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Template 1 : เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตัง้ องคการมหาชน
1. เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตัง้ องคการมหาชน
1.1 เหตุผลความจําเปนในการจัดตั้งเปนองคการมหาชน
(1) เปนกิจการที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลดานเสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศจากการทองเที่ยว
(2) กิจการมีลักษณะเปนบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหา
กําไรเปนหลัก และสามารถหารายไดเพื่อเลี้ยงตัวเองได ลดการพึ่งพางบประมาณ และลดภาระของรัฐบาล
(3) มี ความคล อ งตั วและมี ก ารใชป ระโยชน ในทรั พ ยากรและบุ ค ลากรให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
(4) สามารถที่จะบูรณาการใหผูเกี่ยวของทั้งหมดเขารวมกันทํางานอยางมีเอกภาพ และประสานงาน
กันเพื่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน
(5) การบริหารกิจการภายใตรูปแบบองคการมหาชนมีศักยภาพในทางธุรกิจเนื่องจากรายไดไมเปน
รายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

1.2 เหตุผลของการที่ไมสามารถดําเนินภารกิจในรูปแบบสวนราชการ
(1) ภารกิจไมใชการใหบริการสาธารณะทางการปกครอง
(2) การซับซอนของความรับผิดชอบในระหวางสวนราชการ และความไมยืดหยุนของกฎระเบียบ
ราชการ กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินภารกิจ
(3) การบริ ห ารงานของส วนราชการใช ง บประมาณแผ นดิ น เป น หลั ก จึ ง เป นการเพิ่ ม ภาระด า น
งบประมาณของรัฐบาล
(4) บุคลากรของสวนราชการมีสถานะเปนขาราชการจึงเปนการเพิม่ ภาระดานงบประมาณของรัฐบาล
(5) รายไดของสวนราชการเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จึงขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ

1.3 เหตุผลของการที่ไมจัดตัง้ เปนรัฐวิสาหกิจ
(1) ภารกิ จ ไม ใชก ารให บ ริก ารสาธารณะทางอุ ตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเป นหลั ก ซึ่ง ผลิตและ
จําหนายสินคาหรือบริการโดยตรง
(2) กิจการไมไดมีลักษณะเปนกิจการที่รัฐจําเปนตองควบคุมหรือดําเนินการแตผูเดียว หรือเปนงานที่
เอกชนยังไมพรอมที่จะลงทุนดําเนินการ หรือเปนกิจการของรัฐที่ทําใหเกิดการแทรกแซงการตลาดเพื่อใหเกิด
การแขงขันที่เปนธรรม ดังนั้นรูปแบบการบริหารโดยรัฐวิสาหกิจจึงไมเหมาะสมกับการดําเนินกิจการ
(3) รายไดของรัฐวิสาหกิจเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จึงขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ

1.4 เหตุผลของการที่ไมจัดตัง้ เปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ
(1) หนวยงานบริการรูปแบบพิเศษเปนหนวยงานใหบริการภายในของระบบราชการ ไมมีสถานะเปน
นิติบุคคล และการบริหารอยูภายใตระบบราชการ จึงไมเอือ้ ตอการดําเนินภารกิจ
(2) หนวยงานบริ การรู ปแบบพิเ ศษไมจํ าเปนตอ งเลี้ยงตัวเองไดเปนสําคัญ ซึ่ งไมเ หมาะสมตอ การ
ดําเนินภารกิจและอาจทําใหการดําเนินภารกิจไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรสูงสุด
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1.5 เหตุผลของการไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคการปกครองสวนทองถิ่น หรือให
ภาคเอกชนดําเนินการ
(1) กรณีไมสามารถถายโอนใหเปนภารกิจขององคการปกครองสวนทองถิ่น
(1.1) เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตวปาเปนเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่ง อปท. ไมสามารถจัดหาบุคลากร
ประเภทนี้ได
(1.2) การขออนุญาตการมีไวในครอบครองหรือการเพาะเลี้ยงสัตวปา ตองดําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 และอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตว
ปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) ซึ่งมีความสลับซับซอน และติดตอประสานงานกับองคกรตางประเทศ
หลายองคกร ซึ่ง อปท. จะไมมีศักยภาพในเรื่องนี้
(1.3) การบริหารและการดําเนินการโรงพยาบาลสัตว (สัตวปา) อปท. ไมมีภารกิจที่สามารถ
ดําเนินการได
(1.4) พื้นที่ไนทซาฟารีเชื่อมตอกับหลายตําบลและหลายอําเภอ จึงเปนการยากที่จะมอบใหแหง
หนึ่งแหงใด หรือหลายๆแหงมาทํารวมกัน
(1.5) ไนทซาฟารีเปนตลาดการทองเที่ยวของชาวตางชาติ ซึ่ง อปท. คงไมมีขีดความสามารถใน
เรื่องของภาษาและการทําการตลาดกับตางประเทศ
(2) กรณีใหภาคเอกชนดําเนินการ
(2.1) รัฐบาลไมสามารถสั่งการหรือกํากับดูแลไดอยางเต็มที่ จึงไมตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
(2.2) ภาคเอกชนมุงหวังกําไรสูงสุดเปนหลัก จะไมเกิดการกระจายผลประโยชนไปสูประชาชน
(2.3) พื้นที่ ตั้งเดิมของไนท ซาฟารีเป นอุท ยานแหงชาติ ซึ่ งเมื่ อมอบใหกั บไนท ซาฟารี ก็ไดมี
เงื่อนไขวาตองดําเนินการโดยภาคราชการเทานั้น
(2.4) สถานะของพื้นที่ตั้งไนทซาฟารีปจจุบันเปนปาสงวนแหงชาติตามพระราชบัญญัติปาสงวน
แห ง ชาติ พ.ศ. 2507 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติม หากเอกชนเขามาใชจ ะตอ งขออนุ ญ าตอี ก ทั้ ง ในเรื่ อ งการใช
ประโยชน การกอสราง และการหาประโยชน ซึ่งลวนเปนเรื่องขัดตอพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2507 และที่แกไขเพิ่มเติม
(2.5) พื้นที่เดิมของเชียงใหมไนทซาฟารีนอกจากเปนปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติแลว
ยังเปนพื้นที่โครงกรปลูกปา (สวนพฤกษศาสตรวรรณคดีภาคเหนือ) แตไดรับพระมหากรุณาธิคุณทรงอนุญาต
ให ท างการ (กรมป าไม ) ในขณะนั้นนํามาใชในโครงการเชียงใหม ไนท ซ าฟารี ซึ่ ง เป นโครงการที่ ส นับ สนุน
เกี่ยวเนื่องกับการอนุรั กษปาไม ดังนั้นจึงไม ควรใหเอกชนเขามาบริหารและใชประโยชนเพื่อธุรกิจในพื้นที่
ดังกลาวนี้
(2.6) เชียงใหมไนทซาฟารีในอนาคตตามวัตถุประสงคยังอาจขยายกิจกรรมเขาไปในพื้นที่สงวน
หวงหาม เชน อุทยานแหงชาติหรือปาสงวนแหงชาติอีก ดังนั้น หากเอกชนเขามาบริหารก็จะไมสามารถไดรับ
การอนุญาตได
(2.7) การบริหารจัดการและการเพาะเลี้ยงสัตวปา เปน Technology ระดับสูงและมีความเปน
เฉพาะสายพันธ ดังนั้น นาจะมีเอกชนนอยรายที่จะมีขีดความสามารถมาทํางานดานนี้
(2.8) พื้นที่ไนทซาฟารีติดกับอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งมีปญหาไฟปาทุกป เพราะฉะนั้น
ก็จะใหเอกชนมาดําเนินการก็จะไมสามารถควบคุมไฟปาในพื้นที่ใกลเคียง เพราะไมใชเจาพนักงานในพื้นที่
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1.6 ประโยชนตอการบริหารราชการ
(1) เปนกลไกในการกําหนดนโยบายและทิศทางของรัฐบาลที่เกี่ยวของ
(2) เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายดานการทองเที่ยวโดยตรง และตอบสนอง
ผลลัพธไดอยางรวดเร็ว
(3) เปนการกระจายภารกิจของรัฐบาลในระดับภูมิภาค เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พื้นที่

1.7 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเพิม่ ขึ้นจากการจัดตัง้ องคการมหาชน
(1) แหลงเรียนรูดานสัตวปา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับสังคมและชุมชน
(2) มีสถานที่พักผอนหยอนใจในเวลาค่ําคืน
(3) เกิดการจางแรงงานทําใหมีรายไดจากการเปนเจาหนาที่และลูกจ างขององคก ารบริหารไนท
ซาฟารี
(4) กอใหเกิดรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง
(5) ในกรณีไนทซาฟารีมีกําไรอาจสนับสนุนสาธารณูปโภคใหกับชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงได
(6) สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับทองถิ่นในพื้นที่และขางเคียงทั้งทางตรงและทางออม
สามารถยกตัวอยางในพื้นที่ เมื่อกอนไมเจริญ ปจจุบันมีบานจัดสรร มีตลาด ที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้น

2. การวิเคราะหและเปรียบเทียบความแตกตาง ขอดีและขอจํากัดของหนวยงานของรัฐประเภท
องคก ารมหาชนกรณีจั ดตั้ ง องค การบริหารไนทซ าฟารี (องค การมหาชน) และหน วยงานของรัฐ
ประเภทรัฐวิสาหกิจเฉพาะกรณีองคการสวนสัตว
รูปแบบการเปรียบเทียบ
รูปแบบที่ 1 องคการสวนสัตวรับโอนสํานักงาน
เชียงใหมไนทซาฟารีไปเปนหนวยงานในสังกัด
องคการสวนสัตว
รูป แบบที่ 2 รั บโอนไปจัดตั้ง เป นบริ ษัท ใน
เครือ องคการสวนสั ตว ทั้งที่ เปนรั ฐวิส าหกิ จ
และไมเปนรัฐวิสาหกิจ
รู ป แบบที่ 3 รั บ โอนไปเป น หน ว ยธุ ร กิ จ
รูปแบบอื่นๆ

ขอมูล
รายเอียดการวิเคราะหปรากฏตามขอ 2.1
ตามนั ย มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2560
ให อ งคก ารสวนสั ตวดําเนินการตามมติ กพม. และแนวทาง
ปฏิบัติที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธาน กพม.
ไดหารือกับผูเกี่ยวของแลวเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย
มอบองคการสวนสัตวศึกษาแนวทางการจัดตั้งบริษัทในเครือ
เพื่อรองรับการบริหารจัดการสวนสัตวรูปแบบใหมๆ
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2.1 การวิเคราะหและการเปรียบเทียบความแตกตาง ขอดีและขอจํากัดขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) กับ องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
กรณีองคการสวนสัตวฯ รับโอนสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีไปเปนหนวยงานในสังกัดองคการสวนสัตวฯ (รูปแบบที่ 1)
ประเด็นการวิเคราะห
1. ประเภทหนวยงานของรัฐ
2. กฎหมายจัดตั้ง
3. วัตถุประสงคการจัดตัง้

องคการบริหารไนทซาฟารี
องคการมหาชน
พระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(1) บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวนันทนาการดานการทองเที่ยวเชิง
อนุรั ก ษสั ตวป า รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การใชเ วลากลางคื นให เ กิ ด
ประโยชนอยางสรางสรรค
(2) ดําเนินการเพิ่มแหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมเชื่อมตอหรือเสนทาง
เชื่อ มตอ กับ ไนทซ าฟารี และส ง เสริ ม และสนับ สนุนใหมี ก าร
พัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาแหลง
ทอ งเที่ ยวในพื้ นที่ การบํ ารุ ง รั ก ษาศิล ปะ จารี ตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และพัฒนา
ตลาดการทอ งเที่ ยว เพื่อ ใหเ กิดการจ างงานและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีขึ้น
(4) สงเสริมและจัดใหมีการดําเนินการบํารุงและเพาะพันธุสัตวปา
นานาชนิ ด เพื่ อ รั ก ษาและอนุ รั ก ษไ ว มิ ใ ห สู ญ พั น ธุ และเพื่ อ
การศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยง
สัตวเพื่อการอนุรักษ รวมถึงดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวน
สัตวและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแกองคการ

องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ. 2496
(1) ดําเนินกิจการสวนสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(2) ดําเนินการรวบรวมหรือสงเสริมการรวบรวมสัตวนานาชนิดไว
เพื่อประโยชนในการอนุรักษ การศึกษา การวิจัย การใหบริการ
แกประชาชน และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยงสัตว
(3) สงเสริมและจัดใหมีการดําเนินการบํารุงและเพาะพันธุสตั วนานา
ชนิดเพื่อรักษาและอนุรักษไวมิใหสูญพันธุ
(4) จัดบริการเกี่ยวกับการชวยเหลือในเรื่องการรับสัตวไวในความ
ดูแลหรือการจับสัตวที่กอความเดือดรอนแกประชาชน ในกรณีที่
ไมอยูในอํานาจของหนวยงานอื่นหรือหนวยงานอื่นไมสามารถ
ดําเนินการได
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตวขององคการ
(6) จั ดบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ในการศึ ก ษาและเป น ที่
พักผอนของประชาชน
(7) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวนสัตวและธุรกิจอื่นเพือ่ ประโยชน
แกองคการและประชาชนในการใชบริการกิจการสวนสัตว
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ประเด็นการวิเคราะห
4. การบริหารรายได

