แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

คานา
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็นตัวกาหนดแนวทางการดาเนินงานการบริหารทุนมนุษย์ แผน
ยุทธศาสตร์นี้ กาหนดกรอบ ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกมิติของการ
ปรับเปลี่ยนและการ สร้างค่านิยม วัฒนธรรม กลไกของระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ สาหรับการ
ยกระดับความสามารถขององค์กรไปสู่การพัฒนาองค์กร ในช่วงของการดาเนินงานของแผนงานองค์การ
สวนสัตว์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีองค์ประกอบสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กาหนดเ กณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการบริหารทุนมนุษย์
(Human Capital Management : HCM) ได้กาหนดไว้ตั้งแต่มีระบบการบริหารทุนมนุษย์ (Human
Management) มีการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Development) สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย์ (HCM Environment) เพื่อพัฒ นาไปสู่การจัดการบุคลากรให้มีขีดความสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับองค์กรผ่านโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการทางานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาไปสู่ระบบประเมินตามเกณฑ์ New Enabler for SOE (State of Enterprise)
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กันยายน 2563

การบริหารทุนมนุษย์ Human Capital Management
************************************
ทิศทางดาเนินงานการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ได้มีการศึกษา
วิเคราะห์สารสนเทศขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคล ความ
ผูกพัน สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาทาการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อนามาวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix ในการหาความได้เปรียบและความ ท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Advantage & Strategic Challenge) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
1. วิสัยทัศน์ HR Vision
“องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะในงานในอันดับต้นของภูมิภาค”
2. พันธกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Mission)
1. พัฒนาโครงสร้างองค์กร และบุคลากรเชิงกลยุทธ์ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่ง
2. การสืบทอดตาแหน่ง
3. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
5. พัฒนาและปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน
3. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategic Objective)
สานักบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
องค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ยกระดับองค์กร
ผ่านโครงสร้าง ระบบงาน และกระบวนการทางานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ระบบประเมินตามเกณฑ์
New Enabler for SOE (State of Enterprise)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์
อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรด้านการอนุรักษ์และวิจัยและการบริหาร
จัดการสวนสัตว์
แผนงานที่ 1 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างและระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบบริหารผลการ
ดาเนินงานบนฐานของ KPIs รายบุคคล
แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่สาคัญต่อการแข่งขันและ
รองรับยุทธศาสตร์
แผนงานที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะ (Competency Base Management)
แผนงานที่ 2 แผนจัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่สาคัญต่อการแข่งขันและ
รองรับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
แผนงานที่ 1 แผนการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โครงสร้างและ
กลุ่มของงาน (Job Family)
แผนงานที่ 2 การจัดทาแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง และแนวทางในการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Star and Talent Development
Program)
แผนงานที่ 1 แผนการพัฒนาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Star and Talent
Development Program)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุน
มนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเช้งกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Digital HR) และพลิกบทบาทสานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง (HR Reinvention)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ (HR Professional)
แผนงานที่ 2 การปรับบทบาทงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Partner)
แผนงานที่ 3 แผนงาน (Digital HR)
กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้.ร.ฎ
องกัใหม่
บพ
แผนงานที่ 1 ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
พ.ร.ฎ ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กร
แผนงานที่ 1 แผนงานสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 : การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
แผนงานที่ 2 การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)
แผนงานที่ 3 แผนงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยในที่ทางาน

HR ANALYSIS

STRATEGY

MISSION

VISION

3. แผนที่ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR Strategy Map)

พัฒนาโครงสร้างองค์กร และบุคลากรเชิงกลยุทธ์ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมทุกระดับตาแหน่ง
การสืบทอดตาแหน่ง
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
พัฒนาและปลูกฝงค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณพนักงาน

ยุทธศาสตร์ที่
การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสูก่ ารบริหารจัดการสวนสัตว์
อย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับงานด้านทุนมนุษย์และพัฒนาสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นหุน้ ส่วนกับ
สายงานต่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กร

HR ADVANTAGE

HR CHALLENGE

SA1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหาร
จัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ S1 S2 S3 O1 O2 O3 O4 T2 T5
SA ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กร S1 S4 S6

SC1 พัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งที่มีศักยภาพสูง W1 W10
SC ยกระดับงานด้านทุนมนุษย์และพัฒนาสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น
หุ้นส่วนกับสายงานต่าง W11 W12 W15 W16 W9

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลกรด้านการอนุรักษ์และวิจัยและการบริหารจัดการสวนสัตว์
แผนงาน

วัตถุประสงค์

1.1 แผนงานการ
ปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบทรัพยากร
บุคคล เพื่อรองรับ
ภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารระดับสูง
2. ผู้บริหารทุกสานัก/
สถาบัน/สวนสัตว์/
โครงการฯ
3. สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4. HR สวนสัตว์

1. เพื่อทบทวนปรับปรุง
โครงสร้างและระบบ
บริหารองค์กรให้
สอดคล้องกับภารกิจ
ตามพระราชกฤษฎีกา
การจัดตั้งองค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2563 และการ
รับโอนสานักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
มาเป็นขององค์การ
สวนสัตว์

