
 
 

แผนการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ก 

2555-2559  
 

 
 

แผนแม่บท 
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  

(CG – CSR) 
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

2555-2559 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะท างานบริหารจัดการองค์การ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

พฤษภาคม 2554 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ข 

2555-2559  
 

 
ค าน า 

 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ตระหนักถึงแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และการแสดงความ
รับผิดชอบของสังคม จึงจัดท าแผนการพัฒนาองค์กรขึ้น ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) และ แผนงานการตอบสนองนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานดังกล่าว  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น โดยให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ การก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมด้านกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 การด าเนินการดังกล่าว จึงมีแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
วิสาหกิจองค์การโดยมุ่งมั่นในการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างจริงจัง 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบของสังคม ได้จัดท าแผนการพัฒนาดังกล่าวขึ้น โดยประกอบด้วยแผนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ แผนงานการตอบสนองนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานดังกล่าว  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส่ เป็นธรรม โดยค านึ่งถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น โดยให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมด้านกิจกรรมต่างๆ 
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) เป็นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆขององค์กร 
ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร 

3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยมีเป้าประสงค์การด าเนินการ
ด้าน CG และ CSR ดังนี้  
 เป้าประสงค์ 1 องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีการด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 2 เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 เป้าประสงค์ 3  ภาพลักษณ์องค์กรดีเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป  
 ภายในแผนได้จัดแบ่งไว้เป็นบทต่างๆ ประกอบด้วย 
 บทที่ 1   บทน า   
 บทที่ 2   ข้อมูลองค์กร 
  บทที่ 3   การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร 

บทที่ 4   นโยบายและแนวความคิดในการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

บทที่ 5  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

บทที่ 6   รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ  
 

 ทั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 3 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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 ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์1      
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตร์   2   
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างมาตรการ แนวทางทางในการการขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็นยุทธศาสตร์   4  
สร้างกลไกที่ดีในการ ส่งเสริมเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 

ยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์1      
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและน าประโยชน์สู่สังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์   2   
ส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์สู่ประชาชน  ทั่วทุก
กลุ่มเป้าหมาย    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียภาพในพ้ืนที่ 
สวน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
สร้างกลไกที่ดีในการ ส่งเสริมเผยแพร่การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  

 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดไว้เพ่ือให้เกิดการติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้แผนดังกล่าว จะสอดคล้องกับการด าเนินงานปัจจุบันขององค์กร เนื่องจาก การด าเนินงาน
ด้าน CG และ CSR เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในทุกกิจกรรมและโครงการ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมา 
     

 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์  หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ใน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยมีสถานภาพเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งก ากับดูแลโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) สังกัด
กระทรวงการคลัง   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและจัดการระบบบริหารจัดการองค์กร เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   จึงได้ใช้หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจ ปี 2552 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552  เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดความโปร่งใส่ใน
กิจการรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ยังมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรให้
ตอบสนองความต้องการประชาชน โดยเน้นพัฒนากิจกรรมด าเนินงานต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ของสังคม   
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบของสังคม จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาดังกล่าวขึ้น โดยประกอบด้วยแผนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ แผนงานการตอบสนองนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานดังกล่าว  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส่ เป็นธรรม โดยค านึ่งถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น โดยให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ การก ากับดูแลกิจการ
ที่ดใีห้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมด้านกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ทั้งนี้การด าเนินการดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวต่อไปเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
วิสาหกิจองค์การ 
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วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท าแผนการก ากับดูแลองค์การที่ดีและการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือเป็นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน 
หน่วยงานและสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อยางเป็นรูปธรรม 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของกรม/จังหวัด 
ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด 

3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 
เป้าประสงค์การด าเนินการดา้น CG และ CSR 
  
 เป้าประสงค์ 1 องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีการด าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   โดยยึดมั่นตามหลักธรรมภิบาล 
 เป้าประสงค์ 2 เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 เป้าประสงค์ 3  ภาพลักษณ์องค์กรดีเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายในและประชาชนภายนอก
องค์การ 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผน CG และ CSR 

 
การจัดท าแผนด าเนินงานด้าน CG และ CSR ขององค์การ ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 
1.  เก็บรวบรวมข้อมูล   
-  เก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา  ความต้องการขององค์กร และสภาพแวดล้อม  รวมถึง

นโยบายด้าน CG และ CSR เร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีนั้นๆ 
2.  วิเคราะห์ข้อมูล  
-  วิเคราะห์นโยบายเป้าประสงค์ สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา ตลอดจนก าหนด เป้าหมายและ

