รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2563
ชวงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
------------------------------------------------------

ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการอนุรักษและ วิจัย
เปาหมาย :
1.สรางความตระหนักการมีสวนรวมรณรงคฟนฟูอนุรักษชีวิตสัตวปา 4. มีองคความรูที่เปนเลิศจากการวิจัยและเกิดมาตรฐานในการบริหารจัดการสัตวปานอกถิ่นอาศัย
2.พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการดูแลสัตวปา นอกถิ่นอาศัย 5.เปนที่ยอมรับในระดับสากลในดานงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษสัตวปา
3.สนับสนุนการดำรงคพันธุสัตวปาและการนำคืนสูธรรมชาติ
กลยุทธ :
1. ยกระดับการบริหารจัดการการอนุรักษสัตวปาทั้งในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย
3.รักษาและสรางเครือขายวิชาการดานสัตวปา
2.สรางขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมดานสัตวปา
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลสัตวในสวนสัตว
โครงการหลัก
1. โครงการทบทวนและ

จัดทําแผนประชากรสัตว
ในระยะยาว
2. โครงการสรางความ
ตระหนัก การมีสวนรวม
รณรงค ฟนฟู อนุรักษชีวิต
สัตวปา
3. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการ
การดูแลสัตวปา
นอกถิ่นอาศัย
4. โครงการจัดตั้งศูนยเพาะ
ขยายพันธุสัตวปาใน
ระดับชาติ

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

- จํานวนสวนสัตวที่รักษา
มาตรฐานการจัดการ
สวนสัตว WAZA**

6 แหง

- มีการดำเนินการตรวจประเมินดานสวัสดิภาพสัตว 6 สวนสัตว
- มีการดำเนินงานดานการสงเสริมพฤติกรรมสัตวของสวนสัตว 6 แหง
- จัดกิจกรรมการเรียนรูชวี ิตสัตวปา และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความตระหนักและการมี
สวนรวมใหกับนักเรียน อาทิ ฐานการเรียนรูสัตวออสเตรเลีย ฐานการเรียนรูสัตวแอฟริกา
ฐานการเรียนรูชาง ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินงานตาม
แผนงานไมสามารถ
ดำเนินการไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว เนื่อง
ดวยสถานการณ
โรคติดตอ COVID-19

- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
อนุรักษและเพาะขยาย
พันธุสัตวปา

5 เรื่อง

1. ทำการยายฝากตัวออนละมั่งในแมรับจำนวน 8 ตัว และมีแมรับตั้งทอง 3 ตัว จาก
การใชเทคโนโลยีการยายฝากตัวออน
2. นำโปรแกรมการจับคูผสมพันธุ (PMX) มาใชในละมั่ง จำนวน 14 ตัว และสมเสร็จ
จำนวน 72 ตัว
3. นำนวัตกรรมการประมาณคาขนาดตัวและน้ำหนักชางเอเชียดวยวิธีประมวลผลภาพ
และการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) ไดชุดอุปกรณประมาณคาขนาดตัวและ
4. สามารถแยกเพศสัตวปาเพือ่ การขยายพันธุ ได 41 ชนิด และตรวจโรค ได 19 ชนิด
จากการใชเทคโนโลยีอณูพันธุศาสตรน้ำหนักชางเอเชีย
5. เทคโนโลยีทางการสืบพันธุในการผสมเทียมชาง ซึ่งไดลกู ชางจากการผสมเทียม
จำนวน 1 ตัว จากการใชเทคโนโลยีการผสมเทียม

มาตรการ/
แนวทางแกไข
ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานให
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
และใชเครื่องมือดาน
การสื่อสารทางไกล
เพิ่มมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สอว./สวนสัตว
6 แหง

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

5. โครงการสนับสนุนการ
ดํารงพันธุสัตวปาและคืนสู
ธรรมชาติ
6. โครงการถายทอด
แผนงานการวิจัยสูกลุม
เปาหมาย
7. โครงการพัฒนานักวิจัย
สูความเปนเลิศ
8. โครงการสรรหาและ
รักษานักวิจัย

- จํานวนชนิดพันธุ
สัตวปาหายากที่มี
การขยายพันธุ**
- ระดับความสําเร็จของ
การเผยแพรงานวิชาการ**

36 ชนิด

มีสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุไดรับการอนุรักษและขยายพันธุ จำนวน 36 ชนิด

ระดับ 5

- ระดับความสําเร็จของ
การขยายเครือขาย
พันธมิตรดานวิชาการ**

ระดับ 5

- จํานวนงานวิจัยสัตวปาที่
มีการดําเนินการแลวเสร็จ

15 เรื่อง

- จัดนิทรรศการและกิจกรรม ในงาน 1st Asian Birdlife Festival and Nature Expo
2020 จัดโดยสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย
- การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษนกสำคัญในประเทศไทยรวมกับสมาคม
อนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทยผานสื่อออนไลน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2563
- การจัดคายเยาวชนอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำและนกกระเรียนพันธุไทย ประจำป 2563 เมื่อ
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เลื่อนการจัดกิจกรรมมาจัดในเดือนตุลาคมเพราะการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 - มีแผนการดำเนินงานในป 2563 ทำแผนการใชประโยชนจาก
เครือขายพันธมิตรดานวิชาการ ทั้งการเผยแพรงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อสส. ดานการวินิจฉัยโรคในสัตวปา รวมถึงดำเนินงานโครงการวิจัยรวมกัน
- ประชุมผูเกีย่ วของในการจัดทำ MOU ความรวมมือทางวิชาการใหม
และกำหนดแผนการดำเนินงานรวมกันของทั้งสองหนวยงาน เสนอขออนุมัติในหลักการ
ตอผูบริหาร
- ประสานงานกับหนวยงานพันธมิตรใหมเพื่อปรับแก MOU และขออนุมัติลงนามใน
MOU กับคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- รวบรวมขอมูลจัดทำสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนการใชประโยชน
ประจำป 2563
- จัดนิทรรศการเผยแพรงานวิชาการ งานอนุรักษ และงานวิจยั ขององคการสวนสัตวแหง
ประเทศไทย ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจำป 2563”
ผูจัดไดเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 13-23 พ.ย. 2563 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2
- โครงการวิจัยหรืออนุรักษรวมกับหนวยงานพันธมิตรดานวิชาการขององคการสวนสัตว
-โครงการวิจัยพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษเสือปลา
(Prionailurus viverrin us) อยางยั่งยืน ไดรับอนุมัติการดำเนินงาน ระดับคะแนน
4.0000 คะแนน
- มีการนำผลงานวิจยั ที่แลวเสร็จไปเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ จำนวน 5 เรื่อง
- มีการนำผลงานวิจยั ไปใชประโยชน จำนวน 6 เรื่อง
- นำเสนอผลงานในงานสัมมนา นิทรรศการ งานประชุมวิชาการ ในระดับชาติ และ
นานาชาติ จำนวน 9 เรือ่ ง
ดำเนินการแลวเสร็จ

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2
เปาประสงค :

ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม
1. พัฒนาองคประกอบดานกายภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเปนตนแบบการจัดการสวนสัตว
2. การสรางมาตรฐานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอมสวนสัตวสสู ากล