2. เพื่อให้องค์การสวน
สัตว์ มีการบริหาร
กรอบอัตรากาลังทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และเพิ่ม
ความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
1. แต่งตั้งคณะทางานการ
1. มีรายงานการ
ความเสี่ยง
ทบทวนและปรับปรุง
ทบทวนโครงสร้างของ บุคลากรไม่ยอมรับ
โครงสร้างขององค์การ
องค์การสวนสัตว์
การเปลี่ยนแปลง
สวนสัตว์
2. ดาเนินการ
รวมถึงวัฒนธรรม
2. จัดจ้างองค์กร/ สถาบันที่
ปรับปรุง JD/JS แล้ว การทางานไม่ชอบ
ปรึกษาเพื่อศึกษาและ
เสร็จทุกตาแหน่งงาน การโยกย้าย
วิเคราะห์ ทบทวนวิสัยทัศน์
3. มีแผนอัตรากาลัง สับเปลี่ยน
พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ระยะสั้นและระยะ
หมุนเวียนงาน
ได้แก่ โครงสร้าง ระบบงาน
ยาว
แนวทางป้องกัน
กระบวนการทางาน
1. การสารวจความ
ดาเนินการปรับปรุง JD/JS
ต้องการของ
และปรับปรุงแผนอัตรากาลังที่
หน่วยงาน (voice
เหมาะสมทั้งระยะสั้น และ
of customer )
ระยะยาว
และการให้เข้ามามี
3. สรุปผลนาเสนอรูปแบบ
ส่วนร่วมในการ
โครงสร้างขององค์การสวน
ทบทวนปรับปรุง
สัตว์และอัตรากาลังทั้งระยะ
โครงสร้าง
สั้น

พ.ศ.
2563
ต
ค

พ
ย

ธ
ค

พ.ศ. 2564
ม
ค

ก
พ

มี
ค

เม
ย

พ
ค

มิ
ย

ก
ค

ส
ค

ก
ย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
สบท.
935,000
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลกรด้านการอนุรักษ์และวิจัยและการบริหารจัดการสวนสัตว์
แผนงาน

1.2 แผนงานพัฒนา
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
ระบบบริหารผลการ
ดาเนินงานบนฐานของ
KPIs รายบุคคล

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
และระยะยาวต่อองค์การ
2. จัดทาคู่มือการ
สวนสัตว์ เพื่อพิจารณา
ปฏิบัติงานแต่ละ
และให้ความเห็นชอบ
ตาแหน่งงานเพื่อให้
4. ประกาศ สื่อสาร และ
พนักงานได้เรียนรู้
แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่
ขั้นตอนและวิธีการ
เกี่ยวข้องทราบ
ความรับผิดชอบของ
งาน รวมถึงการ
พัฒนาและฝึกอบรม
เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้
เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ 1. แต่งตั้งคณะทางาน
1. มีคู่มือการกาหนด
ความเสี่ยง
มีทักษะในการกาหนด
และจัดประชุมเชิง
ตัวชี้วัดพนักงาน
พนักงานขาดการ
ตัวชี้วัดพนักงาน
ปฏิบัติการ “เทคนิคและ รายบุคคล (Individual ยอมรับในการ
รายบุคคลที่สะท้อนต่อ วิธีการกาหนดตัวชี้วัด
KPIs)
กาหนดตัวชี้วัดเชิง
แผนงาน เป้าหมายของ พนักงานรายบุคคล
2. มีการกาหนดตัวชี้วัด รุกที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติงาน อย่าง
(Individual KPIs ) และ (KPI) รายบุคคล เพิ่มขึ้น ประสิทธิผลและ
แท้จริง
จัดทาคู่มือการกาหนด
อย่างน้อย 2 ระดับ
ความสาเร็จของงาน
ตัวชี้วัดพนักงานรายบุคคล (ระดับ ผอ. สานัก/
(Individual KPIs Skills)” สถาบัน/สวนสัตว์ และ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลกรด้านการอนุรักษ์และวิจัยและการบริหารจัดการสวนสัตว์
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
กลุ่มเป้าหมาย 1.
2. สื่อสารคู่มือการกาหนด ระดับ ผช.ผอ.สานัก/
แนวทางป้องกัน
ผู้บริหารระดับสานัก/
ตัวชี้วัดพนักงาน
สถาบัน/สวนสัตว์/
สร้างความตระหนัก
สถาบัน/สวนสัตว์/
รายบุคคล (Individual
โครงการ)
และความเข้าใจ
โครงการ
KPIs)
3. ประสิทธิผลการ
เกี่ยวกับการ
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
3. จัดประชุมเชิง
เรียนรู้ในการกาหนด
ประเมินผลการ
3. หัวหน้างานทุกงาน
ปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอด ตัวชี้วัดพนักงาน
ปฏิบัติงาน
และกาหนดตัวชี้วัดระดับ รายบุคคลอยู่ในระดับดี- รายบุคคลเชิงรุก
สานัก ระดับสวนสัตว์
ดีมาก
ผ่านช่องทางที่
และถ่ายทอดลงมาใน
หลากหลายเช่น การ
ระดับฝ่าย ระดับงาน
ประชุม
และรายบุคคลของสานัก
หนังสือเวียนชี้แจง
และสวนสัตว์
บทความ คู่มือการ
4. ติดตามและ
กาหนดตัวชี้วัด
ประเมินผลการพัฒนา
ผู้บริหาร
1.3 แผนงานพัฒนา เพื่อเพิ่มขีด
1. การสารวจความ
1. มีรายงานผลการ
ความเสี่ยง
บุคลากรเพื่อรองรับ ความสามารถของ
ต้องการฝึกอบรมของ
สารวจความตองการ
1. เครื่องมือการ
การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในด้าน
บุคลากร
ฝึกอบรม และนามา
พัฒนาบุคลากร ยัง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. ศึกษายุทธศาสตร์ พันธ วิเคราะห์ เพื่อกาหนด
ไมมีความ
ภาษา การสื่อสาร และ กิจขององค์กร และนามา หลักสูตรการพัฒนา
หลากหลาย
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2,669,800