ตัวชี้วัดหลักของการด าเนินงานด้าน CG และ CSR องค์การ 
-  ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายโดยศึกษาตาม 
-  การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
-  การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี 
3.  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
-  การจัดท ารายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาล 
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-  การจัดท ารายละเอียดของแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ใช้เงินรายได ้
4.  จัดท าร่างแผน 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  7  บท ดังนี้ 
-   บทที่ 1   บทน า 
-   บทที่ 2   ข้อมูลองค์กร 
-   บทที่ 3   การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร 
-   บทที่ 4   นโยบายและแนวความคิดในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
-  บทที่ 5  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
      - บทที่ 6   รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ  

 
5.  การอนุมัติแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -  เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็น 
  -  เสนอคณะกรรมการองค์การ  ให้ความเห็นชอบ  เพ่ืออนุมัติ 
  -  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ  และน าไปปฏิบัติ 

  6   รายละเอียดแผนกิจกรรมด้าน CG และ CSR ปี 2555 – 2559 
 
ค านิยาม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy  Issue)  หมายถึงประเด็นหลักที่องค์การฯ  ต้องค านึงถึง  
ต้องการพัฒนา ต้องการมุ่งเน้น  และด าเนินการ 
 เป้าประสงค์  (Goal)  เป็นสิ่งที่องค์การฯ  ต้องการจะบรรลุโดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategy  Issue)  มาพิจารณาว่าหากด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์จนประสบความส าเร็จแล้ว 
องค์การ จะได้รับประโยชน์อย่างไร 
 ตัวชี้วัด  (Key  Performance  Indicator)  สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การ สามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ได้หรือไม่  ขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว 
 ค่าเป้าหมาย  (Value  Added)  ตัวเลข  หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จที่องค์การ ต้องการ
บรรลุขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือระบุว่า  ในแผนงานนั้นๆ  องค์การต้องการท าอะไร ให้ได้
เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด 
 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ (Methods ) หมายถึงแนวทางหรือวิธีการที่องค์การฯ  จะ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์  (Goal)  โดยมาตรการและแนวทางการปฏิบัตินี้จะก าหนดขึ้นจากการ
พิจารณาจากปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (Critical  Success  factors)  เป็นส าคัญ  กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่า
ในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น  มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ  และเราจ าเป็นต้องท า
อย่างไรจึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลองค์การ 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
To be An Outstanding Botanical Garden Organization in Southeast Asia 

 
พันธกิจ 
 1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิม  

 
โครงสร้างของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์ 

ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

รองผู้อ านวยการ 1 รองผู้อ านวยการ 2 

สวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง 

สวนพฤกษศาสตร์พรแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย 

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จังหวัดพังงา 
 

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชด าริ พิษณุโลก 

ส านักพัฒนาธุรกจิ ส านักวิจัยพัฒนา ส านักพัฒนาและปลูก
บ ารุง 

ส านักบริหาร 

ส านักตรวจสอบภายใน 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

สวนพฤกษศาสตร์ เมืองพล จังหวัดขอนแก่น 
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ยุทธศาสตร์องค์การ 
 
 แผนวิสาหกิจก าหนดยุทธศาสตร์ไว้จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ และก าหนดเป้าประสงค์หลัก ซึ่งประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1   สร้างสวนพฤกษศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากล  

เป้าประสงค์     พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้มีคุณภาพเทียบเท่าสวนพฤกษศาสตร์ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2   สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ  

เพ่ือการอนุรักษ์ และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
เป้าประสงค์   เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศ

ไทย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3   ส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความ

หลากหลายทางชีวภาพสู่ประชาชน     
เป้าประสงค์   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4   พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการและธุรกิจขององค์กร   
เป้าประสงค์  1.  เป็นองค์กรชั้นน าของรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน 

1. องค์การมีผลก าไรเพียงพอต่อการด าเนินงานด้านธุรกิจโดยไม่ต้องพ่ึงพาต้นทุนจากรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  - 8 - 
2555-2559  
 

 
บทที่ 3  

การวิเคราะห์สถานภาพองค์กรด้าน CG และ CSR 
 

การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร 
 
 องค์การได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้าน CG และ CSR ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
ด าเนินงานด้าน CG และ CSR ดังต่อไปนี้ 

จุดอ่อน จุดแข็ง 
1. ระบบบริหารจัดการองค์กรยังไม่สามารถพัฒนา

ได้อย่างมีคุณภาพ และไม่สอดคล้องกับหลักหลัก
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 

2. กฎระเบียบบางประการไม่สอดคล้องและไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินงานขององค์กร 

