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**************************************************************************** 
 

ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

ด าเนินการได้ จ านวน 1 ข้อ  
7 ก.พ. 2562 
ณ ส ำนักงำน

องค์กำรสวนสัตว์
(ชั่วครำว) 
กรุงเทพฯ 

1 ) ควำมร่ วมมื อในกำรดู แล  
เพำะและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำระหว่ำง 
อสส. และ อส.ที่ผ่ำนมำทั้ง 2 หน่วยงำน
ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันเป็นอย่ำงดี ซึ่ง อสส. 
ยินดีเข้ำไปให้กำรสนับสนุน ดูแล เพำะ
และขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำระหว่ำงคดี หรือ
สิ้นสุดคดี เพื่อให้สัตว์ป่ำรอดชีวิต และมี
สุขภำพดีขึ้น หรือเพื่อขยำยพันธุ์ต่อไป 
ดังเช่น กรณี สัตว์ป่ำ (ของกลำง) ค่ำงห้ำ
สี และค่ำงกระหม่อมขำว ที่ได้รับกำร
ดูแลอยู่ที่สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำจุฬำ
ภรณ์  จ.ศรีสะเกษ  อสส. จะให้ กำร
สนั บสนุ นและดู แลร่ วมกั บสถำนี 
เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 

1)  อสส. และ อส. ประสำนและ
สร้ำงควำมร่วมมือกันในกำรเข้ำไปดูแล
สัตว์ป่ ำระหว่ำงคดี  หรือสิ้ นสุดคดี 
เพื่อให้สัตว์ป่ำรอดชีวิตและมีสุขภำพดี
ขึ้น หรือเพื่อขยำยพันธุ์ต่อไป  ทั้งนี้ ให้
พิจำรณำด ำเนินกำรในกรณีที่ส ำคัญก่อน 
เช่น กรณีสัตว์ป่ำ (ของกลำง) ค่ำงห้ำสี 
และค่ำงกระหม่อมขำว ที่อยู่ในควำม
ดูแลของสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำจุฬำภรณ์ 
จ.ศรีสะเกษ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 ด าเนินการได ้
ฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์ ส านักอนุรักษ์และวิจัย 
ได้รับมอบหมำยให้เดินทำงไปตรวจรักษำ และให้
ค ำแนะน ำด้ ำนกำรจัดกำรในกำร เลี้ ย ง ค่ ำ ง
กระหม่อมขำว และค่ำงห้ำสี ที่ทำงกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชได้ท ำกำรตรวจยึด
ของกลำง และน ำมำเลี้ยงไว้ที่สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์
ป่ ำจุ ฬ ำภ รณ์  จ .ศ รีส ะ เกษ  ซึ่ งสั ต ว์ ได้ แสด ง 
อำกำรป่วย และเสียชีวิตในระยะเวลำไล่เลี่ยกัน
หลำยตัว เมื่อระหว่ำงวันที่  ๑๓-๑๔ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) รำยงำนกำรตรวจรักษำ และ
ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำรค่ำง
กระหม่อมขำว และ ค่ำงห้ำสี  
ณ สถำนี เพำะเลี้ ยงสั ตว์ป่ ำ 
จุ ฬ ำ ภ ร ณ์ จ .ศ รี ส ะ เก ษ  
จ ำนวน 1 ฉบับ 
( เอกสารแนบ 3 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 2 
อสส. 

(ประเภท 3) 



ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  4  ข้อ 
7 ก.พ. 2562 
ณ ส ำนักงำน

องค์กำรสวนสัตว์
(ชั่วครำว) 
กรุงเทพฯ 

1 ) ก ำรจั ดท ำ รำยล ะ เอี ย ด
โครงกำรก่อสร้ำงสวนสัตว์แห่งใหม่ 
จ.ปทุมธำนี อสส. อยู่ระหว่ำงจัดท ำ
รำยล ะ เอี ย ด โค รงก ำรก่ อ ส ร้ ำ ง 
สวน สั ต ว์ แ ห่ ง ให ม่  จ .ป ทุ ม ธ ำนี  
เพื่ อ เสนอมำยั งกระทรวงฯ และ
เนื่องจำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ต้อง
เสนอผ่ำนไปยังส ำนักงำนสภำพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
เพื่ อ ใ ห้ ค ว ำ ม เ ห็ น ก่ อ น เส น อ
คณ ะรัฐมนตรีพิ จำรณ ำให้ควำม
เห็นชอบต่อไป 

