รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2564
ชวงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน)
องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
การสรางความ
เขมแข็งดานบริหาร
จัดการอนุรักษวิจัย
สัตว ทั้งในถิ่นและ
นอกถิ่นอาศัย

เปาประสงค
เพื่อขยายโอกาส
การอนุรักษ วิจัย
สัตวทั้งในถิ่นและ
นอกถิ่นอาศัย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 1.1
พัฒนาระบบฐานขอมูล
สัตวและประเภทของ
สัตว ในสวนสัตว
กลยุทธที่ 1.2
สรางขีดความสามารถ
ในการวิจยั และ
นวัตกรรมดานสัตว
กลยุทธที่ 1.3
จัดทำระบบการจัดการ
สวัสดิภาพสัตวและ
ความปลอดภัย

ฐานขอมูลสัตวทกุ
สวนสัตวอยูในรูปแบบ
ดิจิทัล รอยละ 100

มีการบันทึกขอมูลสัตวในทุกสวนสัตวไวใสนระบบ species 360 ซึ่งเปน
ฐานขอมูลรูปแบบดิจทิ ัล สามารถเรียกดูไดตลอดเวลา

สามารถดำเนินการ
ผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมได 5 เรื่อง/ป

- นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม SEAZA Conference 2020 จำนวน
4 เรื่อง

รักษามาตรฐาน
การจัดการสวนสัตว

มีการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตวไปลว 4 สวนสัตว ไดแก สชม./สขก./
สอบ./สสข.

สิ่งอำนวยความสะดวก
บริเวณสวนจัดแสดง
ไดรับการปรับปรุง
รองรับความปลอดภัย
จำนวนสัตวที่ขยายพันธุ
ในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย
36 ชนิด

อยูร ะหวางดำเนินการ

ดำเนินการขยาย
เครือขายพันธมิตรดาน
วิชาการ** ระดับ 5

อยูร ะหวางการแตงตั้งคณะทำงาน

กลยุทธที่ 1.4
ยกระดับการบริหาร
จัดการการอนุรกั ษสัตว
ทั้งในถิน่ และนอก
ถิ่นอาศัย
กลยุทธที่ 1.5
เครือขายพันธมิตรทาง
วิชาการ

WAZA

ผลการดำเนินงาน

- มีสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุไดรับการอนุรักษและขยายพันธุ จำนวน
32 ชนิด

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

สอว./สวนสัตวทั้ง 6 แหง/
1 โครงการ

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 :
การพัฒนากายภาพ
และสิ่งแวดลอม
สวนสัตวสูการ
อนุรักษอยางยั่งยืน

เพื่อเสริมสราง
กายภาพและ
สิ่งแวดลอมของสวน
สัตวทุกแหงใหเปน
แหลงเรียนรูและ
ทองเที่ยวดานสัตว
ของประเทศอยาง
ยั่งยืน

กลยุทธที่ 2.1
พัฒนากายภาพ และ
สิ่งแวดลอมภายในสวน
สัตวทกุ แหง

มีแผนแมบทในการ
ปรับปรุงกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 1 แหง

