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รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ณ เดือนกันยายน 2564
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
บริหารจัดการ
อนุรักษ์วิจัย สัตว์
ทั้งในถิ่นและนอก
ถิ่นอาศัย

เพื่อขยายโอกาส
การอนุรักษ์ วิจยั
สัตว์ทั้งในถิ่นและ
นอกถิ่นอาศัย

ตัวชี้วดั /
ผลการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 1.1 ฐานข้อมูลสัตว์ทุก - ได้นาระบบ species 360 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสัตว์ใน
พัฒนาระบบ สวนสัตว์อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล มาใช้ในการบันทึกข้อมูลสัตว์โดยได้
ฐานข้อมูลสัตว์ รูปแบบดิจิทัล
ดาเนินการได้ครบในทุกสวนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
และประเภท ร้อยละ 100
100
ของสัตว์ ใน
สวนสัตว์
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1.2
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการวิจยั
และนวัตกรรม
ด้านสัตว์

สามารถ
ดาเนินการ
ผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมได้ 5
เรื่อง/ปี

- นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม SEAZA
Conference 2020 จานวน 4 เรื่อง และ
ดาเนินการผลิตงานวิจยั และนวัตกรรมได้ 5 เรื่อง
ดังนี้
1) การพัฒนาแผ่นทดสอบฮอร์โมนแอนตี้มลู เลอ
เรียนเพื่อประเมิน ศักยภาพรังไข่ในสัตว์ป่า
ตระกูลแมว
2) การประมาณค่าขนาดตัวและน้าหนักช้างเอเชีย
ด้วยวิธีประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
3) การเก็บน้าเชื้อ น้าเชื้อแช่แข็ง ฮอร์โมนทาง
ระบบสืบพันธุ์ และการเหนี่ยวนาการเป็นสัด

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1. มีการปรับปรุงข้อมูล

- ดาเนินการตาม

ในระบบฐานข้อมูล
Species360 ทาได้
เฉพาะ record
keeper ของแต่ละ
สวนสัตว์
2. การรายงานจานวน
สัตว์หลายช่องทาง
หลายระบบ ทาให้
ยอดสัตว์มีความ
คลาดเคลื่อน
เนื่องจากเวลาในการ
ปรับปรุงข้อมูลไม่
สัมพันธ์กัน

มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมาตรการของ ทส.
และกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- ทาความเข้าใจกับ
ผู้ปฏิบัติงาน ถึง
แนวทาง ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ปรับแผนการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานได้จริง

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) ทาให้การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย




ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สอว. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง /
1 โครงการ

สอว. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง /
1 โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 1.3 รักษามาตรฐาน
จัดทาระบบ
การจัดการสวน
การจัดการ
สัตว์ WAZA
สวัสดิภาพสัตว์
และความ
ปลอดภัย
สิ่งอานวยความ
สะดวกบริเวณ
ส่วนจัดแสดง
ได้รับการ
ปรับปรุงรองรับ
ความปลอดภัย 8
ชิ้นงาน

กลยุทธ์ที่ 1.4
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
การอนุรักษ์
สัตว์ทั้งในถิ่น
และนอก

จานวนสัตว์ที่
ขยายพันธุ์ในถิ่น
และนอก
ถิ่นอาศัย 36
ชนิด

เพื่อการเก็บรักษาพันธุกรรมของสมเสร็จมลายู
ในกรงเลี้ยง
4) การอนุรักษ์เสือปลา (Prionailurus
viverrinus) ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทางด้านการสืบพันธุ์
5) ความหลากหลายและความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของสมเสร็จมลายูในประเทศไทย
มีการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ไปแล้ว 6 สวนสัตว์
อยู่ในขั้นตอนการสรุปผลการประเมินผลการตรวจ

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) ทาให้มี
อุปสรรคในการเดินทาง
ตรวจประเมินสวัสดิภาพ
สัตว์ของคณะกรรมการฯ
จาก WAZA/SEAZA

มีการจัดทาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณส่วนจัด
แสดงได้รับการปรับปรุงรองรับความปลอดภัย ภายใน
สวนสัตว์ 6 แห่งประกอบด้วย
1) ห้องสุขา รองรับผู้ทุพพลภาพ และคนทัง้ มวล
2) ทางลาดบริเวณส่วนจัดแสดง
3) ป้ายอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสาหรับ
ผู้พิการ และป้ายอักษรเบลล์
4) ราวกันตก หรือผนังกันตก บริเวณส่วนจัดแสดง
5) ที่นั่งสาหรับผู้พิการ หรือพื้นที่สาหรับจอด
รถเข็นผู้พิการ
6) พื้นผิวต่างสัมผัสสาหรับคนพิการทางการ
มองเห็น
7) พัฒนาป้ายให้ความรู้และการสื่อความหมาย
หน้าส่วนแสดงสัตว์
8) มีการดาเนินการปรับปรุงอาคารและส่วนแสดง
สัตว์ เพื่อให้เกิดความปลดภัย
- มีสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์
สัตว์ป่าที่เพาะขยายพันธุ์
ได้ในบางชนิดมีจานวน
และขยายพันธุ์ จานวน 41 ชนิด
ประชากรมากเกินความ
ต้องการ

ปรับแผนการดาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานได้จริง

จัดทาแผนประชากรสัตว์
วางแผนการจัดการให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของสวนสัตว์



สอว. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง /
1 โครงการ



สอว. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง /
1 โครงการ



สอว. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง /
1 โครงการ
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ถิ่นอาศัย
กลยุทธ์ที่ 1.5
เครือข่าย
พันธมิตรทาง
วิชาการ

ดาเนินการขยาย
เครือข่าย
พันธมิตรด้าน
วิชาการ ** ระดับ
5

มีการดาเนินงานอยู่ใน **ระดับ 5
มีการดาเนินงานจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะสัตวแพทยศาสตร์)
กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สานักอนุรักษ์
และวิจยั )
- กิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลง
1) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯได้ส่งหนังสือ
เชิญนักวิจัย/นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญ
มาร่วมดาเนินงานโครงการวิจยั ร่วมกัน
2) ดาเนินงานโครงการวิจัยร่วมกันตามแผนการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยฯประจาปี
- ประชุมการดาเนินงานและติดตามผลงานของ
โครงการวิจัยฯประจาปี

ปรับแผนการดาเนินงาน
ในปีต่อไปเพื่อรองรับการ
แพร่ระบาดของโรค



สอว. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง /
1 โครงการ
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนา
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อมสวน
สัตว์สู่การอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้าง
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของ
สวนสัตว์ทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเที่ยวด้าน
สัตว์ของประเทศ
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.1
พัฒนา
กายภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
ภายใน
สวนสัตว์ทุก
แห่ง

