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ค าน า 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และให้หน่วยงาน
ภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  

    ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 ได้มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัญหาการทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีความสลับซับซ้อน และยากต่อการตรวจสอบ ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 
จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิรูปกระบวนการท างานด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 
3 มีพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล 

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงได้จัดท าแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2560 – 2564 ขององค์การฯ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การฯ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การฯ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  และ
ปลูกจิตส านึกค่านิยมของบุคลากรในองค์การฯ ให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 4 
ปี  พ.ศ. 2560 – 2564 โดยสอดตล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางให้บุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ยืดถือและปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 

 
คณะท างานจัดท าแผนและตดิตามผลการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติและประพฤติมชิอบองคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
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1.1 ทีม่าและความส าคญั 
  สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีความ
รุนแรง ซับซ้อนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงพฤติการณ์ กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีอยู่ไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงโครงสร้างระบบราชการอ่อนแอเนื่องจากถูกระบบการเมืองแทรกแซง ภาค
ประชาชน/ภาคประชาสังคมไม่มีความเข้มแข็ง ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และโครงสร้างระบบราชการของประเทศ 

  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ท าให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคม      ในวงกว้าง ความไม่
โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ทั้งภาครัฐ เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ 
“คน” เป็นต้นเหตุส าคัญของปัญหาทั้งหมด และ “ระบบ” เป็นปัจจัยส าคัญเช่นเดียวกับ “คน” ที่ก่อ
ความไม่โปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ”และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ใช้ช่องว่างจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการ ไม่ได้ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ระบบการพัฒนาคนล้มเหลว ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งกว่าระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ ผู้กระท าผิดไม่
ศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกการติดตาม การประเมินผล สภาพดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส ความ
ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ในที่ประชุมสัมมนา World Conference on 
Governance มีความเห็นร่วมกันว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ต้องกระท าอย่างจริงจังโดย ยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 

      1.1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่
ต้องร่วมมือกันในการรายงานข้อมูล การติดตามตรวจสอบและน าเผยแพร่  ต่อสาธารณะ การเอา
ผู้กระท าผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 

      1.2 การท าให้การบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส โดยการเปิดเผย
ขั้นตอนการท างานให้ผู้ติดต่อทราบ มีระยะเวลาก ากับการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ มีกฎระเบียบ
น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยาก และให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด เพ่ือปิดโอกาสที่
เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใช้บริการ  

     1.3 ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การตรวจสอบต้องสามารถ
กระท าได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีโอกาสจะใช้อ านาจไป
ในทางมิชอบต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปิด
ให้มีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีองค์กรอิสระที่มีอ านาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ
ผู้กระท าการคอร์รัปชัน เพ่ือน ามาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 

    1.4 ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมี
ความเป็นสากล 

                1.5 มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ต้องเป็นไปโดยเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หรือบุคคลเป็นการเฉพาะ 
 

บทที่ 1 

บทน า 
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1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ด้วย โดยสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ฯ มีดังนี้  
 

  วิสัยทัศน์ : “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”(Zero Tolerance & Clean 
Thailand )  
  เป้าหมายหลัก : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI ) สูงกว่าร้อยละ 50  
 

  วัตถุประสงค์ :   
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริตและระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การปราบปรามการทุจริตและบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และ 

ได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี

ค่าคะแนนในระดับสูงขึ้น  

 ยุทธศาสตร์ด าเนินงานมี 6 ยุทธศาสตร์ คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                  CPI) ของประเทศไทย 
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ส่วนที ่2 
กรอบแนวทาง/การจัดท า แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤตมิชิอบ  
และสง่เสรมิคุม้ครองจรยิธรรม องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 
 

 
2.1  วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิขององคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 To be Outstanding Botanical Gardens in SE-Asia 
 
พันธกิจ 
 พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นแนวคิด และวิธีการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ โดยได้มีการก าหนดพันธกิจไว้ 2 ประการ คือ 

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้ทางด้านพืชเพ่ือการศึกษา
ของประชาชน 

2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรพรรณพืช และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
วัตถุประสงค์ของแผน: 

1. เพื่อให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 

2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติงาน  
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2.2 ประเดน็ยทุธศาสตรข์ององคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ ในการตอ่ตา้นการทจุรติ 
  

 ยทุธศาสตรท์ี ่1 :  ปลกูและปลกุจติส านกึเสรมิสรา้งคณุธรรม ตอ่ตา้นการทจุรติ 

 วตัถปุระสงคห์ลัก 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม และวินัยแก่เจ้าหน้าที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
2. ปลูกฝังจิตส านึก ทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือน าไปสู่การปฏิรูป 

บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ให้มีทัศนคติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลัก
ทางศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 3. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องและเชิดชูความดี เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร 
 4. เพื่อส่งเสริมการใช้และก ากับดูแลการประพฤติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักประมวล
จริยธรรม 
 มาตรการ 
   มาตรการที่ 1  ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักธรรมภิบาล 

   มาตรการที่ 2  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ    
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

  มาตรการที่ 3  ส่งเสริมการใช้และก ากับดูแลการประพฤติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นตามหลัก      
    ประมวลจริยธรรม 
 โครงการ/กจิกรรม 
 1. โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติ 
 2. ชมรมศาสนา 
 3. กิจกรรมท าบุญตักบาตร ,เจริญวิปัสสนา,ท าบุญเนื่องในวันส าคัญ 
 4. โครงการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
 5. โครงการคัดเลือกและยกย่องมอบรางวัลแก่พนักงานและลูกจ้างที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ 
สุจริตและแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 6. ติดตามประเมินผลการประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
     
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 : บรูณาการหนว่ยงานภายใน อ.ส.พ. ในการปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ 

 วตัถปุระสงคห์ลัก 
1. เพื่อบูรณาการกระบวนการท างาน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและ

นอกองค์การฯ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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  มาตรการ 
มาตรการที ่1 สนับสนุนการบูรณาการภายในองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต   
         หรือประพฤติมิชอบ 

  โครงการ/กจิกรรม 
1. จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายขององค์การฯ โดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในการ  

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคมและ

ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละ

หน่วยงานหลักในการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกัน 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3 :         

 วตัถปุระสงคห์ลัก 
 1. เพื่อให้หน่วยงานมีความโปร่งใสตามเกณฑ์มาตรฐานกลางความโปร่งใสตามที่ องค์กรกลาง
ก าหนด  
 2. เพื่อสร้างเสริมระบบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจนได้ข้อยุติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระเบียบข้อบังคับ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตและติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อพัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 มาตรการ 
 มาตรการที่ 1  สร้างความโปร่งใสของหน่วยงานด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานกลาง ความ   
โปร่งใสตามที่องค์กรกลางก าหนด 
 มาตรการที่ 2  สร้างระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 มาตรการที่ 3  การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 โครงการ/กจิกรรม 
 1.  การจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การฯ  
 2.  การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการงานอ่ืนๆ  
 3.  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.  การปรับปรุง หรือทบทวนหรือบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 5.  การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่4 : เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้้านการต่อตา้นการทุจรติ ให้กบับุคลากรทุกหนว่ยงาน 

 วัตถุประสงค์หลัก 
 1.  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรขององค์การฯ  
 2.  เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรในองค์การฯ ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติและการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรอ่ืนๆ ในองค์การฯ 
 3.  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
 มาตรการที ่ 1  ส่งเสริมบุคลากรองค์การฯ ให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการป้องกันและ   

           ปราบปรามการทุจริตและมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 มาตรการที่  2  เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีควานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ 

          ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการที่  3  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ 
          ปราบปรามการทุจริตและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการ/กจิกรรม 
 1.  ในค ากล่าวเปิดงานต่างๆ ทุกหลักสูตร ทุกโครงการจัดให้มีค ากล่าวที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือปลุกจิตส านึกค่านิยมใหม่ในองค์การฯ 
 2.  จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนที ่3 
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  

และสง่เสรมิคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ.2560 - 2564 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 

 

 
 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564)  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม  องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
เป็นกรอบในการจัดท า ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์มาตรการ และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั 
ค่า

เปา้หมาย

ตวัชีว้ดั 
มาตรการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

1. ปลูกและปลุกจิตส านึก 
เสริมสร้างคุณธรรม ต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อเสริมสร้างให้มีการด าเนินกิจกรรม 
เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม แก่บุคลากรขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ให้ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ  
50 

1.1   ส่งเสริมการปฏิบัติงานอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ยึดหลักธรรมภิบาล 
1.2  ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
1.3  ส่งเสริมการใช้และก ากับดแูลการประพฤติของเจ้าหน้าที่
ให้เป็นตามหลักประมวลจริยธรรม 

6 

2. บูรณาการหน่วยงาน 
ภายใน อ.ส.พ. ในการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 
 

เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานของ อ.ส.พ. และทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตรวมทั้ง ส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มีต่อนโยบายและ
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายใน
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

ร้อยละ  
50 

2.1 สนับสนุนการบูรณาการภายในองค์กร ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
2.2 สนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

4 

3. พัฒนาระบบบริหารและ
เครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบัตริาชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนิน 
การตามมาตรการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ  
100 