กลยุทธ :

1. พัฒนากายภาพและสิ่งแวดลอมภายในสวนสัตวทุกแหง
2. จัดทำระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตวและความปลอดภัย
3. สรางสวนสัตวแหงใหม

โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการสวนสัตวสู
ZPO 4.0 Plus และสงเสริม
การยกระดับมาตรฐานการ
จัดการสวนสัตวและการ
รับรองมาตรฐานการ
จัดการสวนสัตว

2. โครงการพัฒนา

องคประกอบดานกายภาพ
และสิ่งแวดลอมของ
สวนสัตว

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

- รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสวนสัตว

รอยละ 80

- จำนวนนักทองเที่ยวที่เขา
เยี่ยมชมสวนสัตว
- จำนวนสำนัก/สวนสัตวที่
รักษาระบบบริการและ
บริหารงานคุณภาพ ISO
9001: 2015
- จำนวนสวนสัตวทรี่ ักษา
และเตรียมเขาสู
กระบวนการระบบ
มาตรฐาน ISO 14001:
2015
- จำนวนสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ไดรับการปรับปรุง
รองรับผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุ และคนพิการ

2,100,000 คน
7 แหง

2 แหง

7 ชิ้นงาน

3. การจัดทำขอมูลพื้นฐานดานสภาพแวดลอมทางกายภาพของสวนสัตว
4. สรางสวนสัตวแหงใหมเพื่อเปนตนแบบมาตรฐานสวนสัตวสมัยใหม
4. พัฒนาสวนสัตวใหเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจสำหรับคนไทย
5. สรางและพัฒนาการเที่ยวสวนสัตวในรูปแบบใหม

ผลการดำเนินงาน

มาตรการ/
แนวทางแกไข
- มีการสรางมูลคาเพิ่มทรัพยสินที่มีอยูข ององคการสวนสัตวใหมีมาตรฐาน โดยมีการ
- สถานการณการ
- ปรับรูปแบบการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาพื้นที่ บำรุงรักษาสถานที่และพันธุไม ภายในสวนสัตวทั้ง 7 แหง
ระบาดของโควิด-19 ทำ ดำเนินงานให
ใหมีความพรอมในการบริการประชาชนใหไดรับความพึงพอใจ ซึ่งผูใชบริการสวนสัตวมี ใหบางแผนงานโครงการ สอดคลองกับ
ความพึงพอใจในภาพรวม รอยละ 80
หรือพื้นที่บางสวนตอง สถานการณปจจุบัน
- มีจำนวนนักทองเที่ยวที่เขาเยีย่ มชมสวนสัตวทั้ง 6 แหง ตั้งแตเดือน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 จำกัดการดำเนินงาน
และใชเครื่องมือดาน
เปนจำนวนทั้งสิ้น 3,088,242 คน
หรือลดการบริการที่
การสื่อสารทางไกล
- มีสวนสัตวที่ผา นการประเมินคุณภาพบริการและการบริหารจัดการสวนสัตว ISO
เสี่ยงตอการแพรระบาด เพิ่มมากขึ้น
9001:2015 รวม 7 แหง ประกอบดวย องคการสวนสัตวฯ สวนสัตวเปดเขาเขียว สวน
และตองปฏิบัติตาม
- ปรับปรุงพื้นที่
สัตวเชียงใหม สวนสัตวนครราชสีมา สวนสัตวสงขลา สวนสัตวขอนแกน และสวนสัตว
มาตรการปองกันของ
ใหบริการใหถูกตอง
อุบลราชธานี
ภาครัฐอยางเครงครัด
ตามสุขอนามัยของ
- มีสวนสัตวที่ผา นการประเมินและรักษาระบบบริหารมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
- การปดใหบริการ
สาธารณสุข เพื่อ
ISO 14001 แลว จำนวน 2 แหง คือ สวนสัตวเปดเขาเขียว และสวนสัตวเชียงใหม และมี สวนสัตวในชวงเดือน
ปองกันการแพร
สวนสัตวเตรียมความพรอมเขาสูระบบ ISO 14001 คือ สวนสัตวสงขลา
มี.ค. - มิ.ย. 63
ระบาด ในจุดที่เสี่ยง
ตอการรวมกลุม
มีการปรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูดอยดอกาส ผูสงู อายุ และคนพิการ ภายใน
สวนสัตวทั้ง 6 แหง ไดแก
1. การปรับปรุงหองสุขา จำนวน ๑๗ จุด ภายในสวนสัตวนครราชสีมา
2. การซอมแซม บำรุง รักษาอาคารสัมมนา/บานพักรับรอง ภายในสวนสัตวนครราชสีมา
3. การปรับปรุงรถบริการนำชมสำหรับผูพ ิการภายในสวนสัตวเปดเขาเขียว
4. การจัดทำรูปสัญลักษณที่จอดรถคนพิการภายในสวนสัตวเชียงใหม
5. การจัดทำจุดจอดรถคนพิการบริเวณดานขางหองน้ำคนพิการภายในสวนสัตวขอนแกน
6. การดำเนินการจัดทำราวกันตก หองปฐมพยาบาล ทางลาดสำหรับผูพิการ ภายในสวน
สัตวสงขลา
7. การบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตวนครราชสีมา

ปญหา/อุปสรรค

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สยผ./สวนสัตว
ทั้ง 6 แหง

โครงการหลัก

3. โครงการพัฒนา
การเที่ยวสวนสัตวรูปแบบ
ใหม (Zoo New normal)
4. โครงการพัฒนา
สวนสัตวเพื่อยกระดับ
การทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
ตามรูปแบบวิถีใหม
5. โครงการพัฒนา
สวนบริการเพื่อรองรับ
มาตรฐานสาธารณสุข
6. โครงการฟนฟูธุรกิจ
หลังสถานการณโควิด-19

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของการ
จัดทำแผนการเตรียมความ
พรอมการกอสรางสวนสัตว
แหงใหม**

ระดับ 5

ความสำเร็จของการพัฒนา
สวนสัตวและการบริการ
เพื่อยกระดับการทองเที่ยว
ตามรูปแบบวิถีใหมรองรับ
มาตรฐานสาธารณสุข
ภายใตสถานการณ
โควิด- 19