ตัวชี้วดั /
ค่าเป้าหมาย
มีแผนแม่บทใน
การปรับปรุง
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 1
แห่ง

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

- อยู่ระหว่างการจัดจ้างทาระบบการจัดการสวนสัตว์
ขององค์การสวนสัตว์ฯ ประกอบด้วยฐานข้อมูล
สวนสัตว์แต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านข้อมูลทั่วไปของสวนสัตว์
2) ด้านการดูแลและสวัสดิภาพสัตว์
3) ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
4) ด้านธุรกิจและบริการ
5) ด้านการอนุรักษ์
6) ด้านการวิจัย
7) ด้านทรัพยากรบุคคล
8) ด้านการบริหารงบประมาณ
9) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- การจัดทาแผนแม่บทในการปรับปรุงกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมกาลังจะทาการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
งานวางผังและวางแผนพัฒนากายภาพของสวนสัตว์
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
- สวนสัตว์นครราชสีมา มีแผนในการปรับปรุง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม จานวน 3 โครงการ ตาม
แผนแม่บท ได้แก่
1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณ
ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ภายใน สวนสัตว์
นครราชสีมา
2) โครงการบารุงดูแล รักษาระบบน้าบาดาล
ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา
3) งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

แนวทางแก้ไข
- ดาเนินการตาม

มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมาตรการของ ทส.
และกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย


ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สยผ./สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง
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กลยุทธ์ที่ 2.2
สร้างสวนสัตว์
แห่งใหม่

สวนสัตว์แห่งใหม่
สามารถก่อสร้าง
ได้ตามแผนที่
กาหนด

การดาเนินงานโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
มีดังนี้
1. มีการจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และ
การจ้างที่ปรึกษาในการบริหารโครงการก่อสร้าง
สวนสัตว์แห่งใหม่ PMC 2
2. งานที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
2.1 งานปรับปรุงอาคารสานักงานสนาม
(ดาเนินการแล้วเสร็จ) มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิงาน
เรียบร้อยแล้ว
2.2 งานก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ และ
ตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือน
เพาะขยายพันธุ์ สาหรับปลูก ในพื้นที่
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
(ดาเนินการแล้วเสร็จ)
2.3 งานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบ
โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ได้
ผู้ประกอบการและลงนามเรียบร้อยแล้ว
สิ้นสุดสัญญา 17 กรกฎาคม 2564
(ระยะเวลา 180 วัน) งบประมาณ 8.66
ล้านบาท
3. ได้รับสนับสนุนจากจังหวัดปทุมธานี สร้างสะพาน
บริเวณทางเข้าพื้นที่สวนสัตว์
- งานจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่กาลัง
ดาเนินงานในงวดที่ 3 แบบร่างขั้นพัฒนา
ครอบคลุมรวมทุกสาขา รวมถึงและรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ



คสม.
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กลยุทธ์ที่ 2.3
พัฒนาสวน
สัตว์ให้เป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อน
ใจสาหรับคน
ไทย

กลยุทธ์ที่ 2.4
สร้างและ
พัฒนา
การเที่ยว
สวนสัตว์
ในรูปแบบใหม่

ความพึงพอใจ
1. สพธ. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ
สวนสัตว์ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง แบบออนไลน์
สวนสัตว์ ไม่ต่า
ซึ่งตอนนีอ้ ยู่ในระหว่างดาเนินการ กาหนดสิ้นสุด
กว่าร้อยละที่
โครงการวันที่ 30 กันยายน 2564
กาหนดไว้ ร้อยละ 2. สวนสัตว์แต่ละแห่งได้มีการดาเนินการสารวจความ
80
พึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92.08 (ค่าเฉลี่ย
6 สวนสัตว์) ดังนี้
- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สารวจความพึงพอใจ
นักท่องเที่ยว ผู้เข้ามาใช้บริการ เดือนตุลาคม มี
ความพึงพอใจร้อยละ 91.41
- สวนสัตว์เชียงใหม่ สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ จานวน 3 ไตรมาส มีคา่ เฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 85.58
- สวนสัตว์สงขลา สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ จานวน 2 ไตรมาส ค่าเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ 90.68 (ไตรมาส 3 ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เนื่องจากปิดการให้บริการสวนสัตว์สงขลา)
- สวนสัตว์อุบลราชธานี สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสวนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 100
- สวนสัตว์ขอนแก่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สวนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 99.49
- สวนสัตว์นครราชสีมา ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสวนสัตว์คิดเป็นร้อยละ 85.37
สร้างและ
มีการพัฒนาการเที่ยวสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ New
พัฒนาการเที่ยว Normal ทั้งในส่วนกลางและสวนสัตว์ทงั้ 6 แห่ง ได้แก่
สวนสัตว์ใน
1. การดาเนินการจาหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์
รูปแบบใหม่
ครอบคลุม 6 สวนสัตว์ ร่วมกับบริษัท อีเว้นท์ ป็อป
New Normal
จากัด โดยมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค. 31
6 แห่ง
ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีการสร้างและพัฒนาการ
เที่ยวสวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ New normal จานวน
8 กิจกรรม
3. สวนสัตว์เชียงใหม่ มีการสร้างและพัฒนาการเที่ยว
สวนสัตว์ในรูปแบบใหม่ New normal จานวน 6
กิจกรรม
4. สวนสัตว์สงขลา มีการสร้างและพัฒนาการเที่ยวสวน
สัตว์ในรูปแบบใหม่ New Normal จานวน 3



สพธ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง



สสส. / สงท. /
สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง
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กิจกรรม
5. สวนสัตว์ขอนแก่น มีแผนนานักเรียนเข้าเรียนรู้ใน
สวนสัตว์แบบ New Normal

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

8

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การพัฒนา
การศึกษาเรียนรู้
สัตว์ตลอดชีวิตใน
ทุกรูปแบบ

เป้าประสงค์
เพื่อสร้าง
ประสิทธิผลการ
เรียนรู้ด้านสัตว์
ให้กับประชาชน
และผู้เข้าชม
สวนสัตว์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1
พัฒนาองค์
ความรู้และ
กิจกรรมการ
เรียนรู้สัตว์ใน
สวนสัตว์อย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วดั /
ค่าเป้าหมาย
การจัดกิจกรรม
เรียนรู้และการ
จัดการความรู้ใน
รูปแบบใหม่
8 ครั้ง/ปี