3.1 สร้างความโปร่งใสของหน่วยงานด าเนนิการตามเกณฑ์
มาตรฐานกลาง ความโปร่งใสตามที่องค์กรกลางก าหนด 
3.2  สร้างระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
3.3  การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4 

4. เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ให้กับบุคลากรขององค์การ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของบุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั 
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ  
50 

4.1 ส่งเสริมบุคลากรองค์การฯ ให้มีความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 4.2  เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีควาน
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.3  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2 
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ยทุธศาสตร/์มาตรการ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็และเปา้หมาย 

ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  ปลกูและปลกุจติส านกึ เสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมต่อตา้นการทจุรติ 
1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ยึดหลักธรรมภิบาล 
 

1.1.ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร ์
เร่ือง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 
 

- ร้อยละของบุคลากร อ.ส.พ. มีความ
เข้าใจ นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริต 

 
บุคลากร อ.ส.พ. ทุกคน 

 
สนอ. 

1.1.2 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ,เจริญ
วิปัสสนา,ท าบุญเนื่องในวันส าคญั,ชมรม
ศาสนา 

- ร้อยละของบุคลากร อ.ส.พ. ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมหรือดูงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
และยึดหลักธรรมภิบาล 
 

 
3 คร้ัง/ปี 

 

 
สนอ. 

1.1.3 จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อ
เป็นพนักงานทีด่ ี

- จ านวนคร้ังที่จัดกิจกรรมถวายสตัย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ด ี
 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
ปชส. 

1.2 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความ    
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อ
ประโยชน์สว่นรวม 
 

1.2.1 โครงการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม 

- จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
 

ปีละ 1 กิจกรรม สนอ 

1.2.2 โครงการคัดเลือกและยกย่องมอบ
รางวัลแก่พนักงานและลูกจา้งที่มีความ
ประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นแบบอย่างที่
ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

- ร้อยละของความส าเร็จในการ 
ด าเนินการโครงการคัดเลือกและยกย่อง
มอบรางวัลแก่พนักงานและลูกจา้ง 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
สนอ. 

1.3 ส่งเสริมการใช้และก ากับ
ดูแลการปฤติของเจ้าหน้าที่ให้
เป็นหลักตามประมวลจริยธรรม 

1.2.3 ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม 

- ร้อยละของความส าเร็จในการ 
ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ประพฤติปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรม 
 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
สนอ. 
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ยทุธศาสตร/์มาตรการ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็และเปา้หมาย 

ผูร้บัผดิชอบ 
ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2  บูรณาการหนว่ยงานภายใน อ.ส.พ. ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
2.1 สนับสนุนการบูรณาการ
ภายในองค์กร ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

2.1.1จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายขององค์การฯ 
โดยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมในการ  
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

 จ านวนคร้ังที่มีการจัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายขององค์การฯ โดยร่วมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
สนอ. 

2.1.2 ด าเนินการเก่ียวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองทุจริต 

- ร้อยละของความส าเร็จในการ 
ด าเนินการเก่ียวกับการรับเรื่อง 
ร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองทุจริต 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ส.บอ 

2.1.2 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธ ี
สอบราคาและประกวดราคา 

- จ านวนคร้ังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาและ
ประกวดราคา 
 

ทุกครั้งที่การจัดซื้อจัด
จ้าง โดยวิธีการสอบราคา 
และประกวดราคา 

 
ส.กค 

2.1.3 ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึง
การพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ขอ้บังคับในแต่
ละหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต 

 ร้อยละของความส าเร็จในการ 
ด าเนินการเก่ียวการปรบัปรุง
กฎระเบียบข้อบังคับ 
 

 
ร้อยละ 50 

 
นิติกร 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 
 

2.2.1 เผยแพร่ความรู้และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตของ อ.ส.พ. 
ให้ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนโยบาย
และมาตรการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตของ อ.ส.พ. 
 

 
 

ร้อยละ 50 

 
 

ส.บอ 

  - จ านวนช่องทางที่มีการประชาสมัพันธ์
เผยแพรม่าตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ อ.ส.พ. 

 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

 
สนอ. 
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ยทุธศาสตร/์มาตรการ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็และเปา้หมาย 
ผูร้บัผดิชอบ 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
ยทุธศาสตรท์ี ่3  พฒันาระบบบริหารและเครือ่งมือในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
3.1  สร้างความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ด าเนนิการตาม
เกณฑ์มาตรฐานกลาง ความ   
โปร่งใสตามที่องค์กรกลาง
ก าหนด 

3.1.1 เข้าร่วมการประเมินผลตามเกณฑ์ 
มาตรฐานกลางความโปร่งใสตามที่องค์กร 
กลางก าหนด (ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน 
ป.ป.ช.) การประเมิน ITA 

- ร้อยละของความส าเร็จในการจดัท า
รายงานการประเมินผลตามเกณฑ์
มาตรฐานกลางความโปร่งใสตามที่
องค์กรกลางก าหนดแล้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

สนอ. 