3. สภาพแวดล้อมการท างาน การใช้ทรัพยากร
ภายในองค์กร รวมถึงการให้บริการด้านต่างๆ 
ขององค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

4. บุคลากรภายในยังไม่เข้าใจแนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร  

5. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานด้าน 
CG และ CSR ที่ชัดเจน 

6. วัฒนธรรมองค์กรไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ด้าน  CG และ CSR 

1. อสพ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช  

2. อสพ. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางวิชาการ
ด้านพืชสูง และมีภาพลักษณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส าคัญทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ 

3. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญด้าน CG และ 
CSR 

4. บุคลากรมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะพัฒนา 
5. องค์กรมีคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแล

กิจการที่และการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมมี  

6. Website ในการจัดการระบบการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศ 

 

โอกาส อุปสรรค 
1. ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ให้

ความส าคัญกับสภาวะโลกร้อน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้าน CG 
และ CSR 

3. มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการด าเนินด้าน 
CG และ CSR ที่ชัดเจน 

1. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้าน CG 
และ CSR ไม่เพียงพอ 

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทก
ของสวนพฤกษศาสตร์ที่มีต่อประเทศ 
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บทที่ 4 
นโยบายและแนวความคิดในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุ้มค่า ในการด าเนินการบริหารจัดการและปฏิบัติงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  

2. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามร่วมกัน ในการยอมรับ
การด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

3. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด าเนินการโครงการ กิจกรรม
โดยให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้มติที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์  มีหน้าที่ก ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ นโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 
 
แนวคิดในการก ากับดูแลกิจการที่ดีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

การจัดท าแผนการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
หลักส าคัญส าหรับการจัดท าการก ากับดูแลที่ดี  ในการด าเนินการบริหารจัดการและปฏิบัติงานขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ โดยมีภาพรวมดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 
74 ก าหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลาง
ทางการเมือง….” และมาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดังต่อไปนี้ 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
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(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี ้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

3. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ประกอบด้วย
พัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาล 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้มี ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการ
พัฒนาข้าราชการในต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้น า การ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน 

ทั้งนี้ ภาครัฐได้ก าหนดให้มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคม 

1. สร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
2. พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ที่จ าเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง 
3. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐและธุรกิจให้รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นธรรม 
4. ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
5. ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทั้งใน

ภาครัฐและเอกชนส าหรับการด าเนินการในรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านมาได้ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดีไป
แล้วหลายรูปแบบ เช่น ก าหนดให้มีจรรยาบรรณของกรรมการในรัฐวิสาหกิจการจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจการแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานใน
รัฐวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารสงูสุดของรัฐวิสาหกิจมาจากการคัดสรร และท าสัญญาจ้างด้วย โดยมีระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งที่ชัดเจน 
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ประโยชน์ของการมีการก ากับดูแลที่ดี 
การที่รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการก ากับดูแลที่ดี และมีการประเมินผลการก ากับดูแลที่ดีใน รัฐวิสาหกิจ

แล้ว ย่อมท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดในรัฐวิสาหกิจ และเป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการ/ ผู้ถือหุ้น องค์กร รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชน ดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความโปร่งใส และมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล 
2. เป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจแก่สาธารณะชน เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

ทั้งในและต่างประเทศ  
3. สร้างความม่ันใจในการลงทุน และท าให้มูลค่ากิจการสูงขึ้น 
4. ท าให้เกิดรูปแบบกิจการที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในสภาพตลาดการ แข่งขันเสรี  
5. ท าให้เกิดการสร้างพันธะผูกพัน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้อ านาจภายในขอบเขต รวมถึงการสร้างกรอบ

ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวมท าให้เกิดระบบ
ความรับผิดของผู้บริหารต่อกรรมการ และกรรมการต่อเจ้าของกิจการ / ผู้ถือหุ้น เป็นล าดับชั้นไป  

6. เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะให้กับองค์กร เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

7. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ และเสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหาร
จัดการ  
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 หลักส าคัญส าหรับการจัดท าการก ากับดูแลที่ดี  อันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้ 
  

Accountability 1.  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 
Responsibility 2.  ความส านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
Equitable 
Treatment  

3.  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน  เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับ
ความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีค าอธิบายได้ 
เป็นต้น 

Transparency 4.  ความโปร่งใสกล่าวคือ ต้องมีความโปรงใสใน 2 ลักษณะดังนี้  
         • ความโปรงใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
         •  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส (Transparency  
            of Information Disclosure) คือ  มีการแสดงผล