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

การจัดกิจกรรมเรียนรู้และการจัดการความรู้ใน
- เนื่องจากการแพร่
รูปแบบใหม่ มากกว่า 8 ครั้ง/กิจกรรม
ระบาดของโรคติดเชื้อ
1. สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ดาเนินการโครงการ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ด้านการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVIDประสบการณ์ทางานและจัดเก็บองค์ความรู้จาก
19) ส่งผลให้โรงเรียน
ผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
หรือหน่วยงานที่ได้
ดังนี้
ติดต่อสมัคร/ จอง
1.1 โครงการจัดเก็บความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ออนไลน์ อสส. (ZPOT Share To Learn
ขอยกเลิกการเข้าร่วม
Online) จานวน 3 ครั้ง ในวันที่ 11, 17 และ
กิจกรรมฯ ดังกล่าว
23 กุมภาพันธ์ 2564 จากนายสุเมธ
เป็นจานวนมาก
กมลนรนาถ รองผู้อานวยการองค์การ
- การดาเนินงานไม่
สวนสัตว์ จานวน 8 เรื่อง
เป็นไปตามแผนที่วาง
1.2 โครงการถ่ายทอดความรู้จากพนักงานเลี้ยง
ไว้
สัตว์ Share to Learn : Zoo Keeper” ใน - การเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ใน
หัวข้อในการฝึกบังคับ
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564
สัตว์ไม่สามารถเรียน
จานวน 7 ครั้ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยง
ภาคปฏิบัติได้
สัตว์ จานวน 21 คน ความรู้ 21 เรื่อง
เนื่องจากมีมาตรการ
1.3 โครงการประกวดการจัดการความรูแ้ ละ
โควิด 19 ไม่ให้มีการ
นวัตกรรม อสส. ZPOT KM & IM DAY
สัมผัสสัตว์เพื่อ
2021 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน
ป้องกันการแพร่
2564 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจานวนจาก
ระบาดจากคนสู่สัตว์
สวนสัตว์/โครงการคชอาณาจักร 17 เรือ่ ง
(มีพิธีประกาศผลออนไลน์ในวันที่ 3 กันยายน
2564)
2. สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า/
วันฮิปโปโปเตมัสโลก/วันช้างไทย / กิจกรรมวันเต่า
โลก / กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก /กิจกรรมวันเสือ
โลก แบบ Live สด ผ่าน Facebook
3. สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดการการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการดูแลสัตว์สวยงามร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายวิชาการ
จัดการสัตว์สวยงาม ให้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

แนวทางแก้ไข
- ดาเนินการตาม

มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมาตรการของ ทส.
และกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อาทิ จดหมาย
ข่าว Online learning
กิจกรรมสัตว์น่ารู้ Zoo
น่ารัก เป็นต้น
- เรียนรู้ Online

เป็นไปตาม
เป้าหมาย


ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบจ. / สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง

Learning
- เป็นการถ่ายทอดผ่าน

หลักทฤษฏี และการ
สาธิตวิธีการฝึกบังคับ
สัตว์ผ่านคลิปวีดีโอ
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4.
5.
6.

7.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จานวน 33 คน
ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2564
ประจาปี 2564
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดาเนินการ จานวน 4
กิจกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่ ดาเนินการ จานวน 3 กิจกรรม
สวนสัตว์สงขลา ดาเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้และ
การจัดการความรู้ (จานวน 37 ครั้ง)
- กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Education Online
Learning ตามแผนการจัดกิจกรรมแผนงานนา
นักเรียน ปี 2564 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 11,986 คน (37 ครั้ง/ปี)
สวนสัตว์นครราชสีมา ดาเนินการจัดกิจกรรม 2
โครงการ
- โครงการพัฒนากิจกรรมทางการศึกษา โดยจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูและจัดทา
แผนการเรียนรู้ในสวนสัตว์ (Teacher
Workshop)
- โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ฝ่ายการศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3.2
พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้สัตว์
ด้วยสื่อดิจิทัล

จานวน
สื่อการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 9 สื่อ

ดาเนินการได้ มากกว่า 9 สื่อ ได้แก่
1. สวนสัตว์ขอนแก่น จัดทา VDO สัตว์ปา่ 20 ชนิด 4
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ ลาวและภาษามือ
2. สวนสัตว์นครราชสีมา จัดทาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เรื่อง แมวน้า
3. สวนสัตว์อุบลราชธานี มีการดาเนินการ
- พัฒนาป้ายให้ความรู้และการสื่อความหมาย
สวนสัตว์อุบลราชธานี ที่ส่วนแสดงสวนนก และ
อุรังอุตังบอร์เนียว จานวน 13 รายการ
- มีการถ่ายทอดสดการเรียนออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง YouTube ชื่อช่องสัตว์โลกน่ารู้
4. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่ได้รับการพัฒนาด้วย
เทคโนโลยี จานวน 4 สื่อ
5. สวนสัตว์เชียงใหม่ ดาเนินการ
- การจัดทา คลิปให้ความรู้เรื่องสัตว์ ผ่านรายการ
Chiangmai Zoo Educator Online จานวน
11 ep. เผยแพร่ทางช่องยูทูบ
- การพัฒนาป้ายให้ความรู้และการสื่อ
ความหมาย หน้าส่วนแสดงสัตว์ จานวน 16
รายการ
- ได้มีการถ่ายทอดสดการเรียนออนไลน์ผา่ น
ระบบ Zoom, Google meet, VROOM
6. สวนสัตว์สงขลา มีจานวนสื่อการศึกษาทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาด้วยเทคโนโลยี คือ สื่อออนไลน์ Facebook
สวนสัตว์สงขลา ให้ความรู้และแจ้งกิจกรรมข่าวสาร
การเรียนรู้แบบ Online Learning
7. โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ดาเนินการ
- จัดทาสื่อออนไลน์ แบ่ งเป็ นช่วงชั้น ๕ ช่วงชั้น
ดังนี้
1. เรื่องช้าง อ.1 - อ.3
2. เรื่องการทากระดาษจากมูลช้าง ป.1 ป.3
3. เรื่องการทากระถางจากมูลช้างเรื่อง
ป.4 – ป.6

