
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตลุาคม 2563 – กนัยายน 2563) 

 



 
 

2 
 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ปลกุจิตส านึก ค่านิยม คณุธรรม การเปิดเผยโปร่งใส 
เป้าประสงคท์ี ่1 : เพือ่สรา้งจติส านึกและปลูกฝังความซื่อสตัยส์ุจรติ 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั หน่วยนบั ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการปี 2563 งบประมาณ 

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

 1. โครงการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านง
สุจรติของผูบ้รหิารและพนกังานในการ
บรหิารงานใหส้ าเรจ็ตามพนัธกจิอยา่งมี
ธรรมภบิาล” ต่อสาธารณชน 

1.จ านวนครัง้ของจดัโครงการ
ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านง
สุจรติของผูบ้รหิารและพนกังาน
ในการบรหิารงานใหส้ าเรจ็ตาม
พนัธกจิอยา่งมธีรรมภบิาล” ต่อ
สาธารณชน 

อยา่งน้อยปี
ละครัง้ 

คณะท างาน 

                          

 2. จดัท าบอรด์  ความโปรง่ใส เพือ่เผยแพร่
เอกสารเกีย่วกบัเรือ่งคุณธรรมและการ
ป้องกนัการทุจรติ 

2.จ านวนครัง้ทีจ่ดัท าบอรด์ 
ความโปรง่ใส  

อยา่งน้อยปี
ละครัง้ 

คณะท างาน 
                           

 3. โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม 
พรบ.มาตรฐานทางจรยิธรรม และการ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

 7.จ านวนครัง้ของการจดัอบรม
คุณธรรมการป้องกนัการทุจรติ
ใหเ้จา้หน้าทีใ่นองคก์ร 

อยา่งน้อยปี
ละครัง้ 

สทม. 
                         22,350 

4. โครงการอบรมใหค้วามรู ้“กฎหมาย
แรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธส์ าหรบัผูบ้รหิาร 

8. จ านวนจ านวนครัง้ของการ
อบรมในเรือ่ง “คุณธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั” 

อยา่งน้อยปี
ละครัง้ 

สทม. 

            30,000 

5. โครงการอบรมเสรมิสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานและวนิยัในการปฏบิตังิานใหก้บั
พนกังานและลกูจา้ง 
 

จ านวนจ านวนครัง้ของการอบรม
ในเรือ่ง “คุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั” 

อยา่งน้อยปี
ละครัง้ 

สทม. 

            42,650 

5. การจดัท าคูม่อืหรอืเอกสารเผยแพร ่ดา้น
คุณธรรมจรยิธรรม ใหก้บับุคลากร 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 บรูณาการหน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงคท์ี ่2 : สรา้งกลไกป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชีว้ดั หน่วยนบั ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการปี 2563 งบประมาณ 

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

 1. จดัใหม้ชี่องทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่
ป้องกนัการทุจรติในการบรหิารงานและ มี
การก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการจดัการ
เรือ่งรอ้งเรยีน 

1.มชี่องทางการรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนทีม่คีวามเหมาะสม 
อยา่งน้อย 2 ช่องทางและมี
แนวปฏบิตัใินการจดัการเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

อยา่งน้อย 
2 

ช่องทาง 

คณะท างาน
ป้องกนัและ
ปราบปราม
การทุจติ 

                          

 2. โครงการอบรมหลกัสตูร “ผลประโยชน์
ทบัซอ้น (Conflict of Interest)” 

 3. จ านวนครัง้ของการจดั
อบรมหลกัสตูร“ผลประโยชน์
ทบัซอ้น (Conflict of 
Interest)” 

1 โครงการ 

ส านกั
อ านวยการ/

ส่วน
ทรพัยากร
มนุษย ์

                        

23,350 

 4. กจิกรรมจดัตัง้ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนและม ี
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบประจ าศนูยฯ์ 

4.มศีนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนและม ี
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 
ประจ าศนูยฯ์ 

อยา่งน้อยปีละ
ครัง้ 

 
คณะท างาน 
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 รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        

หน่วงงาน  องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

(เดือน ตลุาคม 2561 – กนัยายน 2563) 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1. ปลกุจิตส านึก ค่านิยม คณุธรรม การเปิดเผยโปร่งใส 

โครงการกจิกรรม วธิกีารด าเนินการ ผลผลติ ปี 2563  
(เป้าหมาย ณ กนัยายน 

2563) 

ผลการด าเนินการ  
(หลกัฐานเชงิประจกัษ์) 

1.โครงการประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงสจุรติของ
ผูบ้รหิารและพนกังานในการบรหิารงานใหส้ าเรจ็ตาม
พนัธกจิอยา่งมธีรรมภบิาล” ต่อสารธารณชน 

1.1)  ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์แสดง
เจตนารมณ์และค ามัน่สญัญาทีจ่ะบรหิารงานอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ 
โปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัธรรมภบิาล  

ออกนโยบายงดรบั
ของขวญั  นโยบาย 
NO Gift Policy เพือ่ให้
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี รบัทราบ
นโยบายผา่นช่องทาง 
Network  

ในช่วงเทศกาลขึน้ปีใหม ่2563 อ.ส.พ. ขอความรว่มมอืจากผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากรทุกคนถอืปฏบิตัิ
นโยบายงดรบัของขวญั หรอื No Gift Policy อยา่งเครง่ครดั เพือ่สง่เสรมิมาตรการป้องกนัการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบ สอดคลอ้งกบันโยบายขบัเคลื่อนการเสรมิสรา้งระบบคุณธรรมทีเ่ขม้แขง็ขององคก์ารสวน
พฤกษศาสตร ์ทีใ่หบุ้คลากรยดึถอืคุณธรรม 4 ประการ คอื “พอเพยีง วนิยั สจุรติ จติอาสา” เพือ่ให้
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รบัทราบนโยบายผา่นช่องทาง Network ใหผู้ร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีทราบทัว่กนั  