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลกรด้านการอนุรักษ์และวิจัยและการบริหารจัดการสวนสัตว์
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรที่มีช่องว่าง
ทางสมรรถนะ
2. บุคลากรทุกระดับ
ขององค์การสวนสัตว์

วัตถุประสงค์
การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ

กิจกรรม
วิเคราะห์ เพื่อกาหนด
หลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร
3. กาหนดทักษะใหม่ที่
จาเป็น (New Skills) ต่อ
การเปลี่ยนแปลง เช่น
ทักษะด้านเทคโนโลยี
Design Thinking ภาษา
และการสื่อสาร
4. ออกแบบ/ สร้าง
หลักสูตรการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง
5. ดาเนินการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผ่านช่องทางการ
เรียนรู้ เช่น การฝึกอบรม
ในชั้นเรียน การเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์
6. ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
บุคลากร
2. ขาดการ
2. แผนงานโครงการ
ออกแบบโปรแกรม/
พัฒนาบุคลากรได้รับ
หลักสูตรการอบรมที่
การอนุมัติ
สะทอนความตอง
3. มีการพัฒนาบุคลากร การของ ธุรกิจและ
ตามแผนงานโครงการ การสรางรายไดของ
พัฒนาบุคลากรได้ไม่
สวนสัตว และ
น้อยกว่าร้อยละ 70
สอดคล้องกับการ
ของแผนงาน
เปลี่ยนแปลงที่
4. มีรายงานการ
เกิดขึ้น
ประเมิน และติดตามผล แนวทางป้องกัน
การฝกอบรม
1. พัฒนาเครื่องมือ
5. จานวนพนักงานที่มี สาหรับใชในการ
ช่องว่างทางสมรรถนะ พัฒนาบุคลากร
ได้รับการพัฒนา และมี บรรจุลงใน
โปรแกรม/หลักสูตร
ฝกอบรม เพื่อใหเกิด
ความหลากหลาย
เช่น การฝกอบรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลกรด้านการอนุรักษ์และวิจัยและการบริหารจัดการสวนสัตว์
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
พัฒนา และมีผลการ
ในหองเรียน eประเมินสมรรถนะ
Learning การสอน
(Competency Gap) งาน การเปนพี่เลี้ยง
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ การมอบหมายงาน
กับปี ที่ผ่านมา (2563) 2. ออกแบบ
โปรแกรม/หลักสูตร
การฝกอบรมที่มงุ เน
นความตองการของ
ธุรกิจและ การสราง
รายไดของสวนสัตว
และทาการประเมิน
ROI in Training
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กลยุทธ์ที่ 2 ปรับรูปแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่สาคัญต่อการแข่งขันและรองรับยุทธศาสตร์องค์กร
2.1 ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบ
สมรรถนะ
(Competency Base
Management)

: เพื่อทบทวนและ
กาหนดสมรรถนะที่
จาเป็นในการดาเนิน
ธุรกิจ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับการ

1. ดาเนินการทบทวน CC
MC FC ขององค์การ
สวนสัตว์
2. รายงานผลการทบทวน
การประเมินสมรรถนะของ
องค์การสวนสัตว์

1. มีรายงานผลการ
ทบทวน CC MC FC
ขององค์การสวนสัตว์
2. แนวทางในการ
ประเมินสมรรถนะ
(Competency) และ

ความเสี่ยง
บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมิน
สมรรถนะบุคลากร
และผลการประเมิน