รอยละ 80

- แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำรางขอบเขตงานออกแบบสิ่งกอสราง
สวนสัตวแหงใหม
- แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำรางขอบเขตงานจางที่ปรึกษา
คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรางขอบเขตงานจางที่ปรึกษา
- แผนการใชจายงบประมาณตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๓
(ประกาศใชวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓) ในรายการงบประมาณรายจายประจำป
๒๕๖๓ มีงบประมาณรายจายสำหรับคาออกแบบสิ่งกอสรางสวนสัตวแหงใหม
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพันป๒๕๖๓-๒๕๖๔) กระบวนการจางที่ปรึกษาในการ
บริหารโครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม (PMC 2) แลวเสร็จ โดยวาจาง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง กระบวนการจางออกแบบสิ่งกอสราง
สวนสัตวแหงใหม (คลองหก) (PMC 3) ไดประกาศผลผูชนะการคัดเลือกคือ บริษัท ดีไซน
ดีเวลลอป จำกัด แตเนื่องจากกิจการรวมคา เกทเวย อารคีเท็ค&แอล 65 หนึ่งใน
ผูยื่นขอเสนอ ขออุทธรณผลการพิจารณา องคการฯจึงไดเขาชี้แจงขอมูลตอ
กรมบัญชีกลาง ขณะนีอ้ ยูระหวางการพิจารณาผล
คิดเปนรอยละ 40 คะแนนอยูในระดับ 1.0000 คะแนน
มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวภายในสวนสัตวและพัฒนาพื้นทีก่ ารดำเนินงานให
มีมาตรฐานเพื่อใหบริการการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมี
1. การปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในสวนสัตวเปดเขาเขียว
2. ปรับปรุงสวนแสดงสัตวนักลาภายในสวนสัตวเชียงใหม
3. ปรับปรุงสวนจัดแสดงสัตวทุงแสนกวางภายในสวนสัตวขอนแกน
4. ปรับปรุงคายพักแรมภายในสวนสัตวสงขลา
5. กอสรางอาคารบริการนักทองเที่ยวภายในสวนสัตวนครราชสีมา
มีโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวตามรูปแบบวิถีใหมภายในสวนสัตว ดังนี้
สขข.
1. โครงการดินแดนลี้ลับอเมซอล Amazonia the lost world
2. โครงการกิจกรรมชมสัตวเวลากลางคืน ไนท ซาฟารี
สชม.
1. โครงการ Wow Africa วาว..แอฟริกา
สนม.
1. โครงการ Hello Africa
2. โครงการ Zookeeper Talk
ซึ่งการดำเนินการทั้งหมด คิดเปนรอยละ 70

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ
คสม.

- สถานการณการ
ระบาดของโควิด-19 ทำ
ใหบางแผนงานโครงการ
หรือพื้นที่บางสวนตอง
จำกัดการดำเนินงาน
หรือลดการบริการที่
เสี่ยงตอการแพรระบาด
และตองปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันของ
ภาครัฐอยางเครงครัด
การปดใหบริการ
สวนสัตวในชวงเดือน
มี.ค. - มิ.ย. 63

- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานให
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
และใชเครื่องมือดาน
การสื่อสารทางไกล
เพิ่มมากขึ้น
- ปรับปรุงพื้นที่
ใหบริการใหถูกตอง
ตามสุขอนามัยของ
สาธารณสุข เพื่อ
ปองกันการแพร
ระบาด ในจุดที่เสี่ยง
ตอการรวมกลุม

สขข./สชม./
สนม./สขก./
สสข.

ยุทธศาสตรที่ 3
เปาประสงค :

กลยุทธ :

ดานการศึกษาและเรียนรู
1. แหลงเรียนรูชีวิตสัตวปาและธรรมชาติระดับชาติ/นานาชาติ
2. จัดการเรียนรูใหทุกกลุมเปาหมายใหมีความรูความเขาใจความผูกพันและมีสวนรวมในการอนุรักษสัตวปา
3. สงเสริมการเรียนรูใน/นอกสวนสัตวและการมีสว นรวม
1. สรางประสิทธิผลการเรียนรูตลอดชีวิตในแหลงเรียนรู
4. สรางความตระหนักดานการอนุรักษสัตวปาสูสังคมไทย
2. พัฒนาสื่อการเรียนรูสัตวปาดวยสื่อออนไลน
5. พัฒนากิจกรรมเรียนรูสัตวปาในรูปแบบใหมในสวนสัตวอยางตอเนื่อง
3. ใหบริการ นักเรียน เยาวชนผูสูงวัยผูดอยโอกาสดานการเรียนรูและการอนุรักษสัตวปาภายในสวนสัตว

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

1. โครงการพัฒนา
สวนสัตวใหเปนแหลงเรียน
รูสสู ังคมแหงการเรียนรู
2. โครงการใหความรูของ
กลุมเปาหมายทั้ง ๓ ระบบ
รวมทั้งผูดอ ยโอกาส ผู
สูงอายุ

- จํานวนผูมามาใชบริการ
องคความรูดา นสัตวปาและ
ธรรมชาติไมนอยกวา
- รอยละการสรางความ
ตระหนักและการมีสวน
รวมของนักเรียน/เยาวชน

480,000 คน

รอยละ 95

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข
- มีการรวบรวม ถายทอดองคความรูและเปนศูนยการเรียนรูดา นสัตวปาและธรรมชาติ
- สถานการณการ
- ปรับแผนการ
แบบบูรณาการใหนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนักเรียนเขาเรียนรูในสวน ระบาดของโควิด-19 ทำ ดำเนินงานใน
สัตว ทั้ง 7 แหง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ไดจำนวน 584,045 คน
ใหบางแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ไมสามารถ
- การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ณ สถานศึกษาในเขตภาคตะวันออก เพือ่ กระตุนการ หรือพื้นที่บางสวนตอง ดำเนินการได
เรียนรูดานการอนุรกั ษใหกับสถานศึกษา ซึ่งสามารถผลักดันใหสถานศึกษาเลือกแหลง
จำกัดการดำเนินงาน
เรียนรูประเภทสวนสัตวนำกลุมผูเรียนเขาใชบริการ.
หรือลดการบริการที่
- ดำเนินการใหความรูแกนักเรียน และเยาวชนที่เขารวมแผนงานนำนักเรียนเขาศึกษา
เสี่ยงตอการแพรระบาด
เรียนรูในสวนสัตว ปงบประมาณ 2563 มีการประเมินความรู และสังเกตพฤติกรรมการมี และตองปฏิบัติตาม
สวนรวมในการทำกิจกรรม เพื่อใหผานการประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู ใน
มาตรการปองกันของ
กิจกรรมเชิงประจักษ
ภาครัฐอยางเครงครัด
- การนำใบกิจกรรมทบทวนการเรียนรู โดยมีวิทยากรถายทอดขอมูลความสำคัญเกี่ยวกับ - การปดใหบริการ
สัตวปา และธรรมชาติ เพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรกั ษสัตวปา ธรรมชาติและ สวนสัตวในชวงเดือน
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดจากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและการจัดทำแผนการเรียนรู มี.ค. - มิ.ย. 63
ในสวนสัตว (Teacher Workshop) ประจำปงบประมาณ 2563 (เปนการจัดทำแผนการ
เรียนรูเพื่อใชในปงบประมาณตอไป) มาปรับใชกับนักเรียนหรือเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม
การเรียนรูทั้ง 2 ประเภทคือ ประเภทการเรียนรูรูปแบบ 1 วัน (ไป–กลับ) และประเภท
การเรียนรูรูปแบบ 2 วัน 1 คืน (เขาคายพักแรม)โดยแตละกิจกรรมจะใหความสำคัญกับ
กลุมผูเรียนแตละระดับชั้น เพื่อกลุมผูเรียนสามารถรับขอมูลไดตามลำดับ
- การดำเนินการเผยแพรขาวสารกิจกรรมดานการศึกษาของสวนสัตว ไปยังสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การเผยแพรขาวสารกิจกรรมตาม Facebook และมีการจัด
กิจกรรมสวนสัตวสูสถานศึกษา Zoo Outreach program
- ดำเนินการในสวนของแผนงานนำนักเรียนเขาเรียนรูในสวนสัตว ปงบประมาณ 2563
เพื่อใหรอ ยละของจำนวนนักเรียน/เยาวชน ที่รวมแผนงานนำนักเรียนฯ ผานการ
ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู และประเมินผลของสำนักมาตรฐานการศึกษา และ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สบจ./สวนสัตว
6 แหง /
1 โครงการ

