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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี 2561
สถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
...........................................................................................
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นองค์กรของรัฐที่มีช้างและบุคลากรที่มีความชานาญในการ
เลี้ยงดูและรักษาช้าง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้าง
แห่งแรกของประเทศไทยและของโลกขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ที่บ้านปางหละ ตาบลแม่หวด อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ได้มีการพัฒนาการทางด้านวิชาการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรักษาและบริบาลช้าง มีการดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ
ในด้านการอนุรักษ์ และการคุ้มครองช้างเลี้ยงภายในประเทศตามหลักวิชาการ โดยมีการดาเนินการดูแลช้าง รักษา
ช้างเจ็บป่วย ให้การบริบาลช้างในขณะพักฟื้น ทั้งช้างของรัฐ ช้างเอกชน ช้างที่ได้รับการบริจาค และช้างของกลาง
ที่ได้รับการตรวจยึดเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย รวมไปถึงการจัดทีมงานให้บริการสัตวแพทย์สั ญจรรักษาช้างทั่ว
ประเทศตามที่ได้รับการร้องขอจาก ภาคประชาชน และในด้านการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมี
ช้าง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นจุดดึงดูดความสนใจ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของช้างให้
เหมาะสมกับเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจาชาติไทย พร้อมทั้ง สร้างจิตสานึกและแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศหันมาให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ช้างไทย โดยในการดาเนินงาน
จะไม่มุ่งเน้นรูปแบบธุรกิจเพื่อหวังผลกาไร แต่จะมุ่งเน้นกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งปัจจุบั น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
1. วิสัยทัศน์ ( Vision )
“ ผู้นาการอนุรักษ์ บริบาลช้างและการเรียนรู้เรื่องช้างไทยสู่ระดับสากล ”
2. พันธกิจ ( Missions )
พันธกิจที่ 1 : พันธกิจด้ำนอนุรักษ์ช้ำงและบริกำรสังคม ดาเนินงานด้านสุขภาพช้าง จัดให้มีศูนย์
รักษาช้างและบริบาลช้าง ให้ความช่วยเหลือช้างและควาญช้าง ตลอดจนงานด้านวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้าน
ธรรมชาติวิทยา และพันธุกรรม
พันธกิจที่ 2 : พันธกิจด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เป็นแหล่งองค์ความรู้และการเรียนรู้ด้านคช
ศาสตร์ของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านคชศาสตร์
พันธกิจที่ 3 : พันธกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่เลี้ยงช้างและการท่องเที่ยวโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่ง แวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว
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3. วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่ออนุรักษ์และบริบาลช้าง ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
แพร่ความรู้และปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ช้าง
2. เพื่อเสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้านคชศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
4. แผนยุทธศำสตร์ (Strategic Plan)
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ ปี 2559 – 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุ มครั้ง ที่
10/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่ง ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 แล้ว ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กาหนดบทบาทรัฐวิสากิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ ที่ 2 : ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน
4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 8 : ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
กลยุทธ์ที่ 9 : บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น
5. แผนปฏิบัติกำร
o เป้ำหมำยงบประมำณรำยได้ – รำยจ่ำย ประจำปี 2561 (งบ อ.อ.ป.)
5.1 เป้ำหมำยรำยได้
5.1.1 รายได้จากการสินค้าและบริการ
(ธุรกิจบริการท่องเที่ยว)
- การแสดงช้าง
- การนั่งช้าง
- บริการบ้านพัก
- ฝึกช้างนักท่องเที่ยว

เป็นเงิน

34,616,350.00 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

18,010,450.00
3,202,900.00
1,680,000.00
11,723,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

5.1.2 รายได้จากการดาเนินงานอื่น
- รายได้จากการขายปุ๋ย
5.1.3 รายได้อื่นๆ
เป้ำหมำยรำยได้รวม

เป็นเงิน

1,430,000.00 บาท

เป็นเงิน

1,313,200.00 บาท

เป็นเงิน

37,359,550.00 บำท
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5 5.2 เป้ำหมำยรำยจ่ำย
5.2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ
(ธุรกิจบริการท่องเที่ยว)
1) การแสดงช้าง
2) การนั่งช้าง
3) บริการบ้านพัก
4) การฝึกควาญช้าง

เป็นเงิน

32,799,394.00

บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

14,583,886.00
9,433,418.00
4,660,398.00
4,121,692.00

บาท
บาท
บาท
บาท

5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม
3) ส่วนอนุรักษ์ช้างลาปาง,ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

15,871,606.00
9,811,606.00
4,187,000.00
1,873,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

5.2.3 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายปุ๋ยอินทรีย์

เป็นเงิน

656,550.00

บาท

5.2.4 รายจ่ายอื่น

เป็นเงิน

105,000.00

บาท

5.2.5 รายจ่าย CSR
เป้ำหมำยรำยจ่ำยรวม

เป็นเงิน
เป็นเงิน

1,727,000.00
51,159,550.00

บาท
บำท

5.3 เป้ำหมำยกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
5.3.1 เป้าหมายรายได้
5.3.2 เป้าหมายรายจ่าย
เป้ำหมำยกำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
5.4 เป้ำหมำยกำไร(ขำดทุน)สุทธิ
5.4.1 เป้าหมายรายได้รวม
5.4.2 เป้าหมายรายจ่ายรวม
เป้ำหมำยกำไร(ขำดทุน)สุทธิ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

36,046,350.00
49,327,550.00
(13,281,200.00)

37,359,550.00
51,159,550.00
(13,800,000.00)

บาท
บาท
บำท

บาท
บาท
บำท
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5.5 เป้ำหมำยด้ำนกำรลงทุน
1. งบลงทุนจำกงบประมำณอุดหนุนรัฐบำล
รำยกำร : ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1. ครุภัณฑ์

เป็นเงิน

12,898,100.00 บำท

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
-ครุภัณฑ์สานักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.1.1 ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก จานวน 4 ตู้
1.1.2 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ กระจก 3 ฟุต จานวน 2 ตู้
1.1.3 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จานวน 2 ตู้
1.1.4 ตู้เซฟ ขนาด 300 กิโลกรัม จานวน 1 ตู้
1.1.5 ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จานวน 4 ใบ
1.1.6 โต๊ะทางานเหล็กปูด้วยกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จานวน 2 ตัว
1.1.7 ระบบกล้อ งโทรทัศ น์ว งจรปิด ชนิ ดเครื อข่ ายแบบปรับ มุม มอง
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
1.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะพำหนะและขนส่ง
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.2.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จานวน 1 คัน
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท

เป็นเงิน

593,900.00 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

20,800.00
10,000.00
13,000.00
45,000.00
78,000.00
13,000.00
414,100.00

เป็นเงิน

821,000.00 บำท

เป็นเงิน

821,000.00 บาท

เป็นเงิน

37,000.00 บำท

1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานที่สานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
1.4 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.4.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 4 เครื่อง
1.4.2 ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้
1.4.3 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน จานวน 1 ตู้
1.4.4 ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลางกระจก(โซฟา) จานวน 1 ชุด
1.4.5 เครื่องซักผ้าและอบผ้า จานวน 1 เครื่อง
1.5 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.5.1 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน

16,000.00 บาท

เป็นเงิน

21,000.00 บาท

เป็นเงิน

122,000.00 บำท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

38,000.00
25,000.00
7,000.00
7,000.00
45,000.00
24,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

เป็นเงิน

24,000.00 บาท
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1.6 ครุภัณฑ์กำรแพทย์
-ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.6.1 ตู้กันชื้น ขนาดความจุ 120 ลิตร จานวน 1 ตู้
1.6.2 รถเข็น ชนิดนั่ง จานวน 2 คัน
1.6.3 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
1.6.4 เครื่องรังสีวินิจฉัย (X-Ray) เคลื่อนที่พร้อมเครื่องแปลง
สัญญาณภาพ (X-Ray) เป็นภาพดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
1.6.5 ชุดเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลม
ชนิดวีดีทัศน์จานวน 1 ชุด
1.6.6 ชุดเครื่องตรวจส่องกระเพาะอาหารและหลอดลม
ชนิดวีดีทัศน์จานวน 1 ชุด
1.6.7 เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จานวน 1 เครื่อง
1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.7.1 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จานวน 3 เครื่อง
1.8 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.8.1 เครื่องทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส จานวน 1 เครื่อง
1.9 ครุภัณฑ์อื่นๆ
-ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
1.9.1 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 2 เครื่อง

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
2.1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี
ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
2.1.1 ก่อสร้างบ้านพักควาญช้าง แบบห้องแถว หลังละ 5 ห้อง
(โรงช้างต้น) จานวน 1 หลัง
2.2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
-ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี
ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้าน
2.2.1 ก่อสร้างอาคารเก็บยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
จานวน 1 แห่ง
2.3 ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค
-ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
2.3.1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดสับเปลี่ยน
ไฟฟ้าอัตโนมัติ และระบบงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ

เป็นเงิน

10,137,700.00 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

8,900.00
13,800.00
15,000.00
2,100,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน

2,500,000.00 บาท

เป็นเงิน

2,500,000.00 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

3,000,000.00 บาท
22,500.00 บำท

เป็นเงิน

22,500.00 บาท

เป็นเงิน

460,000.00 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

460,000.00 บาท
680,000.00 บำท

เป็นเงิน

680,000.00 บาท

เป็นเงิน

9,518,200.00 บำท

เป็นเงิน

718,200.00 บำท

เป็นเงิน

718,200.00 บาท

เป็นเงิน

4,950,000.00 บำท

เป็นเงิน

4,950,000.00 บาท

เป็นเงิน

1,700,000.00 บำท

เป็นเงิน

1,300,000.00 บาท
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2.3.2 ก่อสร้างระบบส่งจ่ายน้า และระบบสารองสาหรับหลักมัดช้างป่วย
จานวน 1 ระบบ
2.4 ค่ำก่อสร้ำงอื่นๆ
-ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
2.4.1 ก่อสร้างคอกเหล็กรักษาช้างป่วย จานวน 1 แห่ง
2.4.2 ก่อสร้างห้องสุขาสาหรับคนพิการ
2.4.3 ก่อสร้างหลักมัดช้างตกมัน จานวน 2 หลัก
2.4.4 ก่อสร้างหลักมัดช้างป่วย จานวน 10 หลัก
2.4.5 ก่อสร้างโรงเผาขยะระบบไฟฟ้า จานวน 1 แห่ง
รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

400,000.00 บาท

เป็นเงิน

2,150,000.00 บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

250,000.00
500,000.00
300,000.00
100,000.00
1,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน 22,416,300.00 บำท

5.6 เป้ำหมำยด้ำนสังคม
1. การดูแลช้างต้นและช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง จานวนทั้งหมด 9 ช้าง 4 เชือก ช้างสาคัญ
จานวน 9 ช้าง ช้างต้น จานวน 2 เชือก และช้างในพระอุปถัมภ์ฯ จานวน 2 เชือก
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย การเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จังหวัดลาปาง , ศูนย์บริบาลช้าง อ.งาว จ.ลาปาง, โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จ.กระบี่ และ
โครงการสัตวแพทย์สัญจร ภาคเหนือและโรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จานวน 380 เชือก
3. หน่วยช่วยชีวิตช้าง,ช้างอาละวาด,ช้างตกมัน และโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง
จานวน 30 เชือก
4. จัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ จานวน 1,435 ไร่
5. การศึกษาผสมเทียมช้าง จานวน 30 เชือก
6. การสารวจและเฝ้าระวังโรคช้าง โรคเชอร่า และพยาธิในกระแสเลือด จานวน 300 เชือก
7. การจัดทาฐานข้อมูลประชากรช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย จานวน 1,500 เชือก
8. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- การฝึกอบรมเยาวชน จานวน 5 รุ่นๆละ 100 คน
- โครงการอบรมเพิ่มทักษะและความชานาญช้าง หน่วยช่วยชีวิตช้าง จานวน 1 รุ่น 60 คน
9. การส่งเสริมการตลาด
10. การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์ฯ
6. กำรบริหำรจัดกำร
การบริหารจัดการและทิศทางในการดาเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอนุรักษ์และคุ้มครองช้างเลี้ยงภายในประเทศตามหลัก
วิชาการ รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้าง
รายได้ให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2559 –
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2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบริบาลช้างไทย
อัตรากาลังปัจจุบัน 216 คน
โครงสร้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพะอุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย
ฝ่ายอานวยการ ควบคุมและดูแล 2 ส่วน 8 งาน ดังนี้
1. ส่วนอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานพัสดุ
- งานบัญชีการเงิน
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
2. ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการสถานที่และงานยานพาหนะ
- งานจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและโภชนาการ
- งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายอนุรักษ์ช้าง ควบคุมและดูแล 3 ส่วน 11 งาน
1. ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์
- งานบริการเพื่อการเรียนรู้
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์
- งานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
2. ส่วนอนุรักษ์ช้างลาปาง
- งานโรงช้างต้น
- งานโรงพยาบาลช้างลาปาง
- งานงานบริบาลช้างลาปาง
- งานวิจัยและบริการวิชาการ
3. ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่
- งานบริหารทั่วไป
- งานโรงพยาบาลช้างกระบี่
- งานบริบาลช้างกระบี่
แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
ตามแผนการดาเนินงาน
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แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี 2561
สถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
1. สถำนกำรณ์ทั่วไป
1.1 ควำมเป็นมำ
ในปี พ.ศ. 2512 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้ง “โรงเรียนฝึกลูกช้าง” เพื่อแก้ไขปัญหาลูกช้าง
เจ็บป่วยและเสียชีวิต เนื่องจากติดตามแม่ช้างเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยรวมลูกช้างเข้าไว้ที่บริเวณบ้านปางหละ
อาเภองาว จังหวัดลาปาง และเริ่มการฝึกสอนลูกช้างในด้านการทาไม้ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกและแห่งเดียว
ในโลก ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้ย้ายศูนย์ฝึกลูกช้างจากอาเภองาว จังหวัดลาปาง ซึ่งมีเนื้อที่จากัดไม่
เหมาะกับสภาพการณ์ที่มีช้างฝึก ช้างแก่ ช้างเจ็บป่วยและช้างของกลางรวมกันอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งการคมนาคม
ไม่สะดวก มาจัดตั้งเป็น “ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” ช่วงหลักกิโลเมตร ที่ 28 – 29 ทางหลวง สายลาปาง – เชียงใหม่
ตาบลเวียงตาล อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เพื่อพัฒนาและปรับพฤติกรรมจากช้างทาไม้ให้เป็นช้างในกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว และเผยแพร่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยช้างไปสู่ปางช้างเอกชน และช่วยเหลือช้างเลี้ยง
ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพช้าง ทั้งเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งสถาบันคชบาลแห่ง ชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการอนุรักษ์และบริบาลช้าง
ไทย ให้ครอบคลุมทุกมุมมองในการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับช้าง พร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีชุมชนตลอดจน
ศาสตร์และวิทยาการที่บรรพบุรุษให้ไว้เป็นมรดกให้สามารถสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป
1.2 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.2.1 กำรดำเนินงำนด้ำนธุรกิจบริกำร
เป้ำหมำยรำยได้

รำยได้กำรดำเนินงำน

รำยได้กำรดำเนินงำนต่อเป้ำหมำย
(คิดเป็นร้อยละ)

1. งบประมาณรายได้ ปี 2559

40,365,500.00

36,409,413.68

90.20

2. งบประมาณรายได้ ปี 2560

41,330,300.00

35,860,859.15

86.77

3. งบประมาณรายได้ ปี 2561

37,359,550.00

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

รำยกำร
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สร้ า งรายได้ จ ากการด าเนิ น งาน ในช่ ว งปี 2559 (มกราคม – ธั น วาคม 59) มี เ ป้ า หมาย
40,365,500.- บาท มี ผลการด าเนิ น งานจากการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร และการด าเนิ น งานอื่ น ๆ เป็ น เงิ น
36,409,413.68 บาท คิดเป็นผลงานต่อเป้าหมาย 90.20 % ในปี 2560 สร้างรายได้จากการดาเนินงาน ในช่วง
ปี 2560 (มกราคม – ธันวาคม 2560) มีเป้าหมาย 41,330,300.- บาท มีผลการดาเนินงานจากการขายสินค้า
และบริการ และการดาเนินงานอื่นๆ เป็นเงิน 35,860,859.15 บาท คิดเป็นผลงานต่อเป้าหมาย 86.77 % ส่วน
ในปี 2561 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
1.2.2 ผลกำรดำเนินงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนรัฐบำลประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
1. กำรดูแลช้ำงสำคัญจำกสำนักพระรำชวัง
เป้ำหมำย : การดูแลช้างต้นและช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง จานวน 9 ช้าง 4 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน

7.7943

ล้านบาท

7.3969
0.3973
94.90

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
กำรดูแลสุขภำพช้ำงสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระกระแสรับสั่งที่อยากจะนาช้างสาคัญ
ซึ่งมีทั้งหมด 10 ช้าง ในพระตาหนักจิตรลดาพระราชวังดุสิต ออกไปพักผ่อนอิริยาบถในป่าธรรมชาติ เนื่องจาก
ภายในพระตาหนักจิตรลดาเป็นสถานที่ค่อนข้างคับแคบ เนื่องจากมีโครงการส่วนพระองค์เกิดขึ้นมากมายภายใน
พระราชวัง ทาให้แต่เดิมช้างสาคัญซึ่งเคยออกเดินเล่นภายนอกโรงช้าง เริ่มถูกจากัดที่ลง
ในปี พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้นาช้างพลายยอดเพชร จากโรงช้างต้นสวนจิตรลดา นาไปพักผ่อนที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ.งาว จ.
ลาปาง
ในปี พ.ศ. 2532 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นาช้างพลายขวัญเมืองและพลายวันเพ็ญจาก
โรงช้างต้นสวนจิตรลดา นาไปพักผ่อนที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ. งาว จ.ลาปาง
ในปี พ.ศ. 2535 ช้างพลายยอดเพชร , พลายขวัญ เมือ ง , พลายวันเพ็ญ ได้ย้ายจากศูน ย์
บริบาลช้างไปอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการค้นพบช้างสาคัญพลายทองสุก ซึ่งเป็นช้างของ อ.อ.ป. ที่ศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย จ.ลาปาง
ในปี พ.ศ. 2537 มีการจัดสร้างโรงช้างต้น จานวน 6 โรง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ในปี พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นาช้างคุณพระเศวตภาสุรคเชนทร์และ
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คุณพระเศวตสุทธวิลาศ จากโรงช้างต้นสวนจิตรลดา นาไปพักผ่อนที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ในปี พ.ศ. 2539 ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ให้ นาช้ า งสาคั ญ 4 เชื อ ก จากโรงช้ า งต้ น สวน
จิตรลดา นาไปพักผ่อนที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
ซึ่งช้างสาคัญ 6 ช้าง ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จะมีควาญช้างนาออกจากโรงในตอนเช้าเพื่อเดิน
ในป่าธรรมชาติภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและควาญช้างจะนาช้างกลับมายืนโรงในตอนเย็นเป็นประจาทุกวั น
โรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้รับการมอบหมายในการดูแลสุขภาพช้างสาคัญ , ช้างต้นและช้างในพระ
อุปถัมภ์ฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ยืนโรงอยู่ในโรงช้างต้น ดังนี้
ช้ำงสำคัญและช้ำงต้นทั้งหมดที่ยืนโรง ณ โรงช้ำงต้น อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
จำนวน 6 ช้ำง 1 เชือก
ช้ำงสำคัญ (จำนวน 6 ช้ำง)
1. พระเศวตภาสุรคเชนทร์ฯ
2. พระเศวตสุทธวิลาศฯ
3. พลายขวัญเมือง
4. พลายวันเพ็ญ
5. พลายยอดเพชร
6. พลายทองสุก

ช้ำงต้น (จำนวน 1 เชือก)
1. พลายบุญเลิศ

ช้ำงในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จำนวน 2 เชือก
1. พังโมเจ
2. พลายธันวา
ช้ำงสำคัญและช้ำงต้น ที่ยืนโรง ณ โรงช้ำงต้น พระตำหนักภูพำนรำชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
จำนวน 3 ช้ำง 1 เชือก
ช้ำงสำคัญ (จำนวน 3 ช้ำง)
1. พระศรีนรารัฐราชกิริณีฯ
2. พระวิมลรัตนกิริณีฯ
3. พระเทพวัชรกิริณีฯ