- การจัดทาสื่อมีความ - ผู้รับจ้างมีการวางแผน
เฉพาะซึ่งต้องใช้เวลา
ผลิตตามความ
และรายละเอียด
เหมาะสมเพื่อให้แล้ว
บางอย่างที่ต้อง
เสร็จภายในเดือน
ปราณีตและถูกต้อง
กันยายน 2564 และ
สวยงามมีอัตลักษณ์
ติดตามสภาพอากาศ
เฉพาะตามชนิดสัตว์
ประจาวันเพือ่ วาง
อาจเกิดความล่าช้าใน
แผนการทางาน
การจัดทาและสภาพ - อยู่ในระหว่างการ
อากาศฝนตกทาให้ไม่
ดาเนินการชื้อ Sim
สามารถจัดทางาน
อินเตอร์เน็ต
บางรายการได้
- มีการยืนยันการ
- ความไม่เสถียรของ
ออกอากาศก่อนการ
จัดการเรียนการสอน
ระบบสัญญาอินเตอร์
- ไม่ได้รับการโต้ตอบ
กลับทางโรงเรียน
ปลายทางเท่าที่ควร
- การอนุมัติงบที่ล่าช้า
ทาให้ดาเนินการไม่
เป็นไปตามแผนงาน
เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินงาน



สสส. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง
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4. ประเพณีวัฒนธรรมชาวกวย ม.1- ม.3
5. เรื่องวิวัฒนาการของช้าง ม.4 - ม.6
- จัดทาสื่อออนไลน์เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ
เป็นประจา จัดทาสื่อออนไลน์เผยแพร่ทาง
ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นประจา
8. สถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (สบจ.)
- การจัดทาสื่อออนไลน์ เรื่อง วิธีปฐมพยาบาล
เมื่อถูกงูฉก
- การจัดทาสื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง Alien
Species การรุกรานของชนิดพันธุ์ตา่ งถิน่ ใน
บ้าน ผ่านช่องทาง Youtube channel Zoo
Ru และช่องทาง Facebook สถาบันบริหาร
จัดการสวนสัตว์
- การจัดทาสื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง Alien
Species เต่าดึกดพชาบรรพ์ที่ยังมีชีวิต ผ่าน
ช่องทาง Youtube channel Zoo Ru และ
ช่องทาง Facebook สถาบันบริหารจัดการ
สวนสัตว์
- การจัดทาสื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง Alien
Specie ปลาดูดกระจก เอเลื่ยนรุกรานน่านน้า!
ผ่านช่องทาง Youtube channel Zoo Ru
และช่องทาง Facebook สถาบันบริหารจัดการ
สวนสัตว์
- การจัดทาสื่อเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง Alien
Species กิ้งก่า of the Caribbean ผ่าน
ช่องทาง Youtube channel Zoo Ru และ
ช่องทาง Facebook สถาบันบริหารจัดการ
สวนสัตว์
9. สวนสัตว์นครราชสีมา มีการดาเนินการ
- โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน (มีแผนดาเนินการในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ มีการติดต่อประสานงาน
อย่างต่อเนื่อง สาหรับการจัดทาสื่อนวัตกรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจัดแสดงภายใน
อาคารสวนสัตว์ศึกษาและนันทนาการ)
- โครงการจัดทาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ดาเนินการตามแผน จานวน ๔ ครั้ง เผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
กลยุทธ์ที่ 3.3 ผู้มามาใช้บริการ - มีนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง แบบออน - เนื่องจากการแพร่
- ดาเนินการตาม
ให้บริการ
องค์ความรู้ด้าน
ระบาดของโรคติดเชื้อ
มาตรการเฝ้าระวังและ
ไซต์และออนไลน์ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 –
นักเรียน
สัตว์ และ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
กันยายน 2564 แบบออนไซต์ จานวน 339,594
เยาวชน
ธรรมชาติ ไม่น้อย
ใหม่
๒๐๑๙
(COVIDโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
คน และแบบออนไลน์ จานวน 167,620 คน รวม
นักท่องเที่ยว กว่าจานวนที่
19)
ส่
ง
ผลให้
โ
รงเรี
ย
น
๒๐๑๙ (COVID-19)
507,214 คน
ผู้สูงวัยและ
กาหนดไว้
หรือหน่วยงานที่ได้
ตามมาตรการของ ทส.
ผู้ด้อยโอกาส 700,000 คน
ติดต่อสมัคร/ จอง
และกรมควบคุมโรค
ด้านการเรียนรู้
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ
อย่างเคร่งครัด
และการ
ขอยกเลิกการเข้าร่วม - ปรับรูปแบบการ
อนุรักษ์สัตว์
กิจกรรมฯ ดังกล่าว
ดาเนินงานโดยอาศัย
ด้วย
เป็นจานวนมาก
เครื่องมือกลไกที่
สวนสัตว์
- การดาเนินงานไม่
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้



สบจ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง
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กลยุทธ์ที่ 3.4
สร้าง
ประสิทธิผล
การเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน
แหล่งเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3.5
สร้างความ
ตระหนัก และ
แรงบันดาลใจ
เพื่อให้ เกิด
การมีส่วนร่วม
ในด้านการ
อนุรักษ์สัตว์สู่
สังคมไทย

- การประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าชมสวนสัตว์
ร้อยละของ
นักเรียนที่การ
ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบทดสอบ
ประเมินผลการ
ร้อยละ 99.69
เรียนรู้จากการ
เข้าชมสวนสัตว์
ของนักเรียนไม่ต่า
กว่าร้อยละที่
กาหนดไว้ร้อยละ
95
- จานวนกิจกรรม ดาเนินการได้ มากกว่า 7 กิจกรรม ได้แก่
ที่รณรงคสงเสริม 1. สวนสัตว์นครราชสีมา
ใหประชาชน
1) การรับอาสาสมัคร Zoo Volunteer เพือ่ ช่วย
เที่ยวชมสวนสัตว
ในการรณรงค์ให้ประชาชนมาเที่ยวชมสวนสัตว์
7 กิจกรรม
2) การให้การศึกษากับงานนาสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ
(นกกระเรียนพันธุ์ไทย) แก่ผู้มาเที่ยวชมและผู้ที่
สนใจ
3) สวนสัตว์นครราชสีมา ดาเนินการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญด้านธรรมชาติสัตว์ปา่ และสิ่งแวดล้อม
จานวน 5 กิจกรรม โดยจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง
สื่อออนไลน์
2. สวนสัตว์เชียงใหม่ กิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อการ
อนุรักษ์ จานวน 11 ค่าย 9 โรงเรียน
3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีกจิ กรรมส่งเสริมให้
ประชาชนเที่ยวชมสวนสัตว์ จานวน 8 กิจกรรม
รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเที่ยวชมสวนสัตว์
ออนไลน์
รายการ Zoo to home come back
รายการ Zoo to you exclusive
และกิจกรรมสนับสนุนคนไทยฉีดวัคซีน ส่งเสริมการ
เที่ยวชมสวนสัตว์
4. สวนสัตว์สงขลา มีกจิ กรรมส่งเสริมให้ประชาชนเที่ยว
ชมสวนสัตว์ คือ
1. กิจกรรมเที่ยวสวนสัตว์ออนไลน์
- รายการ Songkhla Zoo Survey
2. กิจกรรมสนับสนุนฉีดแล้วมาสนุกกัน
5. สวนสัตว์ขอนแก่น นาเสนอข่าวสารและกิจกรรมใน
รูปแบบ Live สด ผ่าน Facebook ของสวนสัตว์