อยูร ะหวางการดำเนินการ

กลยุทธที่ 2.2
สรางสวนสัตวแหงใหม

สวนสัตวแหงใหม
สามารถกอสรางไดตาม
แผนที่กำหนด

การดำเนินงานโครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม แบงเปน ๒ สวน
๑. การจางออกแบบสิ่งกอสรางสวนสัตวแหงใหม
งบประมาณในการดำเนินการ
- งานจางออกแบบสิ่งกอสรางสวนสัตวแหงใหม (คลองหก)จำนวน ๑๔๖.๘๒ลาน
บาท
- งานจางที่ปรึกษาในการบริหารโครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม PMC 2
จำนวน ๒๑.๓ ลานบาท
อยูระหวางการประชุมหารือ เพื่อกำหนดนโยบาย และกำหนดโปรแกรมการวางผัง
และออกแบบสวนสัตวแหงใหมมีความคืบหนา ดังนี้
1.๑ สถานะของโครงการ
ขั้นที่ ๑ สงงาน Inception Report
ขั้นที่ ๒ แบบแนวความคิดหลัก (เงินงวดที่ ๑)
๑.๒ ความกาวหนาดานการออกแบบโครงการ Master plan
๒. งานที่ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๒.๑ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม (ดำเนินการแลวเสร็จ) มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเรียบรอยแลว งบประมาณ ๑.๒ ลานบาท
๒.๒ งานกอสรางปายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และตกแตงภูมิทัศนโดยรอบ
พรอมกอสรางเรือนเพาะขยายพันธุ สำหรับปลูก ในพื้นที่โครงการกอสรางสวนสัตว
แหงใหม (ดำเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ๕.๘๕ ลานบาท
๒.๒.๑ งานปรับพื้นที่โดยรอบโครงการ
๒.๒.๒ งานขุดสระ ขนาด ๔๕๐ ลบ.ม.
๒.๒.๓ งานขุดสระ ขนาด ๓,๓๐๐ ลบ.ม.
๒.๒.๔ งานดินถม ขนาด ๖,๕๐๐ ลบ.ม.
๒.๒.๕ งานกอสรางเรือนเพาะขยายพันธุ
๒.๒.๖ งานปมน้ำและสปริงเกอร
๒.๒.๗ งานโครงสรางปายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ทั้งหมด
๒.๒.๘ งานไดคัทตามรูปแบบรายการ
๒.๒.๙ งานภูมิทัศนโดยรอบโครงการ ทั้งไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดิน
๒.๓ งานกอสรางถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการกอสรางสวนสัตวแหงใหม
ไดผูประกอบการและลงนามเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๑๙ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

สยผ./สวนสัตวทั้ง 6 แหง

คสม.

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๘๐ วัน) งบประมาณ ๘.๖๖ ลานบาท
(ดำเนินการไดรอยละ ๓๐)
๒.๓.๑ งานถางปาขุดตอ
๒.๓.๒ วางแนวถนนชั่วคราวแลวเสร็จ
๒.๓.๓ งานวางทอคอนกรีตเสริมใยเหล็ก และงานดินถมหลังทอแลวเสร็จ
๒.๓.๔ งานลอกหนาดินพรอมบดอัดดินถมแลวเสร็จเปนระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.
๓. ไดรับสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี สรางสะพานบริเวณทางเขาพื้นที่สวนสัตว
ระยะเวลากอสราง ๔๕๐ วัน เริ่มตนวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๖๔

กลยุทธที่ 2.3
พัฒนาสวนสัตวใหเปน
แหลงทองเที่ยวและ
พักผอนหยอนใจสำหรับ
คนไทย
กลยุทธที่ 2.4
สรางและพัฒนา
การเทีย่ วสวนสัตว
ในรูปแบบใหม

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสวนสัตว
ไมต่ำกวารอยละที่
กำหนดไว รอยละ 80

มีการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการสวนสัตวภายในสวนสัตวทั้ง 6
แหง มีคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82

สรางและพัฒนาการ
- การดำเนินการจำหนายบัตรผานชองทางออนไลน ครอบคลุม 6 สวนสัตว
เทีย่ วสวนสัตวในรูปแบบ รวมกับบริษัท อีเวนท ปอป จำกัด โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต 1 ม.ค31 ธ.ค. 64
ใหม New Normal
6 แหง

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

สวนสัตวทั้ง 6 แหง

สสส./สงท./
สวนสัตวทั้ง 6 แหง

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 :
การพัฒนา
การศึกษาเรียนรู
สัตวตลอดชีวิตใน
ทุกรูปแบบ