3.1.2  ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตในกระบวนการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง เลื่อนระดับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการ
ตามมาตรการควบคุมภายในแลระบบ
บริหารความเสี่ยงดา้นการทุจริตใน
กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
เลื่อนระดับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

ร้อยละ 100 

 
 

ส.ทม 
 

3.2 สร้างระบบการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

ด าเนินการเก่ียวกับการรับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับเร่ืองทุจริต 

- ร้อยละของความส าเร็จในการ 
ด าเนินการเก่ียวกับการรับเรื่อง 
ร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองทุจริต 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ส.บอ 

3.3 การก ากับและติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

ทบทวนระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดท ารายงาน 
 

- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิการ
ตามมาตรการควบคุมภายในและ
ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
 

ร้อยละ 100 
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ยทุธศาสตร/์มาตรการ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็และเปา้หมาย 
ผูร้บัผดิชอบ 

ตวัชีว้ดั เปา้หมาย 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทจุรติ ใหก้บับคุลากรขององค์การ 
4.1 ส่งเสริมบุคลากรองค์การฯ 
ให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

4.1.1 ในค ากล่าวเปิดงานตา่งๆ ทุกหลักสูตร 
ทุกโครงการจัดให้มีค ากล่าวทีส่อดแทรกเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อปลุกจิตส านึกค่านิยมใหม่
ในองค์การฯ 

- จ านวนคร้ังที่มีพิธีการภายใน อ.ส.พ. 
ต้องค ากล่าวทีส่อดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 

ร้อยละ 100 

 
ปชส. 

4.2  เสริมสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาบุคลากรให้มีควาน
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1.2  จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่  ในเร่ืองการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทบั
ซ้อน 

- ร้อยละของบุคลากร อ.ส.พ. ที่เข้ารับ 
ฟังการบรรยายเร่ืองการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 

 
ร้อยละ 50 

 
ส.ทม 

 

4.3  ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูล
ข่าวสารดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล 
ข่าวสารดา้นการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตภาครัฐกับหน่วยงานอื่น ๆ (ภายในหรือ 
ภายนอก อ.ส.พ.) 

- จ านวนคร้ังที่มีการจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐกับหน่วยงานอื่นๆ 
(ภายในหรือภายนอก อ.ส.พ.) 
 

 
 

จ านวน 1 คร้ัง 

 
 

ส.ทม 
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ส่วนที ่4 
การรายงานผลการด าเนนิงาน 

 

 
 ในการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายงานตามแบบ
รายงานดังนี้ 
 

แบบรายงานผลการด าเนนิงาน 
เรื่อง แผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  และสง่เสริมคุ้มครอง

จรยิธรรม องค์การสวนพฤกษศาสตร ์  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ 
 

มาตรการ ตวัชีว้ดัผลการ 
ปฏบิตัิงานตาม 

แผนฯ 

โครงการ/กจิกรรม 
ที่ด าเนนิงานตาม 

มาตรการ 

ผลการด าเนนิงาน ปัญหาอปุสรรค 

 
 
 
 

 
 

    

 
 

……………………............ผู้รายงาน 
                   (...................................)  

   วันที่......./.............../..........  
 
 

ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริง 
 

             ……………………............ผู้รับรอง 
                       (...................................)  

   วันที่........../.............../.......... 
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ค าอธิบายแบบรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1  มาตรการ  หมายถึง  มาตรการตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  
เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบภาครัฐ    ส่งเสริม
การกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปสู่ระดับภูมิภาค  และพัฒนา
สมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4.2  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผน  หมายถึง  การตั้งค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับ 
วัตถุประสงค์หรือในระดับโครงการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงเป้าหมายที่จะด าเนินการตาม
โครงการนั้นๆ 

4.3  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามมาตรการ   หมายถึง  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ภายใต้มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  

4.4  ผลการด าเนินงาน  หมายถึง  ผลการด าเนินโครงการหรือมาตรการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564  ในรอบปีที่รายงาน โดยอาจแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ 
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

4.5  ผลผลิต  หมายถึง  ผลการด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
4.6  ผลลัพธ์  หมายถึง  ผลการด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อ

กลุ่มเป้าหมาย 
4.7  ผู้รายงาน  คือ  ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม นั้น ๆ 
4.8  ผู้รับรอง  คือ  ผอ.ส านัก/หน.ส่วน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลการ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

ทั้งนี้ให้รวบรวมผลการด าเนินงานและจัดส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่
ก าหนดมายังคณะท างานการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 


