
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2562 
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกจิตส านึก คา่นิยม คุณธรรม การเปิดเผยโปร่งใส 
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตยส์ุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการป ี2562 งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ 
“เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารและพนกังาน
ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจอย่าง
มีธรรมภิบาล” ต่อสาธารณชน 

1.จ านวนครั้งของจัดโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหารและพนกังาน
ในการบริหารงานให้ส าเร็จตาม
พันธกิจอยา่งมีธรรมภิบาล” ต่อ
สาธารณชน 

อย่างน้อยปี
ละคร้ัง 

คณะท างาน 

                          

 2. จัดท าบอร์ด  ความโปร่งใส เพื่อเผยแพร่
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

2.จ านวนครั้งที่จัดท าบอร์ด 
ความโปร่งใส  

อย่างน้อยปี
ละคร้ัง 

คณะท างาน 
                          

 

 3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน  

 7.จ านวนครั้งของการจัดอบรม
คุณธรรมการป้องกันการทุจริตให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

อย่างน้อยปี
ละคร้ัง 

สทม. 
                         22,350 

4. โครงการอบรมให้ความรู ้“กฎหมาย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ส าหรับผู้บรหิาร 

8. จ านวนจ านวนครั้งของการ
อบรมในเร่ือง “คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ” 

อย่างน้อยปี
ละคร้ัง 

สทม. 

            30,000 

5. โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและวินัยในการปฎบิัติงานใหก้ับ
พนักงานและลูกจ้าง 
 

จ านวนจ านวนครั้งของการอบรม
ในเรื่อง “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” 

อย่างน้อยปี
ละคร้ัง 

สทม. 

            42,650 

5. การจัดท าคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากร 

 
  

            5,000 

                 รวมสุทธิ             100,000 บาท 
 
 
    
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงค์ที่ 2 : สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการป ี2562 งบประมาณ 

(บาท) 
ITA 

EB1(3)* 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการบริหารงานและ มี
การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
เร่ืองร้องเรียน 

1.มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีความเหมาะสม 
อย่างน้อย 2 ชอ่งทางและมี
แนวปฏบิัติในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

อย่างน้อย 
2 

ช่องทาง 

คณะท างาน
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจิต 

                           

 2. โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest)” 

 3. จ านวนครั้งของการจัด
อบรมหลักสูตร“ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of 
Interest)” 

1 โครงการ 

ส านัก
อ านวยการ/

ส่วน
ทรัพยากร

มนุษย ์

                        
จัดใน
หลักสูตรที่ 
3 

 

 4. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนและมี 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 

4.มีศูนย์รับข้อร้องเรียนและม ี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ประจ าศูนย์ฯ 

อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

 
คณะท างาน 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการระบบการปราบปรามการทจุริต 
เป้าประสงค์ที่ 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการป ี2560 งบประมาณ 

(บาท) 
ITA 

EB1(3)* 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.กิจกรรมการประสานความร่วมมือกบั 
หน่วยงานภายนอกและภาคส่วนต่างๆ 
ในการด าเนินการด้านปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริต (MOU) 

1.มีการประสานการท างาน
ด้านป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตกับหนว่ยงาน
ภายนอกและภาคสว่นต่างๆ 

1 กิจกรรม คณะท างาน 

                           

 2.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) 

1.ผลการด าเนินการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

1 โครงการ 
คณะท างาน/

ส านัก
อ านวยการ 

                           

 3.ทบทวนผลการประเมินและร่วมกัน
พิจารณาด าเนินการตามแนวทางการ
ประเมิน ประจ าปีงบประมาณ(Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  

2.ระดับคะแนนความโปร่งใส
ของหน่วยงานของหน่วยงาน  

ร้อยละ 70 คณะท างาน 

                          
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