ประกอบ  
การอย่างโปรงใสแกผู่้ทีเ่กีย่วข้องทุกฝา่ย 
 

Value Creation 5.  การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือ เพ่ิมมูลคา่ใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในทกุด้านเพื่อการแข่งขัน 

Ethics 6. การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีใน 
    การประกอบธุรกิจ 

Participation 7.  การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย โอกาสแก่
ประชาชนใหม่ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ด าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น 
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมและ
การก ากับท่ีดีควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ประกอบด้วย 4 นโยบายดังนี้ 
 1.  นโยบายลดมลพิษ เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนละแวกใกล้เคียง  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ 
 2.   นโยบายเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม โดยการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสัมผัส
สุนทรียภาพในพ้ืนที่สวน 
 3.  นโยบายถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์สู่ประชาชน 
 4.  นโยบายเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน  
 ทั้งนี้ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ผู้บริหาร พนักงาน 
ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม    ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในกิจกรรม โครงการ ด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา CSR หรือ Corporate Social Responsibility เป็นแนวคิดที่เป็นกระแส
ไปทั่วโลก องค์กรหรือบริษัทต่างๆ  ได้ยึดเป็นแนวปฎิบัติในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  CSR หมายถึง การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมโดยไม่ไป
เบียดเบียนฝ่ายใด วิสาหกิจที่มี CSR ย่อมไม่ขูดรีดแรงงานลูกจ้าง ไม่ฉ้อโกงลูกค้า ไม่เอาเปรียบคู่ค้า ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือท าร้ายชุมชนโดยรอบที่ตั้งของวิสาหกิจด้วยการก่อมลพิษ เป็นต้น วิสาหกิจที่ขาด 
CSR ย่อมสะท้อนถึงการขาดความโปร่งใส อันที่จริงแล้วการมี CSR คือการท าธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณนั่นเอง อาทิเช่น ไม่หลบเลี่ยงกฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
ในกรณีตา่ง ๆ ท าให้พนักงานในองค์กรมีความสุข ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เบียดเบียนท า
ร้ายสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เริ่มแพร่หลายขึ้นในประเทศไทยประมาณปี 
2549 ทั้งบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทข้ามชาติ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรไปด้วย ท าให้การด าเนินงานของธุรกิจนั้นๆ เป็นไปอย่างสะดวก ประชาชนทั่วไปก็เห็นดีเห็นงามใน
การท าความดีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ความจริงแล้วเราไม่ควรยึดคติที่ว่า มี CSR คือ การ
ท าบุญ บริษัทนั้นๆ มีบุญคุณต่อสังคม เพราะแท้ที่จริงแล้ว CSR คือการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งคุ้มค่าทาง
การเงินและการตลาด ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ต้องดูแลควบคู่
ไปทั้ง 3 ด้าน คือ ก าไร สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสังคมนั้นหมายถึง “ชุมชน” หรือ “คนในชุมชน” ที่
องคก์รตั้งอยู่ การด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบนี้ไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือถูกหลักจริยธรรม
เท่านั้น หากแต่ยังสามารถสร้างสรรค์หรือ “ลงทุน” ด้วยโครงการต่างๆ เช่น การสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน เป็นต้น ซึ่งผลของการลงทุนที่มีประโยชน์เหล่านี้ จะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ และส่งผลดีต่อผลประกอบการของธุรกิจไปด้วยนั่นเอง 
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 กิจกรรม CSR จะส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีข้ึนนั้นเป็นเรื่องแน่นอน แต่ผลลัพธ์จาก CSR จะ
ท าให้เงินลงทุนได้ผลตอบแทนคุ้มค่าและงอกเงย มีคุณค่างอกงามแก่สังคมด้วย ไม่ใช่แค่เพ่ือบริษัทฝ่ายเดียว 
เรื่องความส าคัญของ CSR เป็นเรื่องที่ผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก ต่างได้พิสูจน์จนทราบแน่ชัดแล้วว่า
มีแต่ผลดี Win-win แก่ทุกฝ่าย เพราะเม่ือองค์กรท าสิ่งที่ดีแล้ว ผู้คนในสังคมย่อมจะเล็งเห็นและเป็นคน
ตัดสิน รวมไปถึงให้การสนับสนุนองค์กรนั้นๆ ท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ พร้อมผลประกอบการที่น่า
พอใจ 
 ปัญหาในแต่ละสังคมนั้นมีมากมาย แต่ละบริษัทอาจไม่สามารถดูแลจัดการได้ดีมากทุกเรื่อง อาจ
เลือกท าอย่างจริงจังในประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองเอง หรือเรื่องที่องค์กรให้ความสนใจห่วงใยเปน็
พิเศษ เช่น บริษัท บางจาก เน้น CSR มากในเรื่องพลังงานทางเลือกท่ีท าให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยลง หรือธนาคารกรุงเทพให้ความส าคัญมากในเรื่องการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน เอไอ
เอสเน้นการสร้างอาชีพช่วยผู้พิการ หรือการใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือช่วยสืบประวัติบุคคลได้
โดยเร็ว  ท าให้สามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
 นิยาม ความหมายของ CSR  
  “การให้นิยาม CSR นั้น หลายๆ  องค์กร  หรือบุคคลได้กล่าวไว้ในหลายๆ ลักษณะ  แล้วแต่ความ
เข้าใจที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งในทางสากลแล้วยังไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจนถึงนิยามของ CSR  ที่เป็น
หนึ่งเดียว จึงขอยกตัวอย่างของการให้นิยาม CSR ดังนี้“CSR คือ แนวคิดที่บริษัทผสานความห่วงใยต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมไว้ในกระบวนการด าเนิน ธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้พ้ืนฐานการ
กระท าด้วยความสมัครใจ”  
 ISOให้ความหมายว่า 
  “CSR คือการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับ
ใกล้ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่) 
และระดับไกล (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรทางอ้อม  เช่น  คูแ่ข่งขันทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป)  ด้วย
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร  ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างเป็นปกติสุข 
 ประเภทของCSR 
 ประเภทของงาน CSR แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย 
 CSR-after-process   เป็นการด าเนินกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่เป็น
กระบวนการหลักของกิจการ (รวมความถึงกิจกรรมที่เกิดจากผลต่อเนื่องของกระบวนการด าเนินการธุรกิจ) 
เช่น การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย  การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ  และการเยียวยาชุมชนที่
ได้รับผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ 
  CSR-in-process   เป็นการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนหลักของกิจการหรือ
เป็นการท าธุรกิจที่หาก าไรอย่างมีความรับผิดชอบ  เช่น  การป้องกัน  หรือก าจัดมลพิษในกระบวนการผลิต
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน  การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อก าหนดใน
ฉลากผลิตภัณฑ์  การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคอย่างถูกต้องครบถ้วน  การชดเชยความเสียหาย
ให้แก่ลูกค้าท่ีเกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน  ซึ่งการด าเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ 
ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่เวลาท างานปกติของกิจการ 
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  CSR-as-process เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรให้กับตนเอง เป็น
หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นด่านหลัก  เช่น  มูลนิธิ /  สมาคมการกุศล  ที่เป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการ 
 