595,000

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับรูปแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่สาคัญต่อการแข่งขันและรองรับยุทธศาสตร์องค์กร
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
กลุ่มเป้าหมาย
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ (Competency) ต่อ
พัฒนาบุคลากรตาม
ไม่สะท้อนความเป็น
1. สานักบริหาร
เทคโนโลยี และภาวะ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หน้าที่รับผิดชอบและ
จริง
ทรัพยากรบุคคล
แข่งขันเพื่อนามาพัฒนา 3. จัดทาแนวทางในการ สมรรถนะที่กาหนดใหม่ แนวทางป้องกัน
2. ผู้แทนของทุกสานัก บุคลากรให้มีความรู้และ ประเมินสมรรถนะ
(Assessment and HR จัดทาคู่มือ หนังสือ
สถาบัน สวนสัตว์ และ ทันต่อสภาวะการ
(Competency) และ
Development)
ซักซ้อมความเข้าใจ
โครงการ
เปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากรตามหน้าที่
และให้ความรู้
3. HR ทุกสวนสัตว์
รับผิดชอบและสมรรถนะ
เกี่ยวกับวิธีการ
ที่กาหนดใหม่
ประเมินสมรรถนะ
(Assessment and HR
บุคลากร
Development)
2.2 แผนจัดทา
เพื่อจัดทาเส้นทางการ
1. แต่งตั้งคณะทางาน
1. มีแผนพัฒนา
ความเสี่ยง
เส้นทางการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรของ
“จัดทาเส้นทางการพัฒนา บุคลากรของหน่วย
บุคลากรที่
บุคลากรในสายอาชีพ หน่วยงานธุรกิจหลัก
บุคลากรของหน่วยงาน
ธุรกิจหลักในส่วนกลาง ปฏิบัติงานด้าน HR
ที่สาคัญต่อการ
สาหรับเป็นแนวทางการ ธุรกิจหลัก (ZPO(ZPO-Academy)
ส่วนกลางและสวน
แข่งขันและรองรับ
พัฒนาขีดความสามารถ Academy)”
2. ร้อยละ 80 ของ
สัตว์ขาดทักษะและ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ของผู้บริหารและ
2. จัดประชุมเชิง
บุคลากรของหน่วย
ประสบการณ์ในการ
พนักงาน
ปฏิบัติการ“จัดทาเส้นทาง ธุรกิจหลักในส่วนกลาง จัดทาเส้นทางการ
การพัฒนาบุคลากรของ
ที่มีช่องว่างขีด
พัฒนาบุคลากร
หน่วยงานธุรกิจหลัก
ความสามารถ (Gap)
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สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและศักยภาพบุคลากรสู่การบริหารจัดการสวนสัตว์อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับรูปแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่สาคัญต่อการแข่งขันและรองรับยุทธศาสตร์องค์กร
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่อยู่ในสาย
งานของภารกิจหลัก

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

(ZPO-Academy)”
ได้รับการพัฒนาและ
3. ประเมินขีด
ฝึกอบรม และผ่าน
ความสามารถบุคลากร
เกณฑ์การทดสอบ
ตามเส้นทางการพัฒนาฯ
เพื่อหาช่องว่างขีด
ความสามารถ (Gap)
4. จัดกลุ่มบุคลากรที่มี
ช่องว่างขีดความสามารถ
แตกต่างกันเพื่อเข้ารับการ
พัฒนาและฝึกอบรม
5. ดาเนินการพัฒนาและ
ฝึกอบรมตามกลุ่มบุคลากร
6. ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาและฝึกอบรม

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
แนวทางป้องกัน
จัดฝึกอบรม ให้
ความรู้ รวมถึง
การศึกษาดูงาน
องค์กรที่มีความเป็น
เลิศด้านการพัฒนา
และออกแบบ
เส้นทางการพัฒนา
บุคลากร อาทิ
การศึกษาดูงานที่
องค์การสะพานปลา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง Succession Plan
แผนงาน
1.1 แผนการ
ทบทวนเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career
Path) โครงสร้าง
และกลุ่มของงาน
(Job Family
กลุ่มเป้าหมาย
1. สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. ผู้แทนของทุก
สานัก สถาบัน สวน
สัตว์ และโครงการ
3. HR ทุกสวนสัตว์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
1. เพื่อสร้าง
1. จัดตั้งคณะทางานฯ 1. มีการจัดจ้างที่
ความเสี่ยง
ความก้าวหน้าในสาย 2. จัดจ้างองค์กร/
ปรึกษา เพื่อศึกษา
บุคลากรที่
อาชีพ และความเป็น สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
ความก้าวหน้าในสาย ปฏิบัติงานด้าน HR
มือ อาชีพให้กับ
ศึกษาและวิเคราะห์
อาชีพ (Career Path) ส่วนกลางและสวน
พนักงาน 2. เพื่อ
ความก้าวหน้าในสาย
ที่ครอบคลุมทุกด้าน สัตว์ขาดทักษะและ
ทบทวนเส้นทาง
อาชีพที่ครอบคลุมทุก
2. มีรายงานผล
ประสบการณ์ใน
ความก้าวหน้าใน
ด้าน ได้แก่ โครงสร้าง การศึกษา
การบริหารจัดการ
อาชีพ โดยปรับ
ระบบงาน กระบวนการ เสนอคณะกรรมการ เส้นทาง
โครงสร้าง ระบบงาน ทางาน และอัตรากาลัง องค์การสวนสัตว์
ความก้าวหน้าใน
และกระบวนการ
(Workforce
3. มีการประกาศ
อาชีพ โครงสร้าง
ทางาน รวมถึงการ
Landscape) ที่
สื่อสาร และสร้าง
ระบบงาน
จัดทา Workforce
เชื่อมโยงกับการพัฒนา ความเข้าใจและแจ้ง กระบวนการ
Landscape ที่สอด บุคลากร การ
เวียนให้หน่วยงานที่ ทางาน อัตรากาลัง
รับกับนโยบาย ทิศทาง ประเมินผลการ
เกี่ยวข้องทราบ
(Workforce
และยุทธศาสตร์ของ
ปฏิบัติงาน ระบบจูงใจ
Landscape)
องค์กร
และการให้รางวัล
แนวทางป้องกัน
3. นาเสนอ
จัดฝึกอบรม ให้
คณะกรรมการองค์การ
ความรู้ รวมถึง
สวนสัตว์ เพื่อพิจารณา
การศึกษาดูงาน
และให้ความเห็นชอบ
องค์กรที่มีความ
4. ประกาศ สื่อสาร
เป็น
และสร้างความเข้าใจ
และแจ้ง