 

ให้ อสส. ด ำเนินกำร 
1) ศึกษำขั้นตอนกำรเสนอขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณโครงกำรก่อสร้ำง
สวนสัตว์แห่งใหม่ จ.ปทุมธำนี ให้ชัดเจน
และจัดเตรียมข้อมูลรำยละเอียดของ
แบบกำรก่อสร้ำงโครงกำรฯ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ รวมทั้ง ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
กำรเสนอขอรับกำรสนับสนนุงบประมำณ
อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ  เพื่อให้กำร
เสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 
และประสำน สป.ทส. (กยผ.)เพื่ อ
วำงแผนเตรียมกำรร่วมกันต่อไป 
 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
     ในครำวประชุมคณะกรรมกำร อสส.ครั้งที่ 
1/๒๕๖๒ วันอังคำรที่ 8 มกรำคม 2562ที่ประชุม
มีมติ ดังนี้ 
     1) อนุมัติในหลักกำร พิจำรณำแนวคิด และ
กรอบงบประมำณผังแม่บทเบื้องต้นสวนสัตว์แห่ง
ใหม่ 
     2) ให้บริษัทที่ปรึกษำฯ (PMC) ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไชรูปแบบกำรน ำเสนอให้เป็นไปตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และศึกษำ
รูปแบบ วิธีกำรโครงกำรน ำเสนอคณะรัฐมนตรีกำร
ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมำณโครงกำรฯ 
     3 )  น ำ เส น อ  Powerpoint Presentation  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรก่อสร้ำงสวนสัตว์ 
แห่งใหม่ และสถำนที่ท ำงำนองค์กำรสวนสัตว์  
คร้ังที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 16 มกรำคม 2562 
     4 ) ให้องค์กำรสวนสัตว์ฯ ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรองค์กำร 
สวนสัตว์ 
 

1) ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก รรม ก ำ รอ งค์ ก ำ ร 
สวนสัตว์  ครั้งที่  1/2562 
วำระที่ 3.2 หน้ำ 3-11 
( เอกสารแนบ 1 ) 

 
7 ก.พ. 2562 
ณ ส ำนักงำน

องค์กำรสวนสัตว์
(ชั่วครำว) 
กรุงเทพฯ 

 
 
 
 

2) กำรอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นที่
ป่ ำไม้ ของสวนสั ตว์ เปิ ด เขำเขี ยว  
จ.ชลบุรี กำรอนุญำตใช้ประโยชน์พื้นที่ฯ 
ดั งกล่ ำว ก ำลั งจะหมดอำยุ ใน ปี  
พ.ศ.2565 ซึ่งปัจจุบันที่ตั้งสวนสัตว์
เปิดเขำเขียวถูกประกำศเป็นพื้นที่เขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ (เขตรักษำพันธุ์สัตว์
ป่ำเขำเขียว เขำชมภู่) อยู่ในควำมดูแล
ของ อส. ซึ่ง อสส. ต้องด ำเนินกำรขอ

2) เร่งรัดด ำเนินกำรขอเพิกถอน
พื้นที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขียว เขำ
ชมภู่ ให้แล้วเสร็จก่อน ด ำเนินกำรขอ
อนุญำตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่ำไม้ เพื่อ
ประกอบกิจกำรสวนสัตว์เปิดเขำเขียวให้
ถูกต้องตำมระเบียบ และแล้วเสร็จก่อน
จะหมดอำยุกำรอนุญำตฯ ในปี พ.ศ.
2565  ทั้งนี้  ให้ประสำนหน่วยงำน 
อส. หรือ ปม. ในพื้นที่  เพื่อขอรับกำร
สนับสนุนนำยช่ ำงรั งวัดมำส ำรวจ

อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
   1) ส วน สั ต ว์ เปิ ด เข ำ เขี ย ว ได้ ด ำ เนิ น ก ำ ร
ประสำนงำนไปยังเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขียว 
เขำชมภู่  ในกำรขอควำมร่วมมื อส ำรวจ และ
ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ฯที่สวนสัตว์เปิดเขำเขียวได้
ขอใช้ประโยชน์ในกิจกำร โดยทำงเขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำฯ ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เพื่อร่วมกำรส ำรวจแนว
เขต โดยใช้ระบบ  GPS เมื่อวันที่  13 กันยำยน 
2560 หลังกำรส ำรวจเสร็จสิ้น ปรำกฎสวนสัตว์
เปิดเขำเขียวมีพื้นที่ ใช้ประโยชน์ ในกำรด ำเนิน

