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คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)   ทุกคน ต่างตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
เป็นปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและส ่งเสริมการเติบโต
อย่างย่ังยืนขององค์กร 

อ.ส.พ. ให้ความสําคัญกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดเป็นนโยบายและผลักดันให้
ทุกส่วนงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีการดําเนินงานอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ เปิดเผย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ในปี ๒๕๕๖ อ.ส.พ. ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ. และจัดพิมพ์
เป็นเอกสารเผยแพร่ เพ่ือให้กระบวนการดังกล่าวมีความครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือ
นําไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรต่อไป 

 
 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance : CG) 

ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วย
พืช 
อนุรกั

ได้ตระ
สําคัญ
หลักก
แนวท
ประสิ
และมี
ดังต่อ

บริหา
พัฒน
ประก
เพ่ือให

อ
ยงานทางวิชาก
และความหล

กษ์และฟืน้ฟูให
ค

ะหนักถึงความ
ญในการขับเคลื
การและแนวท
ทางในการปฏิบ
สทิธิภาพในกา
มีคุณธรรมในก
อไปน้ี 

๑
๒
๓
๔

โดยมุ่งเน้น
ารจัดการองค์ก
าบุคลากรและ

การ และ สอ
ห้ อ.ส.พ. เป็น

 
 
 

ประกา

เรื่อง นโย

องค์การสวนพ
การที่มีบทบา
ากหลายทางชี
ห้คงอยู่สืบไป 
คณะกรรมการ
มสําคัญของระ
ลื่อนภารกิจอง
ทางปฏิบัติ กา
บัติใน อ.ส.พ.
รดําเนินงาน 

การดําเนินธุรกิ

๑. ด้านบทบา
๒. ด้านการบ
๓. ด้านผู้มีสว่
๔. ด้านบุคลา

 
นการมีส่วนร่ว
กร และสง่เส ิ
ะการเรียนรู้  
อดคล้องกับห
นหน่วยงานทีม่ี

 

าศคณะกรร
องค์กา

ยบายการกํา
--------

ฤกษศาสตร์ 
ทสําคัญในกา
ชีวภาพ  ซึ่

รองค์การสวน
ะบบธรรมาภิบ
งค์กร ให้บรร
ารกํากับดูแลกิ
เพ่ือ ให้เกิดเป
มีการกํากับดู

กิจ มีความโ

าทและความรั
บริหารจัดการอ
วนได้ส่วนเสีย
ากรและการเรี

วมในการแสดง
ริมให้มีการปฏิ
ทั้งน้ี เพ่ือแส
ลักสําคัญ ๗
มีความน่าเช่ือถื

 

 
ข 

รมการองค์ก
ารสวนพฤก
ากับดแูลกิจ
------------------

 
(อ.ส.พ.) เป็น
รสร้างองค์คว

ซึ่งเป็นทรัพยาก

พฤกษศาสตร์
บาล (Corpo
รลุวิสัยทัศน์อง
กิจการที่ดี สาํ
ป็นวัฒนธรรม

ดูแลกิจการแล
โปร่งใส สาม

รับผิดชอบขอ
องค์กร 

รียนรู้ 

งบทบาทและ
ฏิบัติต่อผู้มีสว่
สดงความมุ่งมัน่

ประการในก
ถือในระดับป

คณะ
, 

 
ารสวนพฤก

กษศาสตร ์
การท่ีดีประ
------------- 

นหน่วยงานรฐั
วามรู้ และแ
กรธรรมชาติที

ร์  ในฐานะผู้
orate Gover
งค์การอย่างมี
าหรับกรรมกา
มองค์กร และส
ะการบริหารจั
มารถตรวจสอ

งคณะกรรมก

ความรับผิดช
วนได้ส่วนเสียอ
นต่อการบริหา
การกํากับดูแล
ระเทศสืบไป

กรรมการองค์

กษสาสตร์ 

จาํปี ๒๕๕๖

ฐวิสาหกิจ ทีม่ี
แหล่งเรียนรู้ทา
ที่มีสําคัญของป

ผูนํ้าในการกําก
rnance : C
ประสิทธิภาพ
ร ผู้บริหาร แ
ส่งเสริมให ้อ.ส
จดัการที่ดี มจี
บได้ โดยมีด

าร อ.ส.พ. 

