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รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยประจาปี 2565

คณะทางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมษายน 2565
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รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยประจาปี 2565
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการปรับปรุงคุณภาพการ
ดาเนินงาน
ข้อ E1
การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่
ชัดเจนในการให้บริการกับผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่ขององค์การ
สวนสัตว์

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.กาหนดขั้นตอน และกรอบระยะเวลา สานักการเงิน
ในการบริการของเจ้าหน้าที่องค์การ
และทรัพย์สิน/
สวนสัตว์ ดังนี้
สานักบริหาร
1.1 ขั้นตอนการปฎิบัติงานของแต่ละ ทุนมุนษย์/
งาน
สานักพัฒนา
1.2 ระยะเวลาในการดาเนินงานของ
ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ

ผลการดาเนินการ
ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือพนักงาน คู่มือ
การบริการ เพื่อให้บุคลากรในองค์การสวนสัตว์ฯ ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนและเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดี ได้แก่
1. คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่างๆ
2. คู่มือประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยฯ เพื่อให้บุคลากรในองค์การสวนสัตว์ฯ ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนและเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดี
3. คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายใน และระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร
4. คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
5. คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) และการประเมินสมรรถนะ
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 1.จัดให้มีช่องทางติดต่อสานักงาน
กับบุคคลภายนอก
องค์การสวนสัตว์ ดังนี้
ข้อ E6
1.1 โทรศัพท์ : 02 587 0051-60
การเพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ 1.2 Facebook องค์การสวนสัตว์
ส่วนเสียสามารถติดต่อองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทยได้มากขึ้น
1.3 เว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย
1.4 YouTube องค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย
มาตรการปรับปรุงระบบการทางาน
จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการ
ข้อ E14
และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้
ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมแสดงความ
ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
คิดเห็นต่อการบริการและการ
การบริการและการดาเนินงานของ
ดาเนินงาน
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เผยแพร่ข้อมูลผู้บริหารองค์การสวน
ข้อ O2
สัตว์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ เช่น
แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
หน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงานทางเว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

สานักพัฒนา ได้ดาเนินการจัดทาช่องทางติดต่อสานักงานองค์การสวนสัตว์ ดังนี้
ธุรกิจ
1. โทรศัพท์ : 02 587 0051-60
2. Facebook องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย :
https://web.facebook.com/thailandzoo
3. เว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย :
https://www.zoothailand.org/
4. YouTube องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย :
zoothailand - YouTube
สานักพัฒนา ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการ การสารวจความพึง
ธุรกิจ
พอใจ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้รับบริการได้
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริการและการดาเนินงานขององค์การ
สวนสัตว์แห่งประเทศไทย
สานัก
ทรัพยากร
บุคคล

ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด ผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหาร
ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
กับบุคคลภายนอก
ข้อ O8
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารได้สองทาง
(Q&A)
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อ O19
จัดทารายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อ O23
จัดทารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายเดือน
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อ O24
จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจาปี

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารได้สองทาง
(Q&A) ทางเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย เช่น web board

สานักดิจิทัล
และ
สารสนเทศ

ได้ดาเนินการจัดทาช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A) และสามารถสื่อสาร
ได้สองทาง ได้แก่ Live Chat หรือ Messenger ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

จัดทารายงานการกากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปี รอบ 6
เดือน และนาขึ้นเว็บไซต์

สานักการเงิน ได้ดาเนินการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แบบรายเดือน
และทรัพย์สิน ประจาปี 2565 (ในระยะเวลา 6 เดือนแรก) และนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
https://www.zoothailand.org/more_news.php?cid=119

จัดทารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายเดือน และนาขึ้นเว็บไซต์

สานักการเงิน ได้ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายเดือน
และทรัพย์สิน ประจาปี 2565 (ในระยะเวลา 6 เดือนแรก) และนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
https://www.zoothailand.org/more_news.php?c_id=110

จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ สานักการเงิน ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
การจัดหาพัสดุประจาปี และนาขึ้น
และทรัพย์สิน ประจาปี 2564 (รายงานผลของปี พ.ศ. 2564) และนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
เว็บไซต์
https://www.zoothailand.org/more_news.php?c_id=113
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการให้ คุ ณ ให้ โ ทษและการสร้ า ง
ขวัญกาลังใจ
ข้อ O27
จัดทามาตรการให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกาลังใจ

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

จัดทาประกาศแจ้งเวียนมาตรการ
เสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรใน
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
และนาขึ้นเว็บไซต์

