
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหา/

อุปสรรค ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ปลูกและปลูกจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต 
1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

1.1.1 การแสดงเจตจ านงปลอด
ทุจริตด าเนินการแสดงเจตจ านง 
  

ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เอกสารแนบ 1 

 

1.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และ
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
 

1.2.1 การด าเนินกิจกรรมปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม 
  1 . ถว า ยสั ตย์ ปฏิญาณตน เป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลเมือง เพ่ือชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2.  โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ 
  3.  กิจกรรมถวายใบโพธิ์ทองเป็น
พระราชกุศล 
  4.  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
  5. การจัดกิจกรรมบรรยาย
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

1. กิจกรรม น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายสัตย์ปฏิญาณ
ตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลเมือง เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
เอกสารแนบ 2 
2.  อ .ส .พ.ได้ เข้าร่ วมโครงการพิธี อุปสมบท 89 รูป เ พ่ือเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เอกสารแนบ 3 
3.  วันที่ 3 มีนาคม 2560 อ.ส.พ. ได้จัดแห่ขบวนถวายใบโพธิ์ทองที่ได้รับประดับท าบุญ
จากนักท่องเที่ยว เอกสารแนบ 4 
4. ได้ด าเนินจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา สวดมนต์และนั่งสมาธิเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันที่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อ.ส.พ. เพ่ือน้อมน าหลักธรรมสอนขององค์สมเด็จ  พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เอกสารแนบ 5 
5. ได้ด าเนินการจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมน าสุข” ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 เพ่ือได้
ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนาตามหลักศาสนา ปรับทัศนคติที่ดี และสามารถน ามาปรับใช้
กับตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานเอกสารแนบ 
6 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหา/

อุปสรรค ผลการด าเนินงาน 
1.3 ส่ ง เสริมและยกย่องผู้ ที่
ประพฤติตนดี 

1.3.1 โครงการคัดเลือกและยกย่อง
มอบรางวัลแก่พนักงานและลูกจ้างที่
มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต
และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.3.2 กิจกรรมด้านการจัดการ
ความรู้ดีเด่น 
1.3.3 กิจกรรมดาวเด่นประจ างาน 

1. องค์การฯ ได้มีการจัดกิจกรรมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่
บุคลากรองค์การฯ รุ่นบุกเบิกองค์การ ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การด้วยความ
จงรักภักดี เอกสารแนบ 7 
2. อ.ส.พ. โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์ ได้ด าเนินจัดกรรมกรรมโครงการ การจัดการความรู้
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ KM Day ในเดือนกันยายน 2560เอกสารแนบ 8 
3. ได้ด าเนินกิจกรรมดาวเด่นประจ างานบริการกลาง ในเดือนกันยายน 2560 เพ่ือ
ส่งเสริมยกย่องผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนดี และเป็นตัวอย่างในการท าดีแก่ปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เอกสารแนบ 8 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  บูรณาการหน่วยงานของ อ.ส.พ. ทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต 
 

2.1.1 กิจกรรมประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของ    อ.ส.พ. 
และทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วม 
 

1. ในวันที่ 27 กันยายน 2560 อ.ส.พ. ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่ายระหว่าง
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 55 แห่ง เอกสารแนบ 9 
2. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ (ศปท.) ในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวันที่ 30-31 
สิงหาคม 2560 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  
3. ส่วนทม. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านบุคคล อาทิ เงินเดือน 
สวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เอกสารแนบ 10 
4. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดท าแผนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ 3 

 

2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีสอบราคาและประกวดราคา 

- ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและ
ประกวดราคาทั้งภายในและภายนอก เอกสารแนบ 11 
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหา/

อุปสรรค ผลการด าเนินงาน 
2.สนับสนุนกระบวนการความรู้
และมาตรการในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของ 
อ.ส.พ. 