อบของคณะก
อย่างเป็นธรรม
ารกิจการตาม
ลกิจการที่ดี 

ค์การสวนพฤก

๖ 

มีภารกิจหลักใ
างด้านทรัพยา
ประเทศไทย 

กับดูแลองค์ก
CG) ซึ่งถือว่าเ
พ จึงได้กําหนด
และพนักงาน
ส.พ. เป็นหน่ว
จรยิธรรม จรร
ดําเนินงานในด

กรรมการ อ.ส
ม และการสง่
มหลัก  ธรรมา
อันเป็นมาตรฐ

กษศาสตร์ 

นการเป็น
ากรพรรณ
และควร

ร อ.ส.พ. 
เป็นปัจจัย
ดนโยบาย 
เพ่ือเป็น

วยงานที่มี
รยาบรรณ 
ด้านต่างๆ 

ส.พ. การ
งเสริมการ
าภิบาล ๖ 
ฐานสากล 



ค 
 

 
ประกาศเจตนารมณ ์

 
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้มกีาร
จัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กร มี
ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมีศักด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ สร้างความมั่นใจ ศรัทธา  และความไว้วางใจจาก
ประชาชน  ผู้รับบริการ  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดไป 
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้รวบรวมหลักการ 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการไว้ โดยบุคลากรทุกระดับขององค์การจะสามารถนํานโยบายการ
กํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับน้ี เพ่ือใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยจะไม่ละเลยการปฏิบัติ
ตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์การฯเป็นประจํา   ทั้งน้ี  เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ    

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้พิจารณาและได้เห็นชอบแนวทางดังกล่าว
และได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
        

 
 
 
นางสาวกานท์ชญา  เทียนแก้วชญา 

    ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี          
              องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
  มกราคม ๒๕๕๖ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
คํานํา           ก 
ประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี       ข 
ประกาศเจตนารมณ์         ค 
สารบัญ           ง 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลองค์การ                ๑ 

วิสัยทัศน์        ๑ 
  พันธกิจ         ๑ 
  ค่านิยมหลัก        ๑ 
  โครงสร้างองค์การ       ๒ 
ส่วนที่ ๒ หลักการและวัตถุประสงค์       ๓ 
  ความหมายของการกํากับดูแลกิจการที่ดี     ๓ 

หลักการและแนวคิด       ๓ 
หลักสําคัญสําหรับการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดี   ๖ 
อันเป็นมาตรฐานสากล 
หลักธรรมาภิบาล        ๗ 

  วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี   ๘ 
ส่วนที่ ๓  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี          ๙ 
  หมวดที่ ๑ นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ๑๐ 
  หมวดที่ ๒  นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร    ๑๓ 
  หมวดที่ ๓  นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     ๑๖ 
  หมวดที่ ๔  นโยบายด้านบุคลากรและการเรียนรู้            ๑๗ 
ส่วนที่ ๔  การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ๑๙ 
 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวกที่ ๑ คําสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์                            ๒๑ 
          เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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การปฏิบัติราช

กิจการที่ดี 

กิจการที่ดี 
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๔ 
 

   (๕)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  เพ่ือให้การจัดทําและการ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
  ๒.  การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีน้ี  ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย  อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๕  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  กล่าวคือ 
  “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ  
การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน   ทั้งน้ี  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี  ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 
  ๓.  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภาเมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง 
นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ๑)  ข้อ ๘.๑.๖  สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือให้เป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
   ๒)  ข้อ ๘ .๑ .๗  จัดระบบงานให้มีความยึดหยุ่น  คล่องตัว  รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  และส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารและสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการส่งมอบ
บริการสาธารณะ  พร้อมทั้ง  การพัฒนาข้าราชการ  โดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญ
ของภาคราชการในอนาคต 

 ทั้งน้ี ภาครัฐได้กําหนดให้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม 



๕ 
 

๑. สร้างกฏเกณฑ์และกลไกที่ดีในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม 
๒. พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษา ค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง 
๓. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐและธุรกิจให้รวดเร็ว ชัดเจน และเป็นธรรม 
๔. ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของภาครัฐ 
๕. ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วน

