แบบรายงานตามแผนปฏิบัตกิ ารตามยุทธศาสตร์ดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดี (CSR) ประจาปี ๒๕๖๒
ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุน
และเสริมสร้างให้ทุกสวนสัตว์
เป็นพื้นที่บริการประชาชน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการ

๑. โครงการสวนสัตว์สเี ขียว
(Green Zoo)
๑.๑ รณรงค์การใช้กระดาษ
Recycle

๑.๒ โครงการสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผน
CSR ที่มปี ระโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่ง
แวดล้อม

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

- เพื่อลดค่าใช้จา่ ย และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
เทียบผล ๑ ครัง/ปี

- คัดแยกกระดาษที่ใช้แล้วกลับ
มาใช้ซา ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น กระดาษโน๊ต หรือใช้พิมพ์
เอกสาร
- ขอความร่วมมือให้พนักงาน
ทุกคนนากระดาษ Recycle มา
ใช้แทนกระดาษใหม่
-เปลี่ยนการใช้กระดาษให้อยู่ใน
รูปแบบทันสมัย เช่น การใช้
E-Book Document , E-mail
หรือเว็นไซต์

- พนักงานให้ความร่วมมือนา
กระดาษ Recycle มาใช้แทน
กระดาษใหม่

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 : 2015 , 9001 : 2015
- เข้าร่วมกิจกรรม CSR กับหน่วย
งานภายนอก
- โครงการสานักงานสีเขียว

- แต่งตังคณะทางาน

- คณะทางานฯ ดาเนินงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมิน
- ดาเนินการตามแผนการตรวจ
ประเมิน

- จัดทาแผนการตรวจประเมิน
- จัดทาแผนการประชุมทบทวน
ฝ่ายบริหาร ประจาปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

สานัก/สถาบัน/สวนสัตว์

สวนสัตว์

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุน
และเสริมสร้างให้ทุกสวนสัตว์
เป็นพื้นที่บริการประชาชน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๓ รณรงค์งดการใช้โฟม

- เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐๐,๐๐๐ ใบ/ปี

- จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ
"ทาดีดว้ ยใจ งดการใช้พลาสติก
และโฟมในสวนสัตว์"
- กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ภายในสวนสัตว์งดใช้ถงุ พลาสติก
กล่องโฟม
- กาหนดให้ใช้วสั ดุที่เป็นมิตรกับ
ธรรมชาติ เช่น วัสดุจากชานอ้อย

- ดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนด
ที่วางไว้ ๑๔๔,๒๔๘ ใบ

สวนสัตว์

๑.๔ มาตรการประหยัด

- เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสาคัญใน
การประหยัดพลังงาน และสามารถ
ลดค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค
และด้านอื่น ๆ

- รณรงค์ให้พนักงาน/ลูกจ้าง
ร่วมมือประหยัดสาธารณูปโภค
- ใช้โปรแกรม Line เพื่อติดต่อ
งานในกรณีที่ไม่เร่งด่วน
- การใช้หลอดประหยัดพลังงาน
ชนิด LED

- พนักงาน/ลูกจ้าง รวมถึงผู้
ประกอบกิจการภายในสวนสัตว์
ให้ความร่วมมือการประหยัด
สาธารณูปโภค เช่น
ปรับตังอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศ
อยู่ที่ ๒๕ องศา
ปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมื่อเลิก
ใช้งาน

สานัก/สถาบัน/สวนสัตว์

- ใช้ระบบประชุมทางไกล (Vido
Conference) ในการประชุมระหว่าง
หน่วยงาน ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางมาร่วมประชุม

- สามารถประมาณในการลดค่าใช้จ่าย

- ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ๒,๐๐๐ กก/
ปี
- ผลิตนาหมักชีวภาพ ๒,๕๐๐ ลืตร/
ปี