โครงการหลัก

3. โครงการพัฒนาและ
จัดตั้งศูนยการบริหาร
จัดการองคความรูและ
ฐานขอมูล (KM Center)

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

- จํานวนโครงการจัด
กิจกรรมสวนสัตวสชู ุมชน

7 โครงการ

- จํานวนกิจกรรมรณรงค
สงเสริมใหประชาชน
เที่ยวชมสวนสัตว

6 กิจกรรม

- จำนวนการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู

7 ครั้ง/เรื่อง

ผลการดำเนินงาน
พัฒนาการเรียนรู สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และการ
จัดทำกิจกรรมสรางความตระหนักในสวนสัตว
9) มีการปรับแผนการดำเนินงานในกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการได อันเนือ่ งมาจาก
การระบาดของ COVID-19
1 โครงการจัดกิจกรรมสวนสัตวสูชุมชม วันที่ 28 ส.ค. 2563 โรงเรียนบานทับราง
จ.ชลบุรี (สขข.)
2. โครงการกิจกรรมสวนสัตวสูสถานศึกษา “Zoo Outreach Program” เมื่อวันที่
20-21 ส.ค.63 ณ. โรงเรียนสบเปง ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม (สชม.)
3. สวนสัตวสูสถานศึกษาZoo Outreach จัดที่โรงเรียนบานนากั้ง ต.นากั้ง อ.ปากคาด
จ.บึงกาฬ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ (สขก.)
4. สวนสัตวรวมจัดกิจกรรมกับหนวยงาน พอ.สว. ดังตอไปนี้ (สขก.)
4.1 โรงเรียนบานสรางแปน ต.บานลาน อ.บานไผ
4.2 โรงเรียนบานหนองเปลง ต.ตะกัว่ ปา อ.หนองสองหอง
4.3 โรงเรียนบานดอนดูคุรรุ าษฎรบำรุง ต.สรีบุญเรื่อง อ.ชนบท
1.ดำเนินการจัดทำคลิป VDO แนะนำการทองเที่ยวสวนสัตวเชียงใหม เผยแพรลงบน
Youtube/Facebook (สชม.)
2. กิจกรรม “เปดบานหลังใหมตอนรับ ครอบครัวฮิปโปโปเตมัส” เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๒ (สขก.)
3. การรวมกิจกรรมรณรงคงดใชถุงพลาสติก ณ Big C สาขาขอนแกน (สขก.)
1. กิจกรรมวันคุมครองสัตวปา
2. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูภายนอก“MBAC รวมใจนำสมัยใฝเรียนรูสู
EEC”

3. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูภายนอก “วันคุมครองสัตวปา ณ เขตหาม
ลาสัตวปาอางเก็บน้ำบางพระ”
4. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรูภายนอก “เปดบานวิชาการ ณ โรงเรียน
สุรศักดิ์วิทยาคม”
5. นิทรรศการเปดรั้วสูโลกครั้งที่ 9
6. การจัดกิจกรรมวันชางไทย/วันแรดโลก/วันสิ่งแวดลอมโลก/วันยีราฟโลก/วันรักนก
เงือก
7. การจัดกิจกรรมวันสมเสร็จ/วันสิ่งแวดลอม/วันเตาโลก

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สขข./สชม./
สขก.

สชม./สขก.

สขข./สขก./
สสข.

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

- จํานวนหลักสูตร/สื่อ ที่
ผลิตสําหรับชวงการเรียนรู
ผูดอ ยโอกาสและคนพิการ
- จํานวนสื่อการศึกษาที่ได
รับการพัฒนาดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

7 หลักสูตร/สื่อ

1. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสำหรับนักเรียน จำนวน 6 หลักสูตร ระหวาง
วันที่ 12-13 กันยายน 2563 (สขข.)

7 สื่อ

1. การจัดสื่อการเรียนรูดวย QR CODE เรื่อง งู (สขข.)
2. การติดตั้งตูสื่อการเรียนรูดิจิตอล ๔ ตู Kiosk ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสวนสัตวดุสิต
(สขก.)
3. การติดตั้งตูทัชสกรีนสื่อการศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสวนสัตวดุสิต (สสข.)

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สขข.

สขข./สขก./
สสข.

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาธุรกิจ
เปาประสงค :
1. ขยายและสรางชองทางใหการดําเนินงานเพื่อเพิ่มพูนรายไดเชิงรุก
2. พัฒนาสินคาและบริการเพื่อใหเกิดคุณคาและมูลคาเพิ่ม
กลยุทธ :
1. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาพันธมิตรเดิมใหยั่งยืน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาพันธมิตรใหม
3. เสริมสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธองคกรในเชิงรุก
4. พัฒนาการดําเนินงานเชิงธุรกิจเพื่อขยายฐานรายไดอยางตอเนื่อง
โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

1. โครงการสรางมูลคาเพิ่ม - ระดับความสําเร็จของ
จากงานวิชาการ
การมุงเนนลูกคาและ
2. โครงการเสริมสราง
ผูม ีสว นไดสว นเสีย**
ภาพลักษณและการ
ประชาสัมพันธองคกร
3. โครงการรวมดำเนินงาน
เชิงธุรกิจที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
4. โครงการหารายไดจาก
การเชาทรัพยสินและงาน
วิชาการ
- ความสำเร็จของการ
ประชาสัมพันธทางบวกแก
ผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การเปดสวนสัตวแหง
ใหม**

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ระดับ 5

- แตงตั้งคณะทำงานและจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรองคการสวนสัตวในการเตรียมความพรอม สรางความรูความเขาใจ และจัดทำ
แผนยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู
ความเขาใจ แลกเปลีย่ นองคความรู/ workshop ตลอดจนการบูรณาการในการทำงาน
รวมกันที่จะทำใหเกิดความรวมมือรวมใจทำงานจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการฯ ได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนี้เปนหนึ่งในตัวชีว้ ัดของ
องคการสวนสัตวที่จะสงเสริมสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อนำไปสูร ะบบการ
บริหารจัดการผูมีสว นไดสวนเสียและลูกคาขององคการสวนสัตวที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกอใหเกิดการบูรณาการเขากับการกำกับดูแลขององคกรกลยุทธ และการ
บริหารจัดการในทุกระดับ ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (ระดับคะแนน
1.5000 คะแนน)
- การดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธไมเปนไปตามแผนประชาสัมพันธไปยัง
กลุมเปาหมาย เนื่องจากไมสามารถลงพืน้ ที่จัดกิจกรรมที่กำหนดการดำเนินงานไว
3 กิจกรรม ยกตัวอยางกิจกรรมดานที่ 2 แผนงานการสื่อสารแบบเขาถึง และ กิจกรรม
ดานที่ 3 บริหารจัดการงานดานประชาสัมพันธสวนสัตวแหงใหมใหเกิดผลเชิงบวก
ตามแผนกิจกรรมไดมีการกำหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรมรวมกับประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่กอสรางสวนสัตวแหงใหม โดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน
การสรางองคความรูใหกับกลุมนักเรียนและเยาวชน
ระดับคะแนน 4.0000 คะแนน

รอยละ 100

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข
จากผลกระทบของ
ทำใหมีความ
สถานการณของการเกิด จำเปนตอง
โรคระบาดของเชื้อไวรัส ดำเนินการปรับ
โควิด-๑๙
แผนปฏิบัติงาน
ตามที่ สคร. ไดมี
หนังสือที่ กค
0804.1/ว 431 ลว 5
พ.ค. 63

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สพธ.