ตน ทั้งในภาครัฐและเอกชนสําหรับการดําเนินการในรัฐวิสาหกิจ ที่ผ่านมาได้ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลที่ดีไปแล้วหลายรูปแบบ เช่น กําหนดให้มีจรรยาบรรณของกรรมการในรัฐวิสาหกิจการจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจการแก้ไขพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานในรัฐวิสาหกิจ โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมาจากการคัดสรร และทําสัญญาจ้างด้วย โดย
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งที่ชัดเจน 
 

ประโยชน์ของการมีการกํากับดูแลที่ดี 
การที่รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการกํากับดูแลที่ดี และมีการประเมินผลการกํากับดูแลที่ดีใน 

รัฐวิสาหกิจแลว้ ย่อมทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดในรัฐวิสาหกิจ และเป็นที่แน่นอนว่าจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการ/ ผู้ถือหุ้น องค์กร 
รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ดังต่อไปน้ี 

๑.  สร้างความโปร่งใส และมมีาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นสากล 
๒. เป็นการเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และความมั่นใจแก่สาธารณะชน เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
๓.  สร้างความมั่นใจในการลงทุน และทําใหมู้ลค่ากิจการสงูขึ้น 
๔.  ทําให้เกิดรูปแบบกิจการที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในสภาพตลาดการ 

แข่งขันเสรี  
๕. ทําให้เกิดการสร้างพันธะผูกพัน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้อํานาจภายในขอบเขต รวมถึงการ

สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการต่อผู้มสี่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวมทําให้
เกิดระบบความรับผิดของผู้บริหารต่อกรรมการ และกรรมการต่อเจ้าของกิจการ / ผูถ้ือหุ้น เป็นลําดับช้ันไป  

๖. เป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางเสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้กับองค์กร เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดี
ย่ิงขึ้น  

๗. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นกรรมการ และเสริมสรา้งความโปร่งใสใน 
การบริหารจัดการ  
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การ และ 
ค์การสวน

 



๑๐ 
 

หมวดท่ี ๑  นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
 
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้นบทบาทของ
คณะกรรมการในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของรัฐและประชาชนในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารงาน 
รวมท้ังกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสําคัญขององค์กร และกํากับดูแลฝ่ายบริหารใน
การจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เป็นไปตามหลักการและปฏิบัติตาม
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และหลักสําคัญของการกํากับดูแลองค์กรที่ ดีตาม
มาตรฐานสากล ๗ ประการได้แก่ 

๑. ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
๒. ความสํานึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
๓. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน 

(Equitable Treatment) 
๔. ความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ต้องมีความโปรงใสใน ๒ ลักษณะดังน้ี 

• ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 
•  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส (Transparency of Information Disclosure) คือ  

มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปรงใสแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
๕. การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมมูลค่า

ใดๆ น้ันจะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน (Value Creation) 
๖. การส่งเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีใน การประกอบกิจการ (Ethics) 
๗. การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย โอกาสแก่ประชาชนใหม่  ให้มสี่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัยคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ลําดับ นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๑. คณะกรรมการ เข้าใจในบทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบ และแนวทางการ
กํากับด ูแลที่ดีขององค์การ 
(CG  :  Accountability ความรับผิดชอบ) 
(หลักธรรมาภิบาล :  หลักความรับผิดชอบ) 

๑.๑  มีการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ  หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการองค์การ
และคณะอนุกรรมการต่างๆ  ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจใหชั้ดเจน 

๒. มุ่งเน้นให้คณะกรรมการมีการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ ในการกําหนดให้มีทิศทาง 
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
(CG  : Responsibility ความสํานึกในหน้าท่ี) 
 

๒.๑  จัดให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกําหนด 
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงมีการทบทวนแผนงานอย่าง
น้อยเป็นประจําทุกปี  หรือเมื่ อจํ า เ ป็นเ พ่ือให้
สอดคล้อง กับสถานการณ์  เ ป็นแผนงานที่ มี
มาตรฐาน มีรายละเอียดหรือองค์ประกอบของ
แผนงานที่ครบถ้วน  ตลอดจนคณะกรรมการ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานล่วงหน้า
ก่อนนําไปใช้ 

๓ มุ่งเน้นให้คณะกรรมการองค์การ  มีการ
ทบทวนความเพียงพอของระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่สําคัญ อย่างสมํ่าเสมอ 
 
