ทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. สนับสนุนและ 1.5 สร้างจุดบริการให้กับ
เสริมสร้างให้ทุก นักท่องเที่ยว
สวนสัตว์ เป็น
พื้นที่บริการ
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
- เพื่ออํานวยความ
สะดวกจุดพักให้กับ
นักท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

- จํานวนจุดบริการ
และจํานวนผู้เข้า
ใช้บริการ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ดุสิต

มีการรายงานจุดสัญญาณเชื่อมต่อ wifi ที่สามารถใช้ได้ทุกเดือน
มีการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
มีจุดบริการรถเข็น ที่ทางเข้าประตู ๓ โดยมรผู้ใช้บริการ ๑๔๓ ราย

-

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

-

สวนสัตว์เชียงใหม่

มีการดําเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อบริการนักท่งเที่ยว
ประจําจุดเวลคัมเซ็นเตอร์

สวนสัตว์นครราชสีมา - เพิ่มลานจอดรถ เก้าอี้สนาม ร่มเงา บริการ Wifi ฟรี
Welcome Center โครงการ Jungle Home @Korat Zoo เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
สวนสัตว์สงขลา

ไตรมาสที่ 1-๔ จัดภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมจุดถ่ายภาพ จํานวน ๓ จุด
พื้นที่ ๑๗0 ตร.ม.คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓0 ของพื้นที่ทั้งหมด

สวนสัตว์อุบลราชธานี 1. จุดบริการบริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ มีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60) จํานวน 450 คน
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61) จํานวน 450 คน
2. จุดบริการจําหน่ายบัตรหน้าประตู มีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60) จํานวน 75,548 คน
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61) จํานวน 112,433 คน
3. จุดบริการรถกลอ์ฟ/รถพ่วงบริการ มีจํานวนผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60) จํานวน 35,472 คน
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61) จํานวน 50,933 คน
สวนสัตว์ขอนแก่น ดําเนินการจุดบริการให้กับนักท่องเที่ยว One Stop Service ๑ จุด ณ สวนน้ําสันทนาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

1. สนับสนุนและ 2 โครงการนํานักเรียนเข้า
เสริมสร้างให้ทุก เรียนรู้ในสวนสัตว์
สวนสัตว์ เป็น
2.1 โครงการนํานักเรียน
พื้นที่บริการ
เข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
ประชาชนที่มี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- ตามแผนและนโยบาย วัดผลความรู้จาก
รัฐบาล ลดเวลาเรียน การเที่ยวชม /
เพิ่มเวลารู้
จํานวนผู้เข้าชม

งบประมาณ

5,000,000

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ดุสิต

ไตรมาสที่ ๑-๒ มีจํานวนนักเรียน ๗๗,๘๙๘ คน ไตรมาสที่ ๓-๔ มีจํานวน ๑๐๒,๘๑๙ คน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในไตรมาสที่ 1 - ๔ วัดผลด้านความรู้จากการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100
สวนสัตว์เชียงใหม่ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 61,591 คน
4,450,000 สวนสัตว์นครราชสีมา 1 วัน (ไป-กลับ) จํานวน 786 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 95,126 คน
2 วัน 1 คืน (เข้าค่ายพักแรม) จํานวน 82 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 10,774 คน
6,115,000

สวนสัตว์สงขลา

ไตรมาสที่1 จํานวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ จํานวน 21,009 คน
ไตรมาสที่ 2 จํานวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ จํานวน 80,602 คน
ไตรมาสที่ ๓ จํานวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ จํานวน ๕,๓๖๓ คน
ไตรมาสที่ ๔ จํานวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ จํานวน ๑๕,๕๒๘ คน

สวนสัตว์อุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑-๔ จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงานนํานักเรียนฯ ตามแผนงานฯ
ประเภทไป-กลับ 1 วัน จํานวน ๘๒,๕๐๐ คน
ประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน จํานวน ๖,๐๐๐คน
สวนสัตว์ขอนแก่น สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนโครงการนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
ไตรมาสที่ ๑ ประเภท ไป - กลับ ร้อยละ ๙๖.๙๐ ประเภทค่ายพักแรม ร้อยละ ๙๗.๙๐
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนโครงการนํานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
ไตรมาสที่ ๒ ประเภท ไป - กลับ ร้อยละ ๙๗.๔๖ ประเภทค่ายพักแรม ร้อยละ ๙๗.๗๔
2.2 โครงการอาสาสมัคร

- ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่นักท่องเที่ยว

๕๐,๐๐๐
-

สวนสัตว์ดุสิต

จัดอบรมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้ร่วมการฝึกอบรม ๖๐ คน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัด ๒ ครั้ง ในเดือนมีค. 61 และ ส.ค.๖๑
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
50,000 สวนสัตว์นครราชสีมา อบรมอาสาสมัครฯ ที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 26 คน เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 61

-

สวนสัตว์สงขลา

จัดอบรมเมื่อวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

2.2 โครงการอาสาสมัคร
(ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

50,000 สวนสัตว์อุบลราชธานี - ดําเนินการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ ระหว่างวันที่9-10 เมษายน 2561
สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการเยาวชนอาสาสมัครzoo volunteerรุ่นที่๕
จํานวน ๒๐ คน วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

2. สนับสนุน
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
ชุมชน

1. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม
1.1 การนําความรู้สู่เยาวชน - เพื่อให้เกิดการพัฒนา
(Zoo Outreach) หรือ สวน เครือข่ายการเรียนรู้จาก
สัตว์สัญจร
สวนสัตว์สู่ชุมชน หรือ
โรงเรียนในเขตห่างไกล

จํานวนครั้ง / ปี

๕๐,๐๐๐
-

สวนสัตว์ดุสิต

- จัดอบรมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้ร่วมการฝึกอบรม ๔๖ คน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว - จัด ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ และ ๒๗-๒๘ มิ.ย.๖๑
สวนสัตว์เชียงใหม่ 22-23 ก.พ. 61 ณ โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม ร้อยละ 90.68

50,000

สวนสัตว์นครราชสีมา ดําเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
อ. เมือง จ.ชัยภูมิ

50,000
50,000

สวนสัตว์สงขลา

จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเข้าร่วมฐานกิจกรรม

สวนสัตว์อุบลราชธานี ดําเนินการจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรในวันที่ 8 ธ.ค. 60 ณ โรงเรียน
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรม Zoo Outreach Program วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียน
หนองอีบุตรไพรเวทย์ หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองอีบุตร อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมมีทั้งหมด ๔๑๘ คน จํานวนครู ๓๗ คน ดําเนินการ ๑ ครั้ง

1.2 โครงการอาสาสมัคร

ส่งเสริมให้เยาวชน

สวนสัตว์ (Zoo Volunteer)

ได้เข้ามามีส่วนร่วม

จํานวนอาสาสมัคร

๕๐,๐๐๐
-

สวนสัตว์ดุสิต

จัดอบรมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้ร่วมการฝึกอบรม ๔๖ คน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดําเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครเรียบร้อย เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561
จํานวน 29 คน จาก 8 สถาบัน/หน่วยงาน

ในการเผยแพร่ให้ความรู้

-

ภารกิจงานสวนสัตว์

50,000

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดอบรมเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
สวนสัตว์นครราชสีมา อบรมอาสาสมัครฯ ที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 26 คน เมื่อวันที่ 22-23 มี.ค. 61
สวนสัตว์สงขลา

จัดอบรมเมื่อวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

2. สนับสนุน
1.2 โครงการอาสาสมัคร
และส่งเสริมการ
สวนสัตว์ (Zoo Volunteer)
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
ชุมชน
1.3 เผยแพร่นิทรรศการ นําผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์อุบลราชธานี - ดําเนินการอบรมอาสาสมัครสวนสัตว์ ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561
สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการเยาวชนอาสาสมัครzoo volunteerรุ่นที่๕
จํานวน ๒๐ คน วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

จํานวนครั้ง / ปี

-

สวนสัตว์ดุสิต

ด้านอนุรักษ์และวิจัย

จํานวน ๒ เรื่อง ๑. การศึกษาสัณฐานวิทยาเขาของละมั่งพันธุ์ไทยที่สวนสัตว์ดุสิต
๒. โลหิตวิทยา และชีวเคมีโลหิตของเก้งหม้อในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์ดุสิต