สานัก
ทรัพยากร
บุคคล

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
และประพฤติมิชอบ
ทุจริตโดยเฉพาะทางเว็บไซต์ องค์การ
ข้อ O30
สวนสัตว์แห่งประเทศไทย
จั ด ให้ มี ช่ อ งทางแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ทุจริตทางเว็บไซต์

สานัก
กฎหมาย

ได้ดาเนินการจัดทา ประกาศแจ้งเวียนมาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
การลงโทษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่บุคลากรในองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย และนาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. https://www.zoothailand.org/download/article/
article_20220204153248.pdf
2. https://www.zoothailand.org/download/article/
article_20220204154623.pdf (การลงโทษ หน้า 20 – 22)
3.https://www.zoothailand.org/download/article/article_202202041
54006.pdf
4. https://www.zoothailand.org/download/article/
article_20220204152209.pdf
5. https://www.zoothailand.org/
download/article/article_20220411161813.pdf
ได้ดาเนินการจัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะทาง
เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
และประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อ o31
จัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริต

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

สานัก
ทรัพยากร
บุคคล

มาตรการป้องกันการทุจริต
จัดทารายงานผลความก้าวหน้าของ
ข้อ O40
การดาเนินงานตามแผนการป้องกัน
จั ด ท ารายงานการก ากั บ ติ ด ตามการ การทุจริต
ดาเนินการป้องกันการทุจริต

คณะทางาน
ITA

ได้ดาเนินการจัดทารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
1. สานักกฎหมายตรวจสอบข้อมูลการจัดทารายงานการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2565 (ณ เดือนมีนาคม 2565)
พบว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงปีรายงานข้อมูลแต่ละเดือนและสรุปสถิติแต่
ละปีงบประมาณไม่สมบูรณ์
2. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 สานักกฎหมายมีบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่
อสส 1103/12 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 จัดทารายงานและสรุปสถิติแต่ละ
ปีงบประมาณที่ยังไม่สมบูรณ์รวมถึงสรุปสถิติ 5 ปี งบประมาณ ( 2560 2564) และขออนุมัติผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อ
ทราบและเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน
https://www.zoothailand.org/more_news.php?c_id=220
ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม
แผนการป้องกันการทุจริต และนาขึ้นเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทย
https://www.zoothailand.org/download
/article/article_20220418152609.pdf
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส
ข้อ O42
จัดทารายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน
ITA ปี 2564
มาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส
ข้อ O43
จัดทามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ถึงข้อบกพร่องจุดอ่อนที่
ต้องแก้ไข และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้
ดีขึ้น

คณะทางาน
ITA

ได้ดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจาปี 2564
ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ประเด็นที่
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ การกากับติดตาม
และการรายงานผล และนาขึ้นเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

จัดทามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ข้อบกพร่องจุดอ่อนที่
ต้องแก้ไขจากการประเมิน ITA
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแผน
ขั้นตอนในการดาเนินการ และรายงาน
ความก้าวหน้า

คณะทางาน
ITA

ได้ดาเนินการจัดทามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และรายงานผลการดาเนินการในปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และนาขึ้นเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

Page 8 of 8
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี 2565
มาตรการปรับปรุงคุณภาพการ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
การกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน
ในการให้บริการกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน
ได้เสียกับเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนสัตว์

วิธีดาเนินการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

1. กาหนดขั้นตอน และกรอบ
สานักการเงิน ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือพนักงาน คู่มือ
ระยะเวลาในการบริการของเจ้าหน้าที่
และ
การบริการ เพื่อให้บุคลากรในองค์การสวนสัตว์ฯ ยึดถือเป็นหลักการและ
องค์การสวนสัตว์ ดังนี้
ทรัพย์สนิ / แนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนและเป็นการสร้าง
1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละ
สานัก
วัฒนธรรมที่ดี ได้แก่
งาน
ทรัพยากร 1. คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานต่างๆ
1.2 ระยะเวลาในการดาเนินงานของ บุคคล/สานัก 2. คู่มือประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากรองค์การสวนสัตว์แห่ง
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
พัฒนาธุรกิจ ประเทศไทยฯ เพื่อให้บุคลากรในองค์การสวนสัตว์ฯ ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนและเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดี
3. คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และใช้เป็นแนวทางในการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยให้พนักงานและผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภายใน และระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กร
4. คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
5. คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) และการประเมินสมรรถนะ

คณะทางานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เมษายน 2565