 1.2) การใชค้วามส าคญัของผูบ้รหิารระดบัสงู ในการสง่เสรมิ และ
สนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รทีมุ่ง่เน้นความส าคญัการสรา้ง
เครอืขา่ย ในการสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 

การเขา้รว่มโครงการ
ต่อตา้นการทุจรติกบั
หน่วยงานเครอืขา่ย 

1. ผูอ้ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เขา้ร่วมสมัมนาการสร้างและพฒันาเครอืข่ายเพื่อส่งเสรมิธรร
มาภิบาล วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อ านวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร ์เขา้รว่มสมัมนาการสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยเพือ่สง่เสรมิธรรมาภบิาล หวัขอ้ “สรา้งเครอืขา่ย 

 1.3) จดักจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร เพือ่สง่เสรมิ
ใหเ้จา้หน้าทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม ทีด่งีามและ ใชห้ลกัธรรมใน
การด าเนินชวีติ 

สง่เสรมิและ ยกยอ่ง
เป็นผูป้ระพฤตปิฏบิตัิ
ตนชอบดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ 

ได้มีการส่งเสรมิและ ยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบตัิตนชอบด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและประกาศผ่านสื่อ 
Network ในการประชุมผู้บรหิารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครัง้ที่ 4/2563 วนัพฤหสับดทีี่ 29 กนัยายน 
2563 โอกาสนี้ ไดม้อบใบประกาศเกยีรตบิตัรผูป้ระกอบคุณงามความด ีมคีวามซื่อสตัย ์ใหแ้ก่นายฉัตรทอง 
เจอืจนัทร์ หวัหน้าส่วนอนุรกัษ์พรรณพชื จากการเก็บกระเป๋าทีม่เีงนิจ านวนมากส่งคนืใหก้บันักท่องเทีย่ว 
อนัเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตี่อองค์การฯ ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารส านักบรหิาร สวนพฤกษศาสตร์
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์จ.เชยีงใหม ่
 

          รอบ ๑ เดือน 

          รอบ ๖ เดือน 

 

แบบฟอรม์ที่ ๑ 

          รอบ ๑ เดือน 

          รอบ ๖ เดือน 

รอบ๑๒ เดือน            
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โครงการกจิกรรม วธิกีารด าเนินการ ผลผลติ ปี 2563  
(เป้าหมาย ณ กนัยายน 

2563) 

ผลการด าเนินการ  
(หลกัฐานเชงิประจกัษ์) 

2. จดัท าบอรด์ ความโปรง่ใส เพือ่เผยแพรเ่อกสาร
เกีย่วกบัคุณธรรมและความโปรง่ใส 

เผยแพรเ่อกสารการสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ผา่นช่องทาง 
Network 
 

มกีารเผยแพรเ่อกสาร
ประชาสมัพนัธก์าร
สง่เสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม ผา่นช่องทาง 
Network 

ไดม้กีารเผยแพรเ่อกสารประชาสมัพนัธก์ารสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ผา่นช่องทาง Network 
 

3. โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม พรบ. มาตรฐาน
ทางจรยิธรรมและการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

การใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าที ่ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม พรบ. 
มาตรฐานทางจรยิธรรมและการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

มกีารจดัอบรมให้
ความรูแ้ก่จา้หน้าดา้น
คุณธรรม จรยิธรรม 
พรบ. มาตรฐานทาง
จรยิธรรมและการ
ป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

1.)ไดม้กีารทบทวนช่องทางการรบัฟังความคดิเหน็ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  และได้ด าเนินการจดั
สมัมนาความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องรฐัและสทิธขิอง
ประชาชนในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสาร  
 
2.)ได้มกีารด าเนินโครงการพฒันาบุคลากรด้านคุณธรรมจรยิธรรม เรื่อง พระราชบญัญัติมาตรฐานทาง
จรยิธรรม พ.ศ. 2563 และการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะ
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรว่ม เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2563  
  

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 บรูณาการหน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
เป้าประสงคท์ี ่2 : สรา้งกลไกป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

โครงการกจิกรรม วธิกีารด าเนินการ ผลผลติ ปี 2563  
(เป้าหมาย ณ กนัยายน 

2563) 

ผลการด าเนินการ  
(หลกัฐานเชงิประจกัษ์) 

1. จดัใหม้ชี่องทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีน เพือ่ป้องกนั
การทุจรติในการบรหิารงานและ มกีารก าหนด
แนวทางปฏบิตัใินการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน 

มชี่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีม่คีวามเหมาะสม อยา่ง
น้อย 2 ช่องทางและมแีนวปฏบิตัใินการจดัการเรือ่ง

รอ้งเรยีน 

มกีารเพิม่ช่องทาง 2 
ช่องทาง 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตรไ์ดเ้พิม่ช่องทางทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ 
ภายในและภายนอก สามารถแสดงความคดิเหน็ไดง้า่ยและเขา้ถงึงา่ยผ่านช่องทางออนไลน์ ทีแ่สดงอยูบ่น
หน้าเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน โดยมชี่องทางดงันี้ 
1.ช่องทาง Q&A 
2.ช่องทางรบัเรือ่งรอ้ยเรยีนรอ้งทุกข ์

 