ออกเผยแพร่และ

-

ประชาสัมพันธ์

-

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นําผลงานด้านอนุรักษ์และวิจัยออกเผยแพร่ 5 ครั้ง
สวนสัตว์เชียงใหม่

- การอบรม "ชะมดเช็ดและอีเห็น : การอนุรักษ์และการพัฒนา" โครงการวิจัย
การจัดการองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมด
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดําริ

70,000 สวนสัตว์นครราชสีมา ดําเนินการแล้ว 3 กิจกรรม (กิจกรรมวันสําคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1. วันคุ้มครองสัตว์ป่า (26 ธ.ค.2560)
2. วันรักษ์นกเงือก (13 ก.พ.2561)
3. วันป่าไม้โลก
-

สวนสัตว์สงขลา

(21 มี.ค.2561)

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธ์พืช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง

30,000 สวนสัตว์อุบลราชธานี - ได้ดําเนินการจัดทํางานวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์สวนสัตว์ อุบลราชธานี งบประมาณ
30,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างนําเสนอโครงการให้กับศูนย์วิจัยแห่งชาติ
สวนสัตว์ขอนแก่น ดําเนินการเผยแพร่นิทรรศการ ในไตรมาสที่ ๑ - ๔ จํานวน ๑๓ ครั้ง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

2. สนับสนุน
1.4 การบริการด้าน
และส่งเสริมการ การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
มีส่วนร่วมของ และ ผูด้ ้อยโอกาส
ประชาชนและ
ชุมชน

เป้าประสงค์
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

จํานวนคน / ปี

-

สวนสัตว์ดุสิต

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
มีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมภายในสวนสัตว์ จํานวน ๗๕๙ คน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

มีการยกเว้นค่าผ่านประตูให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทั้งสิ้น ๓๐๕,๔๒๓ คน

และ ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนกลุ่มมูลนิธิ โดยยกเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์เป็นพิเศษจํานวน 17 คน

- เพื่อให้เกิดความ

-

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมภายในสวนสัตว์ จํานวน ๔,๑๓๒ คน

เท่าเทียมในการเรียนรู้

-

สวนสัตว์เชียงใหม่

-

ของบุคคลทุกกลุ่มทุกวัย

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

-

20,000

สวนสัตว์สงขลา

ให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าสําหรับผู้สูงอายุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
สร้างทัศนคติที่ดีเรื่องสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
-

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการ “สัตว์ป่าคืนดวงตาให้น้อง” แข่งขันรูปปั้นนนูนสูง เพื่อเป็นสื่อให้กับคนตาบอด

2. โครงการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจากองค์กร
ภายนอก
2.1 โครงการพ่อแม่บุญ
ธรรมสัตว์

- สร้างจิตสํานึกให้

สวนสัตว์ดุสิต

จํานวนครั้ง / ปี

ประชาชนได้ตระหนักถึง

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

22,086 บาท

การดูแล ช่วยเหลือ

-

สวนสัตว์เชียงใหม่

อยู่ระหว่างการดําเนินการหาผู้สนับสนุนโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์

สัตว์ป่า

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

-

-

สวนสัตว์สงขลา

-

40,000

สวนสัตว์อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการนําเสนอโครงการสัมมนากิจกรรมสร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้สูงวัย
สวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 200 คน/ปี

-

สวนสัตว์ขอนแก่น อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําโครงการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. สนับสนุน
2.2 โครงการสโมสร
- เปิดโอกาสให้ประชาชน จํานวนสมาชิก / ปี
และส่งเสริมการ
ผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นสมาชิก และร่วม
หรือจํานวน
มีส่วนร่วมของ
ทํากิจกรรมกับสวนสัตว์
กิจกรรม/ ปี
ประชาชนและ
ชุมชน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

-

สวนสัตว์ดุสิต

-

กระบวนการและผลการดําเนินงาน
รับสมัครสมาชิกสโมสร ๒๕ คน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในไตรมาส 1-๔ มีสมาชิก ๑๖๕ ราย
สวนสัตว์เชียงใหม่ 1) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2560) จํานวน 25 ใบ
2) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) จํานวน 13 ใบ

-

สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมาชิกทุกวัน/ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในไตรมาส 1-2 มีสมาชิก 54 ราย