เพื่อสราง
ประสิทธิผลการ
เรียนรูดานสัตว
ใหกับประชาชนและ
ผูเขาชมสวนสัตว

กลยุทธที่ 3.1
พัฒนาองคความรูแ ละ
กิจกรรมการเรียนรูสัตว
ในสวนสัตวอยาง
ตอเนื่อง

การจัดกิจกรรมเรียนรู
แลการจัดการความรูใน
รูปแบบใหม 8 ครั้ง/ป

1. กิจกรรมวันคุมครองสัตวปา/วันฮิปโปโปเตมัสโลก/วันชางไทย แบบ
Live สด ผาน Facebook วันที่ 26 ธ.๕.2563,วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔/
วันที่ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๔ (สขก.)
2. การจัดทำกิจกรรมการเรียนรูอ อนไลน เผยแพรทางชองยูทูบ ชือ่ รายการ
ซูรู เรื่อง วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูฉก วันที่ 15 มี.ค. 64 (สบจ.)
3. การบูรณาการจัดการเรียนการสอน การจัดการดูแลสัตวสวยงามรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายวิชาการจัดการสัตวสวยงาม รหัส
วิชา 5041107 ปการศึกษา 2564 ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
สัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน
33 คน ระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ - 9 มีนาคม 2564 ประจำป 2564 ณ
สวนสัตวอุบลราชานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สอบ.)
1. การจัดทำ VDO สัตวปา 20 ชนิด 4 ภาษา ไดแก ภาษาไทย อังกฤษ
ลาวและภาษามือ (สขก.)
2. การจัดทำสือ่ การเรียนรูออนไลน เรือ่ ง แมวน้ำ (สนม.)
3. การจัดทำสือ่ ออนไลน เรือ่ ง วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูฉก วันที่ 15 มี.ค.
64 มียอดผูเขาชม 40 ครั้ง ถูกใจ 5 ครั้ง (สบจ.)
4. การพัฒนาปายใหความรูแ ละการสือ่ ความหมาย สวนสัตวอุบลราชธานี
ที่สวนแสดงสวนนก และอุรังอุตังบอรเนียว จำนวน 13 รายการ (สอบ.).
5. สวนสัตวอุบลราชธานีไดมีการถายทอดสดการเรียนออนไลนผาน
ชองทาง YouTube ชื่อชองสัตวโลกนารู (สอบ.)
- มีนกั เรียนเขาเรียนรูในสวนสัตว ทั้ง 7 แหง แบบออนไซตและออนไลน
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ไดจำนวน 259,557 คน

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) สงผลให
โรงเรียนหรือหนวยงาน
ที่ไดติดตอสมัคร/ จอง
เพื่อเขารวมกิจกรรมฯ
ขอยกเลิกการเขารวม
กิจกรรมฯ ดังกลาวเปน
จำนวนมาก

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

สบจ./สวนสัตวทั้ง 6 แหง

จำนวนสื่อการศึกษาที่
กลยุทธที่ 3.2
พัฒนาสื่อการเรียนรูสตั ว ไดรับการพัฒนาดวย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ดวยสือ่ ดิจทิ ัล
9 สื่อ

กลยุทธที่ 3.3
ใหบริการนักเรียน
เยาวชนนักทองเทีย่ ว ผู
สูงวัยและผูดอ ยโอกาส
ดานการเรียนรูและการ
อนุรักษสตั วดวยสวน
สัตว
กลยุทธที่ 3.4
สรางประสิทธิผลการ
เรียนรูตลอดชีวิตใน
แหลงเรียนรู

ผูมามาใชบริการ
องคความรูดานสัตว
และธรรมชาติ ไมนอ ย
กวาจำนวนทีก่ ำหนดไว
700,000 คน

รอยละของนักเรียนที่
- การประเมินผลการเรียนรูจ ากการเขาชมสวนสัตวของนักเรียนผานเกณฑ
การประเมินผล
การประเมินตามแบบทดสอบ คิดเปนรอยละ 93
การเรียนรูจากการเขา
ชมสวนสัตวของนักเรียน
ไมต่ำกวารอยละที่
กำหนดไว รอยละ 95

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ
กลยุทธที่ 3.5
สรางความตระหนัก
และแรงบันดาลใจ
เพื่อให เกิดการมีสวน
รวมในดานการอนุรักษ
สัตวสูสังคมไทย

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย
- จํานวนกิจกรรมที่
รณรงคสง เสริมให
ประชาชนเทีย่ วชม
สวนสัตว 7 กิจกรรม

- จํานวนโครงการจัด
กิจกรรมสวนสัตวสู
ชุมชน 8 โครงการ

ผลการดำเนินงาน
1. การรับอาสาสมัคร Zoo Volunteer เพือ่ ชวยในการรณรงคให
ประชาชนมาเที่ยวชมสวนสัตว จำนวน 20 คน (สนม.)
2. การใหการศึกษากับงานนำสัตวคืนสูธรรมชาติ (นกกระเรียนพันธุไทย)
แกผูมาเทีย่ วชมและผูที่สนใจ จำนวน 40 คน (สนม.)
3. โครงการกิจกรรมคายเยาวชน..รักษพงไพรฯ โดย อสส. เขารวมกับ
มูลนิธิสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิตติฯ วันที่ 10 พ.ย. 63/18 พ.ย. 63/23 มี.ค.
64 โดยเขารวมเปนวิทยากรใหกับนักเรียนและครู รวมทั้งหมด 959 คน
(สบจ.)
1. กิจกรรมสวนสัตวสชู ุมชน (Zoo Outreach Program) โรงเรียนอนุบาล
บานคายหมืน่ แผว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (สนม.)

