
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  
     ปีงบประมาณ 2563 



แผนปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ปีงบฯ 2563 

หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
1. ฝ่ายอ านวยการ 
   และสื่อสารองค์กร 

-  จัดท าแบบส ารวจความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ทัศนคติ
และ ค่านิยมสุจริตของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
-  ด าเนินการส ารวจฯ 
-  รวบรวมและประเมินผลฯ 

2. ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฝ่ายยุทธศาสตร์ No Lie Policy 
-  No Lie Policy 
-  สอบทานการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน -  แผนงานการเบิกค่าแท็กซี่อย่างโปร่งใสโดยจริงและประหยัด 
-  แผนงานรู้รับผิดชอบในหนา้ที่ มีวินัย ซื่อตรง ตรงต่อเวลา 

4. ฝ่ายใบยา    กิจกรรมของหน่วยงานตามความเหมาะสม (ฝ่ายใบยารวบรวมข้อมูล
จากส่วนภูมิภาค) 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายยุทธศาสตร์.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายบัญชี.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายใบยา.pdf


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
5. ผู้ช านาญการปรุง  แสดงเจตจ านงการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส    

- ท าบอร์ดติดประกาศให้บริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ ยสท. 
- นโยบายการป้องการการทุจริต 
- ขั้นตอน/กฏเกณฑ์การปฏิบัติงานของสายงานผู้ช านาญการปรุง 
- ช่องทางการร้องเรียน 

6. ผู้ช านาญการใบยา     การตรงต่อเวลา 

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน -  พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านการ
ตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง 
-  การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อต้านการทุจริต รายการเสียงตามสาย (Anti 
Corruption) 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ผู้ชำนาญการปรุง.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ผู้ชำนาญการใบยา.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายตรวจสอบภายใน.pptx


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
8. ฝ่ายบริการกลาง -  แนวทางที่ 1 กิจกรรมตามแผน ศปท.ยสท. และ ITA 

-  แนวทางที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ฯ ให้กับผู้มี      
ส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นต่างๆ 
-  แนวทางที่ 3 กิจกรรมสร้างความตระหนัก ต่อต้านการทุจริต 
-  แนวทางที่ 4 กิจกรรมการด าเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 
-  แนวทางที่ 5 กิจกรรมการประเมินผลด าเนินการ  

9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล     เผยแพร่และประชาสัมพันธ์พนักงานภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  

10. ฝ่ายการแพทย์ การควบคุมการจัดเก็บ การเบิกจ่ายพัสดุเบ็ดเตล็ด และพัสดุเครื่องเขียน   
-  วิเคราะห์ปัญหาจากระบบเดิม 
-  ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา  
-  ก าหนดงานและออกแบบระบบงานเพื่อแก้ปัญหา 
-  ทดสอบระบบงาน 
-  ประเมินและสรุปผลการท างานของระบบ 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายบริการกลาง.xlsx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายการเเพทย์.pptx


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 

11. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา -  ผู้บริหารชี้แจงโครงการ 
-  ประชาสัมพันธ์ถึงตัวแทนหรือบริษัท 
-  จัดเตรียมห้องรับรอง  ตัวแทนบริษัทที่มาติดต่อกรอกแบบสอบถาม 
-  การประเมินผล 

12. ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสด ุ   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

13. ฝ่ายขาย การควบคุมการเบิกจ่ายค่าน้ ามันรถในการเดินทางปฏิบัติงานภาคสนาม 
-  ถ่ายรูปเลขไมล์ ก่อนและหลัง เพื่อเก็บข้อมูลระยะทางในการเดินทาง
เปรียบเทียบกับข้อมูลใน Google Map 
-  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วน าระยะทางทั้งหมดในการเดินทางมา
ค านวณ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าน้ ามัน (จ านวนเงินค่าน้ ามันทั้งหมดใน
การเดินทาง หารด้วยระยะทางทั้งหมดในการเดินทาง) 
-  ใช้ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของการใช้น้ ามันต่อกิโลเมตร คิดเป็น 3 บาท/
กม. เปลี่ยนแปลง ± 1บาท/กม. 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายวิจัยและพัฒนา.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายจัดหาฯ.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายขาย.pdf