หลักแนวคิดส าคัญเกี่ยวกับ CSR 
 
 คณะท างานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ให้หลักส าคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ซึ่งควรอยู่
บนพื้นฐานของความพอประมาณท่ีธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียน
สังคมด้วย โดยอ้างอิงจากกลต.สามารถแบ่งเเนวปฏิบัติในเรื่อง CSR ได้เป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 
 1. การก ากับดูเเลกิจการที่ดี 
 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม 
 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม 
 7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
 8. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม 
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บทที่ 5  

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร และ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์1      
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตร์   2   
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างมาตรการ แนวทางทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมายเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ประเด็นยุทธศาสตร์   4  
สร้างกลไกที่ดีในการ ส่งเสริมเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกจิการที่ดี  
 

ยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์1      
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและน าประโยชน์สู่สังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์   2   
ส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์สู่ประชาชน  ทั่วทุก
กลุ่มเป้าหมาย    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมโดยส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียภาพในพ้ืนที่สวน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
สร้างกลไกที่ดีในการ ส่งเสริมเผยแพร่การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
จากประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย มาตรการและ แนวทางปฏิบัติ  
1. ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการองค์กรทุกด้านโดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคณุภาพ 
คุณธรรมและจรยิธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

1) มุ่งพัฒนาระบบงานองค์กร 
ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการ
บริหารความเสี่ยง ควบคุม
ภายใน ตรวจสอบภาย และ
การบริหารจัดการ
สารสนเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
2) มีสภาพแวดล้อมการท างาน

ที่เหมาะสมสนับสนุนการให้ 
บริการประชาชนม ี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
โดยค านึงถึงการมสี่วนร่วม
ของประชาชนเป็นหลัก 
 

3) การใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ภายในองค์กรคุ้มค่าและ
เหมาะสม  

1) ค่าคะแนนประเมินด้าน
การบริหารจัดการองค์กร
ที่เพ่ิมขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
2) ระดับความพึงพอใจต่อ

ภาพแวดล้อมการท างาน
ภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
3) จ านวนโครงการหรือ

กิจกรรมทีส่นับสนุนการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 
 
 
 