 
1) รูปภำพกำรร่วมส ำรวจพื้นที่
ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่สวนสัตว์เปิด
เขำเขียว และเจ้ำหน้ำที่รักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำเขำเขียว-เขำชมภู่  
 

2) ภำพถ่ำยทำงอำกำศแนว
เขตพื้ นที่ ใช้ ประโยชน์ ของ 
สวนสัตว์เปิดเขำเขียว จ ำนวน 



ตรวจราชการเขต 
/ ว.ด.ป. /จังหวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ เอกสารหลักฐาน 

 
 
 

เพิกถอนพื้นที่ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ
ก่อน  จำกนั้ น จึ งจะด ำเนินกำรใน
ขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่ำไม้ จำกกรมป่ำไม้ ต่อไป   

ตรวจสอบพื้นที่ใช้ประโยชน์สวนสัตว์
เปิดเขำเขียว ให้ชัดเจนก่อนด ำเนินกำร   
 

กิจกำรจ ำนวนรวม 4,519 ไร่ 
   2)ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อขอให้
ทำงเขตรักษำพั นธุ์ สั ตว์ป่ ำ เขำเขียว -เขำชมภู่  
ออกหนั งสื อ เพื่ อยื น ยั นแนวเขตพื้ นที่ ก ำรใช้
ประโยชน์ของสวนสัตว์เปิดเขำเขียว 
  3) หลังจำกได้รับหนังสือเพื่อขอเพิกถอนพื้นที่
ออกจำกเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ต่อไป 
 
 

4,519 ไร ่
( เอกสารแนบ 2 ) 
 

 

 

 

7 ก.พ. 2562 
ณ ส ำนักงำน

องค์กำรสวนสัตว์
(ชั่วครำว) 
กรุงเทพฯ 

 3) ให้ขอควำมร่วมมือนักท่องเที่ยว
น ำขยะมู ลฝอยที่ เกิดขึ้ น ระหว่ำง
ท่องเที่ยวในสวนสัตว์กลับออกนอก
บ ริ เว ณ ส ว น สั ต ว์ ด้ ว ย  เพื่ อ ล ด
งบประมำณและเจ้ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
ดู แล หรือขอควำมร่วมมื อองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
สวนสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ก ำหนด
มำตรกำรควบคุมดูแลขยะมูลฝอยที่เกิด
จำกกำรประกอบกิจกำรร้ำนค้ำเป็น
เงื่อนไขในกำรออกใบอนุญำตหรือ 
ต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรด้วย 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ (รายละเอียด) 
   ๑) สวนสัตว์ทั้ง ๖ แห่ง มีกิจกรรมกำรรณรงค์ 
และประชำสัมพันธ์สอดแทรกควำมรู้ผ่ำนป้ำย
ประชำสัมพันธ์บริเวณรอบสวนสัตว์ ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์/facebook ของสวนสัตว์ 
รวมถึงประชำสัมพันธ์ผ่ำนเสียงตำมสำย เพื่อให้
นักท่องเที่ยวทรำบและมีส่วนร่วมในกำรลด คัดแยก
ขยะ และทิ้งขยะให้ถูกตำมประเภทของขยะ รวมถึง
รณรงค์ขอควำมร่วมมือให้นักท่องเที่ยวน ำขยะที่
เกิดขึ้นระหว่ำงท่องเที่ยวในสวนสัตว์ กลับออกนอก
บริเวณสวนสัตว์เพื่อลดปริมำณขยะที่จะเกิดขึ้น
ภำยในสวนสัตว์ 
   ๒) ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนสัตว์ประกำศ
นโยบำย “Zoo say no” ห้ำมน ำโฟมเข้ำมำใน
บริ เวณ พื้ นที่ ส วนสั ต ว์  และ ห้ ำมร้ำนค้ ำและ
ผู้ประกอบกำรในสวนสัตว์ใช้โฟมบรรจุอำหำร  
โดยเริ่มตั้ งแต่  1  ตุลำคม 2561 เป็ นต้น ไป  
โดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรและขอควำมร่วมมือ
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำทั้งภำยในและบริเวณรอบ
สวนสัตว์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่ อลดกำรใช้ ถุ งพลำสติ กและปริม ำณ ขยะ 