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั
- ระดับความสำเร็จของ
การขยายเครือขาย
พันธมิตรดานธุรกิจ**

คาเปาหมาย
ระดับ 5

ผลการดำเนินงาน
- ดําเนินการทบทวนแผนการใชประโยชนจากความรวมมือของเครือขายพันธมิตร
ดานธุรกิจ อสส. ป 63 โดยมีการบูรณาการเขากับแผนพัฒนาธุรกิจ อสส. ป 63 โดยมี
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งปจจัยภายในและภายนอกของ อสส.
วิเคราะห SWOT ANALYSIS วิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตรกําหนดกิจกรรม/ขั้นตอน
การดําเนินงานในแตละโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดทั้ง
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
- ดําเนินการตามแผนความรวมมือกับพันธมิตรเดิมไดรอ ยละ 80 ของแผนการใช
ประโยชน
- ดําเนินการตามแผนความรวมมือกับพันธมิตรเดิมไดครบถวนตามแผนฯ โดย อสส.
ดําเนินงานตามแผนความรวมมือกับพันธมิตรเดิม และพันธมิตรใหม รวม 7 หนวยงาน
อสส. มีผลการดําเนินงานตามแผนความรวมมือดีกวาเปาหมายทีก่ ําหนด คือ ใน
ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตเดือน ต.ค. 62 – ก.ย. 63 ทําให อสส. เกิดรายไดรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 7,300,940- บาท และประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน จํานวน
9,618,010-บาท และมีนักทองเที่ยวกลุมใหมเขารวมโครงการ 3,177 คน
ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน

ปญหา/อุปสรรค
- การดําเนินงาน มี
ความไมคลองตัวเล็ก
นอย เนื่องจากมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบาย
และแผนกาดําเนินงาน/
บริหารงานของ
เครือขายพันธมิตร ดาน
ธุรกิจ
- ขาดพนักงานที่มีความ
รูความสามารถเพื่อ
รองรับการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการขยาย
เครือขายพันธมิตรดาน
ธุรกิจตามแผนฯอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เกิดการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID19)

มาตรการ/
แนวทางแกไข
- ดําเนินการติดตอป
ระสานงานอยางใกล
ชิด กับ พันธมิตร
เพื่อใหการดําเนิน
งานเปนไปตาม
สัญญา/ขอตกลง
- ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู ใหมี
ความรู และประสบ
การณในการสราง/
ขยายเครือขาย
พันธมิตรดานธุรกิจ
3. อสส. ดําเนินการ
จัดทําสื่อการประชา
สัมพันธ เพื่อกระตุน
การรับรูขอ มูลขาวสา
รของการดําเนิน
กิจการของ อสส. ให
ประชาชนรับทราบ
ความเคลื่อนไหวของ
หนวยงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สพธ.

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานเทคโนโลยีและดิจิทัล
เปาประสงค :
การนําระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัลมาชวยสนับสนุนในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองคกรใหเปน Smart ZPOT Virtual Zoo ครอบคลุมทุกกระบวนงาน
กลยุทธ :
1. นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
2. พัฒนาทั้งสวนสัตวจริง และสวนสัตวเสมือน (Virtual หรือ Digital Zoo) เพื่อขยายจํานวนผูเขาชม ผูเขามาศึกษาเรียนรู ผูเขามามีสว นรวมใหความคิดเห็น รวมบริจาค หรือรวมรณรงค
เผยแพรตา ง ๆ
3. จัดทําแผนงาน/โครงการ/เทคโนโลยีในการพัฒนาองคการ เพื่อสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการทํางานรวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการหลัก
1. โครงการจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองคกร

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

- ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ E-Ticket**

ระดับ 5

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข
1. การพัฒนาระบบ E-ticket ภายใน สขข./สชม./สนม.
- สภาพแวดลอม
- การสนับสนุนการ
- ขออนุมัติคูมือ และแนวทางการใชงานระบบจําหนายบัตรอิเล็กทรอนิกส
ภายใน-นอก ปญหาดาน ดําเนินงานจากสํานัก
- ขออนุมัติแผนการดําเนินการจําหนายบัตร E-Ticket ประจําปงบประมาณ 2563
การจราจรติดขัด ชวง
ดิจิทัลแลสารสนเทศ
- ใบรายงานปญหาจากระบบการจําหนายบัตร E-Ticket
วันหยุดเสาร-อาทิตย
มีการแนะนําเกี่ยวกับ
- ใบขอยกเลิก E-Ticket
และวันหยุดตอเนื่อง
การใชระบบจําหนาย
- ขออนุมัติจําหนายบัตรผานประตูอิเล็กทรอนิกส
นักขัตฤกษ ชวงเทศกาล บัตรอิเล็กทรอนิกส
2. รายงานปญหา และตรวจเช็คการใชงานระบบการจําหนายบัตรอิเล็กทรอนิกส ไป
และวันพิเศษตางๆ
ยังสํานักดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อทําการวิเคราะหปญหาและดําเนินการแกไขได
- บุคลากรไมเพียงพอ
ครบถวน
ตอการปฏิบัติงาน
- เริ่มดําเนินการทดลอง โดยใหบริการจองและจําหนายบัตรเขาชมกิจการสวน
- ปญหาดานทางโรค
สัตวออนไลน (Online) ของสวนสัตวเปดเขาเขียว เปนสวนสัตวแหงแรก
ระบาด โควิด-19 จึงทํา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตน
ใหปดใหการใหบริการ
3. มีการใชระบบจองบัตรเขาชมสวนสัตวออนไลน (Online) หรือ Zoo Online Booking ของสวนสัตว ตั้งแตวันที่
- ความพึงพอใจการใหบริการดวยระบบจําหนายบัตรอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
19 มีนาคม 2563 ถึง
ระบบ E-Ticket คิดเปนรอยละ 85.12 และความพึงพอใจของผูใหบริการระบบ
วันที่ 15 มิถุนายน
E-Ticket คิดเปนรอยละ 83.46
2563
4. มีอัตราสวนการใชระบบจําหนายบัตร E-Ticket ของจํานวนผูเขาชม ประจํา
ไตรมาส 4 คิดเปนรอยละ 100%
- อัตราการใชระบบ E-Ticket ของยอดการจําหนายบัตร คิดเปนรอยละ 100%
- อัตราสวนการใชระบบ E-Ticket รอยละที่ดีขึ้นของชวงไตรมาส 2 (จากสถานการณ
เกิดโรคระบาดอุบัติใหม (โควิด-19) สวนสัตวปดใหบริการ ตั้งแตวันที่ 19 มี.ค. 63 – 15
มิ.ย. 63 และมีการใหบริการจองบัตรเขาชมสวนสัตวแบบออนไลน (Online) ครอบคลุม
ทุกสวนสัตวผานทางเว็บไซต zoothailand.org ตั้งแตวันที่ 16-30 มิ.ย. 63)
คิดเปนรอยละ 0.96% จํานวนผูเขาชม 61,665 คน
ระดับคะแนน 4.0000 คะแนน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สสส./สขข./
สชม./สนม.