องคการบริหารไนทซาฟารี
บรรดารายไดขององคการมหาชน ไมเปนรายไดที่ตองนําสง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ

5. รูปแบบการบริหารจัดการ/
องคการบริหารไนท ซาฟารีฯ มีหนาที่รับ ผิดชอบในการบริหาร
รูปแบบธุรกิจ
จัดการแหลงทองเที่ยวในรูปแบบ Natural Theme Park และ
ยกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล สงเสริมใหเกิด
การสรางงานและกระจายรายไดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้ ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และสงเสริมการเรียนรูและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6. สถานะของบุคลากร

เจาหนาที่ของรัฐ

องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย
รายไดที่องคการไดรับจากการดําเนินการในปหนึ่งๆ ใหตกเปน
ขององคการสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงาน และเมื่อไดหัก
รายจายสําหรับการดําเนินงาน คาภาระตางๆที่เหมาะสม รวมตลอด
ถึง คาบํ ารุ งรั ก ษา คาเสื่ อ มราคา เงิ นบําเหน็จ และเงิ นรางวัล เงิ น
สํารองตามที่คณะกรรมการกําหนด เงินสมทบกองทุนสําหรับจาย
สงเคราะหผูปฏิบัติงาน และเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ
ในกรณี ที่ ร ายได ไ ม เ พี ย งพอสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งาน และ
องคการไมสามารถหาเงินที่อื่นได รัฐพึงจายเงินใหแกองคการเทา
จํานวนที่จําเปนตอการดําเนินงานขององคการ
องคการสวนสัตวฯ มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดหารวบรวม
สัตวปานานาชนิด การใหการศึกษา การอนุรักษและขยายพันธุ การ
วิจั ย และการจั ด สวนสั ต ว ใ ห เ ป น สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจของ
ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเปนหนวยงานซึ่งมีหนาที่ประสานงาน
และดําเนินการดานตางๆ ใหสวนสัตว
ปจจุ บันมี สวนสัตวอยูภายใตความรั บผิดชอบ 6 แห ง และ 1
โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง คื อ ส ว น สั ต ว เ ป ด เ ข า เ ขี ย ว ส ว น สั ต ว
นครราชสี ม า สวนสั ต วเ ชี ยงใหม สวนสั ตว ส งขลา สวนสั ต ว
อุ บ ลราชธานี สวนสั ต วขอนแก น และ โครงการคชอาณาจั ก ร
จังหวัดสุรินทร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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3. การศึกษาเปรียบเทียบหนวยงานในตางประเทศที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกับสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี
ไดทําศึกษาเปรียบเทียบกับหนวยงานของประเทศสิงคโปร คือ Mandai Park Holdings (MPH) ซึ่งเปนองคกรใหญของ Wildlife Reserves Singapore (WRS)
และ Mandai Park Development (MPD) โดย WRS เปนหนวยปฏิบัติการของ MPH ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวภายใตความรับผิดชอบ 4 แหง คือ Jurong Bird Park, Night
Safari, Singapore Zoo และ River Safari โดย MPH ไดกํากับดูแลการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธของ WRS อีกดวย
โครงสรางองคกร
CEO กลุม (Group CEO)
Mandai Park Development

- ฝายบริหารโครงการ (Project Management)
- ฝายวางแผนและการพัฒนา (Planning & Development)
- ฝายพัฒนาแหลงทองเที่ยว (Attraction& development)
- ฝายพัฒนาสินทรัพย (Asset Development)
- ฝายสถานที่ทองเที่ยวในรม (Indoor Attractions)
- ฝายแกไขปญหาอยางยั่งยืน (Sustainable Solutions)
- ตนทุน สัญญาและการจัดซื้อจัดจาง (Cost, Contracts &
Procurement)
- สํานักบริหารโปรแกรม (Programme Management Office)
- สํานักงานพัฒนา (Development’s Office)

Wildlife Reserves Singapore

- ฝายวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Sciences)
- ฝายการพาณิชย (Commercial)
- ฝายอสังหาริมทรัพยและทรัพยสิน (Estate
& Property)
- ฝายการดําเนินงานและรายไดของอุทยาน
(Park Operations & Revenue)

Corporate Service, Mandai Park Holdings

- ฝายทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
- ฝายการเงินและกฎหมาย (Finance& Legal)
- ฝายกลยุทธและนวัตกรรม (Strategy &
Innovation)
- ฝายแบรนดและการสื่อสาร (Brand &
Communications)
- ฝายตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
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WRS เปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร และบริหารกิจการดวยทุนของตนเอง ซึ่งใหความสําคัญในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในสิงคโปรและในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีสถานที่ทองเที่ยวภายใตความรับผิดชอบ 4 แหง คือ Jurong Bird Park, Night Safari, Singapore Zoo และ River Safari โดยมีรายละเอียดดังนี้
แหลงทองเที่ยว
รายละเอียด
รูปแบบการ
ทองเที่ยว

ขนาดพื้นที่
จํานวนสัตว/
สายพันธุทจี่ ัดแสดง

Jurong Bird Park

Night Safari

River Safari

ส ว น น ก ที่ ใ ห ญ ที่ สุ ด ใ น ภู มิ ภ า ค เ อ เ ชี ย
มีชื่อเสียงในดานกรงนก Walk-in ขนาดใหญ
ไดแก Lory Loft และ Waterfall Aviary
และเปนสว นหนึ่งของเขตสงวนพันธุสัตวป า
สิงคโปรอีกดวย

สวนสั ต ว ป า ออกหากิน เวลากลางคื น
แหงแรกของโลก ไดรับรางวัลประเภท
สถานที่ทองเที่ยวยอดเยี่ยม 13 ครั้ง
ไนทซาฟารีมุงเนนการเพาะพันธุสัตวที่
ใกล สู ญ พันธุ เช นเสื อโครง มลายู ช า ง
เอเชีย เสือปลา หมาใน อโนอา (ควาย
แคระ) แพะมาคอร วั ว แดง สมเสร็ จ
มลายู และสิงโตเอเชีย รวมถึงสัตวที่ใกล
สูญพันธุอื่นๆ

River Safari สถานที่ทองเที่ยวใหม
ลาสุดของ WRS เปนสวนสัตวแมน้ําแหง
แรกและแหงเดียวในเอเชีย
River Safari มีจุดมุงหมายเพื่อสราง
แรงบั นดาลใจให นักท องเที่ ย วได ชื่ นชม
แ ล ะ ป ก ป อ ง ร ะ บ บ นิ เ ว ศ น้ํ า จื ด อั น
เปราะบาง ซึ่งเปนที่อยูของสิ่งมีชีวิตที่ใกล
สู ญ พัน ธุ เช นแพนด า ยั ก ษ พะยู น และ
ปลาดุกยักษในแมน้ําโขง

20.2 เฮกตาร (202,000 ตร.ม.)
นกประมาณ 3,500 ตัวจาก 400 สายพันธุ
(20% ใกลสูญพันธุ) เชน
- นกเอี้ยงปกดํา (Black-winged myna)
- นกกะราง หั ว น้ํ า เงิ น (Blue-crowned
laughingthrush)
- นกเขี ย วกา นตองใหญ (Greater green
leafbird)
- มาคอว (Macaw)
- เพนกวิ นราชา หรือ เพนกวิ นกษั ตริย (King
penguin)
- นกอินทรีฟลิปปน (Philippine eagle)

Singapore Zoo

Singapore Zoo เปนสวนสัตวเปด ใน
ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ บ บ ป า ฝ น ใ ห
นั ก ท อ งเที่ ย วได สั ม ผั ส และได รั บ แรง
บั น ดาลใจจากความมหั ศ จรรย ข อง
ธรรมชาติ
Singapore Zoo มีโครงการอนุรักษ
และโครงการปรับ ปรุง พันธุ และมีการ
จัดตั้งศูนยดูแลสุขภาพและการวิจัยสัตว
ปาขึ้นในเดื อนมีนาคม ป 2549 และยั ง
เป นศู นย ช ว ยเหลื อ สั ต ว ป า ที่ อยู ภ ายใต
การกํากับโดยหนวยงานภาครัฐอีกดวย
35 เฮกตาร (350,000 ตร.ม.)
12 เฮกตาร (120,000 ตร.ม.)
26 เฮกตาร (260,000 ตร.ม.)
สั ต ว ป ระมาณ 900 ตั ว จาก 100 สาย พันธุพืชกวา 400 สายพันธุ สัตวน้ําและสัตว สัตว ประมาณ 2,400 ตั วจาก 300 สาย
พันธุ (41% ใกลสูญพันธุ) เชน
บกประมาณ 7,500 ตัว จาก 240 สายพันธุ พันธุ (34% ใกลสูญพันธุ) เชน
- เสือลายเมฆ (Clouded Leopard) เชน
- กิ้งกา คาเมเลียนแพนเธอร (Panther
- อีเห็นขางลาย (Common Palm - เตาอัลลิเกเตอร (Alligator snapping chameleon)
Civet)
turtle)
- เตา ยักษ อัลดาบรา (Aldabra giant
- ลิ่นซุนดา (Sunda Pangolin)
- ตะโขงอินเดีย (Indian gharial)
tortoise)
- เสือโครงมลายู (Malayan tiger)
- นากยักษ (Giant River Otter)
- อุรังอุตัง (Orangutan)
- ชางเอเชีย (Asian elephant)
- ปลาสเตอรเจียน (Sturgeon)
- เพนกวินแอฟริกัน (African penguin)
- แพนดาแดง (Red panda)
- ฟอสซา (Fossa)
- พะยูนแมนนาที (Manatee)
- แพนดายักษ (Giant Panda)
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แหลงทองเที่ยว

Jurong Bird Park
รายละเอียด
จํานวนนักทองเที่ยว 850,000 คน ตอป
สินคาและบริการ
- เปนสวนนกแหงแรกในโลกที่เพาะพันธุนก
เงือกดํา (1995) และนกปกษาสวรรค (2544)
สําเร็จ
- เป น ส ว นหนึ่ ง ของเขตสงวนพั น ธุ สั ต ว ป า
สิงคโปร
- เป น สวนสาธารณะแห ง เดี ย วในเอเชี ย
แปซิฟกที่มีโรงพยาบาลนก
- สวนแสดง African Treetops
สวนแสดงแบบปาฝนจําลองในโดม
ขนาดใหญ ที่ ส ามารถรับ ชมสัต ว ป กได 360
องศา มีสัตวปกกวา 2,500 ตัว 111 สายพันธุ
- สวนแสดง Lory Loft
สวนแสดงนกแกวสายพันธุตางๆที่มี
สี สั นส วย ง า ม กว า 10 ส าย พั น ธุ ซึ่ ง
นักทองเที่ยวสามารถใหอาหารนกแกวไดเอง
ในสวนแสดงนี้อีกดวย
จุดเดน

การอนุรักษ
ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุสิ่งมีชีวิต
ที่ใกลสูญพันธุ

Night Safari

River Safari

1,300,000 คนตอป
- เป นสวนสั ต ว ป า ที่ ออกหากินเวลา
กลางคืนแหงแรกของโลก
- ไดรับรางวัลประเภทสถานที่ทองเที่ยว
ยอดเยี่ยม 13 ครั้ง จากคณะกรรมการ
การทองเที่ยวสิงคโปร ไนทซาฟารี
- เพาะพันธุสัตวที่ใกลสูญพันธุตางๆ
- สวนแสดง Fishing Cat Trail
ส ว นแสดงที่ จํ า ลองเส น ทาง
การเดิ น ป า และโชว ศั ก ยภาพการล า
ของเสือปลา และรวมไปถึงสัตวแปลกๆ
เชน ตัวกินมดยักษ ตัวนิ่มและตัวลิ่น
- สวนแสดง East Lodge Trail
ส ว นแสดงโซนแอฟริก าและ
เอเชี ยที่ มีสั ตว ในทุง หญ าสะวั นนาและ
เขตรอน
- สวนแสดง Leopard trail
สวนแสดงที่ใหนักทองเที่ยวได
ชมกิจวัตรยามค่ําคืนของเสือดาว สิงโต
ชะมดและเมน
การอนุรักษ
สง เสริมความหลากหลายทางชีว ภาพ
อยางจริงจังผานโครงการเพาะพันธุสัตว
ที่ใกลสูญพันธุ