ช้ำงต้น (จำนวน 1 เชือก)
1. พังมด

2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้ำงไทย
การเลี้ยงดูและบริบาลช้างที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลาปาง ,ศูนย์บริบาลช้าง
บ้านปางหละ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ,โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ และโครงการสัตวแพทย์สัญจร
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เป้ำหมำย : จานวน 380 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

35.8868

ล้านบาท

1.3000

ล้านบาท

37.0787
0.1080
99.71

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ :
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรดังนี้
โรงพยำบำลช้ำง จังหวัดลำปำง
มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินงานด้านการเลี้ยงดูและบริบาลช้างที่เจ็บป่วยของ อ.อ.ป. และของเอกชน
ช้างในโครงการความร่ว มมือฯ ตามแผนงานของโรงพยาบาลช้างและโครงการสัต วแพทย์สั ญ จร จัด การด้า น
โภชนาการอาหารช้าง ดาเนินงานศูนย์ขยายพันธุ์ช้าง และเป็นสถานรองรับช้างที่ไ ด้รับบริจาคจากเอกชนและ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตลอดปีงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
งำนโรงพยำบำลช้ำง
ได้ทาการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จานวน 293 เคส (จานวน 95 เชือก) แบ่งเป็น
1) ช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จานวน 44 เชือก
2) ช้างเอกชน/ชาวบ้านทั่วไป/มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
จานวน 40 เชือก
3) ช้างของกลางจากกรมอุทยานฯ
จานวน 7 เชือก
4) ช้างต้นช้างสาคัญ
จานวน 4 ช้าง
ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด จานวน 95 เชือก แบ่งตามผลการรักษา ได้ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
หายเป็นปกติ
จานวน 73 เชือก
ยังคงรักษาอยู่/อยู่ในความดูแล
จานวน 16 เชือก
ตาย
จานวน 6 เชือก
โครงกำรสัตวแพทย์สัญจร (งำนโรงพยำบำลช้ำงลำปำง)
สัตวแพทย์ได้ทาการตรวจสุขภาพและรักษาช้างป่วย รวมทั้งสิ้น 4,107 เคส (จานวน 1,563 เชือก)
แบ่งเป็น
ช้างที่ได้ทาการตรวจประวัติ
จานวน 1,271 เคส (ร้อยละ 30.95)
ช้างที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
จานวน 1,394 เคส (ร้อยละ 33.94)
ช้างที่ได้รับการถ่ายพยาธิประจาปี
จานวน 1,348 เคส (ร้อยละ 32.82)
ช้างที่ได้ทาการรักษา
จานวน 87 เคส (ร้อยละ 2.12)
ช้างตาย
จานวน
7 เคส (ร้อยละ 0.17)
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ตรวจสุขภำพช้ำง
ตลอดปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา มีการตรวจสุขภาพช้าง ภายในสถาบันฯ จานวน 3 ครั้ง
พร้อมทั้งให้คาแนะนา เพื่อดูแลสุขภาพช้าง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 - 10 ตุลาคม 2559 ตรวจสุขภาพช้างทั้งหมด 99 เชือก ตรวจพบ
ผอมกว่าเกณฑ์
จานวน 5 เชือก
อ้วนกว่าเกณฑ์
จานวน 22 เชือก
ตกมัน
จานวน 7 เชือก
ปัญหาระบบตา
จานวน 6 เชือก
ปัญหาแผล
จานวน 6 เชือก
ปัญหาระบบเท้าและเล็บ
จานวน 3 เชือก
ปัญหากระดูกและข้อต่อ
จานวน 1 เชือก
ปัญหาเต้านมอักเสบ
จานวน 1 เชือก
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสุขภาพช้างทั้งหมด 99 เชือก ตรวจพบ
ผอมกว่าเกณฑ์
อ้วนกว่าเกณฑ์
ตกมัน
ปัญหาแผล
ปัญหาระบบตา
ปัญหาระบบกระดูกและข้อต่อ
ปัญหาปรสิตภายนอก
ปัญหาเกี่ยวกับงา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
13
20
3
3
4
4
1

เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 – 21 กรกาคม 2560 ตรวจสุขภาพช้างทั้งหมด 97 เชือก ตรวจพบ
ผอมกว่าเกณฑ์
อ้วนกว่าเกณฑ์
ตกมัน
ปัญหาแผล
ปัญหาระบบตา
ปัญหาระบบกระดูกและข้อต่อ
ปัญหาปรสิตภายนอก
ปัญหาเกี่ยวกับงา
ปัญหาระบบผิวหนัง
ปัญหาระบบเท้าและเล็บ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
15
5
5
2
1
1
3
1
1

เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
เชือก
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โรงพยำบำลช้ำง สำขำภำคใต้ จ.กระบี่
โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ดาเนินงานด้านการเลี้ยงดูและบริบาลช้าง ที่เจ็บป่วย
ของ อ.อ.ป. ช้างของเอกชน และช้างในโครงการความร่วมมือฯ ตามแผนงานของโรงพยาบาลช้างและโครงการ
สัตวแพทย์สัญจร ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยช่วยชีวิตช้าง และเป็นสถานรองรับช้างที่ได้รับการบริจาค
จากเอกชน
ได้ทาการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จานวน 225 เคส (จานวน 110 เชือก) เป็นช้างเอกชนและ
ชาวบ้านทั่วไป ทั้งหมด 110 เชือก แบ่งตามผลการรักษา ได้ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
หายเป็นปกติ
จานวน 95
เชือก (ร้อยละ 86.36)
ยังคงรักษาอยู่/อยู่ในความดูแล
จานวน 9 เชือก (ร้อยละ 8.19)
ตาย
จานวน 6 เชือก (ร้อยละ 5.45)
โครงกำรสัตวแพทย์สัญจร สำขำภำคใต้ จ.กระบี่
ได้ทาการตรวจสุขภาพและรักษาช้างป่วย
ช้างที่ได้ทาการตรวจประวัติ
ช้างที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช้างที่ได้รับการถ่ายพยาธิประจาปี
ช้างที่ได้ทาการรักษา
ช้างตาย

รวมทั้งสิ้น 2,250 เคส (จานวน 835 เชือก) แบ่งเป็น
จานวน 636 เคส (ร้อยละ 28.27)
จานวน 794 เคส (ร้อยละ 35.29)
จานวน 699 เคส (ร้อยละ 31.07)
จานวน 113 เคส (ร้อยละ 5.02)
จานวน
8 เคส (ร้อยละ 0.35)

ศูนย์บริบำลช้ำง บ้ำนปำงหละ อำเภองำว จังหวัดลำปำง
ศูนย์บริบาลช้าง บ้านปางหละ มีหน้าที่ดาเนินการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยช่วยชีวิต
ช้าง การจัดการช้างตกมัน ช้างอาละวาด ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลช้างของกลางและช้างอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบ ตลอดจนการรณรงค์แก้ไขปัญหาช้างไทยอย่างครบวงจร เลี้ยงดูและบริบาลช้างของศูนย์บริบาลช้างบ้านปาง
หละ ตามโครงการพระราชดาริเพื่อเลี้ยงดู และดูแล รักษาช้างชรา ช้างดุร้าย และช้างพิการ ตลอดจนการผลิต ยา
สมุนไพรเพื่อรักษาช้าง
ช้างที่อยู่ในความดูแล จานวน 29 เชือก ได้ทาการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จานวน 94 เคส ช้าง
ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด จานวน 19 เชือก แบ่งตามผลการรักษา ได้ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
หายเป็นปกติ
ยังคงรักษาอยู่/อยู่ในความดูแล
ตาย

จานวน 13
จานวน 6
จานวน -

เชือก (ร้อยละ 72.22)
เชือก (ร้อยละ 27.78)
เชือก (ร้อยละ 0.00)

14

3. หน่วยช่วยชีวิตช้ำง, ช้ำงอำละวำด ช้ำงตกมัน
เป้ำหมำย : จานวน 300 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

0.4200 ล้านบาท

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน

0.4095 ล้านบาท
0.0104 ล้านบาท
97.51 เปอร์เซ็นต์

รำยละเอียดกำรดำเนินกำรดังนี้
ช้างจานวน 43 เคส (34 เชือก) แบ่งเป็นช้างอยู่ในกลุ่มอายุ
- ไม่เกิน 20 ปี
จานวน 13 เคส
- 21 - 40 ปี
จานวน 11 เคส
- มากกว่า 40 ปี
จานวน 17 เคส
- ไม่ระบุอายุ
จานวน 2 เคส
4. กำรดูแลและควบคุมช้ำงของกลำง
เป้ำหมำย : ดูแลช้างของกลาง จานวน 12 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.3560

ล้านบาท

1.2588
0.0971
92.84

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
การดาเนินการตามโครงการควบคุมช้างของกลาง ของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ประกอบด้วย การ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้าง ช่วยเหลือดูแลช้างของกลาง ช้างป่า โดยดาเนิน
การสนับสนุนการทางานกับหน่วยงานของรัฐในการดูแลช้างของกลางให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปลอดภัย ดังนี้
ควบคุมขั้นตอนกำรดำเนินงำนช้ำงของกลำง
1. ได้รับแจ้งจากต้นทาง (เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ตารวจ)
2. ดาเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
3. ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและดูแลช้างของกลาง การจัดการพื้นที่ดูแลช้างของกลาง
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4. ดาเนินการช่วยเหลือช้างและขนย้ายช้างของกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่
ตารวจ ที่อยู่ในระหว่างดาเนินคดีและเคลื่อนย้ายช้างไว้ในที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่เข้าควบคุมดูแลความ
ปลอดภัย
4.1 เจ้าหน้าที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ และดาเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทาผิด
4.2 สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ควบคุมช้าง ย้ายช้างเข้ามายังฐาน
ปฏิบัติการดูแลช้างของกลางระหว่างดาเนินคดี ช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายช้างไว้ในที่ปลอดภัยและดาเนินการดูแล
ช้างของกลางในช่วงเวลาที่คดียังไม่สิ้นสุด
5. โครงกำรฝึกช้ำงและพัฒนำคุณภำพช้ำงเลี้ยง
เป้ำหมำย : ช้างเลี้ยง จานวน 5 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมาณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน

0.3545

ล้านบาท

0.3328
0.0216
93.89

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดาเนินการเลี้ยงดูช้างแบบการผสมผสานกันระหว่าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมกับแนววิธีการเลี้ยงดูช้างเชิงบวก ทัศนคติและจิตใจที่ดีงาม โดยอาศัยภูมิปัญญาการ
เลี้ยงช้างที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้รับการ
ยอมรับว่ามีความสามารถและควรค่าต่อการถ่ายทอดวิชาการเลี้ยงช้าง
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของช้ำงที่จะนำเข้ำโครงกำรฯ
1. ช้างต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไป หรือ (นายสัตวแพทย์และคณะกรรมการคัดเลือกได้
พิจารณาแล้วเห็นควรให้เข้าฝึกได้หากอายุไม่ครบ 3 ขวบ)
2. ช้างต้องมีตั๋วรูปพรรณถูกต้องตรงกับช้าง (หากเป็นลูกช้างที่ยังไม่ได้ทาต้องนาตั๋วรูปพรรณ
ของแม่ช้างมาประกอบและมีผู้นาท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง)
3. ช้างต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย
4. ช้างต้องมีควาญช้างมาอยู่ดูแลและฝึกสอนกับช้างตลอดหลักสูตร (ควาญช้างต้องต้องดูแล
ตนเอง ทางสถาบันฯ ไม่มีค่าอาหาร หรือเบี้ยเลี้ยงตอบแทนให้ มีเฉพาะที่พัก)
5. ช้างทุกเชือกที่จะเข้าโครงการฯ ต้องได้รับการตรวจสอบพิจารณาจากนายสัตวแพทย์และ
คณะกรรมการคัดเลือกก่อนนาเข้าฝึกทุกครั้ง หากขาดคุณสมบัติจะพิจารณาไม่รับฝึก
6. เจ้าของช้างหรือผู้แทนต้องส่ง ใบคาร้องการเข้าร่วมโครงการฯ มายัง สถาบันฯ ด้วยตนเอง
สานัก งานโรงเรี ยนฝึ กควาญช้างและช้ าง สถาบั นคชบาลแห่ ง ชาติ โดยคณะกรรมการพิจารณารับ เข้าฝึ กจาก
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คุณสมบัติของช้าง ความพร้อมของควาญช้างและเจ้าของช้าง และ วันที่ได้รับใบคาร้องโดยดูวันที่ลงทะเบียนรับ
เป็นสาคัญ
กำรขนย้ำยช้ำง
1. ขนย้ายทั้งแม่ช้างและลูกช้างเพื่อนาแม่ช้างและลูกช้างมาฝึกเตรียมพร้อมการเข้าห้องเรียน
หากนาลูกช้างเข้าห้องเรียนแล้วขนส่งแม่ช้างกลับภูมิลาเนา
2.ขนย้ายเฉพาะลูกช้างมาฝึกในกรณีลูกช้างรู้การผูกมัดและควาญช้างสามารถเข้าหาและคุ้นเคย
กับลูกช้างเป็นอย่างดี ลูกช้างไม่เครียด
3. ขนย้ายช้างที่ไม่มีแม่มาฝึก หรือช้างผ่านการฝึกมาบ้างแล้ว
4. ขนย้ายเฉพาะช้างใหญ่มาฝึก หรือช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วมาฝึกเพิ่มเติม
5. ส่งชุดครูฝึกไปทาความคุ้นเคยและฝึกลูกช้าง ขึ้นรถบรรทุก ประมาณ 3-7 วัน เพื่อการขนย้าย
ที่เหมาะสม
6. เตรียมรถบรรทุกและจัดทาคอกใส่ช้าง หรืออุปกรณ์ควบคุมในการขนย้าย
7.ขนย้ายช้างมายังพื้นที่กาหนด เพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างความคุ้นเคยกับช้างหรือลูกช้างที่
เข้าโครงการฝึกฯ
8. ฝึกเตรียมพร้อมการเข้าห้องเรียนของลูกช้าง และดูพฤติกรรมช้าง ว่ามีนิสัยแบบไหน โดยการ
นามาเตรียมพร้อมเข้าคอกประมาณ 7 วัน และฝึกการใช้คาสั่งเบื้องต้น
60 วัน ในกำรฝึกแต่ละเชือกใช้ระยะเวลำประมำณ แต่ละเดือนสำมำรถฝึก 1-2 เชือกได้ตำมควำมเหมำะสม
รำยกำร
- ศึกษาข้อมูล ข้อแนะนา วางแผน
- เขียนโครงการ
- เสนอโครงการ ขออนุมัติ
- จัดทีมครูฝึก ประชุมทีมและเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง
- เตรียมคอกฝึก,ที่พักควาญช้าง,อุปกรณ์การฝึก, โรงครัว,
โรงอาหารช้าง และโรงประกอบพิธีกรรม
- ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยทางเข้าไปยังสถานที่, และ
ทางโทรศัพท์ พร้อมนัดวันเวลาที่จะขนย้ายช้างมาฝึก
- ขนย้ายช้าง มายังสถานที่ฝึก
- นาช้างไปอยู่ที่บริเวณกักกันโรค เพื่อตรวจสอบร่างกาย โดย
ทีมงานสัตวแพทย์ 7 วันพร้อมทั้งตรวจหลักฐานช้าง เช่น ตั๋ว
รูปพรรณ,ไมโครชิป, แม่ช้าง,ประวัตคิ วาญช้าง,และทาบันทึก
ข้อตกลงยินยอมการฝึกช้าง
- ดูพฤติกรรมช้าง ว่ามีนิสัยแบบไหน โดยการนามาฝึกเข้าคอก
จาลอง 7 วันและฝึกคาสั่งเบื้องต้นโดยไม่ต้องเข้าคอกก่อน หากมากับ
แม่ก็ให้แม่ยืนอยู่ข้างๆ พร้อมทั้งประเมินพฤติกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

59

59

59

60

60

60.

60

60

60

60

60

60
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เริ่มนาช้างเข้าคอกจริง
-โดยเตรียมควาญช้าง, ทีมครูฝึก ,สัตวแพทย์, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดกิจกรรมการฝึกแนบท้ายโครงการ
- หมอช้างทาพิธีเสร็จแล้วเริ่มนาช้างเข้าคอก
ควบคุมดูแลการฝึกตลอด 60 วันต่อ
- ประเมินผลระหว่างการฝึก ,หลังเข้าคอก 7 วัน, 30 วัน ,60 วัน, และ
หลังจากจบหลักสูตร
- ขนส่งช้างกลับ
- ติดตามประเมินผลหลังจากกลับภูมิลาเนา
- จัดทารายงานสรุปข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคของ
แต่ละเชือก

กระบวนวิชำกำรเรียนกำรสอน
หมวดพิธีกรรม
1. พิธีขึ้นเท้าโลกบาลทั้งสี่ เพื่อขอให้เทวดาอารักษ์มารักษาดูแลช้าง
2. พิธีขึ้นขันครู เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครู ควาญช้าง ช้าง และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกระบวน
การเรียนการสอน
3. พิธีรดน้ามนต์ เพื่อเสริมสิริมงคล ปกป้องช้างจากสิ่งไม่ดี
4. พิธีปัดรังควาน/เสนียด ออกจากตัวช้าง เพื่อขับไล่เสนียดจัญไรและสิ่งไม่ดีออกจากตัวช้าง
5. พิธีไก่เสี่ยงทาย เพื่อทานายลักษณะนิสัยช้างในอนาคต
6. พิธีลงตะขอ เพื่อให้ช้างจดจาและเชื่อฟังควาญช้าง
หมวดกำรเตรียมพื้นที่
1. พื้นที่โล่ง โปร่ง ระบายอากาศได้ดี เป็นที่ราบ มีร่มเงาพอควร เงียบสงบ และ มีสภาพใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติ
2. โรงเรียน(confinement) มีลักษณะกว้างขวาง มีรั้วที่แข็งแรง ล้อมรอบในขนาดพื้นที่ประมาณ 1-2
ไร่
3. ห้องเรียน (L-shape bar) ที่แข็งแรง สามารถควบคุมช้างได้ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ช้างตอบสนอง
ต่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พื้นที่พักผ่อนของช้าง มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ มีแหล่งน้า บ่อโคลน และอาหารธรรมชาติ
7. เพื่อให้ช้างสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ภายหลังการเรียน
6. บ้านพักครูฝึกและควาญช้าง ในบริเวณใกล้เคียง
หมวดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสอน
1. อาหาร และ รางวัล ที่ใช้ในการเรียนการสอนของช้าง และช้างพี่เลี้ยง เช่น กล้วยสุก, ผลไม้อื่นๆ,
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2.
3.
4.
5.
6.