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

- มีการทบทวนแผนแมบทพัมนาดิจิทัล พ.ศ. 2563-2567 และนำเสนอคณะกรรมการ
อสส. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบ
- จัดทำแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัล พ.ศ. 2563 นำเสนอคณะกรรมการ อสส. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 11 มิ.ย. 62 มีมติเห็นชอบ
- การติดตามและการรายงานผลความคืบหนาการดำเนินงานตามแผนเปนรายไตรมาส
- การจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ อสส.
ตามกรอบมาตรฐาน COBIT และไดประกาศลงในศูนยขอมูลขาวสารของ อสส.
- การลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือกับบริษัทอีเวนท ปอป จำกัด ในการจำหนายบัตรชม
สวนสัตวออนไลน
- การศึกษาการจัดทำสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) และการ
ฝกอบรมใหความรูความเขาใจ ในวันที่ 10-11 ก.ย. 63เพื่อเตรียมจัดทำ EA ในป 2564
- การจัดฝกอบรมการพัฒนาบุคลากรเพือ่ องคกรที่ยั่งยืน หัวขอ Digital Organization
วันที่ 5-8 ส.ค. 63
- การจัดทำแผนบริหารความตอเนื่อง BCP ดานเทคโนโลยีดิจิทัล พรอมทั้งเผยแพรบน
เว็บไซตของ อสส.
- การจัดทำนโยบายการลดใชกระดาษและการติดตามความกาวหนาของการดำเนินการ
ระดับคะแนน 1.8800 คะแนน
- มีการดำเนินโครงการการจําหนายบัตรเขาชมสวนสัตวผานชองทางออนไลน (Zoo
Online Booking) ใหบริการจองและจําหนายบัตรเขาชมสวนสัตวออนไลน (Online)
เปนชองทางใหม ๆ ในการใหบริการนักทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 70

00- เกิดสถานการณ
การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

2. โครงการยกระดับระบบ
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริการสวนสัตว

- ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล**
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3. โครงการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต
สถานการณโควิด-19

- ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลตามรูปแบบวิถีใหม
ภายใตสถานการณโควิด19

รอยละ 80

สภาพแวดลอมภายในนอก ปญหาดาน
การจราจรติดขัด ชวง
วันหยุดเสาร-อาทิตย
และวันหยุดตอเนื่อง
นักขัตฤกษ ชวงเทศกาล
และวันพิเศษตางๆ
- ปญหาดานทางโรค
ระบาด โควิด-19 จึงทํา
ใหปดใหการใหบริการ
ของสวนสัตว ตั้งแตวันที่
19 มีนาคม 2563 ถึง
วันที่ 15 มิถุนายน
2563-

มาตรการ/
แนวทางแกไข
การปรับแผนปฏิบัติ
งาน ตามที่ สคร. ไดมี
หนังสือที่ กค 0804.1/
ว 431 ลว 5 พ.ค. 63

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สสส.

- การสนับสนุนการ
ดําเนินงานจากสํานัก
ดิจิทัลแลสารสนเทศ
มีการแนะนําเกี่ยวกับ
การใชระบบจําหนาย
บัตรอิเล็กทรอนิกส

สสส.

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค :

1. การพัฒนาองคกรใหเปน Smart Organization Support
2. การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ :

1. ปรับโครงสรางและระบบบริหารจัดการตางๆใหชัดเจนเกิดความคลองตัวและเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เรงรัดใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย สถานะและโครงสรางขององคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3. พัฒนาและปรับขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลาเพื่อนำมาใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานขององคกร
4. ยกระดับการพัฒนาและบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่มงุ เนนผลสัมฤทธิ์

- รอยละของการเบิกจาย
ภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงใน
ชวงป**
- รอยละความสามารถใน
การเบิกจายตามแผน**
- จํานวนรายไดนอก
งบประมาณ**
- คาใชจายบริหารตอ
คาใชจายทั้งหมด**
- ระดับความสําเร็จของ
การนําระบบบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐศาสตร
(EVM) มาใช**

รอยละ 30

- แผนเบิกจาย 329.3711 ลานบาท ผลเบิกจาย 123.3644 ลานบาท คิดเปนรอยละ
37.5 เนื่องจาก งบลงทุน มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อสมทบเปนคาอาหารสัตว
คาวัสดุวิทยาศาสตรและคาบำรุงสัตว จำนวน 39.8511 ลานบาท งบลงทุนคงเหลือทั้งสิ้น
329.3711 ลานบาท

การดำเนินงานตาม
แผนงานไมสามารถ
ดำเนินการไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว เนื่อง
ดวยสถานการณ
โรคติดตอ COVID-19

490 ลานบาท

- จำนวนรายไดนอกงบประมาณ 273.86 ลานบาท

รอยละ 34.80

- คาใชจายบริหารตอคาใชจายทั้งหมด คิดเปนรอยละ 32.54

ระดับ 5

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป 2563 การนำระบบบริหารจัดการ เพื่อสรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) มาใช และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการระดับของการนำระบบ
บริหารจัดการ เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใช เมื่อคราวประชุม
คณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ ครั้งที่ 3 วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และฝายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ นำเสนอแผนปฏิบตั ิการ ตอ
คณะกรรมการ อสส.
2. นำเสนอแผนปฏิบัตกิ าร ป 2563 การนำระบบบริหารจัดการ เพือ่ สรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) มาใช ตอคณะกรรมการ อสส. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 13 สิงหาคม
2562 มีมติเห็นชอบ
5. ทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ ประจำป 2563
4. จัดทำประกาศนโยบาย ระดับของการนำระบบบริหารจัดการ เพือ่ สรางมูลคาเชิง
เศรษฐศาสตร (EVM) มาใช

มาตรการ/
แนวทางแกไข
ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานให
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
และใชเครื่องมือ
กลไกเพิ่ม
ประสิทธิภาพให
มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สงท.

สยผ.