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19) ทา
ให้ไม่สามารถจัด กิจกรรม
ตามแผนงานได้

งานนาสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ
(นกกระเรียนพันธุ์ไทย)
ไม่เป็นไปตามแผน (มีแผน
ดาเนินการในไตรมาสที่
๓/๒๕๖๔ เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔)
เลื่อนการจัดกิจกรรมไม่มี
กาหนด



สบจ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง



สบจ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง
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- จานวน
โครงการจัด
กิจกรรมสวนสัตว์
สูชุมชน 8
โครงการ

ประจาสัปดาห์ กับรายการ “เทีย่ วทิพย์ชมสวนสัตว์”
บนสวนแห่งการผจญภัยในดินแดนแห่งความสุข
และดาเนินการประชาสัมพันธ์สอื่ ออฟไลน์ (offline)
และออนไลน์ (online)
6. โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ มีการดาเนินการ
จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ชา้ งไทย วิถีชีวิตชาวกูย
1. กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach
Program) โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมืน่ แผ้ว
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
(สนม.)
2. จัดทาโครงการ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา Zoo
outreach Program ณ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
หนองตะนา (สขก.)
3. กิจกรรมสวนสัตว์สัญจรรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรม
แกรม ZOOM (Zoo On The Go) โรงเรียนวัดไผ่
งาม จ.ปราจีนบุรี จานวน 20 คน วันที่ 15 ก.ค.64
(สบจ.)
4. โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพรฯ โดย
อสส. เข้าร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติฯ
วันที่ 10 พ.ย. 63/18 พ.ย. 63/23 มี.ค.64 โดยเข้า
ร่วมเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนและครู รวมทั้งหมด
959 คน (สบจ.)
5. จัดกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจาปี
2563 ณ อาคารสืบ นาคะเสถียร และอาคาร
อเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช วันที่ 25 ธ.ค.63
6. กิจกรรมค่ายเยาวชนพญาแร้งคืนถิ่น วันที่ 17-19
ธ.ค.63 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.
อุทัยธานี
7. สวนสัตว์อุบลราชธานี ดาเนินการ ในวันที่ 16 ก.ย.
64
8. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีแผนทีจ่ ะดาเนินการในวันที่
23 ก.ย. 64
9. สวนสัตว์เชียงใหม่ มีแผนที่จะดาเนินการ ในวันที่ 2729 ก.ย. 64

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว,
สวนสัตว์เชียงใหม่ (มี
แผนงานโครงการ/
กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน
ที่จะดาเนินการในเดือน
กันยายน 2564)



สบจ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

15

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การสร้างโอกาสใน
การหารายได้และ
เครือข่ายพันธมิตร
สู่การเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อเพิ่มรายได้ทาง
ธุรกิจและสร้าง
ความแข็งแกร่งกับ
พันธมิตรสู่การ
เติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4.1
สร้างอัต
ลักษณ์ของ
สวนสัตว์ Zoo
Branding

กลยุทธ์ที่ 4.2
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการ
และเครือข่าย
พันธมิตร

ตัวชี้วดั /
ค่าเป้าหมาย
การทบทวน
อัตลักษณ์ของ
สวนสัตว์ ทั้ง 6
แห่ง ** ระดับ 5

ฐานข้อมูลลูกค้า
และเครือข่าย
พันธมิตรทุก
สวนสัตว์อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล
100%

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

มีการดาเนินงานใน ** ระดับ 5
1. จัดทาแผนความสาคัญการสร้างอัตลักษณ์ของ อสส.
2. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนความสาคัญการสร้างอัตลักษณ์ ประจาปี 2564
ได้ร้อยละ 100 ของแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมที่
กาหนด
3. จัดสัมมนาโครงการ “การสร้างอัตลักษณ์ของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2564 สานักงานองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย และได้ดาเนินการผ่านระบบ
Application Zoom
4. สวนสัตว์นครราชสีมา จัดทาโครงการ RE Branding
ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การสวนสัตว์ให้โดดเด่น
สวนสัตว์ขอนแก่น ดาเนินการทบทวนแผน
ความสาคัญการสร้างอัตลักษณ์ขององค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทยในไตรมาส 1 ประจาปีบัญชี พ.ศ.
2563-2567
- มีการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในระบบจาหน่ายบัตร
ออนไลน์จากการจาหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์
ครอบคลุม 6 สวนสัตว์
- มีการจัดสัมมนา ERP กับการเปลีย่ นแปลงองค์กรใน
ยุคดิจิทัล 4.0 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของ
อสส. ให้ทราบถึงประโยชน์ของการนาระบบ ERP
มาปรับใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ฐานข้อมูล
สาคัญ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลที่สาคัญ เพื่อเป็น Big Data ในอนาคต
ต่อไป

- เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)
รอบที่ 2 และ 3

- ดาเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอย่าง
เคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการดาเนินงาน

มีการปรับเปลี่ยนแผนเพือ่
ดาเนินการในปี 65

เป็นไปตาม
เป้าหมาย


ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพธ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง



สพธ. / สสส. /
สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง
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กลยุทธ์ที่ 4.3
สร้าง
มูลค่าเพิ่มใน
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

จานวนทรัพย์สิน
และ
สิทธิประโยชน์ที่
สามารถสร้าง
รายได้ 1
ประเภท

กลยุทธ์ที่ 4.4
ส่งเสริมการ
ขายด้วยการ
พัฒนาสินค้า
และบริการ
รูปแบบใหม่

จานวนสินค้า/
บริการรูปแบบ
ใหม่ 1 ชนิด

กลยุทธ์ที่ 4.5
พัฒนาระบบ
การจาหน่าย
E-ticket และ
ระบบตั๋ว
ออนไลน์

ความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
E-Ticket**
ระดับ 5

1. พัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center)