พ.ศ.
2563
ตค

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

170,000

สบท.
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง Succession Plan
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เวียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
5. ติดตามและ
ประเมินผลหลังการปรับ
เส้นทางความก้าวหน้า
สายอาชีพ
2.2 การจัดทาแผน เพื่อเป็นการเตรียม
1. แต่งตั้งคณะทางาน
ผู้สืบทอดตาแหน่ง ความพร้อมบุคลากร “บริหารและพัฒนาผู้สืบ
และแนวทางในการ ในระดับบริหารรองรับ ทอดตาแหน่ง” เพื่อ
พัฒนาผู้สืบทอด
การเปลี่ยนแปลงใน
กาหนด วิเคราะห์
ตาแหน่ง
อนาคต
ตาแหน่งที่สาคัญ
กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งหลักเกณฑ์
1. ผู้บริหารระดับสูง
ขั้นตอน วิธีการสรรหา
2. สานักบริหาร
ประเมินและคัดเลือก
ทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาผูส้ ืบ
3. HR ทุกสวนสัตว์
ทอดตาแหน่ง
2.ดาเนินการสรรหา
ประเมินและคัดเลือกผู้
สืบทอดตาแหน่ง รวมถึง
การจัดทา Successor
Pool

ตัวชี้วัด

1. มีแนวทางการ
ค้นหาและคัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่พร้อมจะสืบ
ทอดตาแหน่งงาน
2. มีรายชื่อผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Pool of
Candidate)
3. มีแนวทางในการ
พัฒนาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง
4. ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารที่อยู่ใน
Successor Pool ได้รับ
การแต่งตั้ง

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
เลิศด้านการบริหาร
จัดการเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพฯ
ความเสี่ยง
คณะทางานขาด
การนาแนวทางการ
สรรหา ประเมิน
และคัดเลือกที่ใช้
หลักเกณฑ์ที่เป็น
สากลในการ
พิจารณา
แนวทางป้องกัน
จัดฝึกอบรม ให้
ความรู้ รวมถึง
การศึกษาดูงาน
องค์กรที่มีความ
เป็น
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ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารและพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง Succession Plan
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
3. ออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง เช่น การ
ออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนา/ การฝึกอบรม
การมอบหมายโครงการ
ที่ท้าทาย
4.
ดาเนินการพัฒนาตาม
โปรแกรมการพัฒนาผู้
สืบทอดตาแหน่ง
5. ติดตามและรายงาน
ผลการพัฒนา
6. จัดทารายงานผลการ
พัฒนาผู้สืบทอด
ตาแหน่งเพื่อเสนอ
ผู้อานวยการองค์การ
สวนสัตว์ และ
คณะกรรมการองค์การ
สวนสัตว์ เพื่อพิจารณา

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/แนวทาง
ป้องกัน
5. Successor ได้รับ เลิศด้านการบริหาร
และพัฒนาผู้สืบ
การแต่งตั้งก่อนผู้
เกษียณอายุ อย่างน้อย ทอดตาแหน่ง
รวมถึงการศึกษา
ล่วงหน้า 1 เดือน
เปรียบเทียบกับ
หน่วยงานที่ประสบ
ความสาเร็จ
(Benchmarking
and Best
Practice)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Star and Talent Development Program)
แผนงาน
2.1 แผนการพัฒนา
บุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสูง
(Star and Talent
Development
Program)

วัตถุประสงค์

เพื่อสรรหา ประเมิน
และคัดเลือก และ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง
(High Potential,
High Performance)
กลุ่มเป้าหมาย
รองรับการพัฒนา
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีอายุ นวัตกรรมที่สามารถ
งานไม่เกิน15ปี ที่มี เพิ่มขีดความสามารถ
ความรู้ ทักษะและผล ให้แก่องค์กร
การปฏิบัติงานสูง

กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางในการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความสามารถสูง
2. ออกแบบหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสูง (Star
and Talent
Development
Program)
3. พัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูง เช่น
การพัฒนาและฝึกอบรม
การมอบหมายงานที่ท้า
ทาย/ การคิดค้น
นวัตกรรม/ การ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน การนาเสนอ
นวัตกรรม ต่อคณะ
กรรมการฯ

ตัวชี้วัด
1. มีบุคลากรที่มขี ีด
ความสามารถสูงที่
ได้รับการคัดเลือก
อย่างน้อย 5 คน
2. มีหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสูง
(Star and Talent
Development
Program)