- สถานที่ ทองเที่ย วใหมลา สุด ของ WRS
เปนสวนสัตวน้ําแหงแรกและแหงเดียวใน
เอเชีย

Singapore Zoo

1,900,000 คนตอป
- โครงการอนุรักษและโครงการปรับปรุง
พันธุ
- จัดตั้งศูนยดูแลสุขภาพและการวิจยั สัตว
ปา
- สวนแสดง Wild Amazonia
- เปนศูนยชวยเหลือสัตวปาที่อยูภายใต
สว นแสดงที่ ให นักท องเที่ ย วได การกํา กับ โดยโดยหนว ยงานภาครัฐ อีก
จํา ลองการท อ งเรือไปตามแมน้ํ า ที่ ไหล ดวย
ผานปาฝนเขตรอนที่ใหญที่สุดในโลก
- สวนแสดง Yangtze River
- สวนแสดง Fragile Forest
ส ว นแสดงที่ นั ก ท อ งเที่ ย วจะ
ส ว น แ ส ด ง ที่ นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว
ได รับ ชมสั ต ว ป า ที่ ใ กล สู ญ พั น ธุ ซึ่ ง บาง สามารถใกลชิดกับสัตวในปาฝนเขตรอน
ชนิดอาศัยอยูตามแถบแมน้ําแยงซี แมน้ํา และเพลิด เพลินไปกับความหลากหลาย
ที่ยาวที่สุดในเอเชีย
ทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ
- สวนแสดง Rainforest KidzWorld
สว นแสดงสํ าหรับ เด็ ก ซึ่ง มีมา
หมุนสั ต วป า นกฟาลาเบลลา และสั ต ว
นารักตางๆ อีกมากมาย
การอนุรักษ
การอนุรักษ
มี บ ทบาทการอนุ รั ก ษ ผ า นโครงการ ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุสัตว
เพาะพันธุระบบปด
มากกวา 100 ตัวผานโครงการเพาะพันธุ
ระบบปด ซึ่งหลายตัวใกลสูญพันธุ
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แหลงทองเที่ยว
รายละเอียด

Jurong Bird Park

Night Safari

River Safari

Singapore Zoo

การศึกษา
เปดศูนยการศึกษาสัตวปก
โปรแกรมการศึกษาสําหรับนักเรียน
แหลงที่อยูอาศัยระดับโลก
Lory Loft และ Waterfall Aviary เปนกรง
นกขนาดใหญที่สุดในอุทยาน และเปนน้ําตก
ที่มนุษยสรางขึ้นแหงแรกที่สูงที่สุดในโลก
กิจกรรมที่เปนเอกลักษณ
นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว ส า ม า ร ถ ช ม เ บื้ อ ง ห ลั ง
กระ บวน การ เติ บ โต ข อง น กผ า นศู น ย
เพาะพันธุและวิจัย

กิจกรรมที่เปนเอกลักษณ
นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถรั บ ประทาน
อาหารพรอมชมการแสดงของนักเต น
ชนเผ า กิ น ไฟที่ Jungle Rotisserie
หรือรับ ประทานอาหารที่แ คมป ลับ ริม
อางเก็บน้ําไดดวยเชนกัน

การศึกษา
โปรแกรม Enrichment, เส นทางสห
วิทยาการ และการฝกอบรมตางๆ
แหลงที่อยูอาศัยระดับโลก
ไดรับรางวัล Green Mark Platinum
Award ในประเภท Park จาก Building
and Construction Authority (BCA)
แหงแรกในสิงคโปร

การศึกษา
โปรแกรมการเรียนรูผ านแคมป กลางวั น
และกลางคืน เบื้องหลังตางๆ ทัวรพรอม
ไกดพิเศษ
แหลงที่อยูอาศัยระดับโลก
ที่อยูอาศัยของลิงอุรังอุตังแบบระบบเปด
ในสวนสัตวแหงแรกของโลก
ศูนยดูแลสุขภาพและการวิจัยสัตวปา
การมีสวนรวมที่เปนเอกลักษณ
รับประทานอาหารเชากับลิงอุรังอุตัง

ที่มา : https://www.wrs.com.sg/en/about-us.html
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Template 2 : ภารกิจ บทบาทขององคการมหาชน
2.1 ภารกิจองคการมหาชน
(1) บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในรูปแบบ Natural Theme Park และยกระดับใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล
(2) สงเสริมใหเกิดการสรางงานและกระจายรายไดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
(3) สงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 บทบาทองคการมหาชน
(1) เป นหนวยงานของรั ฐ ในการบริ ห ารจั ดการแหล ง ท อ งเที่ ยวของภาครั ฐ ที่ ถูก สร างขึ้นเพื่ อ ส ง เสริ ม
สนับสนุน กระตุน และฟนฟูเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวของประเทศ ตลอดจนเศรษฐกิจในภาคการทองเที่ยว
ของเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของ
(2) เปนหนวยงานของรัฐที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงในภาคการทองเที่ยวในทุกภาคสวน รวมทั้งผูมีสวนได
สวนเสียในพื้นที่
(3) เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเพื่อเพิ่มการใชจายตอหัว
ของนักทองเที่ยว

2.3 อํานาจหนาที่ขององคการมหาชน
(1) บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวนันทนาการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสัตวปา รวมทั้งสงเสริมการใช
เวลากลางคืนใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค
(2) ดําเนินการเพิ่มแหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมเชื่อมตอหรือเสนทางเชื่อมตอกับไนทซาฟารี และสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
อนุรัก ษและพัฒ นาแหลง ทอ งเที่ ยวในพื้นที่ การบํ ารุ ง รัก ษาศิล ปะ จารีตประเพณี ภูมิ ปญ ญาท อ งถิ่น หรื อ
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และพัฒนาตลาดการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีขึ้น
(4) สงเสริมและจัดใหมีการดําเนินการบํารุงและเพาะพันธุสัตวปานานาชนิดเพื่อรักษาและอนุรักษไวมิให
สูญพันธุ และเพื่อการศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยงสัตวเพื่อการอนุรักษ รวมถึง
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวนสัตวและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแกองคการ
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2.4 ความแตกตางกับภารกิจของหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
หนวยงาน
องคการบริหาร
ไนทซาฟารี
(องคการมหาชน)

กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช

ตารางแจกแจงบทบาท หนาที่
บทบาท หนาที่ดานเศรษฐกิจ
บทบาท หนาที่ดานสังคม
บทบาท หนาที่ดานสิ่งแวดลอม
(3) สงเสริมการเรียนรูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(1) บริหารจัดการแหลงทองเทีย่ วในรูปแบบ
Natural Theme Park และยกระดับใหมี
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
(2) สงเสริมใหเกิดการสรางงานและกระจาย
รายไดในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
(1) อนุรักษ คุมครอง ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหมีสมดุลตามธรรมชาติ และใหมีการ (5) ฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนที่เกิดประโยชนสงู สุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศใน
พื้นที่ปาไม
(2) ควบคุม กํากับดูแล ปองกันการบุกรุก การ
ทําลายปา และการกระทําผิดตามกฎหมาย (6) ศึกษา วิจยั และพัฒนาวิธีการอนุรักษ การ
บริหารจัดการ และฟนฟูทรัพยากรปาไม
วาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวน
สัตวปา และความ หลากหลายทางชีวภาพ
แหงชาติ กฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตว (7) กําหนดมาตรการและมาตรฐานเกี่ยวกับ
การอนุรักษ บริหารจัดการและการใช
ปาและกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ
ประโยชนจากทรัพยากรปาไมและสัตวปา
(3) บริการขอมูลสารสนเทศและถายทอด
เทคโนโลยีดา นปาไม
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืชหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ตารางแจกแจงบทบาท หนาที่
หนวยงาน
บทบาท หนาที่ดานเศรษฐกิจ
บทบาท หนาที่ดานสังคม
บทบาท หนาที่ดานสิ่งแวดลอม
(6) วางแผน และประสานงานเกีย่ วกับการ
กรมปาไม
(1) สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูก (2) ปองกันรักษาปาควบคุมดูแล จัดทําแผน
ปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบ
ปา การจัดการปาชุมชน และการปลูกสราง
กลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา
นิเวศ
สวนปาเชิงเศรษฐกิจ
และการกระทําผิดในพื้นที่ ปาไม ตาม
ระเบียบกฎหมายปาไม
(3) อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการให
มีการใชประโยชน ทีด่ ินปาไมและการ
อนุญาตที่เกีย่ วกับ การใชประโยชนจากไม
อุตสาหกรรม ทีด่ ินปาไม และผลิตผลปาไม
(4) ศึกษา คนควา วิจยั และพัฒนาที่เกีย่ วของ
กับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม
(5) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
องคการสวนสัตวแหง (1) ดํ า เนิ น กิ จ การสวนสั ต ว ใ ห เ ป น ไปตาม (3) ดําเนินการรวบรวมหรือสงเสริมการรวบรวม (6) สงเสริมและจัดใหมีการดําเนินการบํารุง
ประเทศไทย
มาตรฐานสากล
สัตวนานาชนิดไว เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
และเพาะพันธุสัตวนานาชนิดเพื่อรักษาและ
(2) ดํ า เนิน ธุ รกิ จเกี่ ย วกั บ กิจ การสวนสั ต ว แ ละ
การศึกษาการวิจัยการใหบริการแกประชาชน
อนุรักษไวมิใหสูญพันธุ
ธุ ร กิ จ อื่ น เพื่ อ ประโยชน แ ก อ งค ก ารและ
และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยงสัตว (7) ดําเนินการเกีย่ วกับสถานที่เลีย้ งสัตวของ
ประชาชนในการใชบริการกิจการสวนสัตว
(4) จัดบริการเกี่ยวกับการชวยเหลือในเรื่องการ
องคการ
รับสัตวไวในความดูแลหรือการจับสัตวที่กอ
ความเดือดรอนแกประชาชน ในกรณีที่ไมอยู
ในอํานาจของหนวยงานอื่นหรือหนวยงานอื่น
ไมสามารถดําเนินการได
(5) จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนใน
การศึกษาและเปนที่พักผอนของประชาชน
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หนวยงาน
องคการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเทีย่ วอยาง
ยั่งยืน (องคการ
มหาชน)

ตารางแจกแจงบทบาท หนาที่
บทบาท หนาที่ดานเศรษฐกิจ
บทบาท หนาที่ดานสังคม
(1) พัฒนาพื้นที่ตนแบบเพื่อสรางการทองเทีย่ ว (3) พัฒนาการบริหารจัดการการทองเทีย่ วโดย
อยางยั่งยืน
ชุมชน
(2) สงเสริมการทองเทีย่ วสรางสรรค เสริมสราง (4) บูรณาการรวมกับทุกภาคีเพื่อพัฒนาขีด
เศรษฐกิจชุมชน
ความสามารถในการบริหารจัดการการ
ทองเทีย่ ว

บทบาท หนาที่ดานสิ่งแวดลอม
-

13

2.5 ระบบการดําเนินงานและระบบความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาคเอกชน
(สภา/สมาคม/
หอการคา/สมา
พันธุ/ชมรม)

ภาคการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/
โรงเรียน/สถาบัน)

องคการบริหาร
ไนทซาฟารี
(องคการ
มหาชน)

ภาคประชาชน
(อบต./อบจ./
อปท. /เทศบาล)

ผูประกอบการ
ธุรกิจคมนาคม
ขนสง
ภาคราชการ
(สวนราชการ/
หนวยงานของ
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ)

ผูประกอบการ

โรงแรม/
ที่พัก

ผูประกอบการ

รานอาหาร/
เครื่องดื่ม
ผูประกอบการ
ผลิต-จําหนาย
สินคา/ของที่
ระลึก

ผูประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยว

ผูประกอบการ
ธุรกิจของ
ชุมชน

ประชาชน

ผูประกอบการ
ธุรกิจ
การจัดงาน

ผูประกอบการ
ธุรกิจ
นันทนาการ

องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) วางระบบการดําเนินงานโดยการเชื่อมโยงภารกิจ สราง
ความรวมมือ และสรางเครือขายกับ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาคเอกชน ภาคราชการ ภาค
ประชาชน และภาคการศึกษา เพื่อการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพการใหบริการสาธารณะตามภารกิจ
ขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) โดยผลลัพธจากการดําเนินงานจะสงผลประโยชนทั้งทางตรง
และทางออมตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stake holder) ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในพื้นที่การ
ทองเที่ยวขององคการบริห ารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) อันจะนําไปสูการทองเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืนตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปของรัฐบาล ดังนี้
(1) ดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดรายไดทางตรงจากเชียงใหมไนทซาฟารี และรายไดทางออมที่กอใหเกิด
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวตอเนื่อง รวมถึงมีการจางงานและมีการกระจายรายไดในธุรกิจที่เกี่ยวของ
(2) ดานสังคม มีการอนุรักษวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และจากการกระจายรายไดไปยังทุก
กลุมในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทําให ลดชองวางความเหลื่ อมล้ําทางสังคม และทําใหชุมชนเขมแข็ง มี
อาชีพมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง
(3) ดานสิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารอนุรั ก ษรั ก ษาและหวงแหนในทรั พยากรธรรมชาติท อ งเที่ ยวบนฐาน
ทรัพยากรที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ
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Template 3 : รางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) 3 ป (ปที่ 1 – 3)
วิสัยทัศน : เปนแหลงทองเที่ยวในรูปแบบ Natural Theme Park ในระดับโลก
ประเด็นยุทธศาสตรของรัฐบาล :
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว (ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม)
ประเด็นยุทธศาสตรขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) :
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเทีย่ วในรูปแบบ Natural Theme Park
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การบูรณาการเชื่อมโยงเพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการทองเที่ยวและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
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รางแผนกลยุทธ (strategic plan)
ผลการดําเนินงาน
2561
2562
2563
ปที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในรูปแบบ Natural Theme Park
1.1 เปนแหลงทองเที่ยวที่มี (1) กิจกรรมการทองเที่ยวที่ไดรับ
N/A
N/A
N/A
2
คุณภาพ ปลอดภัย และ การพัฒนาปรับปรุง/เพิ่มใหม
ไดมาตรฐานสากล
(กิจกรรม)
(2) ไดรับรองระบบ
1
2
2
1
มาตรฐานสากล/ไดรับรางวัล
(ระบบ/รางวัล)
(3) การสรางและถายทอดองค
3
N/A
N/A
1
ความรูดานการทองเที่ยว
(เรื่อง/กิจกรรม)
1.2 สรางรายไดจากการ
(1) รายไดจากการดําเนินงาน
270.69 266.41 101.29 60.50
ทองเที่ยว
(ลานบาท)
3,568.99 3,121.29 1,445.50 820.57
(2) Economic Impact*
(ลานบาท)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การบูรณาการเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการทองเที่ยวและชุมชน
2.1 เชื่อมโยงและบูรณาการ (1) จํานวนเครือขายความรวมมือ
3
N/A
N/A
2
ความรวมมือกับทุกภาค
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ
สวน
ทองเที่ยวและชุมชน (เรื่อง)
2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต (1) รายไดของชุมชนในพื้นที่
22.39 58.81 18.32
20
ของประชาชนในพื้นที่
(ลานบาท)
(2) การจางงานของเศรษฐกิจ
182.28 117.75 137.81
5
ชุมชน (ลานบาท)
เปาประสงค (ผลลัพธ)