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ดาเนินการแล้วเสร็จ) ของโรคติดเชื้อไวรัส
2. อาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center)
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา (ดาเนินการแล้วเสร็จ) ๒๐๑๙ (COVID-19)
3. ค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา (ดาเนินการแล้วเสร็จ)
โครงการที่ได้มีการ
4. ส่วนจัดแสดงช้างไทยและทุ่งวัวแดง ภายในสวนสัตว์ ดาเนินการแล้วเสร็จและ
ขอนแก่น (ดาเนินการแล้วเสร็จ)
ที่อยู่ระหว่างการดาเนิน
5. ส่วนแสดงทุ่งแสนกวาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการ ยังไม่สามารถ
(ดาเนินการแล้วเสร็จ)
นามาวิเคราะห์โครงการ
6. ค่ายเรียนรู้ส่วนการศึกษา ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ติดตามโครงการบริหาร
(ดาเนินการแล้วเสร็จ)
จัดการเพื่อสร้างมูลค่า
7. ศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์ ทางเศรษฐศาสตร์ EVM
เชียงใหม่ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
ได้ เนื่องจากยังไม่เปิด
8. ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัสและส่วนแสดงจระเข้
ให้บริการ
ภายในสวนสัตว์ อุบลราชธานี (อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง)
1) สินค้าที่ระลึกภายใต้อัตลักษณ์สวนสัตว์ขอนแก่น
เสื้อ, แมส, แก้วเยติ, กระเป๋าแก้วเยติ, กระเป๋าผ้า
จาหน่ายผ่าน ช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์
2) จาหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้อัตลักษณ์สวนสัตว์
เชียงใหม่ เสื้อ, หมวก, แก้วเยติ, ผลิตภัณฑ์จากมูล
หมีแพนด้า ผ่านช่องทางออนไลน์ Live สด
Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่
3) โครงการจัดทาของที่ระลึก จัดหารายได้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์
มีการดาเนินงานอยู่ใน **ระดับ 5
- มีการจัดทาระบบจาหน่ายบัตรที่สามารถรองรับการ
จาหน่ายบัตรแบบเหมารวม (Package) ผ่านระบบ
e-Ticket
- สร้างพันธมิตรกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในการนา
บัตรออนไลน์ไปจาหน่ายบนแอพพลิเคชั่น SCB
Easy แล้ว
- ทุกสวนสัตว์ สามารถรองรับการชาระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ QR Payment ที่หน้าสวนสัตว์ได้
และการจาหน่ายบัตรออนไลน์ก็รองรับบัตรเครดิต
หรือการโอนผ่าน Net Banking ได้



ดาเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

สพธ. / สสส. /
สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง



สพธ. /สวนสัตว์
ทั้ง 6 แห่ง



สพธ. / สสส. /
สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง
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กลยุทธ์ที่ 4.6
เพิ่มช่อง
ทางการหา
รายได้ใหม่ ๆ

จานวนกิจกรรม/
ช่องทางในการ
รายได้ 6
กิจกรรม

- มีการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าในระบบจาหน่ายบัตร
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทาแบบ
สารวจฐานข้อมูลลูกค้าและความพึงพอใจสาหรับ
ระบบ E-Ticket ออนไลน์
1. จาหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ อสส. (อสส. / สขข. / สนม.
/ สสร. / สชม.)
2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีกจิ กรรมช่องทางการหา
รายได้
1) กิจกรรม Amazing Africa
2) กิจกรรม Amazonia The Lost world
3) กิจกรรม Wonderful rain forest
4) กิจกรรมเที่ยวชมสวนสัตว์ออนไลน์
5) กิจกรรม Feeding online ให้อาหารสัตว์
ออนไลน์
6) โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า
7) กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวสาหรับ
พื้นที่ โปรใจดีให้ชาวชลบุรีสู้ภยั โควิด
8) กิจกรรมสนับสนุนคนไทยฉีดวัคซีนส่งเสริม
การเที่ยวชมสวนสัตว์
9) โครงการสัตว์ปลอดภัยลดสัมผัสอย่างไรไร้
โควิด
3. สวนสัตว์เชียงใหม่
1) กิจกรรมทัวร์หลังบ้าน
1.1 กิจกรรมห้องครัวสวนสัตว์ สาธิตการทา
ขนมปังไผ่
1.2 กิจกรรมพี่เลี้ยงนกเพนกวินฝึกหัด
2) กิจกรรมเที่ยวชมสวนสัตว์
2.1 โครงการส่วนจัดแสดงนักล่า
3) กิจกรรมที่พัก/zoo camp
3.1 กิจกรรม zoo camp
4) กิจกรรม ของที่ระลึก (souvenir)
4.1 จาหน่ายสินค้าของที่ระลึกอัตลักษณ์
5) กิจกรรมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์/ผลิตผล
จากสัตว์
6) โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่
Adoption An Animal



สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง
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4.

5.

6.

7.

8.

7) โครงการบริการรับเหมาดูแลสวนนอกพืน้ ที่
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
1) กิจกรรมจัดงานเทศกาล จานวน 3
กิจกรรม
2) กิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 16
ม.ค. 64
สวนสัตว์สงขลา มีการจัดทากิจกรรม/ช่องทางการ
หารายได้ คือ
1) โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า
2) กิจกรรมสนับสนุนฉีดแล้วมาสนุกกัน
3) กิจกรรมส่งเสริมการเที่ยวชมสวนสัตว์
โปรโมชั่น
4) สมาชิกรายปีบัตรสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย
สวนสัตว์อุบลราชธานี
1) จัดกิจกรรมสงกรานต์อุ่นใจ
2) กิจกรรมวันแรงงาน มอบโปรโมชั่นส่วนลด
30 % บัตรผ่านประตูสวนสัตว์
อุบลราชธานี สาหรับผูถ้ ือบัตรพนักงาน
บริษัทและบัตรรัฐวิสาหกิจ (แสดงบัตร
ประจาตัวพนักงาน ณ จุดขายบัตรผ่าน)
3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
4) กิจกรรมเดือนแห่งความสุข
5) กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พัน
ปีหลวง
สวนสัตว์ขอนแก่น ดาเนินการ
1) กิจกรรมโครงการ Sky Walk Flora View
@ Khon Kaen Zoo
2) กิจกรรมโครงการ Back 2 Zoo
3) กิจกรรม Live สด ขายสินค้าออนไลน์
โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์
1) กิจกรรมการหารายได้จากสื่อออนไลน์ ใน
รูปแบบภาพถ่ายและวิดีโอ
2) จาหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์ ผ่านแอปไลน์พิล
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เคชั่น
3) กิจกรรมการท่องเที่ยว โครงการดินแดน
ต้องมนต์ วิถีคน วิถีช้าง ผ่าน Facebook
และ Youtube
4) กิจกรรม Elephant Photo Festival
5) กิจกรรมจัดทาของที่ระลึก โครงการคช
อาณาจักร ได้แก่ เสื้อ กระเป๋าผ้าพับได้
กระบอกน้า สเปรย์แอลกอฮอล์ และ
หน้ากากผ้าอยู่ระหว่างดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4.7 จัดทาแผนและ
จัดทาแผนและดาเนินการตามแผนฯ ค่าเฉลีย่ รวมทั้ง
บูรณาการ
ดาเนินการตาม
6 สวนสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 60.77
การตลาดและ แผนฯ ร้อยละ 90 - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ดาเนินงานส่งเสริมการตลาด
ประชาสัมพันธ์
และประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มรายได้ตามแผนงาน
เชิงรุก
คิดเป็น ร้อยละ 90
- สวนสัตว์สงขลา ดาเนินงานส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ เพิ่มรายได้ตามแผนได้ คิดเป็น
ร้อยละ 60
- สวนสัตว์นครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมการตลาด
ตามแผนคิดเป็น คิดเป็นร้อยละ 60
- สวนสัตว์ขอนแก่น ดาเนินงานส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ เพิ่มรายได้ คิดเป็นร้อยละ 50
- สวนสัตว์เชียงใหม่ ดาเนินงานการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 58.22
- สวนสัตว์อุบลราชธานี ดาเนินงานตาแผนการตลาด
คิดเป็นร้อยละ 46.4
กลยุทธ์ที่ 4.8 - การขยาย
มีการดาเนินการอยู่ใน **ระดับ 5
เพิ่มและ
เครือข่าย
1. การจัดหาผูป้ ระกอบการเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
บริหารจัดการ พันธมิตรด้าน
น้าอัดลมแบบไม่คืนขวด ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง
เครือข่าย
ธุรกิจ** ระดับ 5
ซึ่งได้ บริษัท ไทยน้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จากัด
พันธมิตรทาง
ระยะเวลา 3 ปี สัญญาเลขที่ 29/2564 เริ่ม
ธุรกิจ
ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2567 ค่าตอบแทนทั้งสิ้น 22,200,000.บาท
2. การจัดหาผูป้ ระกอบการเพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม ภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งซึ่งได้บริษัท
ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด ระยะเวลา 3 ปี
สัญญาเลขที่ 29/2564 เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3