เมล็ดทานตะวัน หรืออื่นๆ เป็นต้น
สะ หรือ แหน (แน๋)
เชือก หลากหลายขนาด
ไม้ หรือ อุปกรณ์ที่ใช้แทนตะขอ
ไม้ ทาร์เก็ต (target)
กระเป๋า/ย่ามใส่รางวัลหรืออาหาร

หมวด ภำษำ/คำที่ใช้สื่อสำรกับช้ำง
คำที่ใช้
1) หาว
2)

ควำมหมำย
หยุด

หนิม นิ่ง

วัตถุประสงค์

หมำยเหตุ

ให้ช้างหยุด
ให้ช้างหยุดยืน นานๆ

(นิ๋ม)
3) ดี

ดี

คาชม

4) มา-เพะ

ทาเก๊ต (target)

เรียกให้ช้างมาหา ควาญช้างอยู่ด้านข้าง

5) ยก

ยกเท้าหน้า/หลัง

ให้ช้างยกเท้าหน้า/หลัง ค้างไว้ให้ช้างเดินถอย อาจเพิ่มคาว่าสูงเพื่อเน้นให้ช้างยกเท้า

เรียกชื่อช้างทุกครั้งก่อนเรียกช้างมาหา

หลัง

ให้สูงขึ้น
ควาญยืนอยู่ด้านหลัง

6) ซก

ถอยหลัง

7) ไป

เดินไปข้างหน้า

บอกให้ช้างเดินไปข้างหน้า

8) เบน-ซ้าย

เลี้ยวซ้าย

ให้ช้างเลี้ยวซ้าย

9) เบน-ขวา

เลี้ยวขวา

ให้ช้างเลี้ยวขวา

10) นั่ง-ลง

ช้างนั่ง

ให้ช้างนั่ง

11) แม๊บ-ลง หมอบลง

ให้ช้างนอนหมอบลง (dog sitting) ช้างนอน
ตะแคงข้างซ้าย/ขวา (lateral decumbency)

12) นอน-ลง นอนตะแคงข้างซ้าย/ขวา

ช้างลุกขึ้นจากท่านั่ง/นอน

13) ลุก-ขึ้น

ช้างลุกขึ้น

ช้างยกงวงเพื่อจับงวงจากด้านบน

14) บน

ช้างยกงวง

เพื่อตรวจดูช่องปาก/ฟัน

15) อ้า

อ้าปาก

ป้อนอาหารและยา

16) เก็บ-บน ช้างเก็บของ

ช้างเก็บ รับ-ส่ง ของจากด้านบน

17) จับ

จับสิ่งของ

จับสิ่งของส่งให้ควาญ

18) บอง

ดูดน้าไว้ในงวง

ดู ด น้ าเก็ บ ไว้ เ พื่ อ ตรวจเสมหะพ่ น น้ าใส่ ไ ว้ ใ น
ภาชนะ

19) พ่น

พ่นน้าออกจากงวง

20) อย่า

ห้ามทา

คาสั่งห้ามทา

21) ชิด

เอาลาตัวด้านข้างไปติด

ให้ช้างเบนลาตัวด้านไปติด/ชิดกับคอกหรืออื่นๆ

ใช้เวลาช้างทาผิด
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22) แต๊ก-ลง ก้มหัวต่าลงมา

ตรวจช้ า งทางด้ า นหน้ า /รั บ -ส่ ง ควาญขึ้ น ลง
ด้านหน้า

6. กำรจัดกำรพื้นที่เลี้ยงช้ำงและปรับปรุงภูมิทัศน์
เป้ำหมำย : ดูแลพื้นที่ 1,435 ไร่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5.0000

ล้านบาท

0.7275

ล้านบาท

5.7222
0.0052
99.91

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ :
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
การด าเนิ นงานตามโครงการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ ของสถาบั นคชบาลแห่ งชาติ ฯ
ประกอบด้วย การดาเนินการที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่ง แวดล้อม ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ใน
บริ เ วณแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและบริ เวณใกล้ เ คี ย ง โดยด าเนิน การให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ข้ อ กาหนดส าหรับ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. นโยบาย และ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการน้าเสีย
3. การจัดการขยะ
4. การลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
5. การลดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น โดยรอบ
6. การควบคุมคุณภาพอากาศ และเสียง
7. การลดการใช้พลังงาน และ ทรัพยากร
8. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการประหยัดพลังงาน
9. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม
10. มาตรฐานด้านความปลอดภัย
โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมข้อกำหนด
1. การจัดทานโยบาย และกาหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ
1.1 การประกาศนโยบายและมาตรการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรขององค์ ก าร
อุตสาหกรรมป่าไม้ และแหล่งท่องเที่ยว
1.2 การจัดทาระบบการบริการและการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2. การจัดการน้าเสีย
2.1 การจัดทาระบบน้าทิ้งและระบบบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐานโดยไม่มีการระบายน้าทิ้งออก
นอกบริเวณแต่อย่างใด (เช่นโรงพยาบาลช้าง บ้านพักโฮมสเตย์ อ่างอาบน้าช้าง เป็นต้น )
2.2 การจัดทาระบบการตรวจติดตามและวิเคราะห์คุณภาพของน้าทิ้งตลอดปี
2.3 การจัดสร้างระบบการเก็บรวบรวมและการกาจัดของเสีย
2.4 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อลดการเกิดของเสีย
3. การจัดการขยะและมูลช้าง
3.1 การดาเนินการเพื่อลดการเกิดขยะ
3.2 การสร้างระบบการแยกประเภทขยะมูลฝอย
3.3 การสร้างระบบการเก็บรวบรวมและการกาจัดขยะ
3.4 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดการเกิดขยะ
3.5 นามูลช้างมาผลิตเป็นปุ๋ยในการบารุงกล้าไม้ดอก – ไม้ประดับ
3.6 การจัดทาบ่อพักมูลช้างให้เป็นระบบตามที่ต่างๆ
4. การลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
4.1 การจัดสร้าง/กาหนดพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง (Conservation Zone) อย่างน้อย 5%
ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
4.2 การจัดสร้าง/กาหนดพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Zone)
ด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
4.3 สารวจ คัดเลือก/กาหนด (จัดทาบัญชี, จัดทาแผนที่, ติดป้าย) พันธุ์ไม้อนุรักษ์ในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ในเขตป่าไม้ (insitu conservation)
4.4 การจัดสร้างพื้นที่รวบรวมพันธุ์ไม้เพื่อการอนุรักษ์ความหลายหลายทางชนิดพันธุ์นอกเขตพื้นที่
ป่าไม้ (exsitu conservation) ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
4.5 การส่งเสริมการปลูกไม้สีเขียวที่เป็นไม้ท้องถิ่นในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
4.6 การส่งเสริมรณรงค์ห้ามการปลูกพืช GMO ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
4.7 การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
4.8 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
5. การลดผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นโดยตรง
โครงการดาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
6. การควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
6.1 การจัดทาระบบควบคุมและจัดการเขม่าควันไฟ ฝุ่นละออง
6.2 การจัดทาระบบควบคุมเสียงดังรบกวน
6.3 การจัดทาห้องพักปลอดบุหรี่
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7. การลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
7.1 การจัดสร้างระบบผลิตพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพมูลช้าง
7.2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการประหยัดน้า
8. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการประหยัดพลังงาน
8.1 รณรงค์การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม (25 C )
8.2 การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
9. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม
9.1 เพิ่มการปลูกไม้ยืนต้นในแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณพื้นที่เลี้ยงช้าง
9.2 เพิ่มการปลูกกล้าไม้ดอก – ไม้ประดับในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงาม
10. มาตรฐานด้านความปลอดภัย
10.1 การจัดการน้ามันเชื้อเพลิง สารเคมี และวัตถุมีพิษ ตามกฎหมายกาหนด
10.2 การติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องดับเพลิงตามจุดต่างๆ
7. กำรปรับปรุงแหล่งศึกษำธรรมชำติและกำรเรียนรู้ (ทุ่งเกวียน)
เป้ำหมำย : พื้นที่จานวน 396 ไร่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน

3.0000

ล้านบาท

2.9882
0.0117
99.61

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
วิธีกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานตามโครงการปรับปรุงแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ (ทุ่งเกวียน) แบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ งานการดูแลรักษา และงานการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้
(ทุ่งเกวียน)
1. งานการดูแลรักษา จะเป็นการจ้างคนงานเพื่อดูแลสถานที่ ปฏิบัติงานทาความสะอาด
พิพิธภัณฑ์อานวย คอวนิช บ้านพัก ห้องน้าและอาคารต่างๆ ตัดหญ้า กาจัดวัชพืช สวนสัตว์เปิด (ทุ่งเกวียน) พื้นที่
รวมประมาณ 396 ไร่
2. งานการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่แหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ (ทุ่งเกวียน) ประกอบด้วย
2.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เสวยพระกระยาหาร
2.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกลางแจ้งและสวนสัตว์เปิด
(ทุ่งเกวียน)
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2.3 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวนรวมพรรณไม้พระราชวงศ์
2.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวนสน
2.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บ้านพักไม้สัก
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ (ทุ่งเกวียน) จากแนวคิดจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สร้างชื่อเสียงให้กับการท่องเที่ยวแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ (ทุ่งเกวียน)
3. ช่วยอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้แหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ (ทุ่งเกวียน)
4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น กับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ พึ่งพาซึ่งและกันเป็น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นฐานมวลชนที่ดีให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
5. เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้
8. กำรศึกษำกำรผสมเทียมช้ำง
เป้ำหมำย : จานวน 30 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

0.6765

ล้านบาท

0.6757
0.0007
99.89

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
กำรรีดน้ำเชื้อ จำนวน 15 เชือก
ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ชื่อช้าง ครั้งที่ %
1 (ml.)

พลายพะเหม่

-

-

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
2 (ml.)

-

-

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
3 (ml.)

6

20%

พลายมงคล 10 10% 25 40% 17

0%

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
4 (ml.)

-

-

2.5 30%

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
5 (ml.)

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
6 (ml.)

-

-

-

-

-

-

-

-

7

25% 6.5 30% 13 25% 10% 10% 17 60% 18 30%

5

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

11

0%

0%

-

-

-

-

4

40%

5

10% รีดไม่ได้ -
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15

5

5% รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้

-

-

-

-

-

27 25%

5

พลายพะเยา

-

-

-

-

-

-

-

7

5%

-

พลายแอ๊ด

-

-

-

- รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ -

-

-

-

พลายพงษ์

-

-

-

30% 25 30% 10 20%

-

20

5% รีดไม่ได้ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

20% รีดไม่ได้

8

5%
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5% รีดไม่ได้

รีดไม่ได้ -

-

-

-

6.8 30% 10 50% 13 10% 16 75% 30

5%

-

-

-

-

-

-

-

5

25%

-

-

4

0%

-

-

- รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ -

10

2%

-

-

-

-

-

-

5

0%

5

4

0%

0.5

5%

0.4

0%

-

7

50% 13

5%

4

5%

24

5%

14 50%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5%

4

0%

0.5

0%

พลายทราย 3 0%
สีดอโจโจ้ รีดไม่ได้ -

-

-

-

-

-

พลายถ่าง
พลายแก้ว

-

-

-

-

-

4

-

11 10% รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ -

30% 23 20% 12.5 5%

- รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ -

-

25 40%
-

-

0%

สีดอสาธิต
พลายสมัย

5

-

3

40%

-

60% 47 20% 20 30%

14

-

สีดอสามพราน 3

-

-

25%

พลายสุพรรณเคนทร์ 6

-

ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ น้้าเชื้อ น้า้ เชื้อ
ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ % ครั้งที่ %
9 (ml.)
10
11
12
13
14
15
16
17
1๙
๒๐
(ml.)
(ml.)
(ml.)
(ml.)
(ml.)
(ml.)
(ml.)
(ml.)
18(ml.)
(ml.)
(ml.)

-

-

พลายจาปาตี 3

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
8 (ml.)

27 10% 11 15%

สีดอตาแดง

-

ปริมาณ คุณภาพ
น้้าเชื้อ น้้าเชื้อ
ครั้งที่ %
7 (ml.)

๗ ๕๐% ๘ ๑๐%
-

-

-

-

๔ ๕% ๕ ๖๐%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

0%

-

-

-

-

-

-

-

7

20%

7

50% 10 40%

60% รีดไม่ได้ -

1

60%

5

10%

รีดไม่ได้ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้ - รีดไม่ได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 70% 35

0%

10 50% 12 15% รีดไม่ได้ -

37 10%

๔ ๕๐% ๗.๕๐ ๔๐%
รีดไม่ได้ - ๗ ๕%
-

-

-

-

๒๒ ๑๐% ๑ ๑๐%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0%

7

5%

4

5%

3

0%

0.2

0%

7

0%

-

-

-

-

15 10%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- รีดไม่ได้

รีดไม่ได้ -

-

-

-

- รีดไม่ได้ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๙

๐%

๔

๐%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- รีดไม่ได้ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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กำรตรวจสัด จำนวน 20 เชือก
1. การตรวจสัดที่ประสบความสาเร็จ
ตรวจสัดแล้วนาไปผสม
2. การตรวจสัดที่ไม่ประสบความสาเร็จ

จานวน 15 เชือก
จานวน 9 เชือก
จานวน 5 เชือก

กำรตรวจท้อง จำนวน 10 เชือก
1.
2.
3.
4.

ตรวจท้องแล้วมีลูกออกมา
จานวน 0 เชือก
ช้างที่กาลังตั้งท้อง
จานวน 5 เชือก
การตั้งท้องที่ประสบความสาเร็จ
จานวน 5 เชือก
ผสมแล้วให้ลูกช้าง
จานวน 0 เชือก
4.1. จานวนที่ลูกช้างรอดตาย
จานวน 0 เชือก
4.2. จานวนที่ลูกช้างตาย
จานวน 0 เชือก
5. ประสบความล้มเหลวในการผสม เช่น การแท้ง และไม่ได้ตรวจท้องการผสมเทียม จานวน 0 เชือก

9. โครงกำรสำรวจและเฝ้ำระวังโรคช้ำงโรคเชอร่ำ และพยำธิในกระแสเลือด
เป้ำหมำย : จานวน 300 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.5909

ล้านบาท

1.4916
0.0992
93.76

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
ผลจำกกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรด้วยวิธี ELISA
จากการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี Enzyme Link Immunoassorbance assay
(ELISA) โดยใช้ ESAT-6 antigen ในปี 2557 และใช้ ESAT-6 antigen ร่วมกับ MPB-83 antigen ในปี 2558
พบว่าในปี 2557 คัดกรองโรคด้วยวิธี (ESAT-6 antigen) ในช้าง 324 เชือก ให้ผลบวก ร้อยละ 4.3 (14/324) ใน
ปี 2558 ใช้ ESAT-6 antigen ในช้าง 332 เชือก ให้ผลบวก ร้อยละ 17.5 (58/332) และ MPB-83 antigen ให้
ผลบวก ร้อยละ 6.6 (8/121) ในปี 2559 ใช้ ESAT-6 antigen ในช้าง 356 เชือก ให้ผลบวก ร้อยละ 10.9
(39/356) และ MPB-83 antigen ให้ผลบวก ร้อยละ 4.3 (9/207) และ CFP-10 antigen ให้ผลบวก ร้อยละ 0.5
(1/207) และในปี 2560 ใช้ ESAT-6 antigen ในช้าง 419 เชือก ให้ผลบวก ร้อยละ 6.92 (29/419) และ MPB83 antigen ให้ผลบวก ร้อยละ 5.25 (22/419) และ CFP-10 antigen ให้ผลบวก ร้อยละ 0.72 (3/419)
นอกจากนี้เมื่อนาช้างที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติสัมผัสกับช้างที่มีโรควัณโรค และบางเชือกที่ให้ผลบวก ต่อ ELISA
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assay มาทาการทดสอบด้วยวิธี DDP test ช้างให้ผลบวก ร้อยละ 11.9 (5/42), ร้อยละ 33.3 (5/15) ร้อยละ
12.5 (3/24) และร้อยละ 28.57 (4/14) ในปี 2557, 2558, 2559 และ 2560 ตามลาดับ
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงผลการตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี ELISA โดยใช้ ESAT-6 antigen, MPB-83 Antigen, CFP10 Antigen
และ DPP test ในปี 2557-2560
2557

Test
ESAT-6
ELISA

MPB-83
CFP-10
DPP test

2558

บวก
ลบ
บวก
14/324 310/324 58/332
(4.3 %) (95.7 %) (17.5 %)
8/121
- (6.6 %)
5/42
(11.9 %)

37/42
5/15
(88.1 %) (33.3 %)

2559

ลบ
274/332
(82.5 %)
113/121
(93.4 %)
9/15
(60.0 %)

2560

บวก
ลบ
บวก
39/356 317/356 29/419
(10.9 %) (89.0 %) (6.92 %)
9/207
198/207 22/419
(4.3 %) (95.6 %) (5.25 %)
1/207
184/207 3/419
(0.5 %) (88.9 %) (0.72 %)
3/24
21/24
4/14
(12.5 %) (87.5 %) (28.57 %)

ลบ
390/419
(93.08 %)
397/419
(94.75 %)
416/419
(99.28 %)
10/14
(71.43 %)

ในปี 2560 การตรวจคัดกรองโรคในช้าง โดยใช้ MPB-83 Antigen จานวน 419 เชือก และ
CFP10 Antigen จานวน 419 เชือก ด้วยวิธี ELISA พบว่า มีช้างที่ให้ผลบวก ต่อ antigen ทั้ง 2 ชนิด (ESAT-6
และ MPB-83) ร้อยละ 1.43 (6/419) และมีช้างที่ให้ผลลบ ต่อ antigen ทั้ง 2 ชนิด ร้อยละ 98.57 (413/419)
และมีช้างที่ให้ผลบวก ต่อ antigen ทั้ง 2 ชนิด (ESAT-6 และ CFP-10) ร้อยละ 0.24 (1/419) และมีช้างที่ให้ผล
ลบ ต่อ antigen ทั้ง 2 ชนิด ร้อยละ 99.76 (418/419) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงผลการตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี ELISA โดยใช้ ESAT-6 antigen, MPB-83 antigen
และ CFP-10 antigen ในปี 2560

Test
MPB-83
CFP-10

Esat6
ผลบวก

ผลลบ

1.43 % (6/419)

98.57 % (413/419)

0.24 % (1/419)

99.76 % (418/419)

ผลกำรเพำะเชื้อจำกน้ำล้ำงงวง
- จานวน 4 ตัวอย่าง
- ให้ผลลบ ต่อการเพาะเชื้อ ทุกตัวอย่าง ตามตาราง
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ลำดับที่

รำยชื่อ

ผลกำรเพำะเชื้อ

1

พังกรุงศรี

ผลเป็นลบ

2

พังตุ้ย

ผลเป็นลบ

3

พังจันทร์

ผลเป็นลบ

4

พลายสิงหา

ผลเป็นลบ

ผลจำกกำรตรวจสุขภำพควำญช้ำงและคนที่ใกล้ชิดกับช้ำง
โดยดาเนินการตรวจสุขภาพควาญช้าง สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับช้าง เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงโรคติดต่อระหว่างช้างสู่คน รวมจานวน 124 ราย ผลการตรวจสุขภาพโดยรวม จานวน 76 ราย
อยู่ในภาวะปกติดี ร้อยละ 61.29 และพบว่า มีจานวน 1 รายที่พบ TB suspected โดยกาทาการ x-ray
ซ้าอีกจานวน 2 ครั้ง พบว่าบุคคลดังกล่าวนั้น ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงช้างโดยตรง จึงให้ไปพบแพทย์เพื่อทาการตรวจซ้า
และให้การรักษาต่อไป
โครงกำรสำรวจและเฝ้ำระวังโรคเซอร่ำ(Surra) ในช้ำงเลี้ยงไทย
ผลกำรทดลอง
จากการซักประวัติ และตรวจร่างกายสามารถเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างเลือดช้างได้ทั้งหมด 160
เชื อ ก แบ่ ง เป็ น พื้ น ที่ จั ง หวั ด พั ง งาจ านวน 129 เชื อ ก, จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี จ านวน 22 เชื อ ก, จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จานวน 8 เชือก และจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 เชือก ผลการตรวจร่างกายพบช้างปกติดี ทั้ง
160 เชื อ ก ไม่ พ บอาการป่ ว ย การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้ น ทางด้ า นปรสิ ต วิ ท ยาด้ ว ยวิ ธี Wet blood film,
Hematocrit Centrifuge Technique (HCT) หรือ Woo’s Technique และ Thin blood smear ทั้งหมดไม่
พบการติดเชื้อ T. evansi ผลการตรวจค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10. โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลประชากรช้างเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย
เป้ำหมำย : จานวน 1,500 เชือก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

0.8422

ล้านบาท

0.7826
0.0595
92.93

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
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ผลกำรดำเนินงำน
● ช้างที่ได้ทาการบันทึกข้อมูลประวัติช้าง จานวน 2,469 เชือก
จากการดาเนินงานโครงการฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปัจจุบันมีฐานข้อมูลช้างเลี้ยงในประเทศ
ไทยที่ครอบคลุมข้อมูลสุขภาพช้างทั่วประเทศ มีช้างที่ชีวิตอยู่ทั้งหมด 4,950 เชือก แบ่งออกเป็นเพศเมีย 3,358
เชือก เพศผู้ (พลาย) 1,212 เชือก เพศผู้ (สีดอ) 380 เชือก ตามลาดับ (ดังแสดงในแผนภูมิที่1) ในปีงบประมาณ
2560 เก็บข้อมูลช้างได้ทั้งหมด 2,469 เชือก
การเผยแพร่งานวิจัย และนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายอนุรั กษ์และบริบาลช้าง ได้ดาเนินการเผยแพร่ง านวิจัย และนาเสนอ
ผลงานวิชาการ โดยดาเนินโครงการ งานประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี 2560 โดยร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาเนินงานประชุมดังกล่าวในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์
สถาบันคชบาลแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยเรื่องช้างในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่างนักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง
และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่า งๆในการร่วมกันปกป้อง และอนุรักษ์ช้าง โดยมีผลงาน
วิชาการร่วมนาเสนอทั้งหมด 15 ผลงานวิชาการ และภาคการประชุมสามารถสรุปเนื้อหาการประชุมได้ ดังนี้
หัวข้อ กำรบรรยำยพิเศษ
หัวข้อกำรบรรยำย
1. กฎหมายช้างไทย (อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต)
2. กฎหมายช้างไทยในทิศทางของการอนุรักษ์ช้าง