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4

ปที่ 5

กลยุทธ

2

2

2

2

1.1.1 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ
เพื่อการทองเที่ยว

1

1

1

1

1

1

1

63.24

65.44

68.15

833.86

847.41

861.24

2

2

2

2

2.1.1 สรางเครือขายและบูรณาการความรวมมือ
ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

25

30

30

30

2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน

5

5

5

5

1.1.2 ขอรับรองระบบมาตรฐานสากล/ขอรับ
รางวัลในระดับสากล ที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว
1
1.1.3 สนับสนุนและสงเสริมการสรางองคความรู
ดานการทองเที่ยว และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
72.82 1.2.1 ขยายฐานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก
875.34 1.2.2 พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มกิจกรรมที่
สนับสนุนการสรางรายได
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ผลการดําเนินงาน
2561
2562
2563
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
(1) ไดรับรองระบบ
1
2
2
3.1 เปนองคกรที่มี
มาตรฐานสากล/ไดรับรางวัล
ขีดสมรรถนะและ
มีธรรมาภิบาล
(ระบบ/รางวัล)
(2) จํานวนบุคลากรไดรับการ
N/A
N/A
N/A
อบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (รอยละ)
(3) ผลการประเมินระดับคุณธรรม 82.85 79.47 73.74
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) (คะแนน)
3.2 มีระบบการบริหาร
(1) ผลการประเมินสถานะของ
121.67
N/A
N/A
จัดการที่ทันสมัยและมี
หนวยงานในการเปนระบบ
ประสิทธิภาพ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
(คะแนน)
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
N/A
1
1
และการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการและการใหบริการ (ระบบ)
หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไมมีแผนการดําเนินงานหรือไมมีตัวชี้วัดนี้ในปนั้นๆ
เปาประสงค (ผลลัพธ)

ตัวชี้วัด

ปที่ 1

คาเปาหมาย
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4

ปที่ 5

กลยุทธ

1

1

1

1

1

3.1.1 เสริมสรางภาพลักษณองคกร
3.1.2 ขอรับรองมาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ/ขอรับรางวัลดานบริหารจัดการ
3.1.3 พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางสมรรถนะ
บุคลากร

80

80

80

80

80

85

85

85

85

85

3.1.4 สรางระบบธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน

250

300

350

350

350

3.2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ภายในองคกร

2

2

2

2

2

3.2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการ
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Road Map การดําเนินงานขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน)
กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเที่ยว
Theme Park

ป 2565

ป 2566

พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ

ป 2567

เพิ่มกิจกรรมการใหบริการใหมๆ

พัฒนาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับรองรับการใหบริการ
รวบรวมขอมูล ออกแบบ และจัดทํา
องคความรู/กิจกรรมการเรียนรู

กิจกรรมตามภารกิจ
ยุทธศาสตร

เผยแพร/ถายทอดองคความรู และจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดําเนินกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก
ขอรับรองมาตรฐาน/ขอรับรางวัลดานการทองเที่ยว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทองเที่ยวและชุมชน

จัดทําแผนบูรณาการความเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประสานความรวมมือและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

พัฒนาและดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนชุมชนเดิมและตอเนื่อง

กิจกรรมตามภารกิจ
พื้นฐาน

การบริหาร
จัดการองคกร

จัดทําแผนการพัฒนาเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวและชุมชน

ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวและชุมชน

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการบริการ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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การจัดอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร
ขอรับรองมาตรฐาน/ขอรับรางวัลดานการบริหารจัดการ

Template 4 : รางแผนการเงินขององคการมหาชน 4 ป
รางแผนการเงินขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ภายใตสมมติฐานดังนี้
1. ประมาณการรายรับ
สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 โดยเริ่มมีผลกระทบตั้งแตปลายป
2562 จนถึงปจจุบัน ซึ่งไดสงผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ดังนั้น การประมาณการรายรับปที่ 1-4 จึงประมาณการภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางไรก็ตามภายใตสถานการณปกติสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีสามารถหารายไดเพียงพอตอคาใชจาย
บุคลากรและคาใชจายดําเนินงาน โดยมีสถิติรายไดของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560– 2564 ดังนี้
หนวย : บาท
รายการ
(1) คาขายสินคา (อาหารวางและเครื่องดื่ม
สินคาที่ระลึก อาหารสัตว)
(2) คาบัตรเขาชม
(3) คาบริการถายภาพกับสัตว
(4) คาบริการที่พัก หองประชุม สัมมนา/จัดเลี้ยง
(5) คาบริการรถโดยสาร/รถลากพวง
(6) สวนแบงรายไดจากการขายสินคาและบริการ
(7) คาเชาสถานที่
(8) รายไดอื่น

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

(ณ 31 ม.ค. 2564)

17,231,600.30

18,627,953.43

15,934,079.25

7,421,602.22

1,655,166.40

170,274,901.50
1,347,149.57
3,953,458.09

198,390,663.93
2,562,966.75

204,835,170.42
53,130.78
2,682,083.90

70,552,002.29
1,923,677.46

17,151,359.59
499,137.39

213,707.47
11,321.72
1,415,364.21

626,554.21
1,185,573.40

10,372.90
1,326,271.58

2,200.00

7,476.64

192,439.17

1,413,512.86

2,100,137.91

2,891,340.19

1,043,727.22

18,000.00 จากการใหเชาพื้นที่รานอาหาร,

เชาพื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจ
109,027.01 คาสาธารณูปโภค, เงินคงเหลือจาก
การเติมเงิน, เงินเกินจากการโอนเงิน
และรายไดดอกเบี้ยรับ
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รวมทั้งสิ้น
195,861,015.72
223,493,849.63
227,732,449.02
81,135,648.36
19,440,167.03
หมายเหตุ : 1. เปนรายไดที่หักสวนลดจาย, คาคอมมิชชั่น และคาธรรมเนียมธนาคารแลว
2. ป 2563 ปดใหบริการเชียงใหมไนทซาฟารีตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 และเปดใหเขาชมฟรีตั้งแตวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563

2. ประมาณการรายจาย
คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ ในปที่ 1 จํานวน 283 อัตรา (อัตราบรรจุจริงและอตราที่อยูร ะหวางการสรรหา) จากกรอบโครงสรางจํานวน 361 อัตรา
คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ ในปที่ 2 จํานวน 283 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน รวมเงินปรับขึ้นรอยละ 6 ตอป และอัตราวางจํานวน 39 อัตรา
ระยะเวลา 6 เดือน
คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ ในปที่ 3 จํานวน 322 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน รวมเงินปรับขึ้นรอยละ 6 ตอป และอัตราวางจํานวน 39 อัตรา
ระยะเวลา 6 เดือน
คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ ในปที่ 4 จํานวน 361 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน รวมเงินปรับขึ้นรอยละ 6 ตอป
คาตอบแทนการเลิกจางกรณียุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) คิดเฉพาะในปที่ 1 สําหรับเจาหนาที่หรือลูกจางที่ไมผานการคัดเลือกและ
ประเมินเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) หรือเจาหนาที่หรือลูกจางที่ประสงคจะไมเขารับการคัดเลือกและประเมินเปนเจาหนาทีห่ รือ
ลูกจางขององคการบริหารไนทซาฟารี โดยประมาณการคาใชจายในสัดสวนรอยละ 20 ของจํานวนเจาหนาที่และลูกจางของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
รางแผนการเงินขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) 4 ป
รายละเอียด
ปที่ 1 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ
คาใชจายในการบริหารสํานักงาน
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายในการลงทุน
คาตอบแทนการเลิกจาง
รายจายอื่นๆ
รายไดจากการดําเนินงาน
(7.1) รายไดจากการขายสินคาและบริการ
(7.2) รายไดจากการใหบริการ
(7.3) รายไดคาเชาพื้นที่
(8) รายไดดอกเบี้ยรับ
(9) รายไดอื่นๆ
รวมปที่ 1

รายรับ

50,400,000
4,800,000
45,000,000
600,000
10,000,000
100,000
60,500,000

ประมาณการรายรับและรายจายขององคการ (บาท)
สวนตางที่รัฐตอง
รายจาย
หมายเหตุ
อุดหนุน
89,500,000
+89,500,000
เงินอุดหนุนรายป
138,000,000
+138,000,000
เงินอุดหนุนรายป
14,000,000
+14,000,000
เงินอุดหนุนรายป
100,000,000
-100,000,000
เงินสะสม/เงินรายได
25,000,000
-25,000,000
เงินสะสม
2,000,000
+2,000,000
เงินอุดหนุนรายป
-50,400,000

368,500,000

-10,000,000
-100,000
183,000,000 เงินรายไดขององคการสมทบกับเงินอุดหนุนรายป

รายละเอียด
ปที่ 2 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ
คาใชจายในการบริหารสํานักงาน
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายในการลงทุน
รายจายอื่นๆ
รายไดจากการดําเนินงาน
(6.1) รายไดจากการขายสินคาและบริการ
(6.2) รายไดจากการใหบริการ
(6.3) รายไดคาเชาพื้นที่
(7) รายไดดอกเบี้ยรับ
(8) รายไดอื่นๆ
รวมปที่ 2
ปที่ 3 (1) คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ
(2) คาใชจายในการบริหารสํานักงาน
(3) คาสาธารณูปโภค
(4) คาใชจายในการลงทุน
(5) รายจายอื่นๆ
(6) รายไดจากการดําเนินงาน
(6.1) รายไดจากการขายสินคาและบริการ
(6.2) รายไดจากการใหบริการ
(6.3) รายไดคาเชาพื้นที่
(7) รายไดดอกเบี้ยรับ
(8) รายไดอื่นๆ
รวมปที่ 3

รายรับ

55,140,000
5,040,000
49,500,000
600,000
8,000,000
100,000
63,240,000

60,342,000
5,292,000
54,450,000
600,000
5,000,000
100,000
65,442,000

ประมาณการรายรับและรายจายขององคการ (บาท)
สวนตางที่รัฐตอง
รายจาย
หมายเหตุ
อุดหนุน
104,500,000
+104,500,000
เงินอุดหนุนรายป
138,000,000
+138,000,000
เงินอุดหนุนรายป
14,000,000
+14,000,000
เงินอุดหนุนรายป
100,000,000
-100,000,000
เงินสะสม/เงินรายได
2,000,000
+2,000,000
เงินอุดหนุนรายป
-55,140,000

358,500,000
115,500,000
138,000,000
14,000,000
120,000,000
2,000,000

389,500,000

-8,000,000
-100,000
195,260,000 เงินรายไดขององคการสมทบกับเงินอุดหนุนรายป
+115,500,000
เงินอุดหนุนรายป
+138,000,000
เงินอุดหนุนรายป
+14,000,000
เงินอุดหนุนรายป
-120,000,000
เงินสะสม/เงินรายได
+2,000,000
เงินอุดหนุนรายป
-60,342,000

-5,000,000
-100,000
204,058,000 เงินรายไดขององคการสมทบกับเงินอุดหนุนรายป

รายละเอียด
ปที่ 4 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

คาตอบแทนบุคลากรและสวัสดิการ
คาใชจายในการบริหารสํานักงาน
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายในการลงทุน
รายจายอื่นๆ
รายไดจากการดําเนินงาน
(6.1) รายไดจากการขายสินคาและบริการ
(6.2) รายไดจากการใหบริการ
(6.3) รายไดคาเชาพื้นที่
(7) รายไดดอกเบี้ยรับ
(8) รายไดอื่นๆ
รวมปที่ 4