1) ค่าคะแนน ≥ ระดับ 3 
ในด้านต่างๆ  
ดังต่อไปนี ้
1.1) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
1.2) การบริหารจัดการความ

เสี่ยง 
1.3)  การควบคุมภายใน 
1.4)  การตรวจสอบภายใน 
1.5)  การบริหารจัดการ

สารสนเทศ 
 
 
2) มีระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่

ในระดับ 4 
 
 
 
 
 
 
3) จ านวนโครงการ≥1 โครงการ 

/ ปี 

1) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
มปีระสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ ตลอดจนคณุธรรมและจริยธรรม 

2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง 
ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในอย่างมีระบบ 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดวาง
ระบบสารสนเทศภายในองค์กรตามหลัก ITG 

4) จัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงสภาพ
ล้อมในการท างาน 

 

 

 

5) จัดให้มีกิจกรรมสงเสริมการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย มาตรการและ แนวทางปฏิบัติ  
2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

การเปิดเผยข้อมลู
สารสนเทศและความ
โปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของผู้มสี่วนไดส้่วน
เสีย 

มุ่งขยายโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของภาครัฐอย่างโปร่งใส 
และเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียมสี่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อมลู ข่าวสารของ
องค์กร 

1) ร้อยละความสมบูรณ์
ปริมาณข้อมูลข่าวสาร
ภายในองค์กรตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสาร 

2) จ านวนครั้งในการแสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อองค์กร 
ในด้านต่างๆ  
 

3) จ านวนครั้งในการตอบข้อ
ซักถามและข้อสงสัย 

1) ร้อยละ 100 ของข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องเปดิเผยทั้งหมด 

 
 
2) จ านวนครั้งในการแสดงความ

คิดเห็นเพิม่จากปีก่อนร้อยละ 
10 

 
 
3) ร้อยละ 100 ของ การตอบข้อ

ซักถามและข้อสงสัย 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการข้อมลู
ข่าวสาร ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับ พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร ของทางราชการ 

 
2) จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นและการตอบข้อ

สงสัยของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีส่ามารถเข้าถึงได้อยา่ง
ง่าย 

3. สร้างมาตรการ แนวทาง
ทางในการจัดการและการ
ขจัดการทุจรติประพฤติมิ
ชอบและการหลีกเลี่ยง
กฎหมาย เพื่อแสวงหา
ประโยชนส์่วนตน 

องค์กรมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส  
และปราศจากการทจุริต 
ประพฤติมิชอบ 

จ านวนครั้งของการรายงาน
ด้านการกระท าผดิประพฤติมิ
ชอบ ในด้านต่างๆ  
 
 
 

ไม่มีการกระท าผิดประพฤตมิิชอบ  1) สัมมนา เพื่อทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบข้อบังคับ 
จรรยาบรรณ อสพ. 

2) พัฒนา ระบบรับเรื่องราวร้องทุกขร์้องเรียนภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

3) สัมมนา จดัท าและทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

4. สร้างกลไกท่ีดีในการ 
ส่งเสริมเผยแพร่การ
ด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี

บุคลากรภายในองค์กรตระหนัก
ถึงความส าคัญและมีความรู้
ความเข้าในด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีภายในองค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจต่อนโยบายการ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทั้งหมด 

1)  จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้
และค าแนะน าด้านกิจกรรม CG ขององค์กร 

2) จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่การด าเนนิงานด้าน CG แก่ 
บุคลากรองค์กรตามพื้นที่และสาขาทั่วประเทศ 
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แผนยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย มาตรการและ แนวทางปฏิบัต ิ

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพรรณ
พืชและน าประโยชน์สู่
สังคม  

อนุรักษ์ รวบรวมพรรณไม้หายาก 
พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ขยายพันธุ์ และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   

จ านวนโครงการ ที ่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
รวบรวมพรรณไม้หายาก 
พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ขยายพันธุ์ 
และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม   

จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงคโ์ครงการ 
ไม่น้อยกว่า  10 กิจกรรม 
โครงการ / ปี  

1.1   จัดให้มีกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์ รวบรวม
พรรณไม้หายาก พรรณไม้เศรษฐกจิ ขยายพันธ์ุ 
และน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

 
 

1. ส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์และการ
อนุรักษ์สู่ประชาชน  ทั่ว
ทุกกลุ่มเป้าหมาย   

มุ่งเน้นการให้การศึกษา และปลุก
จิตส านึกให้เห็นความส าคัญของ
พรรณพืชและการอนุรักษ์แก่
ประชาชน 

จ านวนกิจกรรม โครงการ 
ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ทาง
พฤกษศาสตร ์

จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงคโ์ครงการมีไม่
น้อยกว่า  10  กิจกรรม โครงการ 
/ ปี  

3.1 จัดให้กิจกรรมโครงการด้านการศกึษาและ
ถ่ายทอดความรู้และปลุกจิตส านึกให้เห็น
ความส าคญัของพรรณพืชและการอนุรักษ์แก่
ประชาชน 

3.2 จัดท า หรือ ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
พฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์แก่ประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ  

3.3 น าผลจากการศึกษาค้นควา้วิจัย ถ่ายทอดเผยแพร่
ลงสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2. ส่งเสริมกิจกรรมภายใน
พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ 
แก่ผู้ด้อยโอกาสใหไ้ด้มี
โอกาสสมัผสัสุนทรียภาพ
ในพื้นที่สวน 

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม โดย
ให้ความส าคญัต่อกลุม่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จ านวนกจิกรรมที่ส่งเสริม
ด้าน CSR ภายในองค์กร แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงคโ์ครงการมีไม่
น้อยกว่า  2 โครงการ / ปี 

3.1 จัดให้มีกิจกรรมทางพฤกษศาสตร์ และการ
อนุรักษ์  เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาต ิ

4. สร้างกลไกท่ีดีในการ 
ส่งเสริมเผยแพร่การ
ด าเนินงานด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึง
ความส าคญัและมีความรู้ความเข้า
ในด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจต่อ
นโยบายดา้น CSR 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร
ทั้งหมด 

4.1  จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ให้ความรู้
และค าแนะน าด้านกิจกรรม CSR ขององค์กร 

4.2  โครงการเผยแพร่การด าเนินงานด้าน CSR แก่ 
บุคลากรองค์กรตามพื้นที่และสาขาทั่วประเทศ 
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บทที่ 6 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ  
 

ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) 
ล าดับ มาตรการและ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
รวม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
55 56 57 58 59 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
1 ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
ความรู้ความสามารถ 
สมรรถนะ ตลอดจน
คุณธรรมและจรยิธรรม 

สนบ. 2555-2559 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,000,000 4,400,000 ค่าคะแนน 
การประเมิน 
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
 

≥ ระดับ 3.5 

2 พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการความเสีย่ง ควบคุม
ภายใน อย่าง มีระบบ 

สนบ. 
 

2555-2559 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 1,500,000 ค่าคะแนนการ
ประเมินด้านการ
บริหารความเสี่ยง 
ด้านควบคุมภายใน 

≥ ระดับ 3.5 

3 พัฒนากระบวนการบริหาร
ละตรวจสอบภายในอย่าง
มีระบบ 

สตส. 2555-2559 470,000 500,000 550,000 600,000 650,000 2,770,000 ค่าคะแนนการ
ประเมินด้าน
ตรวจสอบภายใน 

≥ ระดับ 3.5 

4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ จัดวาง
ระบบสารสนเทศภายใน
องค์กรตามหลัก ITG 

สนบ. 2555-2559 8,500,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 ค่าคะแนนการ
ประเมินด้านการ
บริหารจดัการ
สารสนเทศ 

≥ ระดับ 3.5 
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ล าดับ มาตรการและ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
รวม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
55 56 57 58 59 

5 จัดให้มีการจัดกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปรั บปรุ ง
สภาพล้อมในการท างาน 

สนบ. 2555-2559 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 ร้อยละความพึง
พอใจในปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

6 จัดให้มีกิจกรรมสงเสริม
การใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

สนบ. 2555-2559 - 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมทีส่นับสนุน
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

≥ 1 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7 พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้ครอบคลุม
สอดคล้องกับ พรบ. ข้อมลู
ข่าวสาร ของทางราชการ 

สนบ 2555-2559 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 4,000,000 ร้อยละความ
สมบูรณ์ปริมาณ
ข้อมูลข่าวสาร
ภายในองค์กรตาม
พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
 

ร้อยละ 100 
ของข้อมูล
ข่าวสารที่ต้อง
เปิดเผย
ทั้งหมด 
 

8 จัดให้มีช่องทางแสดงความ
คิดเห็นและการตอบข้อ
สงสัยของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างง่าย 

สนบ. 2554-2555 - - - - - - จ านวนครั้งในการ
แสดงความคดิเห็นท่ี
มีต่อองค์กร ในด้าน
ต่างๆ 
 
จ านวนครั้งในการ
ตอบข้อซักถามและ
ข้อสงสัย 

เพิ่มจากปีก่อน
ร้อยละ 10 
 
 
 
ร้อยละ 100 
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ล าดับ มาตรการและ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
รวม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมาตรการ แนวทางทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
9 สัมมนา เพื่อทบทวน 

ปรับปรุง กฎระเบียบ
ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 
อสพ. 