3. ช้างไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน : ก่อน – หลัง
สงครามโลก ครั้งที่ 2

4. ช้างป่า – ช้างบ้าน : มิติที่เหมือนหรือแตกต่าง

ผู้บรรยำย
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
1. อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
2. คุณสุเทพ ยิ้มละมุล
3. อ.วรินทร์ เทียมจรัส
4. คุณธีรภัทร ตรังปราการ
5. รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์

หน่วยงำน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิเพื่อนช้าง
ประธานชมรมปางช้างเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(ผู้เขียนหนังสือนายห้างป่าไม้)
2. น.สพ.ปรีชา พวงคา
มูลนิธิเพื่อนช้าง
3. อ.เมา สุขสิน
ควาญช้างอาวุโส
4. น.สพ.ทวีโภค อังควานิช
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
1. ดร. มัทนา ศรีกระจ่าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2. รศ. ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รศ. ดร. ส.พน.นิกร ทองทิพย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.ดร. น.สพ.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
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5. การดูแลช้างชราและช้างดุ

1. น.สพ.รณชิต รุ่งศรี

2. คุณไพรฑูรย์ แสนสุขอุดมไพร
3. น.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร
4. คุณอภินันท์ ทรัพย์มาก
6. ทิศทางของสวัสดิภาพช้างและมาตรฐานปางช้าง 1. ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
2. คุณวันทนา แจ้งประจักษ์
3. คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร
4. คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ
5. คุณธีรภัทร ตรังปราการ

นายสัตวแพทย์ประจาปางช้าง เดอะช้าง
เชียงใหม่
ผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงช้าง
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงช้างต้น สานักพระราชวัง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรมการท่องเที่ยว
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ที่ปรึกษาปางช้าง Mandalao
เมืองหลวงพระบาง
ประธานชมรมปางช้างเชียงใหม่

11. กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร
11.1 กำรฝึกอบรมเยำวชนรักษ์ช้ำง ประจำปี 2560
เป้ำหมำย : จานวน 5 รุ่นๆละ 100 คน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

0.8000

ล้านบาท

0.7997
0.0002
99.97

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจดูแลช้างไทย ซึ่งเป็น
หนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติ ช้างที่อยู่ในความดูแลถือเป็นช้างของคนไทยทุกคน ที่จะต้องดูแลให้ มีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี รวมทั้งเป็นผู้ร่วมอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ซึ่งมิใช่เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
หากแต่มีการรวมใจของคนรักช้างสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ให้เป็นแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืนตราบนาน
เท่านานได้ และการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทยนั้น ต้องทาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะบ้านที่ดี
ที่สุดของช้างคือป่า ป่าที่ให้ร่มเงา เป็นที่พักพิง แหล่งอาหาร และเอื้อประโยชน์ให้แก่ ช้าง รวมทั้งสัตว์ร่วมโลกและ
มนุษย์ได้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้แก่เยาวชนชาติไทยได้ทราบและตระหนักถึงความหมายของ
เอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งประกอบด้วย ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย โดยการ
สร้างกิจกรรมให้เกิดความรัก ความหวงแหน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์
เอกลักษณ์ของชาติไทยสืบต่อไป
2. เพื่อให้เยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของชาติไทยให้กว้างขวางมากขึ้น
4. เพื่ อ ให้เ ยาวชนได้มี โ อกาสท ากิจ กรรมร่ ว มกัน มี ความรัก ความสามัค คี ได้ แ ลกเปลี่ ย น
ทัศนคติ
ระหว่างกันเพื่อก่อให้เกิดกระบวนการความคิด การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของเยาวชน ในด้านการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมบูรณ์
5. เพื่ อเผยแพร่กิ จกรรมของสถาบัน คชบาลแห่ง ชาติ ในพระอุป ถัม ภ์ ฯ ในการจั ดการการ
อนุรักษ์บริบาลช้างไทยและป่าไม้ ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางมากขึ้น
6. เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการ
ต่อยอดและเพิ่มเครือข่ายในการรักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักน้า รักษ์โลก
กลุ่มเป้ำหมำย
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
2. นักเรียนระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ปริญญาตรี)
จานวนรวมนักเรียน นักศึกษาพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัด
ลาปางและใกล้เคียง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดอบรม 5 รุ่นๆ ละ 100 คน จานวนรวม
ทั้งสิ้น 500 คน
แผนวิธีดำเนินกำร/ปฏิทนิ กำรดำเนินงำน
ที่
รำยกำรกิจกรรม
1 ประชุมหำรือ/ กำหนดหลักสูตรและ
ระยะเวลำ/ จัดหำวิทยำกร
2 จัดทำ/ นำเสนอ/ ขออนุมัติโครงกำร
3 แต่งตั้ง/ ประชุมคณะทำงำน
4. กำรดำเนินงำน
4.1 ติดต่อประสานงานสถานศึกษา
จ.ลาปางและ จ.ใกล้เคียง
4.2 เตรียมชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม
(หนังสือคู่มือและสมุดโน๊ต)

กันยำยน

ปี 2559
ตุลำคม พฤศจิกำยน

ธันวำคม

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานฝึกอบรม
คณะทางานฝึกอบรม
คณะทางานฝึกอบรม
คณะทางานฝึกอบรม
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5

4.3 จัดค่ายเยาวชน 5 รุ่น จานวน
500 คน
สรุป/ประเมินผล/รำยงำน
5.1 สรุปผล
5.2 ประเมิน

คณะทางานฝึกอบรม

5.3 รายงานผลการดาเนินงาน

คณะทางานฝึกอบรม

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาจากสถาบัน
ต่างๆ จานวนรวมนักเรียน นักศึกษาพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลาปาง
จานวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 522 คน ดังนี้คือ
รุ่น
ที่
1
2
3
4
5

วันที่เข้าร่วมโครงการ
17 – 18 พฤศจิกายน 2559
21 – 22 พฤศจิกายน 2559
24 – 25 พฤศจิกายน 2559
28 – 29 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม–2 ธันวาคม 2559

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

จานวนคน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลาปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่สันวิทยา
รวมทั้งสิ้น

101 คน
101 คน
101 คน
126 คน
53 คน
40 คน
522 คน

สรุปผลแบบประเมินควำมพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจ (หลังการฝึกอบรมฯ) จัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม โดยผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมจะได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ ในเรื่ อ งของช้ า ง และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการต่อยอดเพิ่มเครือข่ายการรักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
การประเมินจะใช้แบบสอบถามเป็นตัวชี้วัด สาหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ช้าง ประจาปี
2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจ/ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจของ
เยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
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ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

ระดับ
ควำมพึงพอใจ

1. ด้ำนกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้เยำวชนรักษ์ช้ำง

4.41

0.47

มำกที่สุด

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของช้าง

4.44

0.59

มากที่สุด

1.2 มีความรู้ในเรื่องความสาคัญของช้างต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ

4.52

0.57

มากที่สุด

1.3 มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและพืชอาหารช้าง

4.31

0.64

มากที่สุด

1.4 มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกลูกช้างและอุปกรณ์ช้าง

4.32

0.65

มากที่สุด

1.5 มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริบาลช้าง

4.38

0.65

มากที่สุด

1.6 มีความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยที่มีค่า

4.50

0.59

มากที่สุด

2. ด้ำนกิจกรรมรักษ์ช้ำง รักษ์ป่ำ รักษ์น้ำ รักษ์โลก

4.34

0.50

มำกที่สุด

2.1 มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านเพื่อสัตว์ป่า

4.18

0.66

มากที่สุด

2.2 มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาช้าง

4.30

0.67

มากที่สุด

2.3 มีความรู้เกี่ยวกับยาบารุงช้าง

4.33

0.69

มากที่สุด

2.4 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของช้างเผือก

4.50

0.62

มากที่สุด

2.5 มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของช้างเอเชียและช้างแอฟริกา

4.36

0.67

มากที่สุด

4.58

0.38

มำกที่สุด

3.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

4.59

0.51

มากที่สุด

3.2 วิทยากรมีเทคนิคและความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา

4.56

0.52

มากที่สุด

3.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม

4.53

0.51

มากที่สุด

3 . 4 ก า ร ต อ บ ข้ อ ซั ก ถ า ม ใ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ช้ ค า สุ ภ า พ
เป็นกันเอง

4.61

0.50

มากที่สุด

3.5 กิจกรรมนันทนาการจัดได้อย่างเพลิดเพลินและมีความเหมาะสม
ใช้เวลาตามที่กาหนดไว้

4.62

0.52

มากที่สุด

4. ด้ำนกำรจัดสถำนที่/ระยะเวลำ/อำหำร

4.42

0.51

มากที่สุด

4.1 สถานที่มีความเหมาะสม

4.53

0.60

มากที่สุด

4.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

4.43

0.63

มากที่สุด

4.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

4.39

0.67

มากที่สุด

4.4 อาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม

4.53

0.66

มากที่สุด

4.5 ที่พัก และห้องน้า สะอาดและมีความสะดวก

4.21

0.70

มากที่สุด

4.44

0.35

มำกที่สุด

ประเด็นควำมคิดเห็น

พระมหากษัตริย์

3. ด้ำนกิจกรรมนันทนำกำรของวิทยำกร

ภำพรวม
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จากตาราง ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ (หลังเข้ารับการฝึกอบรม) โครงการฝึกอบรมเยาวชน
รักษ์ช้าง ประจาปี 2560 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 พบว่า ในภาพรวมเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 โดยด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ด้านกิจกรรมนันทนาการของวิทยากร
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 รองลงมาคือด้านการจัดสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42 และด้านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เยาวชนรักษ์ช้าง มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41
1. ด้านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เยาวชนรักษ์ช้าง พบว่า ข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดคือ
มีความรู้ในเรื่องความสาคัญของช้างต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.52 รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ย วกับเอกลักษณ์ ไ ทย มีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 และมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของช้าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.47
2. ด้านกิจกรรมรักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์น้า รักษ์โลก พบว่า ข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด
คือ มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของช้างเผือก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 รองลงมาคือ
มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของช้างเอเชียและช้างแอฟริกามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36
และมีความรู้เกี่ยวกับยาบารุงช้าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33
3. ด้านกิจกรรมนันทนาการของวิทยากร พบว่า ข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ
กิจกรรมนันทนาการจัดได้อย่างเพลิดเพลินและมีความเหมาะสม ใช้เวลาตามที่กาหนดไว้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 รองลงมาคือ การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ใช้คาสุภาพเป็นกันเองมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59
4. ด้านการจัดสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร พบว่า ข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุดคือ
อาหาร, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53
รองลงมาคือ สถานที่มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 และความพร้อม
ของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43

11. โครงกำรอบรมเพิ่มทักษะและควำมชำนำญ หน่วยช่วยชีวิตช้ำง ประจำปี 2560
เป้ำหมำย : จานวน 1 รุ่น 60 คน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

0.0920

ล้านบาท

0.0874
0.0045
95.07

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน
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รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
เพื่อเป็นการเพิ่มทั กษะและความชานาญในการปฏิ บัติง านควบคุ มช้า งตกมัน ช้างอาละวาด
ตลอดจนการจั ด การดู แ ลช้ า งตกมั น อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมของหน่ ว ยควบคุ ม ช้ า งตกมั น ช้ า งอาละวาดให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามาทดแทนบุคลากรชุดเดิมที่นับวันจะหาได้ยากมากขึ้นเป็น
ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จ.ลาปาง
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยและค่านิยมที่ถูกต้อง สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของควาญช้าง
และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2. เพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานควบคุมช้างตกมัน-อาละวาด
3. เพื่อเรียนรู้และเพิ่ มทักษะการดารงชีพในป่า รวมถึงการใช้อาวุธในการป้องกันตนเองอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชา
พื้นที่ดำเนินกำร
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ตาบลบ้านดง อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง
เนื้อหำกำรฝึกอบรม
1. เพิ่มทักษะและความชานาญในการใช้อาวุธในการป้องกันตนเอง ในระหว่างการปฏิบัติงาน
ควบคุมช้างอาละวาด-ตกมัน
2. ฝึกฝนระเบียบวินัย รวมทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมช้างตกมัน-อาละวาด
3. เรียนรู้เรื่องการดารงชีพในป่า และวิธีการเข้าหาช้างที่ถูกต้อง/ปลอดภัย
เป้ำหมำยโครงกำร
การนาความรู้ที่ได้จากกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความชานาญ หน่วยควบคุมช้าง
ตกมัน-อาละวาด ไปใช้ในการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการดารงชีพ
ในป่า และการฝึกหัดใช้อุปกรณ์และอาวุธที่จาเป็นเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง
ตำรำงแสดงกิจกรรมของโครงกำรอบรมเพิ่มทักษะและควำมชำนำญ หน่วยช่วยชีวิตช้ำง
เวลำ
วันที่ 3 เมษายน 2560
08.30 น. – 09.30 น.
08.30 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.

รำยกำร
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
ฝึกระเบียบแถว
พักเที่ยง/รับประทานอาหารกลางวัน
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เวลำ
13.00 น. – 15.00 น.
15.00 น. -17.00 น.
17.00 น. – 18.00 น.
18.00 น. – 19.00 น.
19.00 น. – 22.00 น.
วันที่ 4 เมษายน 2560
05.30 น. – 07.00 น.
07.00 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 15.00 น.
15.00 น. -17.00 น.
17.00 น. – 18.00 น.
18.00 น. – 06.00 น.
วันที่ 5 เมษายน 2560
06.00 น. – 07.00 น.
07.00 น. – 08.00 น.
08.00 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.

รำยกำร
การปฏิบัติงานควบคุมช้างตกมันอาละวาด
อาวุธศึกษา
พักผ่อนตามอัทธยาศัย/รับประทานอาหารกลางวัน
ทาภารกิจส่วนตัว
การฝึกเสริมทักษะในเวลาภาคกลางคืน
ฝึกกายบริหาร
รับประทานอาหารเช้า
วิชาสะกดรอย/การสังเกตการณ์
พักเที่ยง/รับประทานอาหารกลางวัน
การตั้งฐานลาดตระเวน
การตั้งฐานลาดตระเวน (เฝ้าตรวจ)
พักผ่อนตามอัทธยาศัย/รับประทานอาหารกลางวัน
การปฏิบัติการตั้งฐานการลาดตระเวนในพื้นที่ (พักค้างแรม)
กลับเข้าหน่วย
รับประทานอาหารเช้า
โดดหอ/ผ่านเครื่องกีดขวาง
ทาแบบทดสอบวัดความรู้
สรุปการฝึก
พิธีเปิด
พักเที่ยง/รับประทานอาหารกลางวัน

12. กำรส่งเสริมกำรตลำด
เป้ำหมำย :
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.6150