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 
 

๓.๑  จัดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบ
บริหารจัดการองค์กรที่สําคัญ ได้แก่ ระบบบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ในการประชุมคณะกรรมการฯ 
และมีการบันทึกข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการ
ดําเนินงานดังกล่าว เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนําไปทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข 

๔ มุ่ ง เ น้นให้คณะกรรมการมีการกํากับ 
ควบคุม ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายระยะส้ัน ระยะ
ยาวที่กําหนดไว้ 
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 

๔.๑  จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน ในการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส  
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ผล
การดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในด้าน
ที่ไม่ใช่การเงินและด้านการเงิน 

๕ มีการประเมินผลงานและทบทวนการ
กําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงการกําหนด ตกลง 
หลัก เกณฑ์ในการประเมินผู้ บริหาร
ระดับสูงไว้ล่วงหน้า  
(CG  : Transparency ความโปร่งใส) 
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 
 

๕.๑  จัดทําแนวทางการประเมินผลงาน และการ
กํ าหนดค่ า ตอบแทน ผู้บริ ห า ร ระ ดับสู ง ขอ ง
รัฐวิสาหกิจที่เป็นรูปธรรม  
๕.๒  มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานที่เป็นรูปธรรม 
และให้มีการติดตามประเมินผลผู้บริหารระดับสูง 
ทุก ๖ เดือน และนําผลการประเมินดังกล่าวไป
เช่ือมโยงกับการกําหนดค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ 



๑๒ 
 

๖ มีการประชุมคณะกรรมการองค์การอย่าง
สม่ําเสมอ โดยมีการจัดกลไกการประชุมที่
เหมาะสม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาและให้ขอ้สังเกตใน
การประชุม   
(CG  : Responsibility ความสํานกึในหน้าท่ี) 

๖.๑  มีการกําหนดการประชุมและวาระประชุม
ล่วงหน้า จัดให้มีการประชุมทุกเดือนหรือตามความ
เหมาะสม  
๖.๒   มีการจัดกลไกสําหรับวาระท่ีมีความซับซ้อน 
เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณา และดูแลเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอและระยะเวลาการ
ได้รับเอกสารเพ่ือศึกษามีความเหมาะสม 

๗ ส่งเสริมกระบวนการมีการพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ โดยการประเมิน
ตนเอง และ การเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องที่
เก่ียวกับกิจการ  (CG  : Ethic การส่งเสริม
พัฒนาการการกํากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดี) 
 

๗ .๑   มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ร า ย บุ ค ค ล  
(Self Assessment) และการประเมินรายคณะ 
(Board Evaluation) ของคณะกรรมการ พร้อมนํา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกํากับดูแล
ของ อ.ส.พ. 
๘.๒   จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุน และสร้างความรู้
ความเข้าใจในกิจการให้กับกรรมการใหม่ และ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

หมวดที่ ๒  นโยบายด้านบริหารจัดการองค์กร 

  
  มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิและผลลัพธ์ในการทํางาน  ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และแนวตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal: SEPA) .อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี อย่าง
เต็มขีดความสามารถ โปร่งใสและตรวจสอบได้  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ในระยะยาวอย่างย่ังยืน 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ และความเช่ือถือที่ดีต่อองค์กร โดยมีกํากับดูแลการดําเนินงาน และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสทิธิภาพ และมีมาตรฐาน ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานองค์กร 
๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

- การบริหารความเสี่ยง 
- การควบคุมภายใน 
- การตรวจสอบภายใน 
- การบริหารจัดการสารสนเทศ 

๓. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
๔. การจัดวางระบบ EVM  
๑. เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
๒. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน / รายงานทางการเงิน 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๑. จัดให้มียุทธศาสตร์การดําเนินงานที่เหมาะสม 

ทันสมัย และ ครอบคุลมในด้านต่างๆ ของ
องค์กร และสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติได้ 

๑.๑ มีการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์องค์การ และ
แผนกลยุท ธ์การ ดํา เ นินงานในด้านต่างๆ  ให้
ครอบคลุมการดําเนินงานขององค์กร และมีการ
ทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  

๒. การบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ เช่ือมโยงและ
บูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี ตลอดจนปลูกฝังการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมที่นําไปสู่การ
สร้างสรรค์มูลค่าให้แก่ อ.ส.พ. 
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 