-

สวนสัตว์สงขลา

ไตรมาสที่ 1 -๔ มีสมาชิก ๔ ราย

สวนสัตว์อุบลราชธานี - ไตรมาสที่ 1-๔ ดําเนินการจัดหาสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
จํานวนทั้งสิ้น ๔4 ราย
- การจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ในไตรมาสที่ 1-๔
ดําเนินการส่งจดหมายข่าวให้กับลูกค้าสโมสร ผู้รักสวนสัตว์ฯ จํานวน 2 ครั้ง
ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
สวนสัตว์ขอนแก่น ในไตรมาส 1-๔ มีผู้สนใจสมัครสมาชิก 9๐ ใบ

2.3 โครงการจัดสัมมนา
ในระดับภูมิภาค

- ระดมความคิดจาก
ท้องถิ่นให้เห็น
ความสําคัญของการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า ดูแล
ปกป้องภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จํานวนครั้ง / ปี

150,000
2,300

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดําเนินการแล้ว จํานวน ๒ ครั้ง
สวนสัตว์อุบลราชธานี - จัดกิจกรรม "โครงการสํารวจนกในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ครั้งที่ 1" ในวันที่
25 มีนาคม 2561 โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมในการสํารวจนก จํานวน 28 คน
จากการรวบรวมผลสํารวจนับนกบริเวณห้วยแจระแม ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี
ได้นก จํานวน 17 ชนิด 71 ตัว

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

2. สนับสนุน
2.4 โครงการความรู้
และส่งเสริมการ
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
ชุมชน
2.5 โครงการตามแผน
แม่บทการศึกษา
(Teacher Workshop)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างความตระหนักใน
การดูแลรักษา ตามรอย
พ่อ
ระดมความคิ
ด ความรู้ - คิดเป็นร้อยละ
แนวทางการดําเนินงาน เท่าใดจาก

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้ความรู้ สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้บริการได้จํานวน 23,020 คน
ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการนั่งเรือปลูกป่าตามรอยพ่อ ในวันที่ 16 ก.พ.
สวนสัตว์สงขลา
2561
สวนสัตว์ขอนแก่น มีการปรับปรุงพื้นที่ ภายในบริเวณเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
-

สวนสัตว์ดุสิต

ดําเนินการเสร็จสิ้น

-

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดําเนินการเสร็จสิ้น

ร่วมกับคณะครู อาจารย์ จํานวนผู้เข้าชม
เพื่อนําไปจัดทําหลักสูตร - จํานวนครั้ง/ปี

-

สวนสัตว์เชียงใหม่ ดําเนินการเสร็จสิ้น

-

สวนสัตว์นครราชสีมา ดําเนินการเสร็จสิ้น

กิจกรรมและนําไป

-

ถ่ายทอด ให้เกิดการ

40,000

เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

สวนสัตว์สงขลา

ดําเนินการเสร็จสิ้น

สวนสัตว์อุบลราชธานี ดําเนินการเสร็จสิ้น
สวนสัตว์ขอนแก่น ดําเนินการเสร็จสิ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ไปยังชุมชน
3. สนับสนุน
1. โครงการปล่อยสัตว์
และส่งเสริมการ
คืนสู่ธรรมชาติ
บริการสังคม

- ชนิดและจํานวนมี

สวนสัตว์ดุสิต

ชนิดและ

-

ได้รับงูเหลือมจากช่าวบ้าน และประสานกรมอุทยานเพื่อนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

การดําเนินการ

จํานวนสัตว์

-

ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ

ที่ปล่อยคืน

อยู่ระหว่างการดําเนินการเพาะเลี้ยงเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เกาะแสมสาร

สู่ธรรมชาติ

-โครงการฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวและนําประชากรกลับคืนสู่ธรรมชาติ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว -โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ประชากรตะกองเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

อยู่ระหว่างการดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสม
-

สวนสัตว์เชียงใหม่

-

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

-

-

สวนสัตว์สงขลา

-

-

สวนสัตว์อุบลราชธานี

-

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

3. สนับสนุน
1. โครงการปล่อยสัตว์
และส่งเสริมการ
คืนสู่ธรรมชาติ (ต่อ)
บริการสังคม

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมปล่อยกวางคืนสู่ธรรมชาติเพื่อพลิกฟื้นคืนตํานานเขาแสนกวาง
โดยปล่อยกวางจํานวน ๕๐ ตัว เข้าสู่ป่าธรรมชาติ ณ ทุ่งแสนกวาง สวนสัตว์ขอนแก่น
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