- ทาการผลิตปุ๋มหมัก นาหมักชีวภาพ

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

จากการใช้ระบบประชุมทางไกล
ทดแทนการเดินทางมาร่วมประชุมฯ
ทังปี ลดค่าใช้จา่ ยได้ประมาณ
๓,๑๐๔,๘๐๐ บาท
- สามารถผลิตปุ๋ยหมัก ได้ ๖๐๐ กก
- สามารถผลิตนาหมัก ได้ ๒,๖๐๐
ลิตร

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุน
และเสริมสร้างให้ทุกสวนสัตว์
เป็นพื้นที่บริการประชาชน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
๑.๕ กิจกรรม Big Cleaning
Day

- เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ให้
มีความรัก สามัคคึ ภายในหน่วยงาน
๑ ครัง /ปี

- จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ช่วยกันทา Big Cleaning
Day ของทุกฝ่าย / ทังสวนสัตว์

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

๑.๖ การใช้พลังงานทดแทน

- เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการซือสารเคมี
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณสารพิษ

- จัดเก็บสถิตกิ ารผลิดพลังงาน/
การใช้พลังงาน
- นาของเสียจากสัตว์มาผลิดแก๊ส
ชีวภาพ
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- การนาของเสียจากสัตว์มาผลิตเป็น
พลังงานเชือเพลิง (แก๊สชีวภาพ)
- นาขยะมาคัดแยกประเภท
- นาปริมาณขยะที่ถกู คัดแยกนาไปใช้
ประโยชน์

- การใช้แก๊สหุงต้มลดลง
- ติดตังไฟทางเดิน โดยใช้พลัง
งานแสงอาทิตย์ สามารถลดปริมาณ
แก๊สหุงต้มได้ร้อยละ ๒๗.๒๒

สวนสัตว์

- พลังงานจากขยะ

- ลดปริมาณแก๊สหุงต้ม LPG ได้
ร้อยละ ๑๕
- ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากภาวะ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากการกาจัดขยะ
ไม่ถกู วิธี

- ดาเนินการตามแผน

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุน
และเสริมสร้างให้ทุกสวนสัตว์
เป็นพื้นที่บริการประชาชน
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการ

๑.๗ สร้างจุดบริการให้กบั นัก
ท่องเที่ยว

๒. โครงการนานักเรียนเข้าเรียนรู้
ในสวนสัตว์
๒.๑ โครงการนานักเรียนเข้า
เรียนรูใ้ นสวนสัตว์

๒.๒ โครงการอาสาสมัคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและชุมชน

๑. โครงการความร่วมมือทางวิชา
การกับหน่วยงานพันธมิตร
๑.๑ โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานพันธมิตร

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริ
การที่อานวยความสะดวก ปลอดภัย
จานวน ๔ จุด

- ให้บริการจุด Free WIFI
- สร้างจุดอานวยความสะดวกให้
ผู้มาใช้บริการสวนสัตว์
- ติดตังจุดบริการและมีผู้ดแู ลรับ
ผิดชอบมาประจาจุด

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

- เพื่อให้นักเรียน / เยาวชน ได้
ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ๗๐๐,๐๐๐ คน/ปี
จานวนนักเรียน/เยาวชนที่เข้าร่วม
ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ ๙๐

- กาหนดจานวนนักเรียน/เยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการให้แต่ละสวนสัตว์
- จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ

- มีจานวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
นานักเรียนเข้าเรียนรูใ้ นสวนสัตว์
ปี ๒๕๖๒ จานวน ๗๑๔,๗๔๔ คน

สวนสัตว์

- เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความ
รูใ้ ห้กบั นักท่องเที่ยว / ผู้เที่ยวชม
สวนสัตว์ ๔ ครัง / ปี

- จัดทาแผนโครงการ

- ดาเนินการตามแผน

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาส่งเสริม
การเรียนรู้

๑. จัดทาแผนการดาเนินงานกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานพันธมิตรด้านวิชาการ
๒. กาหนดกิจกรรมภายใต้ความร่วม
มือทางวิชาการกับหน่วยงานพันธมิตร
๓. ขออนุมตั ดิ าเนินงานตามกิจกรรม
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชการกับ
หน่วยงานพันธมิตร

๑. อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร "The
Training of Outbreak
Investigation of Infectious
Diseases in Captive Wildlife"
๒. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานการ
ประชุมวิชาการนานาชาติเรือ่ งความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปี ๒๐๑๙

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

ZMI/สวนสัตว์

สอว.