1 ) ภำพประกอบกำรด ำเนิน
กิ จกรรมกำรรณ รงค์  และ
ประชำสั มพั นธ์ สอดแทรก
ควำมรู้ผ่ำนป้ำยประชำสัมพันธ์ 
บริ เวณรอบสวนสั ตว์  ผ่ ำน
ช่องทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
Facebook ของสวนสั ตว์ ใน
สั งกั ด  อ ส ส . รวม ถึ งก ำร
ประชำสั มพั น ธ์ ผ่ ำน เสี ย ง 
ตำมสำย 
 2) นโยบำย “Zoo say no”
ห้ำมน ำโฟมเข้ำมำในบริ เวณ
พื้นที่สวนสัตว์ และห้ำมร้ำนค้ำ
และผู้ประกอบกำรในสวนสัตว์ใช้
โฟมบรรจุอำหำร โดยเริ่มตั้งแต่ 
1 ตุลำคม 2561 เป็นต้นไป 
 3)  ก ำหนดมำตรกำรและขอ
ควำมร่วมมือผู้ประกอบกำร
ร้ำนค้ำทั้งภำยในและบริเวณรอง
สวนสัตว์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดกำร
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ที่จะเกิดขึ้นภำยในสวนสัตว์ 

 
 
 

ใช้ถงุพลำสติกและปริมำณขยะที่
จะเกิดขึ้นภำยในสวนสัตว์ 
( เอกสารแนบ 4 ) 
 

7 ก.พ. 2562 
ณ ส ำนักงำน

องค์กำรสวนสัตว์
(ชั่วครำว) 
กรุงเทพฯ 

 4) กำรเลือกชนิดพันธุ์ไม้ปลูกใน 
ส ว น สั ต ว์ ทุ ก แ ห่ ง ทั่ ว ป ร ะ เท ศ  
ให้เหมำะกับสภำพภูมิประเทศของ
สถำนที่ตั้งสวนสัตว์ เช่น ควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเลมีผลต่อกำรเจริญเติบโต
อย่ำงเต็มที่  ในระยะยำวของต้นไม้ 
ลักษณะทำงธรณีสัณฐำนของพื้นที่ 
(ดิน) ที่มีควำมเหมำะสมกับชนิดพันธุ์
ไม้ ซึ่งในอนำคตต้นไม้ที่ปลูกจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ และจุด
ขำยให้แก่สวนสัตว์ได้ 

 อยู่ระหว่างด าเนินการให้ครบทุกแห่ง  โดย 
ด าเนินการได้ จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
สวนสัต ว์เปิ ด เขาเขียว ฝ่ำยพัฒนำสวนสัตว์ 
ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำนบำหลี คือ 
สวนส ไตล์ บ ำหลี ร่ วมสมั ย  โดยรำยละ เอี ยด 
ในกำรออกแบบ (Concept Plan) เพื่อให้สะอำด 
สวยงำม ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรในกำรใช้ประโยชน์พื้ นที่ ให้ เป็น
สถำนที่ ส ำหรับ รองรับกำรพั กผ่ อนหย่อน ใจ
นักท่องเที่ยวที่ เข้ำมำใช้บริกำรภำยในสวนสัตว์
รองรับกิจกรรมต่ำงๆของสวนสัตว์ และอีกด้วย 
สวน สั ต ว์ ข อน แก่ น   ฝ่ ำยพั ฒ น ำส วน สั ต ว์ 
ด ำเนินกำรเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในสวนสัตว์
ขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ และ
จุดขำยให้แก่สวนสัตว์ ซึ่งพิจำรณำพันธุ์ไม้ที่เหมำะ
กับสภำพภูมิประเทศของสวนสัตว์ ดังนี้ ไทร,กร่ำง,
จำมจุรี,หำงนกยูงฝรั่ง,อินทนิลตะแบก,รำชพฤกษ์,
อินทผลัม,หมำกเขียวสำละลังกำ และจันผำ 
โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์  มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นป่ำเต็งรัง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกรวด
ขี้หนู มีสีแดง ลักษณะพื้นที่ เป็นป่ำค่อนข้ำงโล่ง 
ต้นไม้ขึ้นห่ำงๆ ด ำเนินกำรปลูกและบ ำรุงรักษำ
ต้นไม้ โดยกำรใส่ปุ๋ย รดน้ ำ พรวนดิน เพื่อเสริม
สภำพป่ำ และอนุรักษ์พืชพันธุ์ ไม้ท้องถิ่น เช่น 
สะเดำ ขี้ เหล็ก กระพี้จั่น และเดือยไก่ ทั้ งหมด 
จ ำนวน 500 ต้น 
 