สนบ. 2554-2555 - - - - - - จ านวนครั้งของ
กิจกรรม / ปี 

≥ 1  กิจกรรม 

10 พัฒนา ระบบรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ร้องเรียนภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

สนบ. 2554-2555 - - - - - - ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินการ/
จ านวนครั้งของเรื่อง 

ร้อยละ 100 

11 สัมมนา จดัท าและทบทวน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ
และรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ
กรรมการผู้บริหาร และ
พนักงาน 

สนบ. 2554-2555 - - - - - - จ านวนครั้งของ
กิจกรรม / ปี 

≥ 1  กิจกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างกลไกที่ดีในการ ส่งเสริมเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
12 จดัท าสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้ความรู้
และค าแนะน าด้าน
กิจกรรม CG ขององค์กร 

สนบ. 2554-2555 - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนรูปแบบ 
ของสื่อ / ปี 

≥  3 รูปแบบ 
/ ปี 

13 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
การด าเนินงานด้าน CG 
แก่ บุคลากรองค์กรตาม
พื้นที่และสาขาท่ัวประเทศ 

สนบ. 2554-2555 - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้ง / ปี ≥  1 ครั้ง / ปี 
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ยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ล าดับ มาตรการและ 

แนวทางการปฏิบัติ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
รวม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและน าประโยชน์สู่สังคม  
1 จัดให้มีกิจกรรมโครงการ

ด้านการอนุรักษ์ รวบรวม
พรรณไม้หายาก พรรณไม้
เศรษฐกิจ ขยายพนัธุ์ และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

สนว. 
สพป 

2555-2559 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 จ านวนโครงการ ท่ี 
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ 
รวบรวมพรรณไม้หายาก 
พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ
ขยายพันธุ์ และน าไปใช้
ประโยชน์  

ไม่น้อยกว่า  
10 กิจกรรม 
โครงการ / 
ปี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์สู่ประชาชน  ทั่วทุกกลุ่มเป้าหมาย   
2 จัดให้กิจกรรมโครงการด้าน

การศึกษาและถา่ยทอด
ความรู้และปลุกจิตส านึกให้
เห็นความส าคัญของพรรณ
พืชและการอนุรักษ์แก่
ประชาชน 

สนว. 
สพธ. 

2555-2559 2,500,00
0 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000 จ านวนกิจกรรม 
โครงการ ส่งเสรมิ
ถ่ายทอดความรู้ทาง
พฤกษศาสตร ์

ไม่น้อยกว่า  
10  
กิจกรรม 
โครงการ / 
ปี  

3 จัดท า หรือ ผลิตสื่อ
เผยแพรค่วามรู้ทางดา้น
พฤกษศาสตร์และการ
อนุรักษ์แก่ประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ  

สนว. 2554-2555 2,000,00
0 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 10,000,000 จ านวนรูปแบบ 
ของสื่อ / ปี 

≥  2 
รูปแบบ / ปี 

4 น าผลการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ถ่ายทอดเผยแพร่ลงสู่
ผู้สนใจอย่างทั่วถึง 

สนว. 2554-2555 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,500,000 จ านวนกิจกรรม 
โครงการ ที่เกี่ยวข้อง 

≥  2 
กิจกรรม/ ปี 
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ล าดับ มาตรการและ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ งบประมาณ 
รวม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ส่งเสริมกิจกรรมภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ แก่ผู้ด้อยโอกาสใหไ้ด้มีโอกาสสัมผัสสุนทรียภาพในพื้นที่สวน 
5 จัดให้มีกิจกรรมทาง

พฤกษศาสตร์ และการ
อนุรักษ์  เพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่
กลุ่มผูด้้อยโอกาส เพื่อ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาต ิ

สนว. 2554 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 750,000 จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้าน CSR 
ภายในองค์กร แก่

ผู้ด้อยโอกาส 

ไม่น้อยกว่า  2 
โครงการ / ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  สร้างกลไกที่ดีในการ ส่งเสริมเผยแพร่การด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
6 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้
ความรู้และค าแนะน า
ด้านกิจกรรม CSR ของ
องค์กร 
 

สพธ. 2554-2555 - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนรูปแบบ 
ของสื่อ / ปี 

≥  3 รูปแบบ 
/ ปี 

7 โครงการเผยแพร่การ
ด าเนินงานด้าน CSR แก่ 
บุคลากรองค์กรตาม
พื้นที่และสาขาท่ัว
ประเทศ 

สพธ. 2554-2555 - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้ง / ปี ≥  1 ครั้ง / ปี 

 