- ดาเนินการตาม

มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมาตรการของ ทส.
และกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์จาก
ออฟไลน์ เป็นออนไลน์


สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง

สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง
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มิ.ย. 2564 ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2567 ค่าตอบแทน
ทั้งสิ้น 12,800,000.- บาท
3. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อหมีแพนด้า มียอดบริจาค
อยู่ที่ 2,522,431 บาท
- ความสาเร็จของ มีการดาเนินงานอยู่ใน **ระดับ 1
การมุ่งเน้นลูกค้า 1. ร่วมกันส่งเสริมการดาเนินงานด้านธุรกิจเกี่ยวกับ
และผู้มีส่วนได้
กิจการของ อสส. กับ กยท.
ส่วนเสีย **
2. สนับสนุนการจัดพื้นที่ของ อสส. ให้ กยท. จาหน่าย
ระดับ 5
ผลิตภัณฑ์ของ กยท.
3. จัดโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรูแ้ ละสร้างความตะ
หนักตามภารกิจของทั้ง 2 หน่วยงาน



สวนสัตว์ทั้ง 6
แห่ง
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ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการสู่องค์กรยุค
ใหม่

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 5.1
ปรับปรุง
โครงสร้าง
องค์กรและ
ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กร และ
ระเบียบ
ข้อบังคับให้
สอดคล้องกับ
พรฎ. ใหม่

ตัวชี้วดั /
ค่าเป้าหมาย
- การปรับปรุง
โครงสร้าง
องค์กรและ
ระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กร ร้อยละ
80

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/อุปสรรค

- การจัดจ้างที่ปรึกษาในการดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2564
และมีการส่งมอบงานงวดที่ 1,2 เรียบร้อยแล้ว
- อสส. ร่วมกับที่ปรึกษาฯ ได้จัดให้มีสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและรับฟังข้อเสนอแนะ โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
อังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมบางกอก
โอเอซิส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการ
สัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการ อสส.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ของ
องค์การสวนสัตว์ฯ รองผู้อานวยการองค์การสวน
สัตว์ ทั้ง 3 ท่าน และผู้อานวยการทุกสานัก สถาบัน
สวนสัตว์ โครงการ โดยผ่านการประชุม Zoom
- การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารและรับฟังข้อเสนอแนะ
โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และระบบ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์
องค์กร ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม
2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. -16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารสานักงานองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย ผ่าน Zoom ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ประกอบด้วย คณะกรรมการ อสส.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ของ
องค์การสวนสัตว์ฯ คณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ด้านการบริหารทุนมนุษย์ รองผู้อานวยการองค์การ
สวนสัตว์ ทั้ง 3 ท่าน และผู้อานวยการทุกสานัก
สถาบัน สวนสัตว์ โครงการ
- คณะกรรมการ อสส. ในคราวการประชุมครั้งที่
9/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบใน
หลักการ (ร่าง) โครงสร้างองค์กร แผนอัตรา กาลัง
(ร ะ ย ะ สั้น แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว ) Job
Descriptions , Job Family, Job
Specification ของแต่ละตาแหน่ง และผลการ

เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

แนวทางแก้ไข
- ดาเนินการตาม

เป็นไปตาม
เป้าหมาย


ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบท.

มาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามมาตรการของ ทส.
และกรมควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน
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-

-

- จานวนระเบียบ
ข้อบังคับที่ได้รับ
การปรับปรุง 1
เรื่อง

-

-

ประเมินค่างานใหม่ และให้ดาเนินการตามข้อสังเกต
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการบรรยาย
คุณลักษณะงาน ในการให้ความรู้เกีย่ วกับ Job
Description เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยผ่าน
ระบบ Zoom โดยมีผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง
จานวนทั้งสิ้น 247 คน เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าว
คณะที่ปรึกษาในการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและระบบทรัพยากรบุคคลฯ ได้ส่งมอบงาน
งวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ
รับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ คิดเป็นการ
ดาเนินงาน ร้อยละ 80
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้
พิจารณาแก้ไขปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคบ ของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของ
องค์การสวนสัตว์ฯ แล้วเสร็จ จานวน 7 เรื่อง

เนื่องจากระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายใน
ปัจจุบันได้เป็นปัญหามา
เป็นเวลายาวนาน จึง
จะต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบ ใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการ
พิจารณา