 
๑) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  
-โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน์
บริเวณลำนบำหลี 
( เอกสารแนบ 5 ) 
2) สวนสัตวข์อนแก่น 
-ภำพประกอบกำรด ำเนินงำน
ปลูกต้นไม้ภำยใน โครง 
( เอกสารแนบ 6 ) 
3) โครงการคชอาณาจักร  
จ.สุรินทร ์  
-ภำพประกอบกำรด ำเนินงำน
ปลูกต้นไม ้
( เอกสารแนบ 7 ) 
4) สวนสัตว์อุบลราชธานี 
-ภำพประกอบกำรจัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำป ี
ของชำติ พ.ศ.2562 
( เอกสารแนบ 8 ) 
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สวนสัต ว์อุบลราชธานี  ฝ่ำยพัฒนำสวนสัตว์
ด ำ เนินงำนกำรจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ ำปี 
ของชำติ  พ .ศ .2562 ณ  บริ เวณ เส้นทำงไป 
อำคำรสัมมนำดงฟ้ำห่วน จ ำนวน 1 ไร่ เพื่อเป็นกำร
สร้ำงป่ำ สร้ำงควำมร่มรื่นให้กับพื้นที่ ให้มีควำม
กลมกลืนกับธรรมชำติของสภำพแวดล้อม ใน
อนำคตต้นไม้ที่ปลูก สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติให้กับนักท่องเที่ยวได้ ต่อไป โดยพันธุ์ไม้ที่
น ำมำปลูกเป็นพันธุ์ไม้ทนต่อสภำพแวดล้อมของภูมิ
ประเทศของ จ. อุบลรำชธำนี  เช่น ต้นชะมวง  
ต้นคูน ,ต้ นติ้ วต้ นแดง,ต้ นตะเคี ยนทอง และ 
ต้นทองอุไร เป็นต้น   

 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 สวนสัตว์ ดังนี้ 
สวนสัตว์เชียงใหม่ ฝ่ำยพัฒนำสวนสัตว์ ด ำเนินกำร
หำข้อมูลพันธุ์ไม้ที่จะน ำมำปลูกเป็นแหล่งเรียนรู้ทำง
ธรรมชำติและจุดขำยพร้อมทั้งให้เหมำะกับสภำพ
ที่ตั้งของสวนสัตว์เชียงใหม่ และงบประมำณที่จะ
ด ำเนินกำรในระยะต่อไป 
สวนสัต ว์นครราชสีมา ฝ่ำยพัฒนำสวนสัตว์  
อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงำ  
ใน จุ ดที่ โล่ งแจ้ ง  และจุ ดที่ ต้ อ งกำรให้ ร่ม เงำ 
แก่นักท่องเที่ยว โดยกำรใช้ชนิดของพันธุ์ต้นไม้ 
ที่ ทนต่อสภำพแวดล้อมของภูมิประเทศของ  
จ. นครรำชสีมำ เช่น ต้นไม้ที่ให้ร่มเงำกว้ำง เช่น 
ไทรใบด่ำง ไทรใบเล็ก ฯลฯ และต้นไม้ตระกูลปำล์ม
ต่ำงๆ ซึ่งเมื่อต้นไม้ดังกล่ำวโตและแผ่กิ่งก้ำนสำขำ
คลุมพื้ นที่ ก็จะเป็นจุดที่ ได้ รับควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำถ่ำยภำพได้อีกจุดหนึ่งในสวน
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สัตว์นครรำชสีมำ 
สวนสัต ว์สงขลา  ฝ่ ำยพัฒนำสวนสัตว์  อยู่ ใน
ระหว่ำงกำรส ำรวจพันธุ์ ไม้ต่ ำง แต่ด้ วยพื้ นที่ 
สวนสัตว์สงขลำ เป็นลักษณะภูเขำหินปูน กำรปลูก
พันธุ์ไม้ ภำยในพื้นที่ จึงปลูกพันธุ์ไม้ประเภทสำกล 
เช่น ต้นยำงนำ ต้นรำชพฤกษ์ ต้นตะเคียน ต้นประดู่ 
ต้นตะแบก ต้นสัก ฯลฯ ซึ่งต้นไม้ดังกล่ำว ทำงสวน
สัตว์ ปลูกเพื่อเป็นกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงควำมร่มรื่น
ให้กับพื้นที่ ให้มีควำมกลมกลืนกับธรรมชำติของ
สภำพแวดล้อม ในอนำคตต้นไม้ที่ปลูก สำมำรถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติให้กับนักท่องเที่ยวได้ 
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          การวิเคราะห์และจ าแนก ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 3) 