รายรับ

66,051,600
5,556,600
59,895,000
600,000
2,000,000
100,000
68,151,600

ประมาณการรายรับและรายจายขององคการ (บาท)
สวนตางที่รัฐตอง
รายจาย
หมายเหตุ
อุดหนุน
120,000,000 +120,000,000
เงินอุดหนุนรายป
138,000,000
+138,000,000
เงินอุดหนุนรายป
14,000,000
+14,000,000
เงินอุดหนุนรายป
125,000,000
-125,000,000
เงินสะสม/เงินรายได
2,000,000
+2,000,000
เงินอุดหนุนรายป
-66,051,600

399,000,000

-2,000,000
-100,000
205,848,400 เงินรายไดขององคการสมทบกับเงินอุดหนุนรายป
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แผนการถายโอน (Transition Plan)
การจัดตั้งองคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ขึ้นใหม มีหลักการคือ รั บโอนกิจการจาก
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ที่เหลืออยู และเมื่อดําเนินการโอนกิจการแลวเสร็จ ใหประกาศ
ยุติการดําเนินการของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
1. การถายโอนกิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน และรายได ของ
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไปเปนขององคบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ประกอบดวย
1.1 กิจการของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ที่เหลืออยูตามพระราชกฤษฎีกายุบ
เลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562
1.2 ทรัพยสิน ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้ระยะสั้น เงินลงทุนระยะสั้น
สินคาคงเหลือ วัสดุคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยชีวภาพ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพย
โครงสรางพื้นฐาน สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
1.3 งบประมาณ ไดแก เงินงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายขามป
1.4 หนี้ ไดแก หนี้สินหมุนเวียน (เจาหนาระยะสั้น คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
และหนี้สินไมหมุนเวียน (เงินฝากระยะยาว หนี้สินหมุนเวียนอื่น)
1.5 สิทธิ ไดแก สิ่งที่พึงมีพึงไดตามกฎหมาย เชน สิทธิ/ทรัพยสินทางปญหา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
สิทธิเรียกรอง สิทธิอื่น ๆ
1.6 ภาระผูกพัน ไดแก ภาระผูกพันตามกฎหมาย และภาระผูกพันจาการอนุมาน
1.7 รายได ไดแก รายไดจากการขายสินคาและบริ การ รายไดจากการบริ หารสินทรั พย เงิ น
บริจาค เงินงบประมาณเหลือจายและเงินรายไดเหลือจาย (เงินสะสม) ดอกเบี้ยรับ และรายไดอื่น
2. การถายโอนบุคลากรของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไปเปนขององคบริหารไนท
ซาฟารี (องคการมหาชน)
2.1 ผู ป ฏิบั ติงานของสํ านัก งานพั ฒนาพิ ง คนคร (องคการมหาชน) ที่ เหลือ อยูตามพระราช
กฤษฎีกายุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2562 ประกอบดวย เจาหนาที่ ลูกจาง ที่
ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
2.2 ผูปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ผูใดประสงคจะขอโอนไปเปน
ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) จะตองทําหนังสือแจงความจํานงและผานการ
คัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
2.3 ผูปฏิบั ติงานที่ไดรับ การบรรจุและแตง ตั้งเป นผูปฏิบัติงานขององคการบริหารไนท ซาฟารี
(องคการมหาชน) ใหไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจางตามที่
คณะกรรมการกํ าหนด รวมทั้ ง ไดรั บ สวั ส ดิก ารและประโยชน อ ยา งอื่ น ซึ่ ง รวมกั นแล วตอ งไม นอ ยกวา ที่
ผูปฏิบัติงานนั้นไดรับอยูเดิม
2.4 ผูปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ หรือ
ลูกจางขององคการบริห ารไนทซ าฟารี (องคก ารมหาชน) ประสงคจะให นับเวลาการทํางานในขณะที่เป น
เจาหนาที่ หรือลูกจางตอเนื่องกับเวลาการทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ ใหมีสิทธิกระทําได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
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2.5 การเปลี่ยนจากผูปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไปเปนผูปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ใหถือวาเปนการออกจากงานเพราะทางสํานักงานพัฒนาพิง
คนคร (องคการมหาชน) ยุบเลิกตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด
2.6 กรณีผูปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ที่ไมประสงคจะขอโอนไปเปน
ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) หรือ กรณีผูปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน) พนจากการเปนผูปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เนื่องจากยุบ
เลิกหนวยงาน ใหไดรับคาตอบแทนการเลิกจางและเงินชวยเหลือเยียวยา ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561 ดังนี้
(1) คาตอบแทนการเลิกจาง
(1.1) กรณีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกินหนึ่งป แตไมเกินสามป ใหไดรับคาตอบแทนการเลิก
จางหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(1.2) กรณีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกินสามป ใหไดรับคาตอบแทนการเลิกจางสามรอยวัน
(2) เงินชวยเหลือเยียวยาในอัตราหกเทาของเงินเดือนเดือนสุดทายเพื่อบรรเทาความเดือด
รอยที่ถูกเลิกจางอีกสวนหนึ่ง
(3) การเบิกจายคาตอบแทนการเลิกจางและเงิ นชวยเหลือเยียวยาแกผู ปฏิบัติง าน จาก
เงินทุนสะสมของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
2.7 ขอมูลจํานวนผูปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ในปจจุบัน (ขอมูล ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564) มีจํานวน 264 อัตรา ดังนี้
ประเภทผูปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ
เจาหนาที่กลุมนักบริหาร
เจาหนาที่กลุมงานปฏิบัติการ
ลูกจาง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (อัตรา)
4
188
72
264
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Template 5 : กรอบโครงสรางขององคการมหาชน
กรอบโครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ในระยะเริ่มแรก
(ปที่ 1-4) เปนการปรับมาจากโครงสรางและอัตรากําลังเดิมของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
ซึ่งปจจุบันกรอบอัตรากําลังคงเหลือจํานวน 361 อัตรา (เดิมมีจํานวน 393 อัตรา ยุบเลิกจํานวน 32 อัตรา
เนื่องจากการโอนศูนยประชุมฯ ใหกับกรมธนารักษ) สําหรับบัญชีโครงสรางเงินเดือนขององคการบริหารไนท
ซาฟารี (องคการมหาชน) ใชตามประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2564 เรื่อ ง หลั กเกณฑก ารกําหนดระดับและโครงสร างเงิ นเดือ นและคาตอบแทนพิเ ศษของผู ปฏิบัติงาน
สํานักงาน
ทั้งนี้ โครงสรางเงินเดือนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เดิมใชตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดระดับและ
โครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของผูปฏิบัติงานของสํานักงาน ดังนี้

สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไดทบทวนโครงสรางเงินเดือนและปรับลดอัตราเงินเดือนอัตราต่ําสุดและ
อัตราสูงสุด เนื่องจากสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ เปลี่ยนแปลงเปนองคการมหาชนกลุมที่ 2 เพื่อให โดยมี
โครงสรางเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดระดับและโครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษของผูปฏิบัติงานสํานักงาน
ดังนี้

สําหรับกรอบโครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ในระยะ
เริ่ มแรก (ปที่ 1-4) จํ านวน 361 อั ตรา และในระยะตอ ไปปรั บเพิ่ มอั ตรากําลั งเป น 418 อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1. กรอบโครงสรางขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ในระยะเริ่มแรก (ปที่ 1-4) จํานวน 361 อัตรา

องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) (361)
สํานักตรวจสอบภายใน (5)
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี (263)

ฝายบริการ (72)

ฝายบริหาร
จัดการสัตว (113)

ฝายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด (14)

ฝายปฏิบัติการและ
ซอมบํารุง (57)

ฝายการศึกษา
อนุรักษและวิจัย (6)

หมายเหตุ : ( ) หมายถึง จํานวนอัตรากําลัง

ที่ปรึกษา/ผูเเชี่ย วชาญ (4)

สํานักบริหารงานกลาง (88)
ฝายบริหาร
งานทั่วไป (14)
ฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(10)

ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ (5)

ฝายพัสดุ (13)

ฝายการเงินและ
บัญชี (14)

ฝายวิชาการและ
แผนงาน (10)

ฝายกฎหมาย (6)

ฝายประชาสัมพันธ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (15)
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องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) (361)
สํานักตรวจสอบภายใน (5)
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี (263)

หมายเหตุ : ( ) หมายถึง จํานวนอัตรากําลัง

ที่ปรึกษา/ผูเเชี่ย วชาญ (4)

สํานักบริหารงานกลาง (88)
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องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน)
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี (263 อัตรา)

ฝายบริการ

ฝายบริหารจัดการสัตว

• หนาที่
กํากับดูแล พัฒนา งานบัตรเขาชม
งานอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว งานใหความรูสาระ
และความบันเทิงแกนักทองเที่ยว
ในกิจกรรมชมสัตว กิจกรรมสวน
สนุก กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการ
ใหบริการบานพัก จัดเลี้ยงและ
การคาภายใน
• อัตรากําลัง 72 อัตรา

• หนาที่
กํากับดูแลการรักษาสัตว การ
เลี้ยง การดูแลรักษาสุขภาพสัตว
การฝกสัตวเพื่อนําออกแสดง
งานดานโภชนาการสัตว และ
การบันทึกขอมูลสัตว ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
• อัตรากําลัง 113 อัตรา

สํานักบริหารงานกลาง

ฝายปฏิบัติการและซอม
บํารุง

ฝายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

ฝายการศึกษา อนุรักษและ
วิจัย

• หนาที่
กํากับดูแล การกอสราง ติดตั้ง
ดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคาร
ยานพาหนะ อุปกรณทุกระบบ
การดูแลจัดแตงภูมิทัศน การ
จัดการสิ่งแวดลอม การรักษา
ความปลอดภัย การจราจร และ
การสื่อสาร ของสํานักงาน
เชียงใหมไนทซาฟารี
• อัตรากําลัง 57 อัตรา

• หนาที่
กํากับดูแล การรับจอง การจัด
กิจกรรมสงเสริมการตลาด การ
พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
บริการลูกคาสัมพันธ
• อัตรากําลัง 14 อัตรา

• หนาที่
กํากับดูแลงานอนุรักษ งานวิจัย
งานสงเสริมการศึกษางาน
กิจกรรมสันทนาการ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
• อัตรากําลัง 6 อัตรา

28

องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน)
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี

ฝายบริหารงานทั่วไป
• หนาที่
กํากับดูแลงานดานเอกสาร งาน
ทะเบียนรับ- สงหนังสือ งานจัดเก็บ
เอกสาร งานพิมพหนังสือ การ
ประสานงานทั้งภายในภายนอกองคกร
งานควบคุมดูแลยานพาหนะ
• อัตรากําลัง 14 อัตรา

ฝายเลขานุการคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
• หนาที่
กลั่นกรองและประสานการนําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการ อนุกรรมการ
จัดเตรียม นัดหมาย อํานวยความ
สะดวกในการดําเนิน งานประชุม
จัดทํารายงานการประชุมและการ
กํากับดูแลการประชุมอนุกรรมการ
การติดตามผลการดําเนินงานตามมติ
หรือขอสั่งการของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ
• อัตรากําลัง 5 อัตรา

สํานักบริหารงานกลาง (88 อัตรา)

ฝายการเงินและบัญชี

ฝายวิชาการและแผนงาน

• หนาที่
บริหารจัดการ กํากับดูแล ควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในสวนงาน
การเงิน และงานบัญชี ใหถูกตองตาม
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และจัดทํา
เอกสารการรับเงิน การจายเงิน และการ
วิเคราะห การเงิน จัดทํากระแสเงินสด
ตามรายการใชจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ติดตามการใชจายเงิน
ใหเปนไปตามแผน บันทึกบัญชีใหถูกตอง
และเปนไปตามหลักสากล
• อัตรากําลัง 14 อัตรา

• หนาที่
บริหารจัดการ กํากับ ทบทวน ดูแล
ถายทอดงานยุทธศาสตร การรวบรวม
ขอมูลในกรจัดทํางบประมาณ แผนงาน
แผนการใชจายเงิน และประเมินผล
การจัดทําและติดตามผลการใชจายเงิน
ใหเปนไปตามแผน รายงานผลการการ
ประเมินองคการมหาชนประจําป การ
จัดทําแผนและรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง ควบคุมภายใน การจัดทํา
รายงานประจําปใหเปนไปอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพ
• อัตรากําลัง 10 อัตรา
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องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน)
สํานักตรวจสอบภายใน
สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี

สํานักบริหารงานกลาง (88 อัตรา)

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝายพัสดุ

ฝายกฎหมาย

ฝายประชาสัมพันธและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• หนาที่
บริหาร จัดการ กํากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผล การดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง โยกยาย พัฒนา
บุคลากร จัดฝกอบรม การเสริมสราง
วินัย ปลูกฝงสรางคานิยมขององคกร
การพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร การ
ดําเนินการดานสิทธิ สวัสดิการและ
ผลประโยชนของผูปฏิบัติงานตาม
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่
เกี่ยวของ
• อัตรากําลัง 10 อัตรา