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
ความเสี่ยง
ผลงานความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมไม่ได้ถูก
นาไปพัฒนาอย่าง
จริงจัง
แนวทางป้องกัน
1. ให้ผู้บริหาร
ของสานัก/ สวน
สัตว์ เข้ามามีส่วน
ร่วมในขั้นตอน
ของการสรรหา
การพิจารณาและ
ตัดสินผลงาน
นวัตกรรม
2. จัดทาบันทึก
ข้อตกลงในการนา
ความคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมมาต่อ
ยอด อย่างน้อย 1
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สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง (Star and Talent Development Program)
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
4. ติดตามและ
ประเมินผล

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
ผลงานต่อปี และ
เพิ่มขึ้นในทุก
สานัก/ สวนสัตว์
อย่างน้อย 1
ผลงานต่อปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุนมนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Digital HR) และพลิกบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง (HR Reinvention)
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.1 แผนพัฒนา
สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
เป็นมืออาชีพ
(HR Professional)
กลุ่มเป้าหมาย
1. สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. HR สวนสัตว์

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ให้
เป็นมืออาชีพ สามารถ
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้กับ
หน่วยงานได้ และช่วย
ให้องค์กรดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้

1. พัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน HR ให้
มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
2.
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานผ่านการ
ฝึกอบรม และผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะ
ทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึง
HR Certify

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
1. บุคลากรที่
ความเสี่ยง
ปฏิบัติงานด้าน HR มี บุคลากรยังไม่ผ่าน
ความรู้และทักษะ
การฝึกอบรม และ
เพิ่มขึ้น
ไม่มีใบรับรอง
2. บุคลากรด้าน HR คุณวุฒิวิชาชีพ
ผ่านการทดสอบ HR บริหารทรัพยากร
Certify อย่างน้อย 1 บุคคล
คน
แนวทางป้องกัน
จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาให้ความรู้
ในการเข้ารับการ
ประเมินมาตรฐาน
อาชีพและผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพบริหารงาน
บุคคล

พ.ศ.
2563
ตค

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุนมนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Digital HR) และพลิกบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง (HR Reinvention)
แผนงาน
1.2 การปรับ
บทบาทงานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลไปสู่การเป็น
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
(Strategic
Partner)
กลุ่มเป้าหมาย
1. สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. HR สวนสัตว์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

เพื่อยกระดับบทบาท 1. สร้างเครือข่าย HR
การบริหารด้าน
(HR Network) กับ
ทรัพยากรบุคคลเป็น หน่วยงานภายในและ
หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์
ภายนอก
(Strategic Partner) 2. ปรับบทบาท HR
และสร้างเครือข่าย
หลัก ให้เป็นที่ปรึกษา
พันธมิตรกับหน่วยงาน ของหน่วยงานต่างๆ
ภายนอก (HR
ขององค์กรผ่าน
Network)
กระบวนการที่สาคัญ
เช่น สร้างแรงจูงใจ
ต่างๆ ในหน่วยงาน
การพัฒนาคนให้
สอดคล้องกับสภาวะ
การทางานในปัจจุบัน
3. จัดกิจกรรม “HR
Network” ระหว่าง
สานักบริหารทรัพยากร
บุคคล ร่วมกับ HR สวน
สัตว์ เช่น การศึกษาดู
งาน การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหา

ตัวชี้วัด
1. มีเครือข่าย HR
(HR Network) กับ
หน่วยงานภายใน
2. มีรายงานสรุปผล
และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
ความเสี่ยง
บุคลากรด้าน HR
ทั้งส่วนกลางและ
สวนสัตว์ขาดทักษะ
และประสบการณ์
ในการทางาน ทา
ให้ไม่สามารถผ่าน
การทดสอบ HR
Certify
แนวทางป้องกัน
พัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน HR
โดยการเข้าร่วม
ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

พ.ศ.
2563
ตค

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุนมนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Digital HR) และพลิกบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง (HR Reinvention)
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
ตค

สาเหตุ (Hearing)
4. จัดทารายงาน
สรุปผลและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรบุคคล
3 แผนงาน Digital
HR
กลุ่มเป้าหมาย
1. สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2. HR สวนสัตว์

มีการออกแบบ
เครื่องมือ หรือระบบที่
เป็นดิจิทัล มาใช้ในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

1. พัฒนาระบบ HRIS
2. พัฒนาระบบการลา
แบบออนไลน์
3. พัฒนาระบบ
ประเมินสมรรถนะแบบ
ออนไลน์ 4. พัฒนา
ระบบในการออก
ใบรับรองการเป็น
พนักงานองค์การสวน
สัตว์ 5. การพัฒนา
ระบบ PMS 6. การ
ประเมินออนไลน์ เช่น
การสารวจความ
ต้องการฝึกอบรม การ
สารวจความพึงพอใจ

พ.ศ.
2563

มีการพัฒนาระบบงาน
ด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้อย่างน้อย 5
ระบบ

ความเสี่ยง
เครื่องมือ ระบบที่
เป็นดิจิทัล ทีม่ าใช้
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไม่
เป็นตามที่กาหนด
แนวทางป้องกัน
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ มา
เป็นที่ปรึกษาใน
การออกแบบ หรือ
ระบบ

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

สบท.
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุนมนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Digital HR) และพลิกบทบาทสานักบริหารทรัพยากรบุคคลให้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง (HR Reinvention)
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน

ความผูกพัน
7. จ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ออกแบบเครื่องมือ หรือ
ระบบเป็นดิจิทัล มาใช้
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล

พ.ศ.
2563
ตค

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้.ร.ฎ
องกัใหม่
บพ
๑.ปรับระเบียบ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.ฎ ใหม่

๑. เพื่อให้ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องการ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓

1. แต่งตั้งคณะทางาน
ในการทบทวนและ
ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือคู่มือใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
รัฐและวิสาหกิจ
(Benchmarking

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุนมนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ ใหม่
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. มีการศึกษา และ
เปรียบเทียบระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือคู่มือใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล กับหน่วยงาน
ของรัฐและวิสาหกิจ
(Benchmarking)
3. จัดทาร่าง
เปรียบเทียบระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือคู่มือใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล นาเสนอ
คณะกรรมการองค์การ
สวนสัตว์ เพื่อขอความ
เห็นชอบ
4. ประกาศ สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจ
และแจ้งเวียนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

1. มีรายงานผลการ
การศึกษา และ
เปรียบเทียบระเบียบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือคู่มือใน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
2. ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ แนวทาง
หรือคู่มือในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล ได้รับความ
เห็นชอบ อย่างน้อย 2
เรื่อง

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
บุคลากรด้าน HR
ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
ของ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

พ.ศ.
2563
ตค

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการทุนมนุษย์และปรับบทบาทงานด้านบริหารทุนมนุษย์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฎ ใหม่
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
พัฒนาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน HR
โดยการเข้าร่วม
ฝึกอบรมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก หรือการ
ไปขอปรึกษากับผู้
ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล และ
การศึกษา
เปรียบเทียบ
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์
แนวทาง หรือคู่มือ
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กับหน่วยงานของ
รัฐและวิสาหกิจ
(Benchmarking)

พ.ศ.
2563
ตค

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กร
แผนงาน

วัตถุประสงค์

๑. แผนงานสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและ
และส่งเสริมค่านิยม ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรม จริยธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณ
ให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับมี
กลุ่มเป้าหมาย
พฤติกรรมตามที่
1. สานักบริหาร
องค์กรกาหนด
ทรัพยากรบุคคล
2. HR สวนสัตว์

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน

พ.ศ.
2563

1. ทบทวนค่านิยม
องค์กร (SMART Zoo)
และพฤติกรรมบ่งชี้ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
2. สื่อสาร จัดกิจกรรม
เพื่อกระตุ้นการรับรู้และ
ยอมรับในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามที่องค์กรกาหนด
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมองค์กร และ
Role Model เช่น Star
and Service Mind of
The Month เพชรจรัส
แสง เพชรพัสดุ
3. กากับและติดตามผล
การดาเนินงานผลการ
ส่งเสริมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของ
องค์กร

1. มีรายผลการ
ทบทวนค่านิยมองค์กร
2. ทบทวน
จรรยาบรรณของ
องค์การสวนสัตว์
3. มีบุคคลต้นแบบ
(Role Model) ที่มี
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณและ
เสียสละต่อองค์กร
และสังคม
4. มีรายงานผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ความเสี่ยง

ตค

ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ
ขาดความตระหนัก
และให้ความสาคัญ
กับค่านิยมองค์กร
และประพฤติ
ปฏิบัติตาม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
แนวทางป้องกัน
สร้างการรับรู้อย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เช่น
แผ่นพับ โปสเตอร์
ภาพเคลื่อนไหว สื่อ
ออนไลน์

พย

พ.ศ. 2564
ธค

มค

กพ

มีค

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มย

พค

มิย

กค

สค

กย

สบท.
ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล
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๑. การสร้างความ
ผูกพันในองค์กร
(Employee
Engagement)

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและ
ประเมินความต้องการ
และความคาดหวังของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล และจัดทาแผน
กลุ่มเป้าหมาย
สร้างความพึงพอใจ
พนักงานและลูกจ้าง และความผูกพันให้แก่
องค์การสวนสัตว์แห่ง บุคลากร
ประเทศไทย

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. แต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาการสารวจและ
จัดทาแผนการสร้าง
ความพึงพอใจและความ
ผูกพันบุคลากร
2. ดาเนินการจัดจ้าง
สถาบันหรือองค์กร
ภายนอก (Third Party)
เพื่อทาหน้าที่ในการ
กาหนดปัจจัยความ
ผูกพัน การสารวจ
ประเมิน และจัดทา
แผนการสร้างความพึง
พอใจและความผูกพัน
3. ดาเนินการสารวจฯ
และนาผลการสารวจมา
วิเคราะห์ ประเมิน สรุป
อภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ

ความเสี่ยง
1. มีรายงานผลการ
บุคลากรตอบ
ประเมินความพึง
แบบสอบถาม/แบบ
พอใจและความผูกพัน สารวจไม่ตรงกับ
บุคลากร
ความรู้สึกจริง และ
2. ผลประเมินความ ไม่ครอบคลุมทุก
พึงพอใจและความ
กลุ่มบุคลากร
ผูกพันบุคลากรเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี
แนวทางป้องกัน
๑. จัดจ้างสถาบัน
หรือองค์กร
ภายนอก (Third
Party) เพื่อทา
หน้าที่ในการ
สารวจ ประเมิน