บัญชีข้อเสนอแนะ(ปีปัจจุบัน)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การตรวจราชการประเภทท่ี 3: การตรวจราชการตามภารกิจ 

องค์การสวนสัตว์ (อสส.) 
 
 

เขตตรวจ / 
ว.ด.ป. /จงัหวัด 

สรุป 

ปัญหาอุปสรรค 

สรุป 

ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. 

การจ าแนก /วิเคราะห์ 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป) 

(ร่าง) จุดเน้นการตรวจราชการ 

ปี 2563 
14 มิ.ย.62 

ณ จ.ขอนแก่น 
อสส. ขอนแก่น ไม่มีแผนแม่บทการ
พัฒนาสวนสัตว์ขอนแก่นในระยะ
สั้น ระยะกลาง  และระยะยาว 

1. อสส. ควรเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาสวนสัตว์
ขอนแก่นในระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว รวมถึง การวางแผน
ปรับภูมิทัศน์(Landscape 
planning) บนพื้นที่ขนาดใหญ่  
เพ่ือให้สวนสัตว์ขอนแก่นมีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

     อยู่ระหว่างด าเนินการ  
สวนสัตว์ขอนแก่น  ก าหนดการประชุมจัดท า
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การท างานและทบทวนแผนปฏิบัติการของสวน
สัตว์ขอนแก่น  ประจ าปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  
๙ - ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒ ณ  เขื่อนอุบลรัตน์ 
เพ่ือน าเสนอไปยังองค์การสวนสัตว์ต่อไป 
      
 

ประเด็นตรวจตดิตามต่อเนื่อง 

   ติดตามความก้าวหน้ากาจัดท า
แผนแม่บทการพัฒนาสวนสัตว์
ขอนแก่นในระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว 

  ถนนเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นมีความ
กว้างไม่เพียงพอในการสัญจรของ
นักท่องเที่ยว 

2. อสส. ควรประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอขยายถนนเข้าสวน
สัตว์ขอนแก่นให้มีความกว้างมากขึ้น 
เพ่ือให้รถบัสนักท่องเที่ยว รถยนต์
โดยสาร หรือรถยนต์ส่วนตัว สามารถ
เดินทางเข้ามายังสวนสัตว์ขอนแก่น  
ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

        อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน  ๒  โครงการ  ได้แก่ ๑. โครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนอาสาผดุง
(ด้านหลังสถานีรถไฟเขาสวนกวาง) และ ๒. 
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนวนคีรีเขต บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 
๕ ต.เขาสวนกวาง   
 
ยังอยู่ระหว่างการด าเนินงานของทางจังหวัด 

ประเด็นตรวจตดิตามต่อเนื่อง 

   ติดตามความก้าวหน้าการขยาย
ถนนทางเข้าสวนสัตว์ ขอนแก่นที่
ด าเนินงานของจังหวัด จ านวน 2 
โครงการ 

  

แบบฟอร์ม 4 
(ประเภท 3) 
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สรุป 
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(ร่าง) จุดเน้นการตรวจราชการ 

ปี 2563 
สวนสัตว์ขอนแก่น  และได้ประสานขอข้อมูล
ขยายถนนทางเข้าสวนสัตว์  โดยทางส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง  จ านวน  ๑  
โครงการ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ได้แก่
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนวนคีรีเขต  บ้านหนองตะนา  
หมู่ที่  ๙  ต.เขาสวนกวาง    