• หนาที่
บริหารจัดการ กํากับดูแล และวางแผน
งานจัดซื้อ จัดจาง ใหเปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับมติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการหรือระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งบริหารสัญญา
ควบคุมดูแล จําหนายวัสดุและครุภัณฑ
บริหารจัดการและควบคุมดูแลดาน
อาคารสถานที่ การบํารุงรักษา
ทรัพยสินและการใชประโยชน
ทรัพยสินใหเกิดความคุมคา
• อัตรากําลัง 13 อัตรา

• หนาที่
ตรวจสอบและสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานขององคกรใหถูกตองตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย
กํากับดูแล ตรวจสอบรางสัญญาและ
ขอตกลง ตางๆ การเสนอปรับปรุง
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
ประกาศขององคกร ดําเนินการ
เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งาน
เกี่ยวกับความผิดทางคดีแพง คดีอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆ ที่อยู
ในหนาที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงาน รวมทั้งใหคําปรึกษา วินิจฉัย
และตีความขอกฎหมาย
• อัตรากําลัง 6 อัตรา

• หนาที่
กําหนดทิศทางในการประชาสัมพันธ
การสรางภาพลักษณองคกร งานตอบ
แทนสังคม (CSR) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําฐานขอมูล
ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ทุกดาน
พัฒนาเว็บไซต และสื่อประชาสัมพันธ
• อัตรากําลัง 15 อัตรา
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2. กรอบโครงสรางขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ในระยะตอไป จํานวน 418 อัตรา
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Template 6 : โครงสรางการบริหารขององคการมหาชน
1. โครงสรางการบริหารขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ในระยะเริ่มแรก (ปที่ 1-4) จํานวน 361 อัตรา
รัฐมนตรี
คณะกรรมการบริหารไนทซาฟารี
คณะอนุกรรมการ

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี

รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการบริหารงานกลาง
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2. โครงสรางการบริหารขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ในระยะตอไป จํานวน 418 อัตรา
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Template 6 : วิธีการทํางานขององคการมหาชน

หนวยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา
ประสาน

ประสาน

ประสาน

การเตรียมความพรอม/การบริหารจัดภายในองคกร
อํานวยการการทํางานขององคกร

(ธุรการ งบประมาณ การเงิน บัญชี การจัดซื้อ
จัดจาง กฎหมาย บุคคล ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

บํารุงรักษา/จัดการโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ดูแลความสะอาดและความปลอดภัย

สนับสนุน

ดูแลสัตว/รักษาสัตว/ฝกสัตว

สนับสนุน

สนับสนุน

ใหบริการกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ใหบริการนักทองเที่ยว
การบริการนั่งรถชมสัตว/
เดินชมสัตว

การคาภายใน

(จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม
สินคาที่ระลึก การเชาพื้นที่)

บริการหอง
ประชุมสัมมนา/ที่พัก/
แคมปกราวด

ทําการตลาดและประชาสัมพันธ

การแสดงโชว/การแสดง
ของสัตว/โชวสัตว

ธุรกิจชุมชน
(จําหนายอาหาร
สัตว/OTOP/กิจกรรม
ทองเที่ยว)

พันธมิตรทางธุรกิจ

(บริษัทนําเที่ยว/มัคคุเทศก/
บริการคมนาคมขนสง/
โรงแรมที่พัก/รานอาหาร)

กิจกรรมทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของชุมชน

สถาบันการศึกษา
(การฝกงาน/CSR)
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Template 7 : บทบาทของรัฐมนตรีในการกํากับดูแลและกรอบการประเมินผลองคการมหาชน
7. ระบบการกํากับและประเมินผล
องคการมหาชนมีแนวทางการกํากับและประเมินผล ดังนี้
7.1 การกํากับดูแลดานนโยบาย
รัฐมนตรีกํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการมหาชนใหเปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการมหาชน นโยบายรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัตริ าชการทีเ่ กี่ยวของกับองคการมหาชน
7.2 การกํากับดูแลดานระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
(1) กําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการองคการมหาชน
(2) กําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานและเปาหมายโดยรวม รวมทั้งการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานขององคการมหาชน
(3) กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายการประเมินความคุมคาในการจัดตั้งองคการมหาชน
7.3 การกํากับดูแลดานผลการดําเนินงาน
(1) เสนอแตงตั้งคณะกรรมการองคการมหาชนตอคณะรัฐมนตรี
(2) กําหนดคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
(3) ใหความเห็นชอบคําของบประมาณรายจายประจําปขององคการมหาชน
(4) รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางในองคการมหาชนเปน
การชั่วคราวไดโดยจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้นแลวแตกรณี
(5) สั่งให องคการมหาชนชี้แจงแสดงความคิดเห็ น ทํารายงาน หรือ ยับยั้งการกระทําขององคการ
มหาชนที่ ขั ด ต อ กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ง องค ก ารมหาชน นโยบายของรั ฐ บาล มติ ข อง
คณะรั ฐ มนตรี ยุท ธศาสตร และแผนปฏิบั ติราชการที่เ กี่ ยวของกั บองคก ารมหาชน ตลอดจนสั่ งสอบสวน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได
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Template 8 : รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกรณีองคการมหาชน
ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) พ.ศ. ...
หลักการเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการบริหารไนทซาฟารีขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
(ราง)
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) พ.ศ. ...
--------------------------------------พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหไว ณ วันที่ .......................................... พ.ศ. ....
เปนปที่ ... ในรัชกาลปจจุบัน
สมเด็จพระเจาอยูหวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งองคการบริหารไนทซาฟารีขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการ
มหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการบริหารไนทซาฟารี
(องคการมหาชน) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ไนทซาฟารี (Night Safari)” หมายความวา เปนสวนสัตวประเภทหนึ่งที่เนนการใหบริการ
เฉพาะเวลากลางคืนที่ มี รู ป แบบการเสนอ (Presentation) พฤติก รรมของสั ตวที่ ห ากิ นในเวลากลางคื น
(Nocturnal) ตอ นัก ท อ งเที่ ยวในลั ก ษณะ Natural Theme Park คือ ให นัก ท อ งเที่ ยวสามารถสร า ง
จินตนาการตอพฤติกรรมของสัตวในเวลากลางคืน โดยมีรูปแบบการทองเที่ยวโดยใชมัคคุเทศก (วิทยากร) จัด
นัก ท อ งเที่ ยวเป นแบบกลุ ม โดยให นัก ท อ งเที่ ยวจะจํ ากั ดให อ ยูในพาหนะที่ ให ความปลอดภัยและใน
บรรยากาศเสมือนนักทองเที่ยวไดผานไปในวัฏจักรชีวิตอันซับซอนและสัตวปา (wondering)
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“ชุมชนทองถิ่น” หมายความวา กลุมคนที่อยูรวมกันโดยไดตั้งถิ่นฐานและสืบทอดวัฒนธรรม
รวมกันมาอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีแบบแผนแนนอนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง โดยเฉพาะโดยรอบไนท
ซาฟารี
“องคการ” หมายความวา องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารไนทซาฟารี
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการบริหารไนทซาฟารี
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ขององคการ
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางขององคการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่
----------------------------------มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น เรียกวา องคการบริหารไนทซาฟารี (องคการ
มหาชน) เรีย กโดยยอ วา “..................” และใหใชชื่อภาษาอั งกฤษวา “Night Safari (Public
Organization)” ตัวยอ เรียกโดยยอวา “………………...”
มาตรา ๖ ใหองคการมีสํานักงานใหญตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม และอาจมีสํานักงานสาขาใน
พื้นที่อื่นไดตามที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปนและเหมาะสม
มาตรา ๗ ใหองคการมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(๑) เปนแหลงนันทนาการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสัตวปาระดับที่ดีที่สุดของโลก
(๒) เปนสิ่งดึงดูดใจและเปนทางเลือกเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวอันจะ
นําไปสูการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว
(๓) เพิ่มแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีกิจกรรมเชื่อมตอหรือเสนทางเชื่อมตอกับองคการ
(๔) เพื่อสงเสริมการใชเวลากลางคืนใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค
(๕) เพิ่มการใชจายของนักทองเที่ยวและนํามาซึ่งรายได
(๖) จางงานและเสริมสรางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับทองถิ่นอยางยั่งยืน
(๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(๘) สงเสริมการใชศักยภาพของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ตลาดการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
(๙) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนทองถิ่นของตน
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(๑๐) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่นจัดใหมีการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
(๑๑) สงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
(๑๒) สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อใหเกิดการ
จางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูแหงทองถิ่นใหดีขึ้น
(๑๓) รวมมือและแลกเปลี่ยนการพัฒนาและวิชาการดานการวิจัยสัตวปาชนิดตางๆ ในระดับ
นานาชาติ
(๑๔) ดําเนินกิจการสวนสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
(๑๕) ดําเนินการรวบรวมหรือสงเสริมการรวบรวมสัตวนานาชนิดไวเพื่อประโยชนในการ
อนุรักษ การศึกษา การวิจัย การใหบริการแกประชาชน และการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพรการเลี้ยงสัตวเพื่อ
การอนุรักษ
(๑๖) สงเสริมและจัดใหมีการดําเนินการบํารุงและเพาะพันธุสัตวปานานาชนิดเพื่อรักษาและ
อนุรักษไวมิใหสูญพันธุ
(๑๗) ดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตวขององคการ
(๑๘) จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนในการศึกษาและเปนที่พักผอนของประชาชน
(๑๙) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการสวนสัตวและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแกองคการและ
ประชาชนในการใชบริการกิจการสวนสัตว
มาตรา ๘ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ ใหองคการมีหนาที่และอํานาจกระทํา
กิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมทุกประเภทที่ผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนนิติกรรมอื่นใดเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการขององคการ
(๓) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคการ
(๔) เขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคขององคการ
(๕) เปนตัวแทนหรือนายหนา หรือมอบหมายหรือวาจางใหบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นประกอบ
กิจการตางๆ ตามวัตถุประสงคขององคการ
(๖) เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการของ
องคการ
(๗) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคการ
(๘) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคการ
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
การกูยืมเงินตาม (๓) และการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตาม (๔) ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
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หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
----------------------------------มาตรา ๙ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการขององคการ ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตาม มาตรา ๔๖
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลอาจจัดสรรใหตามความเหมาะสมในกรณีที่มีความจําเปน
อยางยิ่ง (เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป)
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองคกรอื่น รวมทั้งจากตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงคขององคการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินขององคการ
การรั บ เงิ นหรื อ ทรั พย สิ นตาม (๓) จะต อ งไม ก ระทํ าในลั ก ษณะที่ ทํ าให อ งค ก ารและ
คณะกรรมการ ขาดความเปนอิสระหรือความเปนกลาง
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่องคการจัดใหใหบริการอันใดอยูในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ
องคการ ใหองคการมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการจากกิจการนั้นได
ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑ บรรดารายไดขององคการไมเ ปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๒ ทรัพยสินขององคการมหาชนไมอยูในความรับผิดชอบแหงการบังคับคดี
มาตรา ๑๓ ใหอสังหาริมทรัพยที่องคการไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดขององคการ
เปนกรรมสิทธิ์ขององคการ
ใหองคการมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินขององคการ
มาตรา ๑๔ การใชจายเงินขององคการ ใหใชจายไปเพื่อกิจการขององคการโดยเฉพาะ
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินขององคการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๕ การกูยืมเงิน การถือหุนหรือการเขาเปนหุนสวน การเขารวมทุนในกิจการของ
นิติบุคคลอื่น การจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
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หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
----------------------------------มาตรา ๑๖ ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรีย กวา “คณะกรรมการบริ หารไนทซาฟารี
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต งตั้งจากผูซึ่งมี ความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสู งด านการทอ งเที่ยว ด านทรัพยากรธรรมชาติ ด านสิ่งแวดลอ ม ดานการบริหาร ดาน
เศรษฐศาสตร ดานกฎหมาย หรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการขององคการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนงจํานวน ๓ คน ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม เ กิ น ๗ คน ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จาก
ผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ ใ นด า นการท อ งเที่ ย ว สิ่ ง แวดล อ ม การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริหาร การตลาด กฎหมาย หรือดานอื่นที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอกิจการของ
องคการ ทั้งนี้จะตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือพนักงานหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมอยูดวยไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้ง
เจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหนง
แทนผู ที่ พนจากตํ าแหน งก อ นวาระ ให เ ป นไปตามระเบี ย บที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑกลางที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ แตทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง
(๗) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง หรือที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับองคการ
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(๘) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเป น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนขององคการในการเขารวมทุนตามมาตรา ๘ (๕)
(๙) กรรมการขององคการจะดํารงตําแหนงในองคการและรัฐวิสาหกิจอื่นเกินกวาจํานวน
สามแหงมิได
มาตรา ๑๘ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สี่ป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป จนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหมเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอน
วาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึง่ แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการตามวรรค
หนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาที่ประธานกรรมการเปนการชั่วคราว
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมี อํ า นาจหน า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ วไปซึ่ ง กิ จ การและ
การดําเนินการขององคการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานขององคการ
(๒) อนุมัติงบประมาณประจําป งบการเงิน แผนการลงทุน และแผนการเงินขององคการ
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(๓) ใหความเห็นชอบหลักเกณฑการจัดเก็บและอัตราคาธรรมเนียมคาบํารุง คาตอบแทน
หรือคาบริการในการดําเนินกิจการขององคการ
(๔) ดูแลฐานะและความมั่นคงทางการเงิน ใหความเห็นชอบรายงานการเงินพิจารณา
รายงานของผูตรวจสอบการเงินและวางระเบียบกฎเกณฑ หรือขอหามทางการเงิน
(๕) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะการแกไขปญหาหรืออุปสรรคอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ตลอดจนเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีมีปญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ การ
ประสานงานในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ
(๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานขององคการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดขององคการในเรื่องดังตอไปนี้
(ก) การบริหารงานทั่วไป การจัดแบงสวนงานขององคการและขอบเขต หนาที่ของสวน
งานดังกลาว
(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือนคาจางและเงินอื่น
ของเจาหนาที่และลูกจาง
(ค) การคัดเลือกการบรรจุ การแตงตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและ การ
ลงโทษทางวินัยการออกจากตําแหนงการรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่ และลูกจาง
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจางเจาหนาที่และลูกจาง
(ง) การบริหารและการจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินขององคการ รวมทั้ง การ
บัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นแกเจาหนาที่และลูกจางขององคการ
(ฉ) การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ช) กําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจ
สอบภายใน
(ฌ) การกําหนดเครื่องแบบผูอํานวยการ เจาหนาที่ และลูกจางขององคการ และ
เครื่องหมายองคการ
(ญ) การสรรหาการแต งตั้ งและการถอดถอนผู อํ า นวยการ การปฏิ บั ติง านของ
ผูอํานวยการ และการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติงานแทน
(๘) ใหความเห็นชอบรายงานประจําปและเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกานี้
(๙) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเ ปนสูญตาม (๗) (ง) ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด”
(๑๐) จัดทําและเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารไนทซาฟารีตอคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๒๒ การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตร จะตองคํานึงถึงหลักการผังเมืองและ
สิ่งแวดลอม โดยอยางนอยจะตองมีรายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมในลักษณะสมดุล กําหนด
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวไมใหกระทบกระเทือนตอสิง่ แวดลอมเกินความจําเปน การกําหนด
ตัวชี้วัดและมีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
(๒) การสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยใชวัสดุทองถิ่น พัฒนาสินคาหัตถกรรมและ
ชวยเหลือชุมชนทองถิ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งการสรางตลาดและอุปสงคของผลิตภัณฑทองถิ่นดวย
(๓) การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ และมาตรการดานสุขอนามัย ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการควบคุมมลภาวะ และดานการกําจัดขยะและของเสียอื่น
(๔) การพัฒนาโครงขายของโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาการทองเที่ยว ไดแก
การคมนาคม การขนสง สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานสําหรับการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิน
กรรม สินคา บริการและบุคลากรการทองเที่ยว
(๕) การสงเสริมการทองเที่ยวและตลาดการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหองคการประสานกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในแตละ
เรื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการบริหารไนทซาฟารี
มาตรา ๒๓ ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคการ ใหคณะกรรมการพิจารณา
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององคการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่ง
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจ ความซื่อสัตยสุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา ๒๔ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออม
ในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นแจงใหที่ประชุมทราบ และใหที่
ประชุมพิจารณาวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูนั้นสมควรจะอยูในที่ประชุม หรือจะมีมติในการประชุม
เรื่องนั้นไดหรือไม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญในดานที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานขององคการเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามมาตรา ๒๐ (๘) (ฉ) และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจนคณะทํางาน เพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
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การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจแตงตั้งจากผูแทนองคกร
เอกชน ผูแทนชุมชนทองถิ่นหรือเครือขายชุมชนทองถิ่น หรือผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานจะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียใน
กิจการที่กระทํากั บองคการ หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการขององคการหรือขัดหรือแยงกับ
วัตถุประสงคขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให
เปนประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูแทนขององคการในการเขารวมทุนตามมาตรา ๘ (๔)
การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานใหนํามาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบ
แทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการ
คณะตาง ๆ ดวย
มาตรา ๒๘ ใหองคการมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
ในการแตงตั้งผูอํานวยการตองดําเนินการแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุตองแตงตั้งผูอํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเปน ใหคณะกรรมการขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินหกสิบวัน
หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนา
และสงเสริมองคการมหาชนเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณ(บทบังคับกําหนดไวในพรบ.องคการ
มหาชน แกไขเพิ่มเติม)
มาตรา ๒๙ ผูอํานวยการตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณเ หมาะสมกับ
กิจการขององคการตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ สามารถทํางานใหแก
องคการไดเต็มเวลาและตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา
(๔) เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู ความสามารถและ ประสบการณ เ หมาะ สม
กับกิจการขององคการ ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ พรรค
การเมือง
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(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) ไมเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนอื่น
(๑๐) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรื อเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐ หรือผูปฏิบัติงานขององคการมหาชนอื่น
(๑๑) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เปนการ
แขงขัน กับกิจการขององคการมหาชนนั้น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
มาตรา ๓๐ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไม
เกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๓๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๙
มติของคณะกรรมการใหผูอํานวยการออกจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูโดยไมนับรวมตําแหนงผูอํานวยการ การขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๙ (๒) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง
มาตรา ๓๒ ผู อํานวยการมี หน าที่ บริ หารกิ จการขององคก ารให เ ป นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคขององคการ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และ
เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งใหมี
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ เพื่อให
การดําเนินงานขององคการบรรลุวัตถุประสงค
(๒) เสนอรายงานประจําปเ กี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตางๆ ขององคการ รวมทั้ง
รายงานการเงินตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานขององคการใหมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ
ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององคการ
มาตรา ๓๓ ผูอํานวยการมีอํานาจ
(๑) แตงตั้งรองผูอํานวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อเปนผูชวยปฏิบัติงาน
ของผูอํานวยการตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย
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(๒) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่และลูกจาง
ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย มติของ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๔ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนขององคการ เพื่อ
การนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมใดที่ผูอํานวยการหรือผูรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบ
หรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอมไมผูกพันองคการ เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน
มาตรา ๓๕ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
ผูอํานวยการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ไมมีผูอํานวยการหรือผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ผูอํานวยการที่มีอาวุโสตามลําดับรักษาการแทน ถาไมมีรองผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคน
หนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ใหผูรักษาการแทนตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการ
ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นแตงตั้งใหผูอํานวยการเปนกรรมการ
หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาแทนเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการดวย
แลวแตกรณี
หมวด ๔
ผูปฏิบัติงานขององคการ
----------------------------------------มาตรา ๓๗ ผูปฏิบัติงานขององคการมีสามประเภท คือ
(๑) เจ าหน าที่ ห รื อ ลู ก จ าง ได แก ผู ซึ่งปฏิ บั ติงานโดยได รั บ เงิ นเดื อ นหรื อ ค าจ างจาก
งบประมาณขององคการ
(๒) ที่ปรึ กษาหรือผูเ ชี่ยวชาญ ไดแก ผูซึ่งองคการจางใหปฏิบัติหนาที่เ ปนที่ปรึกษาหรือ
ผูเชี่ยวชาญโดยมีสัญญาจาง
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานขององคการเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๓๘ เจาหนาที่และลูกจางตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตทั้งนี้ตองไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) สามารถทํางานใหแกองคการไดเต็มเวลา
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ขององคการ
(๕) ไมเ ปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๖) ไมเปนที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับองคการ
(๗) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
ความใน (๑) มิใหใชบังคับแกเจาหนาที่และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งองคการจําเปนตองจาง
มาตรา ๓๙ เจาหนาที่ ลูกจางพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๒
(๔) ถูกใหออก เพราะไมผานการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ
(๕) ถูกไลออกหรือปลดออก เพราะผิดวินัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับ
การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ (๒) ใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาใน
สัญญาจาง
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชนในการบริหารงานขององคการ รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง อาจขอใหเจาหนาที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางในองคการมหาชนเปนการ
ชั่วคราวได ทั้งนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี
เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่หรือลูกจางขององคการ
มหาชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ
และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในองคการสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทน
อื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคการ
----------------------------------------มาตรา ๔๑ การบัญชีขององคการ ใหจัดทําตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งตอง
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององคการ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานขององคการทําหนาที่เ ปนผูตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให รั บผิ ดชอบขึ้ นตรงต อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกําหนด
ในการแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลื่ อ นเงิ น เดื อ น เลื่ อ นตํ า แหน ง และลงโทษทางวิ นั ย ของ
ผูตรวจสอบภายใน ใหผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารวมกันแลวเสนอใหคณะกรรมการ
ใหความเห็นชอบกอน แลวจึงดําเนินการได
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มาตรา ๔๒ ใหองคการจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ในทุกรอบป ใหองคการการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้ง
โดยความเห็นชอบขององคการการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีและประเมินผลการใชจายเงินและ
ทรัพยสินขององคการ โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใดแลวทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีเอกสารหลักฐานตาง ๆ ขององคการเปนการเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปนอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ขององคการ สอบถามผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ ผูตรวจสอบภายใน เจาหนาที่และลูกจาง หรือบุคคลอื่น และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและ
มาตรา ๔๓ ใหองคการทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ ง รายงานนี้ ให ก ลาวถึงผลงานขององคก ารในปที่ ล วงมาแล ว และคํ าชี้ แจงเกี่ย วกับ นโยบายของ
คณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคการ และ
เพื่อใหองคการมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสมภายใตการกํากั บดูแล โดยมี
เปาหมายที่แนชัด ใหองคการอยูภายใตระบบการประเมินผลขององคการตามที่ กพม. กําหนด
หมวด ๖
การกํากับดูแล
----------------------------------------มาตรา ๔๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององคการใหเปนไป
ตามกฎหมาย และใหส อดคลอ งกับ วัตถุ ประสงคของการจัดตั้งองค การ นโยบายของรัฐบาล มติของ
คณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับองคการนั้น เพื่อการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง
ใหองคการชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําขององคการ ที่ขัดตอกฎหมาย
วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการ นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวของกับองคการนั้น ตลอดจนสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการได
มาตรา ๔๖ เพื่อประเมินความคุมคาในการจัดตั้งองคการ เมื่อองคการดําเนินการครบหาป
ใหองคการและองคการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดใหมีการประเมินความคุมคา โดยเปนไปตาม
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่รัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
การประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบัน หนวยงาน องคกร หรือคณะ
บุคคลที่เปนกลางและมีความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลตามที่ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด
ใหองคการายงานผลการประเมินความคุมคาตอรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและหากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นวาไมคุมคาในการจัดตั้ง ใหเสนอรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิก
หรืออาจโอนถายไปใหหนวยงานอื่น ๆ ตอไป
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บทเฉพาะกาล
----------------------------------------มาตรา ๔๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตาม
มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ออนุมัติใหมีการโอนบรรดาอํานาจหนาที่
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน รายได และงบประมาณของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน) ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ไปเปนขององคการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔๘ ในวาระเริ่ม แรก ให คณะกรรมการบริห ารไนทซาฟารี (องค การมหาชน)
ประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสามคนเปนกรรมการ และใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามมาตรา
๕๑ เปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลองคการบริหารเชียงใหมไนทซาฟารี ที่รับโอนมาตามมาตรา ๔๑ โดยใหมีองคประกอบ อํานาจ
หนาที่ และวิธีดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๐ ในวาระเริ่มแรก ในระหวางที่ยังไมมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราช
กฤษฎีกานี้ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปพลาง
กอนจนกวาจะมีการแตงตั้งผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรก ผูปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
มาปฏิบัติงานขององคการเปนการชั่วคราว โดยใหไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนหรือสวัสดิการและ
ประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่เคยไดรับอยู ทั้งนี้ จนกวาจะไดดําเนินการบรรจุและแตงตั้งเสร็จสิ้น หรือได
แจงความจํานงมิขอเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ หรือลูกจางขององคการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๑
แลวแตกรณี
ใหผูอํ านวยการที่รัฐมนตรี แตงตั้ งตามมาตรา ๔๙ เปนผูบั งคับ บัญชาผูปฏิ บัติงานที่ม า
ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๒ ผูปฏิบัติงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ผูใดประสงคจะขอ
โอนไปเปนผูปฏิบัติงานขององคการ ใหแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ตามมาตรา ๔๗ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ เพื่อเขารับการคัดเลือกและ ประเมินผลเพื่อรับโอนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ กําหนด
มาตรา ๕๓ การจะบรรจุและแตงตั้งเจาหนาที่หรือลูกจางตามมาตรา ๕๒ ใหดํารงตําแหนง
ใด ใหเ ปนไปตามอัตรากํ าลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือคาจางที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๘
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กําหนด ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับโครงสรางและอัตรากําลังขององคการที่จะมีขึ้นดวย และจะตอง
ไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนตอบแทนอยางอื่นไมนอยกวาที่เจาหนาที่
หรือลูกจางผูนั้นเคยไดรับอยูแลว ทั้งนี้ ผูนั้นตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ กําหนด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบรรจุและแตงตั้งผูปฏิบัติงานที่ผานการคัดเลือกและประเมินผลเปนผูปฏิบัติงานของ
องคการ ใหมีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๕๔ ใหผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน ตามมาตรา ๕๓ ไดรับเงินเดือน
คาจาง หรือคาตอบแทนตามตําแหนง อัตราเงินเดือน และคาจางตามที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๘ กําหนด
รวมทั้งไดรับสวัสดิการและประโยชนอยางอื่นซึ่งรวมกันแลวตองไมนอยกวาที่ผูปฏิบัติงานนั้นไดรับอยูเดิม
มาตรา ๕๕ เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิหรือประโยชนตอบ
แทนตามขอบังคับขององคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) ผูใดเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่ หรือลูกจาง
ของสํานักงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ ประสงคจะใหนับเวลาการทํางานในขณะที่เปน เจาหนาที่ หรือลูกจาง
ตอเนื่องกับเวลาการทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหมีสิทธิกระทํา
ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้กําหนด
มาตรา ๕๖ การเปลี่ยนจากผูปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไปเปน
ผูปฏิบัติหนาที่ขององคการใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงจากการเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เพราะเหตุยุบเลิกตําแหนงโดยไมมีความผิด และใหมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชย
จากสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตามหลักเกณฑที่กําหนด
มาตรา ๕๗ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดขององคการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน) ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
..............................
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่องคการบริหารไนทซาฟารีเปนหนวยงานของรัฐใน
การบริ หารจัด การแหล ง ทองเที่ ย วของภาครั ฐ ที่ถู กสร างขึ้ นเพื่ อส ง เสริ ม สนับ สนุน กระตุน และฟนฟู เศรษฐกิจด านการ
ทองเที่ยวของประเทศ ตลอดจนเศรษฐกิจในภาคการทองเที่ยวของเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดการเชื่อมโยงใน
ภาคการทองเที่ยวในทุกภาคสวน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ และเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต างชาติเ พื่อเพิ่มการใชจายตอหัวของนักทองเที่ยว ในการนี้ ใหโอนกิจการของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน) ไปเปนองคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน) โดยการจัดตั้งองคกรในรูปแบบองคการมหาชนเพื่อทํา
หนาที่ดังกลาวซึ่งจะทําใหมีการบริหารจัดการอยางกวางขวาง มีความคลองตัวในการดําเนินงานสมควรจัดตั้งองคการบริหาร
ไนทซาฟารีขึ้นเปนองคการมหาชน ทําหนาที่บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวในรูปแบบ Natural Theme Park และยกระดับ
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล สงเสริมใหเกิดการสรางงานและกระจายรายไดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส งเสริม การเรีย นรูแ ละการอนุรั กษทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอม จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน
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Template 9 : รายละเอียดอื่นๆ

1. ความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในภารกิจที่จะจัดตัง้ เปนองคการมหาชน
1.1 ความเห็นของสวนราชการ ประกอบดวย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจัง หวัดเชียงใหม ท องเที่ยวและกี ฬาจังหวัดเชียงใหม อุ ทยานหลวงราชพฤกษ องคการสวน
พฤกษศาสตร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สรุปความเห็น : ภารกิจและวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชนที่กําหนดไวมีครบทุกดานทั้งการ
ทองเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ และการเรียนรู และสอดคลองกับการเปนองคการมหาชน ซึ่งการเปนองคการ
มหาชนจะทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
1.2 ความเห็นของหนวยงานภาคเอกชน ประกอบดวย สมาคมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม สมาคม
สหพันธทองเที่ยวภาคเหนือ จัง หวัดเชียงใหม สภาอุตสาหกรรมท องเที่ยวจั งหวัดเชียงใหม สมาคมธุรกิ จ
โรงแรมไทยภาคเหนือ กองทุน We Love Chiang Mai ชมรมธุรกิจรถเชาจังหวัดเชียงใหม กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตอาหารสัตว สมาคมรานอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม
สรุปความเห็น : ภารกิจและวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชนที่กําหนดไวเห็นดวยที่จะจัดตั้งเปน
องคการมหาชน เนื่องจากเชียงใหมไนทซาฟารีเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหมที่สนับสนุนและสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว ความคลองตัวในการบริหารงานขององคการมหาชนเปน
สวนสําคัญในการดําเนินการรวมกับภาคเอกชน
1.3 ความเห็นของชุมชนและหนวยงานทองถิ่น ประกอบดวย ตัวแทนชุมชนตําบลหนองควาย ตัวแทน
ชุมชนตําบลแมเหียะ ตัวแทนชุมชนตําบลบานปง เทศบาลเมืองแมเหียะ เทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาล
ตําบลบานปง
สรุป ความเห็ น : ภารกิจ และวัตถุประสงคการจัดตั้งองคการมหาชนที่กําหนดไว ทําใหชุมชนและ
ประชาชนไดรับประโยชนจากการจัดตั้งองคการบริหารไนทซาฟารี (องคการมหาชน)
1.4 ความเห็นของสถาบันการศึกษา ไดแก คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สรุป ความเห็น : ภารกิจ และวัตถุประสงคก ารจัดตั้งองคก ารมหาชนที่กําหนดไว มี ทั้งในเรื่องการ
อนุรักษและวิจัยสัตวปา การนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว และการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่ จึง
เหมาะสมจัดตั้งเปนองคการมหาชน
(รายละเอียดตามภาคผนวก)
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2. นโยบายและแผนยุทธศาสตรแหงชาติที่เกี่ยวของกับองคการมหาชน
2.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว (ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม)
สงเสริมธุรกิจการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม โดยการสงเสริมการทองเที่ยวผานการ
สรางและพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญญาทองถิ่น ความคิดสรางสรรค และทุนทางวัฒนธรรม พรอมทั้ง
การสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒ นาธุร กิจการทองเที่ยว การทําการตลาด และการ
บริหารจัดการสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อใหการทองเที่ยวไทยมี
เรื่ อ งราวที่ เ ป น เอกลั ก ษณ มี ก ารคุ ม ครองและปกป อ งด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาเพื่ อ การป อ งกั น การ
ลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันใหเมืองประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศิลปะ ไดรับการขึ้นทะเบียนดาน
การอนุรักษ และสงเสริมใหกาวสูเมืองที่ไดรับการยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสูการสรางภาพลักษณและการ
จัดทําแผนพัฒนาเมืองและแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน พรอมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวตามฤดูกาลและตาม
ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการทองเที่ยววิถีชุมชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงอนุรักษรวมทั้งการ
สงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธ เพื่อใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยววิถีพุทธของโลก
2.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นแผนแมบท : ประเด็นการทองเที่ยว
แผนยอย : การทอ งเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒ นธรรม สร างสรรคคุณคาสิ นคาและบริ การการ
ท อ งเที่ ย ว มุ ง เน น การใช อ งค ค วามรู แ ละนวั ต กรรม ผนวกกั บ จุ ด แข็ ง ในด า นความหลากหลายทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต เพื่ อสร างคุณคาใหกั บ สิ นคาและบริ ก ารดานการทอ งเที่ ยวที่
ตอบสนองพฤติก รรม ความตอ งการนั ก ท อ งเที่ ย ว และสร า งทางเลื อ กของประสบการณ ใ หม ๆ ให กั บ
นักทองเที่ยว
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร ที่ 3 การสร างความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอ ยางยั่ง ยืน (การพัฒ นาภาค
บริการและการทองเที่ยว)
แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว โดยดําเนินการ
(1) ส งเสริม การสร างมู ลคาเพิ่ มใหกับ สินคาและบริ การดานการท องเที่ยวโดยใชประโยชนจากอั ต
ลักษณและเอกลักษณแหง ความเปนไทยที่สะทอนวัฒนธรรมทอ งถิ่นและวิถีชีวิตชุม ชน อาทิ การทอ งเที่ยว
เชื่อมโยงกับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งจะเปนการกระจายรายไดไปสูคนในชุมชนและทองถิ่นทั่วประเทศ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ ของระบบ
นิเวศเพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เชิงสรางสรรคที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวใหมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
(2) พัฒนากลุมคลัสเตอรทองเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ เชื่อมโยงกับกิ จกรรมการท องเที่ยวตาม
ความตองการของตลาด อาทิ การทองเที่ยวโดยชุมชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงเกษตร
การทองเที่ยวทางทะเล การทองเที่ยวสีเขียว การทองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อการ
ประชุมและนิทรรศการ การทองเที่ยวเชิงกีฬา และการทองเที่ยวกลุมมุสลิม
(3) ฟนฟูความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณที่ดีของการทองเที่ยวไทยในสายตาโลก
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(4) ดําเนินกลยุทธทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาด
ใหม โดยมุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอ
ประสบการณมากกวาการทองเที่ยวที่คุมคาเงิน รวมทั้งสนับสนุนใหคนไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ
(5) พัฒนาทักษะฝมือบุคลากรในภาคบริการและการทองเที่ยว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกภาษาตางประ
เทสทั่วประเทศ
(6) พัฒนาระบบคมนาคมขนสง ใหเกิ ดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้ งทางบก ทางน้ํา และทาง
อากาศ

3. การทํ า บั น ทึก ข อ ตกลงในโครงการหรื อ แผนงานความร ว มมื อ ระหว า งองค ก ารมหาชนกั บ
หนวยงานอื่น
ในระยะเริ่มแรกของการกอตั้งแหลงทองเที่ยวเชียงใหมไนทซาฟารี ชุมชนในพื้นที่ไดมีการเสนอแผนงานดาน
การทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่รวมกับเชียงใหมไนทซาฟารี จํานวน 7 แผนงาน ประกอบดวย
(1) แผนงานชุมชนที่พักเชิงอนุรักษ
(2) แผนงานชุมชนกลุมมัคคุเทศกทองเที่ยวชุมชน
(3) แผนงานชุมชนกลุมรถสี่ลอ แดงรับนักทองเที่ยว
(4) แผนงานชุมชนกลุมกิ๋นขาวลํานัก ฮักศิลปนลานนา
(5) แผนงานชุมชนกลุมสินคา OTOP ในชุมชนใกลเคียง
(6) แผนงานชุมชนกลุมนวด สปาแผนโบราณ
(7) แผนงานชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชน 4 ตําบล ผลิตและจําหนายอาหารสัตวใหกับเชียงใหมไนทซาฟารี
4. ขอมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณความตองการผลผลิตขององคการมหาชน
4.1 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (Economic Impact) จากการดําเนินกิจการของเชียงใหมไนท
ซาฟารี นอกจากจะก อ ให เ กิ ดมี ร ายไดท างตรงแล ว ยัง ก อ ให เ กิ ดรายไดท างอ อ มซึ่ ง เป นผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร โดยเชียงใหมไนทซ าฟารีกอใหเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
2557 - 2562 จํ านวน 1,910.30 ลานบาท 2,055.16 ลานบาท 2,003.74 ล านบาท 2,140.55 ลานบาท
2,628.99 ลานบาท และ 3,121.29 ลานบาท ตามลําดับ
โดยผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวย มูลคาการใชจายในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
เชียงใหมไนทซาฟารี มูลคาการจางงาน คาตอบแทนที่ใหกับพันธมิตรทางธุรกิจ มูลคาการสงเสริมธุรกิจใน
ทองถิ่น และมูลคาจากการใหความอนุเคราะหหนวยงานตางๆ และชุมชนโดยรอบพื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารี
และมีวิธีการจัดเก็บขอมูลผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร (Economic Impact) ดังนี้
(1) รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
สูตรคํานวณ
คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ* x จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่ซื้อบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี
หมายเหตุ : คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เทากับ 5,262.22 บาท

ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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(2) รายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในประเทศ
สูตรคํานวณ
คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย* x จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ซื้อบัตรเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี
หมายเหตุ : คาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย เทากับ 2,631.46 บาท

ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

(3) มู ลคาการจ างงาน คิดจากอั ตราเงินเดือ นหรื อ คาจ างของผู ป ฏิบั ติง านเชียงใหม ไนทซ าฟารี
จางเหมาปฏิบัติงานรายบุคคล พนัก งานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทําความสะอาดที่ ปฏิบัติงาน
เชียงใหมไนทซาฟารี
(4) การหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่จากการใชจายเงินของรัฐ วัดจากคาใชจายเพื่อการซื้อสินคาและ
บริการ และคาใชจายในการลงทุนของเชียงใหมไนทซาฟารี ซึ่งเปนการสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่
(5) รายไดของผูประกอบการทองเที่ยวที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ วัดจากมูลคาการใหสวนลดคาบัตร
เขาชม คาที่พัก ที่สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีใหกับบริษัทนําเที่ยว รถตู รถแท็กซี่ รถสี่ลอแดง รถตุกตุก และ
มัคคุเทศก
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