วางแผนงาน การแก้ไข
ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง และให้นา
ระเบียบ และข้อบังคับที่มี
ความจาเป็น เร่งด่วนมา
แก้ไขก่อน และมีแผน
รายงานอัตรา
ความก้าวหน้าของการ
แก้ไขระเบียบ และ
ข้อบังคับ
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กลยุทธ์ที่ 5.2 - การพัฒนา
พัฒนาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
บริหารจัดการ ** ระดับ 5
องค์กรด้วย
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลและ
ระบบ
ฐานข้อมูลและ
ความ
ปลอดภัยการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้เป็น
ปัจจุบัน

มีการดาเนินงานอยู่ใน **ระดับ 5
- ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
และระบบประชุมทางไกล (ISMS) สามารถรองรับ
การเก็บ LOG และมีระบบ Antivirus และ Firewall
ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์
จากมัลแวร์ได้ โดยเป็นไปตามข้อกฎหมายกาหนด ซึ่ง
ระบบงานภายใน อสส. มีการเชื่อมโยงป้องกัน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์กับระบบ ISMS ทั้งในระบบบัญชี
งบประมาณและจัดซื้อ (POZO System) ระบบ
ติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project
Tracking) ระบบจาหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Box
Office) โดยปัจจุบัน ได้มีการดาเนินงานในการดูแล
รักษาระบบต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ตาม
สัญญาเลขที่ 47/2564 แล้ว
- เนื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 จึงมีการทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2564 ขณะนี้ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจเพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบัติ
การอบรมสัมมนาโครงการการสื่อสารปัจจัยสาคัญ
ของความสาเร็จ โครงการฝึกอบรมการบริหาร
สัญญาตามแนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล IDP การประเมินสมรรถนะการสัมมนา
Change Management Model การสัมมนา EA
ฯลฯ โดยผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ผู้เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์
คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
อสส ผ่านระบบครั้งละ ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมโดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ครั้งละ 200-300 คน
- อสส. และสวนสัตว์ และ 1 โครงการ มีการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั โดยการ
นาระบบ Zoom Meeting มาใช้ในการประชุมต่างๆ
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กลยุทธ์ที่ 5.3
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร
ด้วยการ
บริหารทุน
มนุษย์และ
แผนสืบทอด
ตาแหน่ง

- ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (IT
Security) ความพึงพอใจของการบริการอยู่ในระดับ
ดีมาก คะแนนค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32 คะแนน คิเป็น
ร้อยละ 86.4
- ระบบการ
- มีระบบจาหน่ายบัตรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
บริหารจัดการ
zoothailand.org ที่ให้บริการครอบคลุมทั้ง 6 สวน
องค์กรที่ใช้ดิจิทัล
สัตว์ ซึ่งประชาชนสามารถซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์
และสามารถ
และจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
เชื่อมโยงกันได้ 3 - ระบบบัญชี งบประมาณและจัดซื้อ (POZO
ระบบ
System) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในและ
ครอบคลุมทุกสวนสัตว์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการ
สารวจความต้องการ (Requirement) เพื่อพัฒนา
ระบบ ERP อสส. ที่เชื่อมโยงระบบงานให้ครบถ้วน
มากยิ่งขึ้น
- มีการพัฒนาระบบรายงานจานวนประชากรสัตว์
และรายงานจานวนผู้เข้าชมสวนสัตว์แบบ Real
Time รายวัน ผ่านเว็บไซต์ zoothailand.org ซึ่ง
เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนทราบเพื่อ
ความโปร่งใส
ความสาเร็จของ มีการดาเนินงานอยู่ใน **ระดับ 4
- การนาผลการประเมินสมรรถนะ เพื่อหาช่องว่าง
การบริหารทุน
มนุษย์** ระดับ 5
สมรรถนะของพนักงาน มาจัดทาแผนพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2564 จานวน 13
พัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 มี.ค. 64 และ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2564 ขณะนี้ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจเพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบัติ
การอบรมสัมมนาโครงการการสื่อสารปัจจัยสาคัญ
ของความสาเร็จ โครงการฝึกอบรมการบริหารสัญญา
ตามแนวทางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โครงการจัดทา
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กลยุทธ์ที่ 5.4
ยกระดับการ
บริหารจัดการ
องค์กรอย่าง
โปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาล
ด้วยการ
จัดการองค์
ความรู้

จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการสวนสัตว์
1 ศูนย์

แผนพัฒนารายบุคคล IDP การประเมินสมรรถนะ
การสัมมนา Change Management Model การ
สัมมนา EA ฯลฯ โดยผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การ
สวนสัตว์ฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยมี
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผ่านระบบครั้งละ 200-300
คน
- มีแผนการสืบทอดตาแหน่ง อสส. ดาเนินการสรรหา
นักบริหารระดับ 9 อยู่ระหว่างดาเนินการสรรหา
ตามมติคณะกรรมการ
- องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 การสรรหาผูช้ ่วย
ผู้อานวยการฯ นักบริหารระดับ 8 อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
- คณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การบริหารกิจการทีด่ ี และ
การบริหารทุนมนุษย์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติ เห็นชอบ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ประจาปี
งบประมาณ 2565 และให้นาเสนอคณะกรรมการ
องค์การสวนสัตว์ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เดือนกันยายน 2564
เนื่องจากโครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การบริหาร
จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล (Km Center) ไม่ได้
อยู่ในแผนการปฏิบัติงาน ประจาปี 2564 ของ สบจ.
แต่มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความรู้องค์กร (KM WEB) ซึ่งอยู่ระหว่าง
ทดลองการใช้งาน
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กลยุทธ์ที่ 5.5
สร้างความ
พร้อมในการ
บริหารจัดการ
องค์กรด้วย
รูปแบบใหม่
ตาม สคร.
(Enablers)

ความสาเร็จของ
การดาเนินการ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินใหม่
Enablers และ
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน ระดับ
4 คะแนน

รวมคะแนน core Business Enablers 8 =
2.3772 คะแนน
-การกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร = 2.5000 คะแนน
-การวางแผนเชิงกลยุทธ์ = 2.0000 คะแนน
-การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน = 2.1000
คะแนน
-การมุ่งเน้นผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียและลูกค้า = 2.5000 คะแนน
-การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล = 2.0025 คะแนน
-การบริหารทุนมนุษย์ = 2.7000 คะแนน
-การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม = 2.4150 คะแนน
-การตรวจสอบภายใน = 2.8000 คะแนน

การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) รอบที่ 2
และ 3

ดาเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) ตาม
มาตรการของ ทส. และ
กรมควบคุมโรคอย่าง
เคร่งครัด
- ปรับรูปแบบการ
ดาเนินงานโดยอาศัย
เครื่องมือกลไกที่
สนับสนุนการดาเนินงาน



สบก./สยผ./
สพธ./สสส./
สบท./สบจ./
สตส.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