ล้านบาท

ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน

2.6141
0.0008
99.97

ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์
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ผลกำรดำเนินงำน
1. ผลิตและออกอำกำศสำรคดีสั้นทำงวิทยุ
การดาเนินการผลิตและออกอากาศสารคดีสั้นทางวิทยุ ประกอบด้วย การเช่าเวลาร่วมรายการ,
การผลิตและการเผยแพร่สปอร์ต และสารคดีสั้นทางวิทยุ ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1 กำรเช่ำเวลำร่วมรำยกำรทำงสถำนีวิทยุ จำนวน 4 สถำนี คือ
รายการ “MCOT Radio” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 99.00 MHz
จังหวัดลาปาง ออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 15.00 น. ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
รายการ “สมูธไลฟ์วาไรตี้” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.50 MHz
จังหวัดลาปาง ออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 09.00 น. ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
รายการ “บอกเล่าเก้าสิบ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
FM 97.00 MHz. จังหวัดลาปาง ออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 – 07.00 น. ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ –
กรกฎาคม 2560
รายการ “ตื่นเถิดชาวไทย” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3
FM 101.75 MHz จังหวัดลาปาง ออกอากาศวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 06.30 – 07.00 น. ตั้งแต่เดือน ธันวาคม
2559 – กันยายน 2560
1.2 กำรเผยแพร่สปอต กิจกรรมสถำบันคชบำลแห่งชำติฯ จำนวน 10 สถำนี คือ
1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา F.M. 105.25 MHz ส่ง
กระจายเสียงครอบคลุม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ (บางส่วน) จังหวัดชัยภูมิ (บางส่วน) ตั้ง แต่เดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2560
2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี F.M. 102.25 MHz ส่ง
กระจายเสียงครอบคลุม จังหวัดสุพรรณบุรีและจัง หวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดอ่างทอง (บางส่วน) จังหวัดอยุธยา
(บางส่วน) จังหวัดนนทบุรี (บางส่วน) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา F.M. 100.00 MHz ส่งกระจาย
เสียงครอบคลุม จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต (บางส่วน) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
4) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ F.M. 98.50 MHz ส่งกระจาย
เสียงครอบคลุม จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บางส่วน) จังหวัดตรัง (บางส่วน) จังหวัดพังงา (บางส่วน)
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
5) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จังหวัดชุมพร F.M. 100.00 MHz ส่ง
กระจายเสี ย งครอบคลุ ม จั ง หวั ด ชุ ม พร จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธ านี (บางส่ ว น) จั ง หวั ด ระนอง(บางส่ ว น) จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (บางส่วน) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
6) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 105.00 MHz ส่ง กระจายเสียง
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2560
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7) สถานีวิทยุล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ F.M. 97.50 MHz ส่งกระจายเสียงครอบคลุม
อาเภอเมือง อาเภอสารภี อาเภอแม่ริม อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอหางดง อาเภอ
แม่ออน อาเภอสันป่าตอง อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอเมืองลาพูน อาเภอป่าซาง
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2560
8) สถานีวิทยุบันเทิงไทย F.M. 103.75 MHz จังหวัดลาปาง ส่งกระจายเสียงครอบคลุม
อาเภอเมือง อาเภอห้างฉัตร อาเภอเกาะคา และอาเภอเสริมงาม ตั้งแต่เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2560
9) สถานีวิทยุเสียงประชาชนเพื่อคนท้องถิ่น จังหวัดลาปาง FM 96.25 MHz ส่งกระจาย
เสียงครอบคลุม จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน (บางส่วน) และจั งหวัดแพร่ (บางส่วน) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม –
กรกฎาคม 2560
10) สถานีวิทยุเอฟเอ็มวารไรตี้ จังหวัดลาปาง F.M. 94.00 MHz ส่ง กระจายเสียง
ครอบคลุม อาเภองาว อาเภอแจ้ห่ม อาเภอวังเหนือ จังหวัดพะเยา (บางส่วน) และจังหวัดแพร่ (บางส่วน) ตั้งแต่
เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2560
1.3. กำรเผยแพร่สำรคดีสั้น กิจกรรมสถำบันคชบำลแห่งชำติฯ จำนวน 7 สถำนี คือ
1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา F.M. 105.25 MHz ส่ง
กระจายเสียงครอบคลุม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ (บางส่วน) จังหวัดชัยภูมิ (บางส่วน) ตั้ง แต่เดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2560
2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี F.M. 102.25 MHz ส่ง
กระจายเสียงครอบคลุม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอ่างทอง (บางส่วน) จังหวัดอยุธยา
(บางส่วน) จังหวัดนนทบุรี (บางส่วน) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา F.M. 100.00 MHz ส่งกระจาย
เสียงครอบคลุม จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต (บางส่วน) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
4) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ F.M. 98.50 MHz ส่งกระจาย
เสียงครอบคลุม จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บางส่วน) จังหวัดตรัง (บางส่วน) จังหวัดพังงา (บางส่วน)
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
5) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จังหวัดชุมพร F.M. 100.00 MHz ส่ง
กระจายเสียงครอบคลุม จ.ชุมพร จ.สุราษฏร์ธานี(บางส่วน) จ.ระนอง(บางส่วน) จ.ประจวบคีรีขันธ์(บางส่วน) ตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560
6) สถานีวิทยุล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ F.M. 97.50 MHz ส่ง กระจายเสียงครอบคลุม
อาเภอเมือง อาเภอสารภี อาเภอแม่ริม อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอหางดง อาเภอ
แม่ออน อาเภอสันป่าตอง อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอเมืองลาพูน อาเภอป่า ซาง
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2560
7) สถานีวิทยุเสียงประชาชนเพื่อคนท้องถิ่น จังหวัดลาปาง FM 96.25 MHz ส่งกระจาย
เสียงครอบคลุม จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน (บางส่วน) และ จังหวัดแพร่ (บางส่วน) ตั้ง แต่เดือน กุมภาพันธ์ –
เมษายน 2560
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2. เผยแพร่ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
การดาเนินการเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเผยแพร่กิจกรรมสถาบันฯ ผ่านสื่อ
นิตยสารแจกฟรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เผยแพร่ผ่ำนสือ่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 7 รำยกำร คือ
1) เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ เป็ น การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร าลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึง ร่วมน้อมราลึกฯ
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลาปาง จานวน 8 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์, ลาปางนิวส์, เอกราช, แมงมุม
, เขลางค์นครโพสต์, ฅนเมืองเหนือ ลาปางทูเดย์ และ สยามมวลชน
2) เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ฯ เนื่องในโอกาสวันช้างไทย 13 มีนาคม หยุดค้างาหยุด ฆ่าช้าง
จานวน 7 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์, ลาปางทูเดย์, แมงมุม, เขลางค์นครโพสต์, ฅนเมืองเหนือ อินไซต์
ท่องเที่ยว และสยามมวลชน
3) เผยแพร่ ผ่า นสื่ อหนั งสื อพิ มพ์ ฯ เพื่อ เป็ น การประชาสั มพั นธ์ ใ ห้ป ระชาชนทั่ วไปได้ รับ ทราบว่ า
สถาบั น คชบาลแห่ ง ชาติ ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการดู แ ล อนุ รั ก ษ์ บริ บ าลช้ า งไทย ซึ่ ง เป็ น สั ต ว์
คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างช้านาน ทางสถาบันฯ ไม่เคยทอดทิ้งช้างไทยให้อยู่ลาพัง และทางเจ้าหน้าที่
ของสถาบันฯ พร้อมจะดูแลและให้การช่วยเหลือช้างในทุกๆกรณี โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ลาปาง จานวน 5 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ , เขลางค์นครโพสต์, ฅนเมืองเหนือ, แมงมุง และลาปาง
นิวส์
4) เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฯ เนื่ อ งในโอกาสน้ อ มร าลึ ก ถึ ง สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้ า ฟ้ า กั ลยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ น ทร์ 6 พฤษภาคม วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ.สถาบั น
คชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอร่วมน้อมราลึกฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลาปาง จานวน 6 ฉบับ ได้แก่
หนังสือพิมพ์แมงมุม, ลานนาโพสต์, ฅนเมืองเหนือ, เขลางค์นครโพสต์, เอกราช และลาปางนิวส์
5) เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 รวมถึงเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สถาบันคชบาลแห่ง ชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงร่วม
ถวายพระพรฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลาปาง จานวน 7 ฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์, ลาปางนิวส์,
เอกราช, แมงมุม, เขลางค์นครโพสต์, ฅนลาปาง และสยามมวลชน
6) เผยแพร่ผ่ านสื่ อหนังสื อพิ มพ์ ฯ เนื่องในวโรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอร่วมถวายพระพรฯ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลาปาง จานวน 7 ฉบับ ได้แก่ เอกราช,
เขลางค์นครโพสต์, ลานนาโพสต์, สยามมวลชน, แมงมุม, อินไซต์ท่องเที่ยวและฅนเมืองเหนือ
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7) เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ของ
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ และทราบ
ถึงช่องทางการติดต่อกับสถาบันฯ เพิ่มขึ้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลาปาง จานวน 2 ฉบับ
ได้แก่ หนังสือพิมพ์แมงมุม และหนังสือพิมพ์เขลางค์นครโพสต์
2.2 เผยแพร่ผ่ำนสื่อนิตยสำรแจกฟรี (Free copy) จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ คือ
1) เผยแพร่กิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ผ่านสื่อนิตยสาร Zapa Magazine ขนาด
เต็มหน้า เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสถาบั นคชบาลแห่ง ชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่ ม
ช่องทางความถี่ในการเผยแพร่ ซึ่งนิตยสารจะแจกฟรีทั่วเขตเมืองลาปาง โดยจะวางตามสถานที่ราชการ คลินิก
ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ฯลฯ โดย.กลุ่มเป้าหมายก็จะมีหลากหลายกลุ่ม ตั้ง แต่เด็กนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึง
กลุ่มคนทางาน เผยแพร่ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2560
2) เผยแพร่กิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ผ่านสื่อนิตยสาร Changpuak Magazine
ขนาด 1/2 ของหน้า เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ
เพื่อเพิ่มช่องทางความถี่ในการเผยแพร่ ซึ่งนิตยสารจะแจกฟรี โดยจะวางวางตามร้านอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ
สปา ของจังหวัดเชียงใหม่ หัวหิน และกรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
เผยแพร่ตั้งแต่เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2560
3) เผยแพร่กิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ผ่านสื่อนิตยสาร คู่หูเดินทาง ขนาด 1/4
ของหน้า เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่ง ชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่ ม
ช่องทางความถี่ในการเผยแพร่ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการต่างๆ และ
นักท่องเที่ยว เผยแพร่เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2560
3. ผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม
การดาเนินการผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลิตแผ่นพับราลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9
ขนาด 14.5 x 21 เซนติเมตร จานวน 40,800 แผ่น
ผลิตแผ่นพับแนะนากิจกรรม และแผนที่เส้นทางภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ขนาด 39 x 54
เซนติเมตร จานวน 10,080 แผ่น
ผลิตแผ่นพับนิทรรศการวิถีช้างไทย ขนาด 5 x 10 เซนติเมตร จานวน 30,650 แผ่น
ผลิตแผ่นพับแนะนาที่พักภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร จานวน
25,000 แผ่น
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4 .กำรผลิตภำพเปลี่ยนภำพป้ำยประชำสัมพันธ์หน้ำศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย
การดาเนินการผลิตภาพเปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การผลิตภาพเปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2559
2. การผลิตภาพเปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2560
2.1) ป้ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอข้อมูลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภายใน
อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์
2.2) ป้ายประชาสัมพันธ์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.3) ป้าย ขนาด 4.90 x 9.80 เมตร ติดตั้งหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จานวน 1 ป้าย
2.4) ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร
3. การผลิตภาพ เปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2560
3.1) ป้ายบอกเส้นทาง ติดตั้งหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จานวน 16 ป้าย
3.2) ป้าย ขนาด 19.52 x 8.70 เมตร หน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จานวน 2 ป้าย
3.3) ป้าย ขนาด 4.90 x 9.80 เมตร จานวน 6 ป้าย
3.4) ป้าย ขนาด 3.66 x 7.32 เมตร จานวน 2 ป้าย
3.5) ป้าย ขนาด 2.17 x 2.17 เมตร จานวน 3 ป้าย
3.6) ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 จานวน 3 ป้าย ติดตั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลช้างลาปาง
4. การผลิตภาพ เปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย
4.1) ป้าย ขนาด 1.59 x 4.29 เมตร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ติดตั้งบริเวณ
หน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จานวน 16 ป้าย
4.2) ป้าย ขนาด 2.75 x 3.80 เมตร ประชาสัมพันธ์นิทรรศการ ติดตั้งบริเวณชั้น 2 หน้าห้องนิทรรศการ
อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จานวน 2 ป้าย
4.3) ป้าย ขนาด 1.90 x 0.50 เมตร ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จานวน 2 ป้าย
4.4) ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรช้าง ติดตั้งบริเวณโรงเรียนฝึกควาญ
ช้างและช้าง จานวน 3 ป้าย
5. การผลิตภาพ เปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2560
5.1) ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่
10 จานวน 3 ป้าย
- ป้ายไฟเบอร์กลาสลายไทย ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.80 เมตร
- ป้ายไฟเบอร์กลาสลายไทย ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 2.10 x 4.60 เมตร
- ป้ายไฟเบอร์กลาสลายไทย ทรงใบโพธิ์ ขนาด 2.40 x 3.80 เมตร
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5.2) ป้าย 3 มิติ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม จานวน 3 ชุด
5.3) ป้าย ขนาด 1.00 x 4.00 เมตร เพื่อใช้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จานวน 1 ป้าย
5.4) ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ประกอบด้วย
- ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขนาด 1.36 x 1.65 เมตร (พร้อมโครงไม้) จานวน 1 ป้าย
- ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขนาด 1.01 x 2.36 เมตร จานวน 1 ป้าย
- ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(รัชกาลที่ 10) จานวน 1 ป้าย
- ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร (พร้อมโครงไม้) จานวน 1 ป้าย
6. การผลิตภาพ เปลี่ยนภาพป้ายประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2560
6.1) ป้าย ขนาด 19.52 x 8.70 เมตร ติดตั้งหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จานวน 2 ป้าย
6.2) ป้าย ขนาด 4.90 x 9.80 เมตร ติดตั้งหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จานวน 1 ป้าย
6.3) ป้าย ขนาด 4.90 x 9.80 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลช้างภาคใต้ อาเภอ คลองท่อม
จังหวัดกระบี่ จานวน 1 ป้าย
7. การเช่าป้ายประชาสัมพันธ์
การดาเนินการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตอาเภอเมือง จานวน 5 เดือน ตั้งวันที่ 3
เมษายน ถึง 30 สิงหาคม 2560 ขนาด 8.00 x 16.00 เมตร จานวน 1 ป้าย
5. กำรเผยแพร่ นำเสนอกิจกรรม เพื่อกำรประชำสัมพันธ์สถำบันคชบำลแห่งชำติฯ
การดาเนิน การเผยแพร่ นาเสนอกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันคชบาลแห่ง ชาติฯ รวม
จานวน 16 ครั้ง ประกอบด้วย
1. ร่วมจัดนิทรรศการ ใน “งานท่องไทย ท่องโลก # 16” ประจาปี 2560 ณ แฟชั่นไอส์แลนด์
รามอินทรา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2559
2. จัดงานถวายความอาลัยและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2559
3. ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการในงาน “มหกรรมอารยสถาปั ต ย์ แ ละนวั ต กรรมสุ ข ภาพเพื่ อ คนทั้ ง มวล
ครั้งที่ 1” ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559
4. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เกษตรกาแพงแสน ประจาปี 2559” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2559
5. จัดงานวั นเด็กแห่ งชาติประจาปี 2560ณ บริเวณหน้าลานแสดงช้า ง สถาบั นคชบาลแห่ง ชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2560

40

6. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เกษตรสุรนารี 60” ประจาปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมถาพันธ์ 2560
7. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เบิกฟ้าอนันตยศ” ประจาปี 2560 ณ สวนสาธารณะอนันตยศ อาเภอ
ห้างฉัตร จังหวัด ลาปาง ระหว่างวันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560
8. ร่วมจั ดนิทรรศการในงาน “เปิดบ้ านเตรียมอุ ดมศึก ษาพัฒ นาการเขลางค์ น คร” ณ โรงเรีย น
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลาปางวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
9. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม...พลาด Plus@เชียงใหม่” ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560
10.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันธรรมดา น่าเที่ยว” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560
11.จัดกิจกรรมช้างสัญจร (เคาะประตูห้องเรียน) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่
ตะมาน โรงเรียนบ้างช้างใน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560
12.ร่วมออกบูธส่งเสริมการขายเทศกาลเที่ยวเมืองต้องห้าม...พลาด Plus @ ขอนแก่น ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2560
13.ออกร้ า นนิ ท รรศการเผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ในพื้ นที่ ถ นนราชด าเนิ นนอก บริเ วณด้ า นหน้ า
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ระหว่างในที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560
14.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25” ประจาปี 2560
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2560
15.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “PLAY concert season 2” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัด
ลาปาง ในวันที่ 8 กันยายน 2560
16.ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการ “เวียงตาลสาระนิทัศน์” ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนเวียงตาล
พิทยาคม จังหวัดลาปาง ในวันที่ 13 กันยายน 2560
6. จัดนิทรรศกำรหมุนเวียนกิจกรรมของสถำบันคชบำลแห่งชำติ
การด าเนิ น การจัด นิท รรศการหมุน เวีย นกิ จ กรรมของสถาบั นคชบาลแห่ ง ชาติ ในพระอุ ป ถัม ภ์ ฯ
ประกอบด้วย
1) ชุดนิทรรศการหมุนเวียนน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
2) ชุดนิทรรศการหมุนเวียนน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3) ชุดนิทรรศการหมุนเวียน ดร.อานวย คอวนิช
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7. จัดงำนอีเว้นท์ เกี่ยวกับช้ำง
วันช้ำงไทย ประจำปี พ.ศ. 2560
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ :
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งคืนเงินงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยน

0.6500
0.6499
61.80
99.99

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เปอร์เซ็นต์

รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไว้วางพระราชหฤทัย ให้ ส ถาบั น คชบาลแห่งชาติฯ เป็ น ผู้ ดู แ ลช้ า ง
สาคัญและช้างต้น จานวน 6 ช้าง 1 เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง เพื่อสนองตามพระราช
ดารัส ที่ว่า “ช้ำงนี่ฉลำดนะ อยำกให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่ำงไว้ศึกษำในภำยหน้ำ ”เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2547และเพื่อ ยกย่องให้เกียรติต่อช้ างไทย นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รั บในอดีต ไม่ว่าจะเป็ น
ช้างเผือกบนผืนธงชาติไทย หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
เพื่ อให้ป ระชาชนตระหนั ก ถึง ความส าคั ญ รัก และหวงแหนช้ างไทย ตลอดจนให้ค วามสาคัญ ต่อ การให้ ความ
ช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นตามประกาศ สานักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2541 ประเทศไทยได้กาหนดให้ วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเชิดชูเกียรติช้างไทย
ในวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม ภายใต้ชื่องาน“คชบำลร่วมใจ อนุรักษ์ช้ำงไทย เทิดไท้อ งค์ภูมิพล”
ซึ่ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ที่ ไ ด้ มี โ อกาสร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ส านึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกจิตสานึกและรณรงค์ให้ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
วิธีกำรดำเนินงำน
1. กิจกรรม Roadshow แจกแผ่นพับและของที่ระลึกประชาสัมพันธ์โครงการ วันช้างไทย
ประจาปี 2560 งาน “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2560 เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา อ.ห้างฉัตร และ
อ.เมือง จ.ลาปาง
2. กิจกรรมบวงสรวงและสักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ภายในสถาบันคชบาลแห่ง ชาติ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ วันที่ 11 มีนาคม 2560
3. กิจ กรรมวัน ช้ างไทย ประจาปี 2560 ณ บริเ วณหน้ าโรงเรี ยนฝึ กควาญช้ างและช้ า ง
สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง วันที่ 13 มีนาคม 2560
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. กระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจช้าง รักและหวงแหนช้างเกิดจิตสานึกและแนวทางด้าน
การอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น
2. ช้างไทยได้รับเกียรติและได้รับการยกย่อง ให้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์
และให้เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป
3. ส่งเสริมวันช้างไทยให้เป็นที่รับทราบอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและเห็นความสาคัญต่อ
ช้างในวันดังกล่าว
4. สามารถสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามในการระลึกถึงบุญคุณของช้างที่มีต่อ
ประเทศชาติและคนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมวันช้ำงไทย ประจำปี 2560
ณ บริเวณหน้ำโรงเรียนฝึกควำญช้ำงและช้ำง สถำบันคชบำลแห่งชำติฯ อ.ห้ำงฉัตร จ.ลำปำง
วันที่ 13 มีนำคม 2560
- พิธีสงฆ์และบังสุกุลช้าง
- ควาญช้างและช้างใส่บาตร
- ควาญช้างและช้างรับน้าพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์
- พิธีฮ้องขวัญช้าง
“คชบำลร่วมใจ อนุรักษ์ช้ำงไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล”
ระหว่ำงวันที่ 7 - 9 มีนำคม 2560
กิจกรรม Roadshow ตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลาปาง
- เทศบาลอาเภอห้างฉัตร
- หน่วยราชการในศาลากลางจังหวัดลาปาง
- สภากาแฟกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
- ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
กิจกรรมบวงสรวงและสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภำยในสถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่ 11 มีนำคม 2560
- บวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร บริเวณโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
- บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร (ศาลสันดอยเรือ)
- บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณศาลสามพระองค์
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กิจกรรมวันช้ำงไทย ประจำปี 2560
ณ โรงพยำบำลช้ำงสำขำภำคใต้ ต.เพหลำ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
วันที่ 13 มีนำคม 2560
พิธีทางศาสนาอิสลาม : ชาวมุสลิมในชุมชนล้อมรอบโรงพยาบาลช้างภาคใต้ ร่วมกันประกอบพิธี
ทางศาสนา โดยมีจุดประสงค์เพื่ออวยพรให้การดาเนินงานบริการสุขภาพช้างของโรงพยาบาลเป็นไปในทิศทางที่
เป็นประโยชน์ และคณะสงฆ์ เดินทางมาจากวัดบางผึ้ง ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อ ประกอบพิธีทาง
ศาสนา และพรมน้ามนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้างภาคใต้
จำนวนผู้เข้ำร่วมงำน
- ผู้เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.
ห้างฉัตร จ.ลาปาง ประกอบด้วย หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลาปาง หน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนผู้ที่
สนใจ มีผู้เข้าร่วมขบวนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สื่อมวลชน พ่อแม่
อุปถัมภ์ช้าง และเจ้าหน้าที่ รวม 1,300 คน
- ผู้เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ.งาว จ.ลาปาง ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์
ควาญช้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน รวม 50 คน
- ผู้เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ประกอบด้วย หน่วยงาน
ในพื้นที่จังหวัดลาปาง หน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนผู้ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ รวม 200 คน
ผลที่ได้รับ
- ประชาชนหันมาสนใจช้าง รักและหวงแหนช้าง มีจิตสานึก และแนวทางด้านการอนุรักษ์ช้าง
ไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้นกว่าเดิม
- ประชาชนให้เกียรติและให้การยกย่องช้างไทย ให้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้ สูญพันธุ์ และ
ให้เป็น เกียรติของชาติไทยสืบไป
- ประชาชนรับทราบถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวันช้างไทย และเห็นความสาคัญต่อช้างในการจัด
กิจกรรมวันช้างไทย
- ประชาชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ดีงาม ในการระลึกบุญคุณของช้างที่มี
ต่อ
ประเทศชาติ และคนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ผลสรุปแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจในการจัดงานวันช้างไทย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ความพึงพอใจในการจัดงานวันช้างไทย โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณา
รายด้านแล้วพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง พอใจด้านการประชาสัมพัน ธ์ อยู่ ในระดับมาก โดยมีค่า เฉลี่ ย
เท่ากับ 4.21 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
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รองลงมาคือ การเปิดโอกาส เข้าร่วมกิจกรรม ทั่วถึงและเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ทราบก่อนวันจัดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก รองลงมา แต่ยังอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า สถานที่เหมาะสม บ รรยากาศ และ
สภาพแวดล้ อ มเหมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.34 รองลงมาคื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก ห้ อ งสุ ข า ที่ จ อดรถ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามลาดับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านด้านกิจกรรม น้อยที่สุด แต่ยัง อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การต้อนรับ/ลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคือ
รูปแบบการจัดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และระยะเวลาการจัดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ตามลาดับ
2. กำรวิเครำะห์สถำนภำพ
กำรวิเครำะห์สถำนภำพในกำรให้บริกำรท่องเที่ยว
ภำวะอุตสำหกรรมภำวะและแนวโน้ม
จากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร เนื่องจากมีการพัฒนาการให้การบริการนักท่องเที่ยวและสินค้าที่ระลึก การบริการท่องเที่ยวที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆ
ด้านมีคู่แข่งไม่มากนัก ในขณะที่คู่แข่งใหม่มีอุปสรรค์ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องลงทุนเงิน
เป็นจานวนมาก
ภำวะกำรณ์แข่งขัน
จากผลการดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในปี 2560
มีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 ที่ผ่านมาเล็กน้อย และมีจานวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทา
ให้มรี ายได้จากธุรกิจบริการท่องเที่ยวจากปีที่ผ่านมาลดลงไม่มาก ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยัง
ชะลอตัว และยังมีปัญหาเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ระเบียบการปฏิบัติต่างๆ ยัง ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจได้
คล่องตัว เช่น การให้ค่าการตลาดกับไกด์นาเที่ยว การจัดโปรโมชั่นต่างๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวยัง ไม่เป็นที่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว คือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เช่น ไม่นิยมการ
นั่ง ช้ าง ซึ่ง สภาวะการณ์นี้ ปางช้า งเอกชนแหล่ง อื่นในจั ง หวั ดใกล้เ คียงได้ มีการปรับปรุง รู ปแบบกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวแล้ว ทาให้ได้รับความนิยมมากกว่าการดาเนินการของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงทาให้
ภาวการณ์แข่งขันมากขึ้น
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กำรประเมินองค์กร (SWOT Analysis) และสภำพแวดล้อม
กำรวิเครำะห์ภำยในองค์กร
o จุดแข็ง (Strength)
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญและภูมิปัญญาเกี่ยวกับช้าง
- สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่นใกล้เคียงให้เข้า
มามีส่วนรวมในการอนุรักษ์ช้างและให้บริการการท่องเที่ยว
- การกาหนดอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และที่พักไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน
- มีช้างเลี้ยงจานวนมาก ทาให้บุคลากรมีภูมิปัญญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศึกษาได้
- การให้บริการทั้งสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกสบายของที่พักและห้องประชุมสัมมนา
ให้บริการ
จุดอ่อน (Weakness)
- ทิศทางและเป้าหมายในการบริหารเชิงธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการยังไม่ชัดเจน
- ขาดการน าระบบการบริ ห ารจั ด การและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ หรื อ น ามาใช้ น้ อ ยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเอกชน
- บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานโดยตรงในด้านการให้บริการและการท่องเที่ยวคุณภาพการบริการ
จึงยังไม่ได้มาตรฐาน
- กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ไม่มีความหลากหลาย
และไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร
โอกำส (Opportunities)
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับช้างได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ โดยสนับสนุนผ่านองค์กรต่างๆ จากการ
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
- คนไทยทุกระดับมีพฤติกรรมชื่นชอบการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
- หน่ ว ยงานของทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร และมี ก ารจั ด
กิจกรรมประชุมสัมมนาดูงานและสนับสนุนการท่องเที่ยวมากขึ้น
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อุปสรรค (Threats)
- การท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นในรู ปแบบของการท่องเที่ยวตามเทศกาล และขึ้นอยู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้รายได้ทางการท่องเที่ยวของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ นั้นไม่แน่นอน
- เป็นองค์กรที่อยู่ในกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีกฎระเบียบและข้อบังคับจานวนมาก
ส่งผลให้การบริหารงานตามระบบ/ระเบียบราชการ ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้า นการบริการการ
ท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับหน่วยงานคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวอื่น
- มีคู่แข่งทางด้านการให้บริการและการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจานวนมาก
- กระแสสังคมเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทยในมุมมองที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องการแสดงช้างการนั่งช้าง ซึ่ง
ถูกมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์
3. วิสัยทัศน์
“ ผู้นาการอนุรักษ์ บริบาลช้างและการเรียนรู้เรื่องช้างไทยสู่ระดับสากล ”
4. พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 : พันธกิจด้านอนุรักษ์ช้างและบริการสังคมดาเนินงานด้านสุขภาพช้าง จัดให้มีศูนย์รักษา
ช้างและบริบาลช้าง ให้ความช่วยเหลือช้างและควาญช้าง ตลอดจนงานด้านวิชาการ ศึกษา ค้นคว้ า วิจัยด้าน
ธรรมชาติวิทยา และพันธุกรรม
พันธกิจที่ 2 : พันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นแหล่งองค์ความรู้และการเรียนรู้ด้าน
คชศาสตร์ของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านคชศาสตร์
พันธกิจที่ 3 : พันธกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่เลี้ยงช้างและการท่องเที่ยวโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาสิ่ง แวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์และบริบาลช้าง ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
และเผยแพร่ความรู้และปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ช้าง
2. เพื่อเสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ด้านคชศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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6. เป้ำหมำย (Goal)
เป้ำหมำยด้ำนธุรกิจ
6.1 เป้ำหมำยรำยได้
6.1.1 รายได้จากการสินค้าและบริการ
(ธุรกิจบริการท่องเที่ยว)
- การแสดงช้าง
- การนั่งช้าง
- บริการบ้านพัก
- ฝึกช้างนักท่องเที่ยว