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน
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กิจกรรม
4. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ “จัดทา
แผนความพึงพอใจและ
ความผูกพันบุคลากร”
5 จัดกิจกรรมสร้าง
ความผูกพัน
บุคลากร
6. ติดตามประเมินผล
และจัดทารายงานเสนอ
ผู้อานวยการองค์การ
สวนสัตว์

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน

พ.ศ.
2563

2.ใช้เครื่องมือ
ทางการวิจัยและ
เก็บข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียง
กับความรู้สึกจริง
มากที่สุด เช่น
Focus Group Indepth Interview
มีการกระตุ้นจูง
ใจ ให้รางวัลในการ
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตอบ
แบบสอบถาม/
ประเมิน

ตค

พย
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วัตถุประสงค์

๑. แผนงานสวัสดิภาพและ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในที่ทางาน ทางานในสภาพแวดล้อมที่
มีความปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย
2.เพื่อป้องกันมิให้
ผู้ปฏิบัติงานประสบอุบัติ
พนักงานและลูกจ้าง
บาดเจ็บ และเจ็บป่วย
องค์การสวนสัตว์แห่ง
จากการทางาน
ประเทศไทย
3. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และ
จิตใจ
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน

พ.ศ.
2563

1 ศึกษา พันธกิจและ
ประเด็นยุทศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมของกฎและ
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และมีการแก้ไขเพิ่มเติม
2. รวบรวมข้อมูลผู้ประสบ
อันตรายจากการทางาน
ย้อนหลัง 3 ปี และข้อมูล
จากบริษัท ทริสคอร์เปอร์
เรชั่น จากัด
3. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประสบ
อันตรายตามข้อมูล และ
นามาปรับปรุงแก้ไข
4. จัดทาแผนความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

1. บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
2. มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาแวดล้อมในการ
ทางานในระดับองค์การ
สวนสัตว์ และในสวนสัตว์
ภูมิภาค
3. บุคลากรองค์การ
สวนสัตว์มีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎระเบียบ
มาตรฐานการทางานเพื่อ
ความปลอดภัย (โดยผ่าน
ชองทางการสื่อสารไม่น้อย
กว่า 2 ช่องทางและ 1
กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย

ความเสี่ยง
บุคลากรภายใน
องค์การฯ และ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ใช้บริการภายในสวน
สัตว์ ยังไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ พรบ.
ความปลอดภัยฯ เช่น
ไม่ปฏิบัติตามป้ายห้าม
ป้ายบอกอันตราย
แนวทางป้องกัน
จัดฝึกอบรมให้
บุคลากรภายใน
องค์การสวนสัตว์ฯ ใน
เรื่องของความ
ปลอดภัยฯ และ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ใช้บริการ
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ความเสี่ยง/
แนวทางป้องกัน

พ.ศ. 2563
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5. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
6. เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยใน
การทางานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน

5. เสนอแผนความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ
ต่อ คณะกรรมการฯ จป.
เพื่อขอความเห็นชอบ
และเสนอ ผู้อานวยการ
องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยเพื่อขอ
อนุมัติการใช้แผนฯล
6. แจ้งเวียนแผนความ
ความปลอดภัยในการ
ทางานฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ
7. ประเมินผลการทาเนิน
งานตามแผนความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวด
ล้อมในการทางาน
8. สรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผน จป.องค์การฯ
เสนอต่อคณะทางานเพื่อ
ทราบ

4. จาแนก จานวนของ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ที่เกิด
จากความไม่ปลอดภัย
ด้าน จป.ไม่เกิน 2 ครั้ง/
ปี/สวนสัตว์
5. มีการตรวจสอบ
เครือข่ายความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฯล เช่น
สถานีดับเพลิง ดับไฟ
ป่า และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอ หรือ
จังหวัดและกองควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
หรือ คนสู่สัตว์เป็นต้น
เช่น โรคซาร์ โรค
ไข้หวัดนก หรือโรคที่
อุบัติใหม่ เป็นต้น

ความเสี่ยง
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ภายในสวนสัตว์
และตรวจสอบป้าย
เตือน ป้ายห้าม
ต่างๆ ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน และ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงส่วน
จัดแสดงสัตว์ที่เป็น
อันตราย ว่า
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย์สินต่าง ๆ
เป็นต้น
แนวทางป้องกัน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรมุ่งสู่วิสัยทัศน์องค์กร
กลยุทธ์ที่ : การส่งเสริมและสนับสนุนความผูกพัน ค่านิยม วัฒนธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณขององค์กร
แผนงาน

วัตถุประสงค์

กิจกรรม
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ความเสี่ยง

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แนวทางป้องกัน
ภายในสวนสัตว์
และตรวจสอบ
ป้ายเตือน ป้าย
ห้ามต่างๆ ให้เห็น
อย่างชัดเจน และ
ตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ
รวมถึงส่วนจัด
แสดงสัตว์ที่เป็น
อันตราย ว่า
สามารถใช้งานได้
ตามปกติและ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย์สินต่าง
ๆ เป็นต้น

พ.ศ. 2564

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