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
5. การวิเคราะหคา กำไรทางเศรษฐศาสตร คา (EP) ระดับองคกร ป 2562 ผลการ
ดำเนินงานต่ำกวาป 2561 เกิดจากรายไดจำหนายบัตรลดลงรอยละ 23.21 และคาใชจาย
บุคลากรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปดสวนสัตว จึงทำใหคา ใชจา ยบุคลากรเพิ่มขึ้น รอยละ
20.46 ผลการดำเนินงานจริงของป 2562 ไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากมีคา ใชจาย
เพิ่มขึ้น 80.33 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.43 มีการปรับลดคาเปาหมาย คากำไรทาง
เศรษฐศาสตร คา (EP) ของป 2563 เปนคาเปาหมาย (Zero Code) (0%) สาเหตุ จากการ
ระบาดของโรคไวรัส (COVID-19) จำนวนผูเที่ยวชมลดลงตั้งแตเดือน ม.ค. 2563 อสส.
ไดมีประกาศปดสวนสัตวทั้ง 6 แหง เพื่อปองกันการระบาดของโรคไวรัส (COVID-19) เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 18 มี.ค. 2563 เปนตนไป หรือจนกวาจะมีแจงเปลี่ยนแปลง
5. การวิเคราะหโครงการกอนการลงทุน (งบรัฐบาล) ของสวนสัตวในสังกัด จำนวน 4
โครงการ และจะทำการติดตามหลังการดำเนินงานของโครงการทั้ง 4 แลวเสร็จวามีผล
การดำเนินงานคุมคากับการลงทุนหรือไม
. การศึกษามูลคาเชิงเศรษฐศาสตร ของ สนม. ประจำป 2563 ตามหนังสือที่ ทส
1105/808 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2563
2. สรุปผลการดำเนินการ EVM ประจำป 2563 ไตรมาสที่ 1-4/2563
3. ติดตามโครงการลงทุนที่แลวเสร็จ ประจำป 2562-2563 เพื่อวิเคราะหความคุมคา
ทางเศรษฐศาสตร จำนวน 11 โครงการ ในลักษณะของคากำไรทางเศรษฐศาสตร (EP)
จากสวนสัตว/โครงการ ตามหนังสือที่ ทส 1105/885 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
4. การทำเกณฑประเมินผูบริหารสูงสุด (CEO) เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในการเชื่อมโยงกับ
คาตอบแทนตามขอสังเกตของ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด
6. จัดทำรายงานผลคากำไรทางเศรษฐศาสตร EP นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
กำหนดทิศทางฯ ครั้งที่ 3/2563
7. จัดทำแผนปฏิบัตกิ าร EVM ประจำป 2564 เสนอคณะกรรมการกำหนดทิศทางฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 22 ก.ย.2563
8. เสนอการติดตามโครงการลงทุน เพื่อรายงานผลการติดตามในรูปแบบคากำไรทาง
เศรษฐศาสตร EP ของป 2563 สวนสัตวละ 1 โครงการ (ใชเกณฑที่แลวเสร็จ และเปด
ใหบริการประชาชนในป 2563)
ระดับคะแนน 2.0000 คะแนน

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

- ระดับความสําเร็จของ
การกํากับดูแลที่ดีและการ
นําองคกร**
- ระดับความสําเร็จของ
การตรวจสอบภายใน**
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- ระดับความสําเร็จในการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน**

ระดับ 5

- การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เปนไปตามเปาหมาย
- มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำป 2563 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ของปจจัยเสี่ยง
อันเนื่องมาจาก COVID – 19 ระดับคะแนน 2.9000 คะแนน
1. มีการกำหนดทักษะ ความรู ความเชีย่ วชาญ (Skill Matrix) คณะกรรมการตรวจสอบ
อสส. เพื่อนำไปใชในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การวิเคราะหปจ จัยภายในภายนอก เพื่อจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
นำเสนอคณะกรรมการ อสส. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 เม.ย. 2563
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563
4. การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยการจัดทำแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในทุกครั้งหลังจากเสร็จการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน จัดใหมีการประเมินตนเองของผูบริหาร และเจาหนาที่ตรวจสอบในแตละป
5. การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานและการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน การสอบทานและการรายงานผลการสอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
6. การตรวจสอบเพือ่ ใหความเชื่อมั่นดานการเงิน การปฏิบัติงานและการปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบ ที่ชวยใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล
7. การใหคำปรึกษาแกผบู ริหารและพนักงาน จำนวน 12 ครั้ง
8. การกำหนดบทบาทของหนวยรับตรวจและการประเมินผูตรวจสอบภายในและหนวย
รับตรวจ นำเสนอรายงานตอ ผอ.อสส. และคณะกรรมการตรวจสอบ อสส.
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR)
1.1 ความเสี่ยงจากจำนวนผูเขาชมและความพึงพอใจไมไดตามเปาหมายยุทธศาสตร
อยูในระดับที่องคกรยอมรับได
2. ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : OR)
2.1 ความเสี่ยงเรื่องความไมปลอดภัยของผูใชบริการ อยูในระดับที่องคกรยอมรับได
แตองคกรยังตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง
2.2 ความเสี่ยงในการไมสามารถใช EVM ในการบริหารจัดการองคกร อยูในระดับที่
องคกรยอมรับได แตองคกรยังตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง
2.3 ความเสี่ยงจากการไมสามารถตอบสนองตอขอรองเรียนที่ทำใหองคกรเกิดความ
เสียหาย อยูในระดับทีอ่ งคกรยอมรับได แตองคกรยังตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง

ระดับ 5

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สบก.

สตส.

สยผ.

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

- ระดับความสําเร็จของ
การวางแผนเชิงกลยุทธ**

คาเปาหมาย

ระดับ 5

ผลการดำเนินงาน
2.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินการติดตั้งระบบ E-Ticket ของสวนสัตวขอนแกนไมแลวเสร็จ
ความเสี่ยงนี้อยูในระดับที่องคกรยอมรับได
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : FR)
3.1 ความเสี่ยงจากรายไดนอกงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย อยูในระดับที่
องคกรยอมรับได แตองคกรยังตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง ความเสีย่ งนี้ยังเปนความ
เสี่ยงสูง ควรมีแผนฉุกเฉิน
แผน : จำนวนเงินที่ใชไดตามเปาหมายรอยละ 100
ผล : จำนวนเงินที่ใชไปตามเปาหมาย รอยละ 37.45
ผลตางจากแผน : รอยละ – 62.55
แผนฉุกเฉิน
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
2. ติดตาม เรงรัด พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2563 ใหทัน
สถานการณปจจุบัน เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไวตอไป
3. เรงรัดใหหนวยงานปฏิบัติตามแผน
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
4.1 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณขององคกร อยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับได แตองคกรยังตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง
4.2 ความเสี่ยงจากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามขอกำหนด COVID-19 อยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได แตองคกรยังตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง
ระดับคะแนน 3.0000 คะแนน
- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดหัวขอ การวางแผนเชิงกลยุทธ
- การประเมิน SWOT Analysis โดยใชระบบแบบออนไลน Googledoc เพื่อทบทวน/
ประเมิน/จัดลำดับความสำคัญและนำมาเตรียมจัดทำการกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร
ขององคกรในชวงระยะป 2563-2567
- คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตรของ อสส. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563
วันที่ 8 เม.ย. 63 ไดมอบหมายใหไปดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร/แนวทาง การ
ดำเนินงานในป 63-67 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการวางแผนวิสาหกิจ/แผน
ยุทธศาสตรระยะยาว และนำเสนอในทีป่ ระชุม คณะอนุฯ ในคราวประชุมครั้งตอไป
- ทบทวนขอมูลและจัดทำยุทธศาสตรในการดำเนินงานในชวงป 63-67 นำเสนอในที่
ประชุมคณะอนุฯ ครั้งที่ 19 พ.ค. 63

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สยผ.

โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
- จัดทำขอมูล (ราง) แผนวิสาหกิจ อสส. พ.ศ. 2564-2567และแผนปฏิบัตกิ าร 2564
โดยการทบทวนและรวบรวมขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/การกำหนดตำแหนงทาง
ยุทธศาสตร/การวิเคราะหBusiness Model เพื่อเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ความเห็นในวันที่ 1 มิ.ย. 63
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงกลยุทธ วันที่ 1,4
มิ.ย. 63 เพื่อทบทวนการวิเคราะห SWOT/เพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ/ความทาทาย
และความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร/ตำแหนงทางยุทธศาสตร อสส. นำเสนอคณะอนุฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มิ.ย. 63
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อวิเคราะหBusiness Model /วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/
ความสมดุลความสอดคลองกับองคประกอบที่สำคัญของ อสส. ในวันที่ 18 มิ.ย. 63 และ
นำเสนอคณะกรรมการ อสส. ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 มิ.ย. 63 มีมติ
เห็นชอบในหลักการและใหไปปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ อสส.
- ปรับปรุงขอมูลและแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ อสส.
รวมทั้งการเชื่อมโยงความสอดคลองระหวางนโยบาย อสส. และแผนวิสาหกิจนำเสนอ
คณะกรรมการ อสส. ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 31 ก.ค. 63
- การประชุมรวมกันในการจัดทำแผนแมบทดานบริหารทุนมนุษยและแผนจัดการความรู
เพื่อนำกรอบและทิศทางของแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2564-2567 มาเปนแนวทางในการ
จัดทำแผนเพื่อใหสูการปฏิบัติในแตละหนวยงาน ไดแก สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 17 ก.ค. 63และสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว วันที่ 10 ก.ค. 63
- การแจงเวียนยุทธศาสตรในการดำเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการ ป 63 ตามหนังสือ ที่
ทส 1105/1736 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 62 (ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 63)
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการทบทวนแผนปฏิบัติการป 63 ภายใตสถานการณระบาด
โรคติดเชื้อโควิด 19 และจัดทำแผนวิสาหกิจฯ พ.ศ. 64-67 วันที่ 1 มิ.ย. 63
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับหนวยงานและบุคคลกับ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10-11 ม.ค. 63
- การแจงเวียนขอใหหนวยงานสำนัก/สถาบัน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป 63 ตามหนังสือที่ ทส 1105/1212 ลงวันที่ 9 ก.ย. 63 เพื่อรวบรวมและนำเสนอ
ตอผอ.อสส. ระดับคะแนน 3.0000 คะแนน

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการบริหารทุนมนุษย
เปาประสงค :
1. พัฒนาบุคลากรและการบริหารองคการใหทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง
2. สรางเสนทางความกาวหนาและมาตรฐานกําหนดตําแหนงในอาชีพ ในการทํางานใหกับพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ :
1. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพดานทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจ สมรรถนะ ทักษะและประสบการณ อยางตอเนื่องและพัฒนาความกาวหนาในสายงาน โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency)
3. สรางแรงจูงใจในการธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรคุณภาพ ตลอดจนใช หลักการบริหารแบบมีสว นรวมใหเหมาะสม
4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในการดําเนินกิจกรรม
โครงการหลัก

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
เชิงรุก
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรองคกร
3. โครงการจัดการ
องคความรูสกู ารใช
ประโยชน
4. โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
5. โครงการสรางบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาตางๆ
6. โครงการสนับสนุน
และสงเสริมคานิยม
วัฒนธรรมองคกร
จริยธรรม จรรยาบรรณ

ระดับความสําเร็จของการ
บริหารทุนมนุษย**

ระดับ 5

- การประชุมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตรบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563-2567
เพื่อระดมความเห็นจากผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
วิเคราะหขอมูลสำรวจบุคลากร โดยใช SWOT Analysis และองคประกอบที่สำคัญนำมาใช
ในการพิจารณาใหสอดคลองกับบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงทั้งในอดีตและปจจุบัน
- การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดานบริหารทุนมนุษย และการจัดทำแผน
ยุทธศาสตรบริหารทุนมนุษย พ.ศ. 2564-2567 และแผนปฏิบัตกิ ารบริหารทุนมนุษย
พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการ อสส. มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 25 ก.ย. 2563
- การจัดทำระเบียบขอบังคับ อสส. วาดวยพนักงาน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ
การสรรหา คัดเลือก สับเปลี่ยนหมุนเวียน การปรับตำแหนงวาง และอัตราเงินเดือน ให
ตรงกับคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการ อสส. มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 25 ก.ย. 2563
- การแตงตั้งคณะทำงานพัมนาระบบบริหารผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารผลการ
ดำเนินงานบุคลากร
- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธกี ารกำหนดตัวชีว้ ัดรายบุคคลและจัดทำ
คูมือการกำหนดตัวชี้วัดพนักงานรายบุคคล
- การดำเนินการพัฒนาผูนำในทุกระดับเขารับการอบรม ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
- การจัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการและการจด
บันทึกรายงานการประชุม” วันที่ 11-12 มีนาคม 2563
- การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานประจำป 2563
- การจัดทำจรรยาบรรณกรรมการ พนักงานและลูกจาง ทบทวนคูมือความขัดแยงทาง
ผลประโยชน พรอมแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดไดทราบและถือปฏิบัติ

ปญหา/อุปสรรค
การดำเนินงานตาม
แผนงานไมสามารถ
ดำเนินการไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
เนื่องดวยสถานการณ
โรคติดตอ COVID-19

มาตรการ/
แนวทางแกไข
ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานให
สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
และใชเครื่องมือ
กลไกเพิ่ม
ประสิทธิภาพให
มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สบท.

โครงการหลัก

7. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภายใต
สถานการณโควิด-19

ตัวชี้วดั

ความสำเร็จของการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ตามรูปแบบวิถีใหมภายใต
สถานการณโควิด- 19

คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

รอยละ 80

- การสงพนักงานเขารวมอบรมกับหนวยงานภายนอก เพื่อเพิ่มศักยภาพ และแกไขปญหา
ลดชองวางในการทำงานใหมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาพนักงานตอเนื่อง ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
- การติดตามและรายงานผลความขัดแยงทางประโยชนของหนวยงานในสังกัด อสส.
- การจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนฌโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลดาน
ทรัพยากรบุคคล
ระดับคะแนน 3.0000 คะแนน
- การแจงหนังสือเวียน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานที่บาน
(Work From Home) โดยใหพนักงานปฏิบตั ิตามแนวทางอยางเครงครัด พรอมทั้งรายงาน
ผลการดำเนินงานตามชวงระยะเวลาที่มหี นังสือแจงเวียนใหดำเนินการ เพื่อนำเสนอตอ
ผอ.อสส. และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการทำงานในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทำ
ใหการดำเนินงานเปนไปดวยดี พนักงานใหความรวมมือ
- การพนยาฆาเชื้อเพื่อปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่ทำงานของ
พนักงานในแตละสำนัก/สวนสัตว หรือจุดที่เสี่ยงที่อาจกอใหเกิดเหตุการณ
คิดเปนรอยละ 80

ปญหา/อุปสรรค

มาตรการ/
แนวทางแกไข

หนวยงาน
รับผิดชอบ