เป็นเงิน

34,616,350.00 บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

18,010,450.00
3,202,900.00
1,680,000.00
11,723,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

6.1.2 รายได้จากการดาเนินงานอื่น
- รายได้จากการขายปุ๋ย
6.1.3 รายได้อื่นๆ
ประมำณกำรรำยได้

เป็นเงิน

1,430,000.00 บาท

เป็นเงิน

1,313,200.00 บาท

เป็นเงิน

37,359,550.00 บำท

6.2 เป้ำหมำยรำยจ่ำย
6.2.1 ต้นทุนของสินค้าที่ขายและบริการ
(ธุรกิจบริการท่องเที่ยว) ส่วนการเรียนรู้ฯ
1) การแสดงช้าง
2) การนั่งช้าง
3) บริการบ้านพัก
4) การฝึกควาญช้าง
6.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1) ส่วนอานวยการ
2) ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม
3) ส่วนอนุรักษ์ช้างลาปาง, ส่วนอนุรักษ์
ช้างกระบี่

เป็นเงิน

32,799,394.00

บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

14,583,886.00
9,433,418.00
4,660,398.00
4,121,692.00
15,871,606.00
9,811,606.00
4,187,000.00
1,873,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.2.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายปุ๋ยอินทรีย์

เป็นเงิน
เป็นเงิน

656,550.00
656,550.00

บาท
บาท

6.2.4 รายจ่ายอื่น

เป็นเงิน

105,000.00

บาท

6.2.5 รายจ่าย CSR

เป็นเงิน

1727000.00

บาท

เป็นเงิน

51,159,550.00

บำท

ประมำณกำรรำยจ่ำย
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6.3 เป้ำหมำยกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
6.3.1 ประมาณการรายได้
6.3.2 ประมาณการรายจ่าย
ประมำณกำรกำไร(ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
6.4 เป้ำหมำยกำไร (ขำดทุน) สุทธิ
6.4.1 ประมาณการรายได้
6.4.2 ประมาณการรายจ่าย
ประมำณกำรกำไร(ขำดทุน) สุทธิ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

36,046,350.00
49,327,550.00
(13,281,200.00)

บาท
บาท
บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

37,359,550.00
51,159,550.00
13,800,000.00

บาท
บาท
บำท

6.5 เป้ำหมำยด้ำนกำรลงทุน
* งบลงทุนจำกงบประมำณอุดหนุนรัฐบำล
รำยกำร : ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
1. ครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน
-ครุภัณฑ์สำนักงำนที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.1.1 ตู้เอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก จานวน 4 ตู้
1.1.2 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ กระจก 3 ฟุต จานวน 2 ตู้
1.1.3 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู จานวน 2 ตู้
1.1.4 ตู้เซฟ ขนาด 300 กิโลกรัม จานวน 1 ตู้
1.1.5 ถังน้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จานวน 4 ใบ
1.1.6 โต๊ะทางานเหล็กปูด้วยกระจก ขนาด 4.5 ฟุต จานวน 2 ตัว
1.1.7 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
1.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะพำหนะและขนส่ง
-ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.2.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) จานวน 1 คัน
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานที่สานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง

เป็นเงิน
เป็นเงิน

12,898,100.00
593,900.00

บำท
บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

20,800.00
10,000.00
13,000.00
45,000.00
78,000.00
13,000.00
414,100.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน

821,000.00

บำท

เป็นเงิน

821,000.00

บาท

เป็นเงิน

37,000.00

บำท

เป็นเงิน

16,000.00

บาท

เป็นเงิน

21,000.00

บาท
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
-ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.4.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 4 เครื่อง
1.4.2 ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต จานวน 1 ตู้
1.4.3 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน จานวน 1 ตู้
1.4.4 ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลางกระจก(โซฟา) จานวน 1 ชุด
1.4.5 เครื่องซักผ้าและอบผ้า จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
-ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
1.5.1 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์กำรแพทย์
-ครุภัณฑ์กำรแพทย์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.6.1 ตู้กันชื้น ขนาดความจุ 120 ลิตร จานวน 1 ตู้
1.6.2 รถเข็น ชนิดนั่ง จานวน 2 คัน
1.6.3 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 500 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
1.6.4 เครื่องรังสีวินิจฉัย (X-Ray) เคลื่อนที่พร้อมเครื่องแปลง
สัญญาณภาพ (X-Ray) เป็นภาพดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง
1.6.5 ชุดเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและหลอดลม
ชนิดวีดีทัศน์ จานวน 1 ชุด
1.6.6 ชุดเครื่องตรวจส่องกระเพาะอาหารและหลอดลม
ชนิดวีดีทัศน์ จานวน 1 ชุด
1.6.7 เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
-ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.7.1 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จานวน 3 เครื่อง
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์
-ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.8.1 เครื่องทาปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์อื่นๆ
-ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.9.1 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง จานวน 2 เครื่อง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
2.1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
-ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบที่มี
รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท
2.1.1 ก่อสร้างบ้านพักควาญช้าง แบบห้องแถว หลังละ 5 ห้อง
(โรงช้างต้น) จานวน 1 หลัง

เป็นเงิน

122,000.00

บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

38,000.00
25,000.00
7,000.00
7,000.00
45,000.00
24,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

24,000.00
10,137,700.00

บาท
บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

8,900.00
13,800.00
15,000.00
2,100,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน

2,500,000.00

บาท

เป็นเงิน

2,500,000.00

บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

3,000,000.00
22,500.00

บาท
บำท

เป็นเงิน

22,500.00

บาท

เป็นเงิน

460,000.00

บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

460,000.00
680,000.00

บาท
บำท

เป็นเงิน

680,000.00

บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

9,518,200.00
718,200.00

บำท
บำท

เป็นเงิน

718,200.00

บาท
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2.2

2.3

2.4

ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ
- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบที่มีรำคำต่อ
หน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำน
2.2.1 ก่อสร้างอาคารเก็บยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
จานวน 1 แห่ง
ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค
- ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคที่มีรำคำต่อหน่วย
ต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท
2.3.1 เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดสับเปลี่ยนไฟฟ้า
อัตโนมัติ และระบบงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ
2.3.2 ก่อสร้างระบบส่งจ่ายน้า และระบบสารองสาหรับหลักมัดช้างป่วย
จานวน 1 ระบบ
ค่ำก่อสร้ำงอื่นๆ
- ค่ำก่อสร้ำงอื่นๆ ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท
2.4.1 ก่อสร้างคอกเหล็กรักษาช้างป่วย จานวน 1 แห่ง
2.4.2 ก่อสร้างห้องสุขาสาหรับคนพิการ
2.4.3 ก่อสร้างหลักมัดช้างตกมัน จานวน 2 หลัก
2.4.4 ก่อสร้างหลักมัดช้างป่วย จานวน 10 หลัก
2.4.5 ก่อสร้างโรงเผาขยะระบบไฟฟ้า จานวน 1 แห่ง
รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

4,950,000.00

บำท

เป็นเงิน

4,950,000.00

บาท

เป็นเงิน

1,700,000.00

บำท

เป็นเงิน

1,300,000.00

บาท

เป็นเงิน

400,000.00

บาท

เป็นเงิน

2,150,000.00

บำท

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

250,000.00
500,000.00
300,000.00
100,000.00
1,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เป็นเงิน 22,416,300.00

บำท

6.6 เป้ำหมำยด้ำนสังคม
1. การดูแลช้างต้นและช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง จานวนทั้งหมด 9 ช้าง 4 เชือก
ช้างสาคัญ จานวน 9 ช้าง ช้างต้น จานวน 2 เชือก และช้างในพระอุปถัมภ์ฯ จานวน 2 เชือก
2. การเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลาปาง ,
ศูนย์บริบาลช้าง อ.งาว จ.ลาปาง, โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จ.กระบี่ และโครงการสัตวแพทย์
สัญจร ภาคเหนือและโรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จานวน 380 เชือก
3. หน่วยช่วยชีวิตช้าง ควบคุมช้างตกมัน ช้างประสบภัยและผลักดันช้างเร่ร่อน จานวน 30 เชือก
4. จัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
5. การปรับปรุงแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้
6. การศึกษาผสมเทียมช้าง จานวน 30 เชือก
7. การสารวจและเฝ้าระวังโรคช้าง โรคเชอร่า และพยาธิในกระแสเลือด จานวน 300 เชือก
8. การจัดทาฐานข้อมูลประชากรช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย จานวน 1,500 เชือก
9. การฝึกอบรมเยาวชน จานวน 500 คน
10. การจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะและความชานาญ หน่วยช่วยชีวิตช้าง จานวน 1 รุ่น 60 คน
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11. โครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก)
12. การส่งเสริมการตลาด
7. ตัวชี้วัดผลผลิต (KPIs) ประจำปี พ.ศ. 2561
7.1 กาไรจากการดาเนินงาน(EBITDA) กาไร (ขาดทุน)สุทธิเป็นร้อยละเป็นไปตามแผน ( 13.80 ) ล้านบาท
7.2 รายงานผลการดาเนินงานด้วยระบบสารสนเทศ วัดความสาเร็จในการจัดทาและรายงานผลการ
ดาเนินงานด้วยระบบสารสนเทศตามกาหนด ส่งให้ อ.อ.ป. ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
7.3 รายงานการใช้จ่ายงบอุดหนุนจากรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัดความสาเร็จในการ
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลประจาปีง บประมาณพ.ศ.2561ให้สานัก
นโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
7.4 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ วัดความสาเร็จของการบริหารแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 จากร้อยละของยอดการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีบัญชี 2561
7.5 การส่งงบการเงินประจาเดือน วัดความสาเร็จในการจัดส่งงบการเงินประจาเดือนตามกาหนด
โดยข้อมูลที่จัดส่งจะต้องครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ ส่งให้ ส.บง. ภายในวันที่ 14 ของเดือน
ถัดไป ระดับคะแนน 3 ปรับค่าเกณฑ์วัด +/- 2
7.6 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) วัดความสาเร็จในการจัดทาและ
รายงานผลการดาเนินงาน ค่า EP และปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ตามกาหนด
โดยรายงานข้อมูลรายละเอียดประกอบด้วย งบกาไรขาดทุน งบดุล
7.7 การดาเนินงานตามแผน ประจาปี 2561
- แผนงานรายได้จากการท่องเที่ยว (34.62 ล้านบาท)
- แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย
พิจารณาระดับความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตามแผนการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2561 ของหน่วยงาน
7.8 สารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
- ด้านการท่องเที่ยว
- ด้านบ้านพัก
เป็นการวัดประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานในเชิงคุณภาพ โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้
มาใช้บริการในการสารวจวัดความพึงพอใจ ต้องสารวจจากผู้มาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวและ
ผู้มาใช้บริการบ้านพัก
7.9 การบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากการส่งรายงานติดตามผลบริหารความเสี่ยงในความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกาหนด
7.10 การควบคุมภายใน
พิจารณาจากการส่งรายงานติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)
ตามกาหนดเวลา

52

8. แผนยุทธศำสตร์ (Strategic Plan)
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ ปี 2559 – 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ในการประชุมครั้ง ที่
10/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 และได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่ง ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 แล้ว ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กาหนดบทบาทรัฐวิสากิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชน
4.2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 8 : ปรับปรุงพัฒนาและขยายการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
กลยุทธ์ที่ 9 : บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น
9. แผนงำนและโครงกำร
1. แผนงานการดูแลช้างต้นและช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง
2. แผนงานการเลีย้ งดูและบริบาลช้างไทย
3. แผนงานหน่วยช่วยชีวิตช้าง , ควบคุมช้างตกมัน , ช้างประสบภัย , ผลักดันช้างเร่ร่อน
และช้างของกลาง
4. โครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง
5. แผนงานการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์
6. แผนงานการปรับปรุงแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้(ทุ่งเกวียน)
7. โครงการศึกษาการผสมเทียมช้าง
8. โครงการสารวจและเฝ้าระวังโรคช้าง โรคเซอร่า และพยาธิในกระแสเลือด
9. โครงการจัดทาฐานข้อมูลประชากรช้างไทย
10. โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ช้าง
11. โครงการอบรมเพิ่มทักษะและความชานาญหน่วยช่วยชีวิตช้าง
12. แผนงานการส่งเสริมการตลาด
13. แผนงานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ์ฯ
10. แผนกำรตลำด
ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กาหนดเป้าหมายในปี 2561 คือ ตลาดในและ
ต่างประเทศ ปรับแผนตลาดกระตุ้นคนไทยให้เดินทางมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 และ ท.ท.ท. จึง
ได้กาหนดเป้าหมายในปี 2561 ตั้งเป้าหมายการเจริญ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ไว้ร้อยละ 8 ตามที่
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รัฐบาลกาหนด และยังคงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน และจะผลักดันแนวทางการทาตลาด 3 แนวทาง
- การสร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางด้านการ
ท่องเที่ย ว การสร้างสรรค์เนื้ อหา (Content) เพื่อเพิ่มคุ ณค่า ให้สิ นค้า ท่องเที่ย วไทย และขยายฐานตลาด
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยการนาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่สัมผัส Thai Local Experience ผ่านวิถีการกิน
- โดยทิศทางการส่งเสริมการตลาดในประเทศ ยังคงให้ความสาคัญกับการเจาะกลุ่มศักยภาพ
โครงการต่างๆ ได้แก่ “โครงการท้าเที่ยวข้ามภาค” ตอกย้า แนวคิดการท่องเที่ยวคือการค้นพบตัวเองในกลุ่ม
Gen Y “โครงการเก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวไทย” มอบสิทธิพิเศษในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยววัยเก๋า
- “ โครงการ 12 เมืองต้องห้าม.....พลาด Plus ” เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น “โครงการวันธรรมดานาเที่ยว” ขยายผลโดยร่วมมือกับพันธมิตรนอกอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
(สถานีบริการน้ามันโรงภาพยนตร์และห้างสรรพสินค้า) ในการส่งเสริมการขายรวมทั้งต่อยอดแคมเปญสื่อสารใน
ประเทศ ภายใต้แคมเปญ “ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซ้า” โดยมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงหลังจากได้
สร้างการรับรู้ในปีที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด หนึ่งประสบการณ์ลึกซึ้งมากคุณค่ากว่าที่คุณคิด
ด้านส่งเสริมการตลาดในประเทศ ททท. ชูเป้าหมายใหญ่ คือ โครงการ “Amazing G-Link”
(Amazing Gastronomy Link) เพื่อนาวิถีการกินและเอกลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละจังหวัดมาส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยว การเปิดโครงการ MICHELIN Guide Bangkok การเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on
Gastronomy Tourism มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่ยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดเดิม
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
โดยยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทั่วประเทศ อันจะเป็นการวางฐานรากของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของรั ฐบาล อีกทั้งยัง เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ASEAN
Tourism Forum 2017” เพื่อตอกย้าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางของ
ภูมิภาคอาเซียน
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้นาในการช่วยเหลือ
ประสานงานจากทุกฝ่ายเพื่ออนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาธุรกิจที่มีช้างเกี่ยวข้องทั้ง
ด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆ โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้
แก่ อ.อ.ป. ควบคู่กั บการอนุรั กษ์ ช้า ง รั กษาศิ ลปวั ฒนธรรม สร้ างและปรั บทั ศนคติใ ห้เ กิดความรั กสามัค คีใ น
สังคมไทยโดยใช้ช้างเป็นสื่อ รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจบริการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของ อ.อ.ป. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. โดยดาเนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ
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11.ประมำณกำรทำงกำรเงิน
งบประมำณรำยได้ – รำยจ่ำย ประจำปี 2561
รายการ

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทัง้ สิน้

8,654,088

8,654,087

8,654,087

8,654,088

34,616,350

605,000

192,500

122,500

510,000

1,430,000

9,259,088

8,846,587

8,776,587

9,164,088

36,046,350

1. รายได้
1.1 รายได้ จากการขายสินค้ าและบริการ
1.2 รายได้ จากการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวม
2. รายจ่าย

-

2.1 ต้ นทุนของสินค้ าทีข่ ายและบริการ
2.2 ค่ าใช้จา่ ยในการขาย
2.3 ค่ าใช้จา่ ยในการบริหาร
2.4 ค่ าใช้จา่ ยการดาเนินงานอืน่ ๆ
รวม
3. กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน

8,199,849
-

8,199,848
-

8,199,848
-

8,199,849

32,799,394

-

-

3,738,352

3,738,351

3,738,351

4,656,552

15,871,606

225,200

105,500

100,500

225,350

656,550

12,163,401

12,043,699

12,038,699

13,081,751

49,327,550

(2,904,313) (3,197,113) (3,262,113)

(3,917,663)

(13,281,200)

4. รายได้ - รายจ่ายอืน่
4.1 รายได้ อนื่

328,300

328,300

328,300

328,300

1,313,200

4.2 รายจ่าย csr

743,200

294,200

349,500

340,100

1,727,000

4.3 รายจ่ายอืน่

26,250

26,250

26,250

26,250

105,000

(3,345,463) (3,189,263) (3,309,563)

(3,955,713)

(13,800,000)

5. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

623,000

623,000

623,000

623,000

2,492,000

7. รายได้ รวม

9,587,388

9,174,888

9,104,888

9,492,388

37,359,550

8. รายจ่ายรวม

12,932,850

12,364,150

12,414,450

13,448,100

51,159,550

6. ยอดรวมค่ าเสือ่ มราคา ที่รวมอยูใ่ นข้อ 2 , 4.2 และ 4.3

12.

แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
o อัตรากาลังบุคลากร

เพื่อให้ผลการดาเนินงานในปี 2561 เป็ นไปตามเป้าหมายทั้ง ด้านการผลิต และการจาหน่า ย
บรรลุผลได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้วางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งใน
ปัจจุบันมีจานวนอัตราที่ได้รับ 216 อัตรา แยกได้ดังนี้
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ที่

ตำแหน่ง

ระดับ (ชัน้ )

จำนวนอัตรำ จำนวนปัจจุบนั
ทีไ่ ด้รับ

(คน)

1 ผูอ้ ำนวยกำรสำนัก

8-9

1

1

2 หัวหน้ำฝ่ำย

7-8

2

2

3 ผูจ้ ัดกำร

6-7

4

4

4 หัวหน้ำงำน

5-6

14

14

5 พนักงำน (4 - 5)

4-5

18

18

6 พนักงำน (1 - 4),พนักงำนสัญญำจ้ำง,ลูกจ้ำงเหมำ (มีวฒ
ุ )ิ

1-4

40

40

7 พนักงำนปฎิบตั กิ ำร,พนักงำนปฏิบตั กิ ำรสัญญำจ้ำง,ลูกจ้ำงเหมำ (ทัว่ ไป)

(1 - 6)

137

137

216

216

รวม

o แผนพัฒนำบุคลำกร
เพื่อให้การดาเนิน งานพันธกิ จสาเร็จ ตามเป้า หมาย และให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และความสามารถ ตลอดจนมีความรู้
และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล โดยให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในทุกระดับภารกิจ หรือส่งบุคลากร
เข้า รับ การฝึ กอบรมในส่ วนที่เ กี่ย วข้ องกับ งานในหน้า ที่ ต ามแผนพั ฒนาบุ คลากร องค์ก ารอุต สาหกรรมป่ าไม้
ประจาปี 2561 และตามหน่วยงานต่างๆ
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โครงสร้ำงสถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี 2561
สถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ผู้อำนวยกำรสำนัก

ฝ่ำยอนุรักษ์ช้ำง

ฝ่ำอำนวยกำร

ส่วนอำนวยกำร

ส่วนกำรเรียนรู้และประชำสัมพันธ์

ส่วนอนุรักษ์ชำ้ งลำปำง

งำนบริหำรทั่วไป

งำนบริกำรเพื่อกำรเรียนรู้

งำนโรงช้ำงต้น

งำนพัสดุ

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนโรงพยำบำลช้ำงลำปำง

งำนบัญชีการเงิน

งำนส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรและประชำสัมพันธ์

งำบริบำลช้ำงลำปำง

งำนแผนงำนและงบประมำณ

งำนโรงเรียนฝึกควำญช้ำงและช้ำง

งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร

งำนบริหำรบุคคล
ส่วนจัดกำรสิ่งแวดล้อม

งำนจัดกำรสถำนที่และยำนพำหนะ
งำนสุขำภิบำลและสิ่งแวดล้อม
งำนจัดกำรพื้นที่เลี้ยงช้ำงและโภชนำกำร

ส่วนอนุรักษ์ชำ้ งกระบี่

งำนบริหำรทั่วไป

งำนโรงพยำบำลช้ำงกระบี่
งำนบริบำลช้ำงกระบี่
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13. กำรบริหำรแผนและกำรประเมินผล
การบริหารแผนและติดตามประเมินผล สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้พัฒนา
พันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจโดยรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และขยายขอบข่ายการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการบริการสังคมตามที่กาหนดไว้ในแผนปี 2561 โดยการเน้นเรื่องของ
การเป็นองค์กรหลักในการช่ วยเหลือช้างเลี้ยงของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
โอกาสให้กั บชุ มชนในการเข้ าถึง แหล่ง ความรู้ เรื่อ งช้ าง
จากผลงานการศึก ษาวิ จัย อย่า งต่ อเนื่ องของ
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รวมถึงการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อยกสถานะช้างเลี้ยงให้เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ โดยมีแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย/ทบทวน
แผนทุกเดือน
2. จั ด ท าแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ก าไรเชิ ง เศรษฐศาสตร์ (SIP) ปี 2561
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและรายงานคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทุกไตรมาสและมีการ
ทบทวนแผน
3. ดาเนินการปรับกลยุทธ์เมื่อผลงานต่ากว่าเป้าหมายมากเกินไป หรือผลการดาเนินงานสูง
เกินกว่าเป้าหมายมากเกินไป
4. จัดทาแผนงานที่มีตัวชี้วัดชัดเจน ตรวจสอบติดตามเร่ งรัดได้ รวมทั้งจัดเตรียมแผนแก้ไ ข
ภาวะวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบัน
5. ประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่มีตัวชี้วัดเป็นนัยสาคัญ
6. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในประจาปี 2561 มีการศึกษาและเฝ้าระวัง
ปัจจัยเสี่ยงอยู่เสมอ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะควบคุมไม่ได้ ให้ประชุมดาเนินการทบทวนแผน
ทุกครั้ง
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ภำคผนวก
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งบประมำณรำยได้ – รำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2561
สถำบันคชบำลแห่งชำติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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งบประมาณรายได้ - รายจ่าย
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ
รายการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ปี 2561
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

1. รายได้
1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริ การ
1.2 รายได้จากการดาเนิ นงานอื่นๆ

รวม

8,654,088
605,000

8,654,088
192,500

8,654,088
122,500

8,654,088
510,000

34,616,350
1,430,000

9,259,088

8,846,588

8,776,588

9,164,088

36,046,350

2. รายจ่ าย

2.4 ค่าใช้จา่ ยการดาเนิ นงานอื่นๆ

8,199,849
3,738,352
225,200

8,199,849
3,738,352
105,500

8,199,849
3,738,352
100,500

8,199,849
4,656,552
225,350

รวม

12,163,400

12,043,700

12,038,700

13,081,750

32,799,394
15,871,606
656,550
49,327,550

(2,904,313)

(3,197,113)

(3,262,113)

(3,917,663)

(13,281,200)

328,300
743,200
26,250

328,300
294,200
26,250

328,300
349,500
26,250

328,300
340,100
26,250

1,313,200
1,727,000
105,000

(3,345,463)
623,000
9,587,388
12,932,850

(3,189,263)
623,000
9,174,888
12,364,150

(3,309,563)
623,000
9,104,888
12,414,450

(3,955,713)
623,000
9,492,388
13,448,100

(13,800,000)
2,492,000
37,359,550
51,159,550

2.1 ต้นทุนของสินค้าทีข่ ายและบริ การ
2.2 ค่าใช้จา่ ยในการขาย
2.3 ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

3. กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
4. รายได้ - รายจ่ ายอื่น
4.1 รายได้อื่น
4.2 รายจ่าย csr
4.3 รายจ่ายอื่น

5. กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
6. ยอดรวมค่าเสื่อมราคา ทีร่ วมอยูใ่ นข้อ 2 , 4.2 และ 4.3

7. รายได้รวม
8. รายจ่ายรวม
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1.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริ การ (ประกอบ)
หน่ วยงาน สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปี 2561
รายการ

ไตรมาสที่ 1
ปริ มาตร

ราคา

ไตรมาสที่ 2
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

ไตรมาสที่ 3
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

ไตรมาสที่ 4
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

การจาหน่ าย - รายได้
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

จานวนเงิน

1.1.8 บริ การการท่องเทีย่ ว

35,241

184

8,654,088

35,241

246

8,654,088

35,241

246

8,654,088

35,241

246

8,654,088

140,965

246

34,616,350

1.1.8.1 การแสดงช้าง

30,993

109

4,502,613

30,993

109

4,502,613

30,993

109

4,502,613

30,993

109

4,502,613

123,970

145

18,010,450

1.1.8.2 นัง่ ช้าง

2,619

100

800,725

2,619

100

800,725

2,619

100

800,725

2,619

100

800,725

10,475

306

3,202,900

1.1.8.3 บริ การบ้านพัก

1,181

800

420,000

1,181

800

420,000

1,181

800

420,000

1,181

800

420,000

4,725

356

1,680,000

449

3,500

2,930,750

449

3,500

2,930,750

449

3,500

2,930,750

449

3,500

2,930,750

1,795

6,531

11,723,000

1.1.8.4 ฝึ กช้างนักท่องเทีย่ ว
รวม

8,654,088

8,654,088

8,654,088

8,654,088

34,616,350

2.2 ปริ มาณการขายและต้นทุนสินค้าทีข่ ายและบริ การ (ประกอบ)
หน่วยงาน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปี 2561
รายการ

ไตรมาสที่ 1
ปริ มาตร

ราคา

ไตรมาสที่ 2
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

ไตรมาสที่ 3
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

ไตรมาสที่ 4
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

การจาหน่าย - ต้นทุนขาย
จานวนเงิน

ปริ มาตร

ราคา

จานวนเงิน

2.2.8 การท่องเทีย่ ว

35,241

233

8,199,849

35,241

233

8,199,849

35,241

233

8,199,849

35,241

233

8,199,849 140,965

233

32,799,394

2.2.8.1 การแสดงช้าง

30,993

118

3,645,971

30,993

118

3,645,971

30,993

118

3,645,971

30,993

118

3,645,971 123,970

118

14,583,886

2.2.8.2 นัง่ ช้าง

2,619

901

2,358,355

2,619

901

2,358,355

2,619

901

2,358,355

2,619

901

2,358,355

10,475

901

9,433,418

2.2.8.3บริ การบ้านพัก

1,181

986

1,165,100

1,181

986

1,165,100

1,181

986

1,165,100

1,181

986

1,165,100

4,725

986

4,660,398

449

2,296

1,030,423

449

2,296

1,030,423

449

2,296

1,030,423

449

2,296

1,030,423

1,795

2,296

4,121,692

2.2.8.4 ฝึ กช้างนักท่องเทีย่ ว
รวม

8,199,849

8,199,849

8,199,849

8,199,849

32,799,394
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2.งบประมาณรายจ่ าย
ต้ นทุนผลิตและต้ นทุนขาย
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ธุรกิจบริการ
รายการ

รวมค่ าใช้ จ่าย

การท่องเทีย่ ว
แสดงช้าง

นัง่ ช้าง

รวมธุรกิจบริการ

ฝึ กควาญช้าง บริ การบ้านพัก

ทุนผลิ ตจริงทั้งสิ้น

การจัดการพื้นที่

2.1.1 บัญชีค่าใช้ จ่ายบุคคลากร
2.1.1.1 เงินเดือนและค่ าจ้ าง
2.1.1.1.1 เงินเดือน

4,881,620 5,457,600

1,872,820

1,537,680

2,163,720

15,913,440

15,913,440

2.1.1.1.2 ค่าจ้าง

448,440

954,360

240,240

-

152,280

1,795,320

1,795,320

2.1.1.1.4 ค่าทางานวันหยุด

53,550

-

40,560

42,210

63,480

199,800

199,800

2.1.1.1.7 ค่าครองชี พ

32,640

161,580

78,600

-

18,480

291,300

291,300

2.1.1.2.1 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ

438,950

479,210

160,220

126,110

195,630

1,400,120

1,400,120

2.1.1.2.4 เงินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

37,153

36,406 -

35,616

13,992

49,460

49,460

-

-

-

-

-

1,353,658

365,433

400,615

27,638 -

356,163

139,935

577,458

577,458

2.1.1.2.5.2 ผูเ้ กษียณอายุในปี น้ นั

-

173,300

150,000

452,900

-

776,200

776,200

2.1.1.2.5.3 ผูเ้ กษียณอายุกอ่ นกาหนด

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1.5 เงินบารุงสวัสดิภาพ

-

-

-

-

-

2.1.1.5.1 เงินช่ วยเหลือบุตร

27,000

57,600

12,600

1,800

23,400

122,400

122,400

2.1.1.5.2 ค่าบารุ งการศึกษา

178,400

159,700

20,800

-

73,700

432,600

432,600

2.1.1.5.3 เงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

183,500

227,500

68,500

36,000

110,000

625,500

625,500

2.1.1.5.4 เงินช่ วยเหลือฌาปนกิจ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

2.1.1.5.7 เงินช่ วยเหลือค่าคลอดบุตร

9,000
-

9,000
-

9,000
-

9,000
-

9,000
-

45,000

45,000

-

-

-

-

-

9,900

-

10,800

8,800

13,700

43,200

43,200

2.1.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.

367,200

714,000

40,800

-

-

1,122,000

1,122,000

2.1.1.6.1.3 ค่าเช่ าทีพ่ กั - นปท.

16,200

-

14,400

12,000

26,400

69,000

69,000

2.1.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท.

10,512

-

9,000

7,500

16,500

43,512

43,512

2.1.1.6.1.5 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.

17,500

-

13,500

11,500

23,500

66,000

66,000

2.1.1.2 ค่ าใช้ จ่ายบุคคลากรอืน่

2.1.1.2.5 เงินผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2.1.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบนั

2.1.1.6 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
2.1.1.6.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางในประเทศ
2.1.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.

2,475 -
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ธุรกิจบริการ

รวมค่ าใช้จ่าย

การท่องเทีย่ ว

รายการ

รวมธุรกิจบริการ

แสดงช้าง

นัง่ ช้าง

2.1.2 ค่ าใช้จ่ายยานพาหนะ

-

-

-

-

-

2.1.2.1 ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ (อ.อ.ป.)

-

-

-

-

-

2.1.2.1.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น

-

-

-

-

1,572,200

1,572,200

1,572,200

2.1.2.1.2 ค่าซ่อมแซม (พาหนะ)

-

-

-

-

339,500

339,500

339,500

2.1.2.1.3 ค่าดูแลและบารุงรักษา (พาหนะ)

-

-

-

-

215,500

215,500

215,500

2.1.2.1.4 ค่าประกันภัย (พาหนะ)

-

-

-

-

29,679

29,679

29,679

2.1.2.1.5 ค่าภาษี - อากร (พาหนะ)

-

-

-

-

46,500

46,500

46,500

2.1.2.1.6 ค่าเช่า (พาหนะ)

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.2 ค่ าใช้จ่ายยานพาหนะ (ตามสัญญาเช่าดาเนินการ)

-

-

-

-

-

2.1.2.2.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น (รถเช่า)

-

-

-

-

90,000

90,000

90,000

2.1.2.2.6 ค่าเช่า (รถเช่า)

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

2.1.3 ค่ าใช้จ่ายสานักงาน

-

-

-

-

-

2.1.3.1 ค่ าสาธารณูปโภค

-

-

-

-

-

2.1.3.1.1 ค่าไฟฟ้ า

60,000

15,000

110,000

50,000

30,000

265,000

265,000

2.1.3.1.4 ค่าโทรศัพท์

20,500

8,500

15,500

13,500

25,500

83,500

83,500

2.1.3.2 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

-

-

-

-

-

-

-

115,320

691,920

1,960,440

-

4,047,360

4,047,360

-

-

-

270,000

-

270,000

270,000

2.1.3.2.8 ค่าเครื่ องเขียน - แบบพิมพ์

35,600

-

25,200

-

25,200

86,000

86,000

2.1.3.2.13 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

9,500

7,500

9,000

9,000

9,000

44,000

44,000

2.1.3.2.18 ค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมาย

5,000

-

-

-

-

5,000

5,000

2.1.3.2.21 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

46,210

-

37,780

118,635

33,860

236,485

236,485

2.1.3.3 ค่ ารับรองและพิธีการ

5,000

-

2,000

10,000

30,000

47,000

47,000

-

-

-

-

-

2.1.3.2.1 ค่าจ้างเหมา (บริ การ)
2.1.3.2.4 ค่าซ่อมแซม

1,279,680

ฝึ กควาญช้าง บริ การบ้านพัก

ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น

การจัดการพืน้ ที่
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ธุรกิจบริการ
การท่องเทีย่ ว

รายการ
แสดงช้าง
รวมค่ าใช้จ่ายในการผลิต (2.1.1-2.1.3)
2.1.4 ค่ าวัตถุดิบ
(ปริมาณผลผลิต)
2.1.4.26 ต้นทุนการผลิต
รวมค่ าวัตถุดิบ (2.1.4)
รวมทั้งสิ้น

รวมค่ าใช้จ่าย

นัง่ ช้าง

รวมธุรกิจบริการ

ฝึ กควาญช้าง บริ การบ้านพัก

8,539,488 8,978,191

3,659,403

ทุนผลิตจริงทั้งสิ้น

การจัดการพืน้ ที่

4,286,296 5,641,656

31,105,034

31,105,034

123,970

10,475

1,795

4,725

-

-

-

-

-

-

1,082,910

36,000

390,450

185,000

-

1,694,360

1,694,360

1,082,910

36,000

390,450

185,000

-

1,694,360

1,694,360

9,622,398 9,014,191

4,049,853

32,799,394

32,799,394

4,471,296 5,641,656

2. งบประมาณรายจ่ าย
4.2 ค่ าใช้ จ่าย CSR
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ

รวม

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ทั้งสิ้น

4.2.3.2.21 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

743,200

294,200

349,500

340,100

1,727,000

รวมค่าใช้จา่ ยดาเนิ นงาน (4.2.1-4.2.3)

743,200

294,200

349,500

340,100

1,727,000

1. งบประมาณรายได้
1.2 รายได้ ดาเนินงานอืน่
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปี 2561

รายการ

ไตรมาสที่ 1
1.2.14 รายได้จากการขายปุ๋ ย

605,000.00

ไตรมาสที่ 2
192,500.00

ไตรมาสที่ 3
122,500.00

รวม
ไตรมาสที่ 4
510,000.00

ทั้งสิ้น
1,430,000.00
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2. งบประมาณรายจ่ าย
4.1 รายได้ อนื่
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
รายการ

รวม

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ทั้งสิ้น

4.1.7 รายได้อนื่

-

4.1.7.1 รายได้คา่ เช่ า

328,300

328,300

328,300

328,300

1,313,200

2. งบประมาณรายจ่ าย
2.4 ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอืน่
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
รายการ
2.4.32 ค่าใช้จา่ ยจากการขายปุ๋ ย

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

225,200

รวม

ไตรมาสที่ 3

105,500

100,500

ไตรมาสที่ 4
225,350

ทั้งสิ้น
656,550

2. งบประมาณรายจ่ าย
4.3 รายจ่ ายอืน่
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
รายการ

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

4.3.1 ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร

ไตรมาสที่ 2

รวม

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ทั้งสิ้น

1,250

1,250

1,250

1,250

5,000

4.3.2 ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร - เรี ยกเก็บบัตรเครดิต

-

-

-

-

-

4.3.3 ค่าธรรมเนี ยมเงิ นกู้

-

-

-

-

-

4.3.4 ดอกเบี้ยจ่าย - เงิ นกูร้ ะยะสั้น

-

-

-

-

-

4.3.5 ดอกเบี้ยจ่าย - เงิ นกูร้ ะยะยาว

-

-

-

-

-

4.3.6 เงิ นรายได้นาส่งคลัง

-

-

-

-

-

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

26,250

26,250

26,250

26,250

105,000

4.3.7 ค่าใช้จา่ ยอื่น (ห้องประชุ ม)
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2. งบประมาณรายจ่ าย
2.4 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สถาบันคชบาลแห่ งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายการ

ปี 2561
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวม

2.3.1 บัญชีค่าใช้ จ่ายบุคคลากร
2.3.1.1 เงินเดือนและค่ าจ้ าง
2.3.1.1.1 เงิ นเดือน
2.3.1.1.2 ค่าจ้าง
2.3.1.1.7 ค่าครองชี พ

2,271,723

2,271,723

2,271,723

2,271,723

9,086,890

222,120

222,120

222,120

222,120

888,480

17,010

17,010

17,010

17,010

68,040

208,675

208,675

208,675

208,675

834,700

(9,333)

(9,333)

(9,333)

(9,333)

(37,333)

(166,104)

(93,334)

(93,334)

(93,334)

(93,334)

(93,334)

2.3.1.2 ค่ าใช้ จ่ายบุคคลากรอืน
่
2.3.1.2.1 เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
2.3.1.2.2 เงิ นตอบแทนเกษียณอายุกอ่ นกาหนด
2.3.1.2.3 เงิ นทดแทนจากการทางาน
2.3.1.2.4 เงิ นผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
2.3.1.2.5 เงิ นผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2.3.1.2.5.1 พนักงานปัจจุบนั
2.3.1.2.5.2 ผูเ้ กษียณอายุในปี นั้น

824,866

472,095

(93,334)

(373,335)

918,200

918,200

2.3.1.2.5.3 ผูเ้ กษียณอายุกอ่ นกาหนด
2.3.1.3 ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมและดูงาน
2.3.1.3.1 ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมในประเทศ
2.3.1.3.1.1 ค่าใช้จา่ ยทุนการศึกษา - นปท.
2.3.1.3.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง - อบรม- นปท.