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 4 :
การสรางโอกาสใน
การหารายไดและ
เครือขายพันธมิตร
สูการเติบโตทาง
ธุรกิจอยางยั่งยืน

เพื่อเพิ่มรายไดทาง
ธุรกิจและสรางความ
แข็งแกรงกับพันธมิตร
สูการเติบโตทางธุรกิจ
อยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 4.1
สรางอัตลักษณของสวน
สัตว Zoo Branding
กลยุทธที่ 4.2
พัฒนาระบบฐานขอมูล
ผูใชบริการและเครือขาย
พันธมิตร
กลยุทธที่ 4.3
สรางมูลคาเพิม่ ใน
ทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน
กลยุทธที่ 4.4
สงเสริมการขายดวยการ
พัฒนาสินคาและบริการ
รูปแบบใหม
กลยุทธที่ 4.5
พัฒนาระบบการ
จำหนาย E-ticket และ
ระบบตั๋วออนไลน

การทบทวบอัตลักษณ
ของสวนสัตว ทั้ง 6 แหง
** ระดับ 5
ฐานขอมูลลูกคาและ
เครือขายพันธมิตรทุก
สวนสัตวอยูใน
รูปแบบดิจิทัล 100%
จำนวนทรัพยสนิ และ
สิทธิประโยชนที่สามารถ
สรางรายได 1 ประเภท

- อยูระหวางการดำเนินการ

จำนวนสินคา/บริการ
รูปแบบใหม 1 ชนิด

1. สินคาทีร่ ะลึกภายใตอัตลักษณสวนสัตวขอนแกน เสือ้ ,แมส,แกวเยติ,
กระเปาแกวเยติ,กระเปาผาจำหนายผาน ชองทางออนไลน และออฟไลน

ความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบ
E-Ticket** ระดับ 5

- อยูระหวางการจัดทำแผนการจำหนายบัตรแบบเหมารวม
- มีการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาในระบบจำหนายบัตรออนไลนเรียบรอยแลว
อยูร ะหวางการจัดทำแบบสำรวจฐานขอมูลลูกคาและความพึงพอใจสำหรับ
ระบบ E-Ticket แบบ Box Office

กลยุทธที่ 4.6
เพิ่มชองทางการหา
รายไดใหม ๆ

จำนวนกิจกรรม/
ชองทางในการรายได
6 กิจกรรม

อยูร ะหวางการขออนุมตั ิจัดสัมมนา ERP กับการเปลีย่ นแปลงองคืกรในยุค
ดิจิทัล 4.0 เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกบั ผูบริหารและพนักงานของ
อสส. ใหทราบถึงประโยชนของการนำระบบ ERP มาปรับใชในการจัดเก็บ
และวิเคราะหฐานขอมูลสำคัญ
1. สวนน้ำสันทนาการ (สขก.)

1. กิจกรรมโครงการ Sky Walk Flora View @ Khon Kaen Zoo
2. กิจกรรมโครงการ Back 2 Zoo (สขก.)
3. กิจกรรมจัดงานเทศกาล “รื่นเริงเถลิงศก ๒๕๖๔ สวัสดีปใหม”วันที่ 1-2
ม.ค. 64 (สนม.)
4. กิจกรรมจัดงานวันเด็กแหงชาติ วันที่ 16 ม.ค. 64 (สนม.)

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

สพธ.

สสส.

สพธ./สวนสัตวทั้ง 6 แหง

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ
กลยุทธที่ 4.7
บูรณาการการตลาด
และประชาสัมพันธเชิง
รุก
กลยุทธที่ 4.8
เพิ่มและบริหารจัดการ
เครือขายพันธมิตรทาง
ธุรกิจ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

จัดทำแผนและ
ดำเนินการตามแผนฯ
รอยละ 90

อยูร ะหวางดำเนินการ

- การขยายเครือขาย
พันธมิตรดานธุรกิจ**
ระดับ 5

อยูร ะหวางดำเนินการ

- ความสำเร็จของการ
มุงเนนลูกคาและผูม ี
สวนไดสวนเสีย **
ระดับ 5

- รวมกันสงเสริมการดำเนินงานดานธุรกิจเกี่ยวกับกิจการของ อสส. กับ
กยท.
- สนับสนุนการจัดพืน้ ที่ของ อสส. ให กยท. จำหนายผลิตภัณฑของ กยท.
- จัดโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการถายทอดและเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูแ ละสรางความตะหนักตามภารกิจของทั้ง 2 หนวยงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

ผลการดำเนินงาน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5 :
การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการสูองคกรยุค
ใหม

เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องคกรอยางมีธรรมาภิ
บาล

กลยุทธที่ 5.1
ปรับปรุงโครงสราง
องคกรและระบบการ
บริหารจัดการองคกร
และระเบียบขอบังคับให
สอดคลองกับ พรฎ.
ใหม

- การปรับปรุง
โครงสรางองคกรและ
ระบบการบริหารจัดการ
องคกร รอยละ 80

- การจัดจางที่ปรึกษาในการดำเนินการปรับปรุงโครงสรางองคืกรตาม
สะญญาจางเลขที่ 18/2564 และมีการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
และอยูระหวางการนำเสนอคณะกรรมการ อสส. เพือ่ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ คิดเปนการดำเนินงานรอยละ 40

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

สบท.

- จำนวนระเบียบ
ขอบังคับที่ไดรับการ
ปรับปรุง 1 เรื่อง

- การแกไขปรับปรุงขอบังคับองคการฯ วาดวยการประชุมขององคการฯ
นำเสนอประธานกรรมการลงนามแลว
- การแกไข ปรับปรุง ขอบังคับองคการฯ วาดวยการลาของพนักงาน
อยูร ะหวางการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงขอบังคับฯ และการตรวจทานอีก
ครั้งจากคณะอนุกรรมการดานกฎหมายฯ
อยูร ะหวางดำเนินการ

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

กลยุทธที่ 5.2
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรดวยระบบ
เทคโนโลยีดิจทิ ัลและ
ระบบฐานขอมูลและ
ความปลอดภัยการ
บริหารจัดการองคกรให
เปนปจจุบัน
กลยุทธที่ 5.3
เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรดวยการ
บริหารทุนมนุษยและ
แผนสืบทอดตำแหนง

กลยุทธที่ 5.4
ยกระดับการบริหาร
จัดการองคกรอยาง
โปรงใสและมีธรรมา
ภิบาลดวยการจัดการ
องคความรู

- การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล** ระดับ 5
- ระบบการบริหาร
จัดการองคกรที่ใชดิจทิ ัล
และสามารถเชือ่ มโยง
กันได 3 ระบบ
ความสำเร็จของการ
บริหารทุนมนุษย**
ระดับ 5

สกม.

สสส.

สสส.

- อยูระหวางการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

- การนำผลการประเมินสมรรถนะ เพือ่ หาชองวางสมรรถนะของพนักงาน
มาจัดทำแผนพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำป 2564 จำนวน 13
พัฒนาบุคลากร ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการดานการ
บริหารความเสี่ยงฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 มี.คง 64
หลักสูตร
- เนือ่ งสถานการณการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการ
ทบทวนแผน
จัดตั้งศูนยบริหารจัดการ เนื่องจากโครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนยการบริหารจัดการองคความรูและ
องคความรูดานการ
ฐานขอมูล (Km Center) ไมไดอยูในแผนการปฏิบัติงาน ประจำป 2564
จัดการสวนสัตว 1 ศูนย ของ สบจ. แตมีโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลพัฒนาระบบฐานขอมูล
ความรูอ งคกร (KM WEB) ซึ่งอยูร ะหวางทดลองการใชงาน

สบท.

สบจ.

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย

กลยุทธที่ 5.5
สรางความพรอมในการ
บริหารจัดการองคกร
ดวยรูปแบบใหมตาม
สคร. (Enablers)

ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามเกณฑ
การประเมินใหม
Enablers และคาเฉลีย่
คะแนนประเมินผลการ
ดำเนินงาน ระดับ 4
คะแนน

ผลการดำเนินงาน
รวมคะแนน core Business Enablers 8 = 1.2630 คะแนน
-การกำกับดูแลที่ดีและะการนำองคกร = 1.8000 คะแนน
-การวางแผนเชิงกลยุทธ = 1.0000 คะแนน
-การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน = 1.0000 คะแนน
-การมุงเนนผูมสี วนไดสว นเสียและลูกคา = 1.0000 คะแนน
-การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล = 1.7039 คะแนน
-การบริหารทุนมนุษย = 1.0000 คะแนน
-การจัดการความรูแ ละนวัตกรรม = 1.0000 คะแนน
-การตรวจสอบภายใน = 1.6000 คะแนน

ปญหา/อุปสรรค

แนวทางแกไข

หนวยงานรับผิดชอบ

- การแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

- ดำเนินการตาม
มาตรการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอยาง
เครงครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่สนับสนุน
การดำเนินงาน

สบก./สยผ./สพธ./สสส./
สบท./สบจ./สตส.