 การรักษาความสะอาดและความ
ปลอดภัยของสวนสัตว์ขอนแก่น 
ควรให้ได้มาตรฐาน 

3. ให้ อสส. รักษาความสะอาดและ
ความปลอดภัยภายในสวนสัตว์
ขอนแก่นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
บริเวณกิจกรรมสวนน้ าที่ต้องดูแล
รักษาความสะอาดและความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่บริเวณโดยรอบ
สระน้ า  เช่น ร่องระบายน้ า ควร
ปรับปรุงให้มิดชิด  และให้สามารถ
รองรับน้ าที่ต้องการระบายได้ทั้งหมด  
เพ่ือป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกไหลลง
สระน้ า รวมทั้ง ต้องดูแลคุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ า ให้ได้มาตรฐาน
ตลอดเวลา 

     ด าเนินการได ้
สวนสัตว์ขอนแก่น  ได้มีแผนการตรวจเช็คความ
ปลอดภัยภายในสวนน้ า  ดังนี้ (๑) ตรวจเช็ค
ความปลอดภัยเครื่องเล่น Water play 
ground (2) ตรวจเช็คความปลอดภัยและความ
สะอาดสระว่ายน้ า (3)ตรวจเช็คความปลอดภัย
เครื่องเล่นสไลด์เดอร์ (4) ตรวจเช็คความ
ปลอดภัยพื้นทางเดิน (5) ตารางการบันทึกค่า
น้ าและการใช้สารเคมี 
  
 

- 

  4. อสส. ควรก าหนดพื้นที่ส าหรับ
รับประทานอาหาร ให้อยู่ในบริเวณ
เดียวกัน  เพื่อความสะดวกในการ
บริหารจัดการให้เป็นระเบียบ

     ด าเนินการได ้
สวนสัตว์ขอนแก่น  ได้ก าหนดการบริการด้าน
อาหารและเครื่องดื่มส าหรับนักท่องเที่ยว  ดังนี้ 
(1) อาคารให้บริการนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

- 
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เรียบร้อย  รวมทั้ง ให้จัดท าหลุมขยะ
เปียกที่เกิดจากเศษอาหารและคัด
แยกขยะมูลฝอยทั่วไป 

น านักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ รับประทาน
อาหารภายในตัวอาคาร  ให้บริการแบบถาด
หลุม (2) ได้รับอนุมัติก่อสร้างศูนย์อาหารหลัง
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพ่ือ
ให้บริการด้านอาหาร  เครื่องดื่ม และขนมขบ
เคี้ยว (๓)อาคารศูนย์อาหารของโครงการ
บริหารจัดการสวนน้ าสันทนาการและการ
ท่องเที่ยว 

  5. ให้ อสส.เน้นการประชาสัมพันธ์
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ในทุก
ช่องทางและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และส่งต่อข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

      ด าเนินการได้ 
สวนสัตว์ขอนแก่น  มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางระบบ
อิเลคทรอนิกส์  ได้แก่  เฟสบุ๊ค  เวปไซต์  
อินสตาแกรม  ทวิตเตอร์  ไลน์  และยูทูป 
      
 

 
- 

  6. ให้ อสส. เลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มาปลูก
ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น เพ่ือให้
พันธุ์ไม้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มท่ี 
และควรเลือกปลูกต้นไม้ในแปลง
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีดอกสีสัน
สวยงาม เพื่อให้เอ้ือต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในอนาคต 

      ด าเนินการได ้
สวนสัตว์ขอนแก่น  ได้มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียว  
พร้อมทั้งใช้พันธุ์ไม้ดอกที่มีการเจริญเติบโตได้
ภายในพ้ืนที่  และน ามาตกแต่งให้เกิดความ
สีสัน  ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก 
    
 

- 
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  7. ให้ อสส. ประสาน สทภ.4 

(ขอนแก่น) เข้ามาศึกษาความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ภายในสวนสัตว์
ขอนแก่น ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่  และการขุดลอกบ่อน้ าที่
อยู่ในปัจจุบัน 

      อยู่ระหว่างด าเนินการ  
สวนสัตว์ขอนแก่นได้การจัดท า โครงการแบบ
ย่อ (Project Brief)  ในประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : การยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพื่อการเรียนรู้ (สวนสัตว์ขอนแก่น) 
โดยอยู่ระหว่างการด าเนินงานของจังหวัด 
       

ประเด็นตรวจตดิตามต่อเนื่อง 

   ติดตามความก้าวหน้าการเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
การด าเนินงาน กรณีได้รับ
งบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