6,000

6,000

6,000

6,000

24,000

2.3.1.3.1.3 ค่าพาหนะ - อบรม - นปท.

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

2.3.1.3.1.4 ค่าเช่ าทีพ่ กั - อบรม - นปท.

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

2.3.1.5.1 เงิ นช่ วยเหลือบุตร

7,200

7,200

7,200

7,200

28,800

2.3.1.5.2 ค่าบารุ งการศึกษา

27,425

27,425

27,425

27,425

109,700

2.3.1.5.3 เงิ นช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

99,625

99,625

99,625

99,625

398,500

14,663

14,663

14,663

14,663

58,650

2.3.1.6.1.3 ค่าเช่ าทีพ่ กั - นปท.

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

2.3.1.6.1.4 ค่าพาหนะ - นปท

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

1,250

1,250

1,250

1,250

5,000

2.3.1.5 เงินบารุงสวัสดิภาพ

2.3.1.6 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
2.3.1.6.1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางในประเทศ
2.3.1.6.1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง - นปท.
2.3.1.6.1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ภาคสนาม) - นปท.

2.3.1.6.1.5 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง -หล่อลื่น -นปท.
2.3.1.6.1.6 ค่าใช้จา่ ยเดินทางอื่น - นปท.
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งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ)

รายการค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร (จานวน 111 อัตรา)

18,535,200

1.1 เงินเดือน

10,896,800

1.2 ค่ำจ้ำงประจำ

7,638,400

2. ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน

1,857,300

2.1 ค่ำครองชีพ

783,400

2.2 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1,073,900
รวมทัง้ สิน้

20,392,500
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แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานที่ 3 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลีย้ งเพือ่ การอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 1 : ดูแลช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ)

รายการค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการดูแลช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง
1. การดูแลช้างต้นและช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง
1.1 ค่าใช้จา่ ยในการดูแลช้างต้นและช้างสาคัญจากสานักพระราชวัง (ช้างสาคัญ 9 ช้าง,

7,794,300
7,094,300

ช้างต้น 2 เชือก ช้างในพระอุปถัมภ์ 2 เชือก)
1.1.1 เจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจและทหำรทีม่ ำอำรักขำช้ำง
1.1.2 ค่ำอำหำรช้ำง

337,300
2,610,000

1.1.3 ค่ำยำรักษำโรค ยำบำรุงและยำอืน่ ๆทีใ่ ช้กบั ช้ำง
1.1.4 ค่ำจ้ำงแรงงำนดูแลบำรุงรักษำพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบๆโรงช้ำงต้น

180,000
3,066,000

1.1.5 ค่ำน้ำมันและเชื้อเพลิง

205,000

1.1.6 ค่ำซ่อมแซม ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำประปำ และอืน่ ๆ

660,000

1.1.7 เบ็ดเตล็ด

36,000

1.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

700,000

1.2.1 ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำพำหนะ
รวมทัง้ สิน้

700,000
7,794,300
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แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงานที่ 3 : แผนงานพืน้ ฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลีย้ งเพือ่ การอนุรักษ์
กิจกรรมที่ 2 : คุม้ ครองและอนุรักษ์ช้างไทย
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
(สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ)

รายการค่าใช้จา่ ย

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งดูและบริบาลช้างไทย
1. การเลีย้ งดูและบริบาลช้างไทย
1.1 ค่าใช้จา่ ยในการดูแลและเลีย้ งดูช้าง ทีโ่ รงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย,

35,773,600
33,953,600

ศูนย์บริบาลช้าง อ.งาว จ.ลาปาง, โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่ และ
สัตวแพทย์สญ
ั จร (380 เชือก)
1.1.1 ค่ำอำหำรช้ำง
1.1.2 ค่ำยำรักษำโรค ยำบำรุงและยำอืน่ ๆทีใ่ ช้กบั ช้ำง
1.1.3 ค่ำผลิตยำสมุนไพรบำรุงช้ำง

18,134,000
3,192,000
856,600

1.1.4 ค่ำเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และวัสดุทำงกำรแพทย์

1,488,000

1.1.5 ค่ำน้ำมันและเชื้อเพลิง

1,113,000

1.1.6 ค่ำซ่อมแซม

1,930,000

1.1.7 ค่ำจ้ำงแรงงำนดูแลรักษำบำรุงพืน้ ทีแ่ ละจัดทำสมุนไพรบำรุงช้ำงที่

3,500,000

ศูนย์บริบำลช้ำง
1.1.8 ค่ำอุปกรณ์ในกำรควบคุมช้ำง
1.1.9 ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำและค่ำโทรศัพท์)
1.1.10 เบ็ดเตล็ด
1.2 ค่าตอบแทนใช้สอย

405,200
3,094,800
240,000
1,820,000

1.2.1 ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำพำหนะ

1,820,000

2. หน่วยช่วยชีวิตช้าง, ควบคุมช้างตกมัน, ช้างประสบภัย และผลักดันช้างเร่ร่อน,

2,130,500

การปลูกพืชอาหารช้าง, โครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลีย้ ง (30 เชือก)
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย

420,000

2.1.1 ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำทีพ่ กั และพำหนะ

120,000

2.1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือช้ำงอำละวำดตกมัน , ช้ำงประสบภัย และผลักดัน

300,000

ช้ำงเร่ร่อน (จำนวน 30 เชือก)
2.2 ค่าใช้จา่ ยควบคุมช้างของกลาง
2.2.1 ค่ำจ้ำงแรงงำนและควบคุมดูแลช้ำงของกลำง
2.2.2 ค่ำวัสดุอปุ กรณ์และจัดเตรียมสถำนทีด่ แู ลในกำรควบคุมช้ำงของกลำง

1,356,000
1,296,000
60,000
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354,500

2.3.1 ค่ำอำหำรช้ำง

90,000

2.3.2 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

75,000

2.3.3 ค่ำอุปกรณ์ฝึกช้ำง

12,500

2.3.4 ค่ำประกอบพิธกี รรมช้ำง

15,000

2.3.5 ค่ำเบีย้ เลี้ยงเจ้ำหน้ำทีค่ รูฝึก

10,000

2.3.6 เบ็ดเตล็ด
2.3.7 ค่ำจ้ำงเหมำหมอช้ำงทำพิธกี รรม

2,000
150,000

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการพืน้ ทีเ่ ลีย้ งช้างและปรับปรุงภูมิทศั น์
1. การจัดการพืน้ ทีเ่ ลีย้ งช้างและปรับปรุงภูมิทศั น์
1.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงภูมิทศั น์

8,000,000
5,000,000

1.1.1 ค่ำจ้ำงแรงงำน

4,036,000

1.1.2 ค่ำวัสดุอปุ กรณ์

514,000

1.1.3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000

1.1.4 ค่ำซ่อมแซมอุปกรณ์กำรเกษตร

150,000

1.2 ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงแหล่งศึกษาธรรมชาติและการเรียนรู้ (ทุง่ เกวียน)
1.2.1 ค่ำจ้ำงแรงงำน

3,000,000
2,184,000

1.2.2 ค่ำปรับปรุงภูมทิ ัศน์

152,000

1.2.3 ค่ำอำหำรสัตว์

360,000

1.2.4 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น

100,000

1.2.5 ค่ำวัสดุอปุ กรณ์และซ่อมแซม

204,000

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาการผสมเทียมช้าง
1. การศึกษาการผสมเทียมช้าง (30 เชือก)
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย
1.1.1 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีว่ เิ ครำะห์และประมวลผล (จำนวน 1 คน)
1.1.2 ค่ำประกันสุขภำพและอุบัตเิ หตุ
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาความสมบูรณ์พันธุช์ ้างเพศผูแ้ ละทาน้าเชื้อช้างแช่แข็ง,

716,400
190,000
180,000
10,000
526,400

การตรวจสอบรอบการเป็นสัดของช้างเอเชียเพศเมีย, การผสมเทียมและตรวจ
การตัง้ ท้องในช้างเอเชีย
1.2.1 กำรศึกษำควำมสมบูรณ์พนั ธุ์ช้ำงเพศผู้และทำน้ำเชื้อช้ำงแช่แข็ง

346,400

1.2.2 กำรตรวจสอบรอบกำรเป็นสัดของช้ำงเอเชียเพศเมีย (จำนวน 15 เชือก)

60,000

1.2.3 กำรผสมเทียมและตรวจกำรตัง้ ท้องในช้ำงเอเชีย (จำนวน 15 เชือก)

60,000

1.2.4 วัสดุอปุ กรณ์และเบ็ดเตล็ด

60,000
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รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการสารวจและเฝ้าระวังโรคช้าง
1. การสารวจและเฝ้าระวังโรคช้าง โรคเซอร่า และพยาธิในกระแสเลือด (จานวน 300 เชือก)
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย
1.1.1 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีว่ เิ ครำะห์และประมวลผล
1.1.2 ค่ำประกันสุขภำพและอุบัตเิ หตุ
1.1.3 ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำพำหนะ
1.2 ค่าการตรวจวินิจฉัยโรค

1,746,100
545,600
396,000
20,000
129,600
900,000

1.2.1 กำรตรวจทำงห้องปฏิบัตกิ ำร serology

600,000

1.2.2 กำรตรวจวินิจฉัยโรคของเจ้ำหน้ำทีค่ วำญช้ำง

100,000

1.2.3 กำรตรวจวินิจฉัยโรคเซอร่ำ และพยำธิในกระแสเลือด

200,000

1.3 การเผยแพร่งานวิจยั นาเสนอผลงานทางวิชาการ

300,500

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดทาฐานข้อมูลประชากรช้างไทย
1. การจัดทาฐานข้อมูลประชากรช้างไทย (จานวน 1,500 เชือก)
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย

940,800
545,800

1.1.1 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ัดเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล

180,000

1.1.2 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีพ่ ฒ
ั นำระบบจดจำรูปลักษณ์ช้ำง

180,000

1.1.3 ค่ำประกันสุขภำพและอุบัตเิ หตุ
1.1.4 ค่ำเบีย้ เลี้ยง ค่ำเช่ำทีพ่ กั และค่ำพำหนะ
1.2 ค่าพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล

20,000
165,800
395,000

1.2.1 พัฒนำและดูแลระบบฐำนข้อมูล

230,000

1.2.2 กำรจัดประชุมเสวนำ

150,000

1.2.3 เบ็ดเตล็ด

15,000

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเยำวชน (จำนวน 5 รุ่น ๆละ 100 คน)
1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรอบรมเพิม่ ทักษะและควำมชำนำญ หน่วยช่วยชีวติ ช้ำง

892,000
800,000
92,000

(จำนวน 1 รุ่น 60 คน)
รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมการตลาด
1. การส่งเสริมการตลาด

2,615,000

1.1 ผลิตและออกอำกำศสำรคดีสั้นทำงวิทยุ

538,000

1.2 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สื่อนิตยสำร

180,000

1.3 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำง Website

120,000
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1.4 ผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่กจิ กรรม

125,000

1.5 กำรผลิตภำพเปลี่ยนภำพป้ำยประชำสัมพันธ์หน้ำศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย

512,000

1.6 กำรเผยแพร่ นำเสนอกิจกรรม เพือ่ กำรประชำสัมพันธ์สถำบันคชบำลแห่งชำติฯ

270,000

1.7 จัดนิทรรศกำรหมุนเวียนกิจกรรมของสถำบันคชบำลแห่งชำติฯ

220,000

1.8 จัดงำนอีเว้นท์ เกีย่ วกับช้ำง ประจำปี

650,000

1.8.1 งำนวันช้ำงไทย ประจำปี 2561

650,000

รายการ : เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ดา้ นคชศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
1. การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้หอ้ งประชุมศูนย์การเรียนรู้ดา้ นคขศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ์
1.1 ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ (4 คน)

3,820,000
432,000

1.2 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

3,108,000

1.3 ค่ำวัสดุอปุ กรณ์

80,000

1.4 ค่ำซ่อมแซม

200,000

รายการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากร
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร (จานวน 111 อัตรา)

1,095,500

1.1 ค่ำรักษำพยำบำล

666,000

1.2 เงินช่วยเหลือบุตร

100,400

1.3 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

329,100
รวมทัง้ สิน้

57,729,900

75

แผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
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รายการ : ครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
1. ครุภัณฑ์

12,898,100

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงำน

593,900

- ครุภัณฑ์สำนักงำนทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.1.1 ตูเ้ อกสำร 1 บำน 6 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้

20,800

1.1.2 ตูเ้ หล็กบำนเลื่อนทึบ กระจก 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้

10,000

1.1.3 ตูล้ ็อกเกอร์ 3 ประตู จำนวน 2 ตู้

13,000

1.1.4 ตูเ้ ซฟ ขนำด 300 กิโลกรัม จำนวน 1 ตู้

45,000

1.1.5 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลำส ขนำดควำมจุ 5,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ

78,000

1.1.6 โต๊ะทำงำนเหล็กปูดว้ ยกระจก ขนำด 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว

13,000

1.1.7 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบปรับมุมมองสำหรับติดตัง้

414,100

ภำยในอำคำร พร้อมติดตัง้ จำนวน 1 ระบบ
1.2 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

821,000

- ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.2.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือ

821,000

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่ำงหลัง
คนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน
1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

37,000

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทมี่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว)

16,000

จำนวน 1 เครื่อง
1.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงำนประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
1.4 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

21,000
122,000

- ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.4.1 เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง

38,000

1.4.2 ตูเ้ ย็น ขนำด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้

25,000

1.4.3 ตูเ้ สื้อผ้ำบำนเลื่อน จำนวน 1 ตู้

7,000

1.4.4 ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลำงกระจก (โซฟำ) จำนวน 1 ชุด

7,000

1.4.5 เครื่องซักผ้ำและอบผ้ำ จำนวน 1 เครื่อง

45,000
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24,000

- ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ทมี่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.5.1 เครื่องฉำยภำพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง
1.6 ครุภัณฑ์กำรแพทย์

24,000
10,137,700

- ครุภัณฑ์กำรแพทย์ทมี่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.6.1 ตูก้ นั ชื้น ขนำดควำมจุ 120 ลิตร จำนวน 1 ตู้

8,900

1.6.2 รถเข็น ชนิดนั่ง จำนวน 2 คัน

13,800

1.6.3 เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 500 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง

15,000

- ครุภัณฑ์กำรแพทย์ทมี่ รี ำคำต่อหน่วยตัง้ แต่ 1 ล้ำนบำท
1.6.4 เครื่องรังสีวนิ ิจฉัย (X - Ray) เคลื่อนทีพ่ ร้อมเครื่องแปลงสัญญำณภำพ

2,100,000

(X - Ray) เป็นภำพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
1.6.5 ชุดเครื่องส่องตรวจกระเพำะอำหำรและหลอดลม ชนิดวีดที ัศน์ จำนวน 1 ชุด

2,500,000

1.6.6 ชุดเครื่องส่องตรวจกระเพำะอำหำรและหลอดลม ชนิดวีดที ัศน์ จำนวน 1 ชุด

2,500,000

1.6.7 เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง

3,000,000

1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

22,500

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุทมี่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.7.1 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง
1.8 ครุภัณฑ์วทิ ยำศำสตร์

22,500
460,000

- ครุภัณฑ์วทิ ยำศำสตร์ทมี่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.8.1 เครื่องทำปฏิกริ ิยำลูกโซ่โพลีเมอเรส จำนวน 1 เครื่อง
1.9 ครุภัณฑ์อนื่ ๆ

460,000
680,000

- ครุภัณฑ์อนื่ ๆ ทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท
1.9.1 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง
2. ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
2.1 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรทีพ่ กั อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ

680,000
9,518,200
718,200

- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรทีพ่ กั อำศัยและสิ่งก่อสร้ำงประกอบทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
10 ล้ำนบำท
2.1.1 ก่อสร้ำงบ้ำนพักควำญช้ำง แบบห้องแถว หลังละ 5 ห้อง (โรงช้ำงต้น)

718,200

จำนวน 1 หลัง
2.2 ค่ำก่อสร้ำงอำคำรทีท่ ำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบ

4,950,000

- ค่ำก่อสร้ำงอำคำรทีท่ ำกำรและสิ่งก่อสร้ำงประกอบทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ
10 ล้ำนบำท
2.2.1 ก่อสร้ำงอำคำรเก็บยำและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จำนวน 1 แห่ง

4,950,000

77

รายการค่าใช้จา่ ย
2.3 ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับจัดสรร
1,700,000

- ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท
2.3.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแบบมีตเู้ ก็บเสียง พร้อมชุดสับเปลี่ยนไฟฟ้ำอัตโนมัติ และ

1,300,000

ระบบงำนไฟฟ้ำพร้อมติดตัง้ จำนวน 1 ระบบ
2.3.2 ก่อสร้ำงระบบส่งจ่ำยน้ำ และระบบน้ำสำรองสำหรับหลักมัดช้ำงป่วย

400,000

จำนวน 1 ระบบ
2.4 ค่ำก่อสร้ำงอืน่ ๆ

2,150,000

- ค่ำก่อสร้ำงอืน่ ๆ ทีม่ รี ำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท
2.4.1 ก่อสร้ำงคอกเหล็กรักษำช้ำงป่วย จำนวน 1 แห่ง

250,000

2.4.2 ก่อสร้ำงห้องสุขำสำหรับคนพิกำร จำนวน 1 แห่ง

500,000

2.4.3 ก่อสร้ำงหลักมัดช้ำงตกมัน จำนวน 2 หลัก

300,000

2.4.4 ก่อสร้ำงหลักมัดช้ำงป่วย จำนวน 10 หลัก

100,000

2.4.5 ก่อสร้ำงโรงเผำขยะระบบไฟฟ้ำ จำนวน 1 แห่ง
รวมทัง้ สิน้

1,000,000
22,416,300