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
14. ฝ่ายตลาด   โครงการ ออฟฟิศใสใส ห่างไกลทุจริต  

15. ส านักเทคโนโลยี  
     สารสนเทศ 

    การให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญัติ    
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐  

16. ส านักงบประมาณ -  การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 
-  การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

17. ส านักคุณภาพความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

  น าเสนอเรื่องข้อร้องเรียน/ปัญหาการทุจริตของหนว่ยงานในทีป่ระชุม
ประจ าเดือนของส านักคุณภาพฯ  

18. ส านักป้องกันบุหรี่  
      ผิดกฎหมาย 

  ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร ตามภารกิจของ สปบ. ในการตรวจสอบ
และตรวจนับบุหรี่ของกลางด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

19. ส านักกฎหมาย   จัดท าบทความเกี่ยวกับการทุจริต ความผิด และบทลงโทษ ในรูปแบบ
กรณีศึกษา Case Study 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายตลาด.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/สำนักงบประมาณ.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/สำนักคุณภาพ.xlsx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/สำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย.xlsx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/สำนักกฎหมาย.xlsx


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
20. ฝ่ายวิศวกรรม 
     และพัฒนา 

   ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องแก่พนักงานภายใน        
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา 

21. ฝ่ายวางแผนการผลิต    แผนปฏิบัติการจ้างเหมาก าจัดมอดยาสูบแบบครบวงจรที่ ยสท 
อยุธยา อย่างสุจริตโปร่งใส และมีธรรมมาภบิาล ปี 2563 

22. ฝ่ายการพิมพ์ -  ส านักงานโปร่งใส ไร้ทุจริต 

23. ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบการน าบุหรี่ออกนอกพื้นที่การผลิต 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายวิศวกรรม.xlsx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายวางเเผน.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝ่ายการพิมพ์.pptx
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝรง.3.xlsx


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 

24. ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 
 

ตรวจสอบการน าบุหรี่ออกนอกพื้นที่การผลิต 
-  จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจ าตามจุดตรวจ บริเวณ
ทางเข้าออกนอกเขตการผลิต 
-  มีการควบคุมตามจุดที่เป็นทางเข้า-ออก โดยดูจากความจ าเป็น  
-  ประเมินผลการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ตามจุด โดยใช้จ านวนที่มีการ
ตรวจค้นแล้วพบเจอบุหรี่ 
-  สรุปผลกิจกรรม 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝรง4.xlsx


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
25. ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 -  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานแต่งกายถูกระเบียบ และปฏิบัติงานตรงเวลา 

-  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ และบทลงโทษของการขโมยทรัพย์สิน
ของโรงงานยาสูบแก่พนักงาน และพนักงาน outsource 
-  ให้ค าแนะน าแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการ
สุ่มตรวจพนักงานที่ออกจากพื้นที่การผลิต 
-  สุ่มตรวจการแต่งกาย และการสวมใส่ PPE ของพนักงาน และพนักงาน 
outsource โดยหัวหน้างาน 
-  ประกวดพนักงานดีเด่นในเรื่องการแต่งกาย และพนักงานที่ตรงต่อเวลา 
-  สรุปและประเมินผลของกิจกรรม 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ฝรง.5.pptx


หน่วยงาน กิจกรรมหลัก 
26. ส านักงานโครงการย้าย
โรงงานผลิตยาสูบ สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ 

     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของ 
ยสท. ในรูปแบบข้อความและ Digital Signage ผ่าน Line group ของ
ส่วนงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

27. ส่วนงานโครงการย้าย
โรงงานผลิตยาสูบ ส านักงาน
ใหญ่ คลองเตย 

   การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/สำนักงานโครงการย้าย.pdf
นำเสนอทุกส่วนงาน (ผลการดำเนินงาน)/ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ.pptx