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๕

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม/โครงการ

๑.๒ โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าใน
ถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ

2. โครงการเผยแพร่ความรูส้ ู่สงั คม
๒.๑ การนาความรูส้ ู่เยาวชน
(Zoo Outreach) หรือ สวนสัตว์
สัญจร

๒.๒ โครงการอาสาสมัคร
สวนสัตว์ (Zoo Valunteer)

๒.๓ เผยแพร่นิทรรศการ

๒.๔ การบริการด้านการศึกษา
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาส่งเสริม
การเรียนรู้ ๒ โครงการ

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. ดาเนินงานขออนุมตั ปิ ล่อยนก
กระเรียนพันธุไ์ ทยคืนสู่ธรรมชาติ ณ
จ.บุรีรัมย์
๒. ดาเนินงานจัดทาแผนฟื้นฟูประชากร
พญาแร้งในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
ของประเทศไทย

๑. ปล่อยนกกระเรียนพันธุไ์ ทยคืน
สู่ธรรมชาติ จานวน ๑๐ ตัว

- เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรูจ้ ากสวนสัตว์สู่ชมุ ชน
หรือโรงเรียนในเขตห่างไกล
๒ ครัง / ปี

- สารวจความต้องการตามโรงเรียน
หรือชุมชน
- เตรียมข้อมูลองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
- จัดทาแผนการดาเนินงาน

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

- ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่ให้ความรูภ้ ารกิจ
งานของสวนสัตว์ ๖๒ คน/ปี

- จัดทาแผนการดาเนินงาน
- เปิดรับสมัครอาสาสมัคร
- จัดทาข้อมูลองค์ความรูต้ า่ ง ๆ

- ดาเนินการอบรมอาสาสมัคร
สวนสัตว์ ๙๘ คน

สวนสัตว์

- นาผลงานการดาเนินงานต่าง ๆ
ออกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๔๒ ครัง / ปี

- นาข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญ และ
โดดเด่น ไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะ

- จัดนิทรรศการ ๔๕ ครัง

สวนสัตว์

- เพื่อส่งเสริมคุรภาพชีวติ ที่ดใี ห้กบั
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
- เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการ
เรียนรูข้ องบุคคลทุกลุ่มทุกวัย
๑๐,๐๐๐ คน / ปี

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้

- ดาเนินการตามกิจกรรม มีจานวน
เข้าโครงการ ๑.๑๘๙ คน

สวนสัตว์

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

สอว.

๒. ดาเนินการตามแผน

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๖

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนและชุมชน

กิจกรรม/โครงการ

๓. โครงการสนับสนุนการมีสว่ น
ร่วมจากองค์กรภายนอก
๓.๑ โครงการพ่อแม่บุญธรรม
สัตว์

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สร้างจิตสานึกให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่า
๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี

- จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละเปิดโอกาส
ให้กบั เยาวชน ประชาชนร่วมสมทบทุน

- มีผู้ร่วมสมทบทุนโครงการพ่อแม่
บุญธรรม จานวน ๑๒๕,๗๗๐ บาท

สวนสัตว์

๓.๒ โครงการสโมสรผู้รักสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นสมาชิก
และร่วมทากิจกรรมกับสวนสัตว์
๓๕๐ ราย/ปี

- รับสมัครสมาชิกโดยผ่านการสมัคร

- มีผู้สมัคร ๘๙๔ ราย

สวนสัตว์

๓.๓ โครงการจัดสัมมนาในระดับ
ภูมภิ าค

- เพื่อส่งเสริมองค์ความรูใ้ ห้กบั
หน่วยงานในภูมภิ าค ๓ ครัง/ปี

- จัดทาแผนโครงการสัมมนา

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

๓.๔ โครงการความรูศ้ ูนย์เศรษฐ
กิจพอเพียง

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพคน สังคม สร้าง
ความตระหนักและหวงแหนทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ๕๐,๐๐๐ คน/ปี

- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความ
รูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

- จานวนผู้เข้าโครงการ ๕๑,๗๗๒
คน

สวนสัตว์

๓.๕ โครงการตามแผนแม่บท
การศึกษา (Techer Workshop)

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มผู้เรียนในสวนสัตว์ และ
นาไปถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
สวนสัตว์ การอนุรักษ์ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ไปยังชุมชน ๕ ครัง/ปี

- จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารครู
- ระดมความคิด ความรู้ วางแนวทาง
การดาเนินงานร่วมกับคณะครู

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๗

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุน
และส่งเสริมการบริการสังคม

กิจกรรม/โครงการ

๑. โครงการบริการผ่านระบบ
สารสนเทศ
๑.๑ เผยแพร่ขอ้ มูลความรู้ ผ่าน
ระบบ IT

๒. โครงการการให้บริการ
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR)

๓. โครงการปล่อยสัตว์คนื สู่ธรรมชาติ

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- เพื่อนาองค์ความรูม้ าเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม จานวนไม่
น้อยกว่า ๔ เรือ่ ง / ปี

- เข้าร่วมประชุม / อบรม กับหน่วย
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ององค์ความรู้
ต่าง ๆ และเผยแพร่สื่อองค์ความรู้
เกี่ยวกับสัตว์ป่าผ่านทางเว็บไซต์

- ดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลความรู้
ผ่านระบบ IT จานวน ๖ เรือ่ ง

สทส/สานัก/สถาบัน/สวนสัตว์

- สนับสนุนการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
มาใช้ในการลดกระดาษ โดยอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้กบั เจ้าหน้าที่
องค์การสวนสัตว์ ครบทุกหน่วยงาน
- สนับสนุนการร่วมมือกับหน่วย
งานภายนอก

- อบรมความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
เพื่อช่วยในการลดการใช้กระดาษให้
กับเจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์

- ดาเนินงานอบรม/ถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยี ให้กบั เจ้าหน้าที่
อสส. (ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ IT) ครบ
ทุกหน่วยงาน
- พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจ
กรรมกับหน่ยงานภายนอก

สานัก/สถาบัน/สวนสัตว์

- ๓ โครงการ/ปี

- ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสัตว์
- จัดเตรียมความพร้อมของสัตว์ที่จะ
ดาเนินการตามโครงการ

- ให้ความร่วมมือ / ประสานงาน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

- ดาเนินการตามแผน

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

สวนสัตว์

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี
CSR หน้า ๘

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สนับสนุน
และส่งเสริมการบริการสังคม

กิจกรรม/โครงการ

๔. โครงการให้บริการประชาชน
๔.๑ จับสัตว์หลุด / จับสัตว์บุกรุก
เข้าบ้าน

๔.๒ เผยแพร่ความรู้ / ให้คา
ปรึกษาด้านการดูแลสัตว์

หมายเหตุ : ให้รายงานกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มการรายงานนี

เป้าหมาย /ตัวชีว้ ัด

วิธีการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- เพื่อเป็นการบริการให้แก่ประชา
ชน ได้รับความปลอดภัย ๓ ครัง/ปี

- เตรียมอุปกรณ์ในการจับสัตว์

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

- เพื่อให้การประชาชนทั่วไปสามารถ
เลียงดูสัตว์ให้มคี วามเป็นอยู่ที่ดี
รวมถึงสวัสดิภาพของสัตว์ ๑๒ ครัง/ปี

- ให้คาแนะนาในการเลียงและดูแล
สัตว์ป่า/สัตว์เลียงกับประชาชน

- ดาเนินการตามแผน

สวนสัตว์

ปัญหาอุปสรรคการดาเนินการ

หมายเหตุ