2. โครงการให้บริการ
ประชาชน
2.1 บริการจับสัตว์หลุด

- ให้บริการประชาชน

/ สัตว์บุกรุกเข้าบ้าน

ในการจับสัตว์หลุด

จํานวนชนิดสัตว์/

-

สวนสัตว์ดุสิต

จับงูได้ ๒ ตัว จับแมวได้ ๕ ตัว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไม่มีประชาชนแจ้ง

จํานวนครั้ง

สวนสัตว์เชียงใหม่ - มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือ

จากกรง หรือจาก
ป่าธรรมชาติ

กรณีได้รับแจ้งจากประชาชนเมื่อมีสัตว์บุกรุกเข้าบ้าน

- ให้บริการประชาชน

-

สวนสัตว์นครราชสีมา

-

ในการจับสัตว์ป่า

-

สวนสัตว์สงขลา

-

สวนสัตว์อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1-2 ให้บริการประชาชนในการจับสัตว์หลุด/สัตว์บุกรุก จํานวน 2 ครั้ง

หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย
บุกรุกเข้าบ้านหรือ

- ครั้งที่ 1 ช่วยขนย้ายค่างหัวหงอกที่วัดบ้านปะอาว ในวันที่ 25 มกราคม 2561

อาคารสถานที่

- ครั้งที่ 2 ช่วยขนย้ายชะนีแก้มเหลืองที่วัดบ้านปะอาว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
สวนสัตว์ขอนแก่น อยู่ระหว่างการดําเนินการ

2.2 เผยแพร่ความรู้

- ให้บริการในการ

จํานวนครั้ง

/ให้คําปรึกษาด้านการ

ให้คําแนะนําด้านการ

/ไตรมาส

ดูแลสัตว์

เลี้ยงดู การดูแลสัตว์
แก่ประชาชน
และหน่วยงานภายนอก

สวนสัตว์ดุสิต

จํานวน ๒ เรื่อง คือ นกเงือก คุณค่าของสัตว์ป่าในธรรมชาติ และ หมาป่าในเมืองไทย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไม่มีประชาชนแจ้ง
สวนสัตว์เชียงใหม่ ไม่มีประชาชนแจ้ง
สวนสัตว์นครราชสีมา -เป็นวิทยากรบรรยายหน่วยงานภายนอก ๒ หน่วยงาน
1.สาขาวิชาเทคนิคสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

3. สนับสนุน 2.2 เผยแพร่ความรู้
และส่งเสริมการ
/ให้คําปรึกษาด้านการ
บริการสังคม
ดูแลสัตว์ (ต่อ)

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ดําเนินการ

กระบวนการและผลการดําเนินงาน

สวนสัตว์นครราชสีมา 2. กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๑ หน่วยงาน คือ
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
-ให้คําปรึกษาแก่ประชาชนทางโทรศัพท์ปรึกษาอาการเจ็บป่วยและการจัดการ
ของมังกรเครา (Bearded dragon)
-ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอกเรื่องอาการป่วยและการจัดการของนกฟลามิงโก้ใหญ่
4 ครั้ง/ปี

สวนสัตว์สงขลา

-

สวนสัตว์อุบลราชธานี - ไตรมาสที่ 1- ๔ จัดกิจกรรม ๔ ครั้ง ดังนี้
จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธ.ค. 60
จัดกิจกรรมวันช้างไทย ระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค. 61
จัดกิจกรรมวันสมเสร็จโลก ๑๓-๑๕ เม.ย. ๖๑
จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ๓-๑๐ มิ.ย. ๖๑
สวนสัตว์ขอนแก่น จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "คนปลอดภัย สัตว์ปลอดภัย" ในเขตชุมชน
รอบสวนสัตว์ (buffer zone) โดยให้ประชาชนนํา สุนัข แมว ในหมู่บ้านรับการฉีดวัคซีนฟรี
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดในชุมชน วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