2.2.1 อบรม “การสร้างความรู้ความ
เข้ า ใจ บั งคับองค์การฯ ว่ าด้ วย 
การเงินและการบัญชี พ.ศ. 2560” 
 

1.ได้ด าเนินการจัด อบรม “การจัดท า TOR ที่ถูกต้อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามกระบวนการทางพัสดุ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” ในวันที่วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เอกสารแนบ 12 
2. ได้ด าเนินการจัดอบรมการให้ความรู้แก่บุคลากร ในการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ 
รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ด้านการเงินการบัญชี เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ และ
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ เอกสารแนบ 13 

 

2.3 ส่งเสริมให้มีช่องทางการ
เผยแพร่มาตรการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เพ่ือ
ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 
 
 
 
 

2.3.1 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารให้มีความหลายหลาย 

- องค์การฯ ได้มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กร โดยช่องทาง Line ซึ่งจะมี
ทั้งผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้ได้การสื่อสารที่รวดเร็วและทันเวลาทุจริต เพ่ือประโยชน์
ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
- คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบนโยบายแก่บุคลากร องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ เอกสารแนบ 15 

 
 

2.3.2 การพัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
บุ คลากรทุ ก ระดั บชั้ น เข้ า ใจ ใน
นโยบายและวัฒนธรรมขององค์กร
อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรม เพ่ือให้พนักงานลูกจ้าง ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแต่ละ
ประเภท เช่น การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารลับ เอกสารร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือมิให้
เกิดกรณีท างานตาม พ.ร.บ. หรือถูกฟ้องร้องในเรื่องต่างๆ เอกสารแนบ 16 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3.1 ทบทวนระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง เ พ่ื อ ใ ห้ ร ะ บ บ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3.1.1 ทบทวนระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยง พร้อม
ทั้งจัดท ารายงาน 

- อ.ส.พ. ได้มีการน ากระบวนการควบคุมภายในมาใช้ปฏิบัติงานและรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4  และได้
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหา/

อุปสรรค ผลการด าเนินงาน 
3.2 ทบทวนระบบการบริหาร
ความเสี่ ยง เ พ่ือให้มี ระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3.2.1 ทบทวนระบบการบริหาร
ความเสี่ยงของ อ.ส.พ. 

- อบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดการภายในส าหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
เพ่ือปรับปรุงการท างานและเป็นแนวทางจัดการความเสี่ยง โดย วิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่ 
ประธานอนุกรรมการความเสี่ยงขององค์การฯ 
 

 
 
 

3.3 การด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานกลางความโปร่งใส
ตามท่ีองค์กรกลางก าหนด 

เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

-  อ.ส.พ. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ี ป.ป.ช.ก าหนด เอกสารแนบ 19 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ขององค์กร ในการปราบปรามการทุจริต  

4 . 1  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล
ข่าวสารด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ขี ด
ความสามารถของบุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. อ.ส.พ. สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สป.ทส.) ทุกสิ้นเดือน  
2. เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มี
ประสบการณ์ในการจัดตั้ง ศปท. และหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดตั้ง ศปท. เพื่อก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม เอกสารแนบ 20 

 

4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หลั กสู ต ร ด้ านกา รป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต 

1. อ.ส.พ. ได้จัดส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ปี 2560  
2. อ.ส.พ.ได้จัดส่งบุคลาการเข้ารับการอบรมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน (เฉพาะด้าน) เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
นิติกรและส่วนทม.  
-หลักสูตรกฎหมายแรงงาน ส าหรับ การบริหารงานบุคคล และหลักสูตร วินัยลงโทษ 
-โครงการเสาวนาทางวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด
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ยุทธศาสตร์/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหา/

อุปสรรค ผลการด าเนินงาน 
ของเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต 
งานบัญชี 
-หลักสูตร “การบัญชีสินค้าคงเหลือ” 
-หลักสูตร “ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19” 
-หลักสูตร “การตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน” 
งานการเงิน 
-หลักสูตร “e-Payment System” เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงิน 

 