๑.๑. ทบทวน และ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การ
ดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือให้มีองค์กรประกอบการบริหารความ
เสี่ยงที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพครอบคลุมเกณฑ์
การประเมินองค์กร 
๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง ในระดับองค์กร เพ่ือให้มีการ
ทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในระดับ
องค์กร และ ระดับหน่วยงานย่อยอย่างสมํ่าเสมอ 

๓. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน ๓.๓. มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 



๑๔ 
 

๔. การจัดวางระบบ EVM  
 

๔.๔ ส่งเสริมให้มีการจัดวางและพัฒนาระบบ EVM 

ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจอย่างจริงจัง 

๕. ส่ ง เ ส ริ ม มี ร ะบบกา รควบคุ มภ าย ใน เ ป็ น
กระบวนการทํางานองค์การ ที่มีแนวทางการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานสากล  
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 

๒.๑  มีการสร้างบรรยากาศการควบคุม โดยส่งเสริม
ให้บุคลากรภายในองค์กร เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความ
จําเป็นและความสําคัญของการควบคุมภายใน 
๒.๒  มีการประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีกิจกรรม
ควบคุมทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 
๒.๓ จัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้
ฝ่ายบริหารและบุคลากรในองค์กร 
๒.๔  จัดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง
และสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าระบบควบคุม
ภายในที่วางไว้เพียงพอและเหมาะสม 

๖. ระบบตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือสําคัญของ
ฝ่ายบริหารในการช่วยติดตามงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นกลไกท่ี
สําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 

๓.๑ มีการทบทวนและจัดทํากฎบัตรของหน่วย
ตรวจสอบภายในทุกปี 

๓.๒ มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและฝ่าย
บริหาร และช่วยให้คําปรึกษาเก่ียวกับการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลที่ดี แก่
คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร 

๓.๓  ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมหารือเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงกับคณะกรรมการและฝ่าย
บริหาร เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 

๓.๔  คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ให้ความเห็น
ต่อรายงานผลการตรวจสอบท่ีนําเสนอและมี
การติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไข  ตาม
ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 

๓.๕  ฝ่ายตรวจสอบภายในดําเนินการประเมิน
ตน เอ ง  และนํ า เ สนอแผนกล ยุท ธ์ และ
แผนปฏิบัติการในการปรับปรุงหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
คู่มือการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

๗. การจัดการระบบสารสนเทศสามารถตอบสนอง
ความต้องการของรัฐวิสาหกิจ และรองรับการ
ดําเนินงานตาม พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

๔.๑ มีการทบทวน และจัดทําแผนแม่บทด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศเป็นประจําทุกปี 

๔.๒ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ



๑๕ 
 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(CG  : Value Creation การสร้างมูลค่าเพ่ิม) 
 

บริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ 
๔.๓ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ

บริหารความเส่ียง ควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน 

๔.๔  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๔.๕  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอก 

๔.๖  มีแผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน ICT 
๔.๗  มีการประเมินความเพียงพอและความคุ้มค่า

ของระบบสารสนเทศ 
๔.๘  มีแผนงานการบริหารระบบตามหลักเกณฑ์

ของ ISO ๒๗๐๐๑ 
๘. มุ่งเน้นให้ อ.ส.พ. มีการดําเนินงานด้วยความ

โปร่งใส โดยอยู่บนหลักการที่พนักงานทุกระดับ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด ของ อ.ส.พ. 
โดยปราศจากผลประโยชนสว่นตนเข้ามา
เก่ียวข้อง (หลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส) 

๕.๑ กําหนดกลไกในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ อ.ส.พ. 

๙. ให้ความสําคญักับการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานและรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการกํากับดูแลการดําเนินงานเพ่ือให้
ได้รายงานทางการเงินและรายงานทางการ
บริหารที่ถูกต้อง ชัดเจน น่าเช่ือถือ และเป็น
ปัจจุบันให้ผู้เก่ียวข้อง สามารถตรวจสอบได้ และ
ช่วยลดความเส่ียงที่จะทําให้เกิดผลเสียต่อการ
ดําเนินงาน (หลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส) 

๖.๑ คณะกรรมการอ.ส.พ. เป็นผู้รับผิดชอบในการ
เสริมสร้างกลไกลการจัดทํารายงานทางการ
เ งิ น แ ล ะ ร า ย ง า น ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

หมวดท่ี ๓  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 
 คณะกรรมการ อ.ส.พ. มุ่งมั่นบริการ (Service)  ดําเนินงานโดยคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคม
ส่วนรวม มุ่งเน้นการบริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ และบริการเป็นเลิศแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และการให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพอใจ 
 

นโยบายหลัก แนวทางการปฏิบัติ 
๑.   กระ ตุ้น  ส่ ง เส ริม  เ น้น ยํ้า ใ ห้ทุกหน่วยงาน

ดํา เ นินงานโดยคํ า นึ งถึ งห น้ าที่ และความ
รับผิดชอบ เ พ่ือประโยชน์ส่วนรวมใส่ใจต่อ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม 
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ, 
ความมีส่วนร่วม) 

๑.๑  จัดทําแผนการดําเนินงาน CSR  โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน 

๑.๒  สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผล
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

๑.๓  สร้างระบบประเมินการดําเนินงานโดยการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ชุมชน 

๒. มุ่งมั่นในการสร้างจิตสํานึกในการให้บริการและ
ให้บริการด้วยรับผิดชอบ โดยยึดหลักความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(หลักธรรมาภิบาล : คุณธรรม) 

๒.๑  จัดทําแผนฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตสํานึกและการให้บริการ   

๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็น
สารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
อย่างครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง 
เช่ือถือได้ สม่ําเสมอ ทันเวลาและทัดเทียมกัน 
(หลักธรรมาภิบาล : ความโปร่งใส) 

๓.๑. จัดช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศที่มี
สาระสําคัญ โดยจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้
ภายใน อ.ส.พ. และมีการจัดทํา Website เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
พร้อมทั้งมี Web Board เพ่ือให้ประชาชนหรือ
ผู้สนใจได้แสดงความคิดเห็น 

๔. ส่งเสริมให้มีการรับฟังคําถามและความเห็นของ
ผู้เก่ียวข้องทุกประเภทด้วยความเข้าใจและยอมรับ
ต่อการตอบคําถาม  

(หลักธรรมาภิบาล :ความมีส่วนร่วม) 

๔.๑  มีการจัดทําช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เก่ียวข้องทุกประเภท 
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๑๘ 
 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning 
Organization) โดยใช้หลักการของ 
Peter Senge ๕ ประการ ประกอบด้วย 
๑)  System Thinking  
 กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
๒) Personal Mastery  
การสร้างวินัยของบุคคลในหน่วยงาน 
๓) Mental Models  
การปรับเปลี่ยน แนวความคิดของบุคคล 
๔) Share vision  
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
๕) Team Learning  
การเรียนรู้ของกลุ่ม / ฝ่าย / ทีม 
(หลักธรรมาภิบาล : ความมีส่วนร่วม) 

๕.๑จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ โครงการ
จัดการองค์ความรู้ (KM) ภายในและภายนอก โดยมี
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

๖) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(หลักธรรมาภิบาล : ความรับผิดชอบ) 

๖.๑ พัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

๖.๒  จัดกิจกรรมหรือการบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย
และใจที่แข็งแรงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

๖.๓  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

๖.๔  พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมใน
การทํางานและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่  ๔ การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบาย CG 
 
 
แนวทางการส่งเสริมและผลักดัน 

 
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังน้ี 

๑. การจัดการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การอย่างทั่วถึง 

๒. การจัดระบบบริหารธรรมภิบาลให้มีประสทิธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและ
องค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดย
จะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์กรข้อหน่ึงที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการทํางานประจําวันและไม่มีบุคคลใดๆ ทีจ่ะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์คนใดกระทําการใดที่ขดัต่อนโยบายฉบับน้ี 

๓. การจัดการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทกุคนมีการรายงานโดยสุจริต ถึงการปฏิบัติที่
ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือสํานักบริหาร โดยข้อมูลที่ให้น้ันให้
ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งน้ีผูบั้งคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนํา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดีฉบับน้ี 

๔. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปีโดยส่วนบริหารจัดการองค์กร 

๕. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ 

๖. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ฉบับน้ี สามารถติดต่อสอบถามได้ทีสํานักบริหาร (ส่วนบริหารจัดการองค์กร) 
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ภาคผนวก ก. 
คําสั่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






