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3

8 2 2 2 2

4

2 2 2 2 2

16 2 2 2 2 2 2 2 2

5

2 4 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

6

2

2

7

2 2 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4

2

100 3 7 6 8 10 10 12 14 10 12 6 2

-
ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

ส านักกฎหมาย

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม

มีการท างานเปน็ทีม ส่งเสริมธรรมภบิาลและ

วฒันธรรมสุจริต

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที่

สอดคล้องกับปจัจบุนัใหพ้นักงานยึดถือ
ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเปน็องค์กรที่ซ่ือตรง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด 

(Intrgrity and Accountability)

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส านักงบประมาณ

ฝ่ายจดัหาและรักษาพัสดุ

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

กระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริตมีประสิทธภิาพมากขึ้น
ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

รายงานสรปุผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติภาครฐัวิสาหกิจ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 2
ทราบผลการด าเนินงาน ปญัหา อุปสรรค เพื่อ

น าไปเปน็ข้อมูลการด าเนินงานในปงีบประมาณ

ต่อไป

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

8

9

-                                                 รวมค่าใช้จ่าย

-

ยกระดับดัชนีการรบัรู้การทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
20

ยสท. มีการประเมินฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช.

 ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

-

-

แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ

ทราบประเด็นความเส่ียงต่อการทุจริตและ

ออกแบบมาตรการและแผนเพื่อปอ้งกันและ

ลดความเส่ียงต่อการทุจริต

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

-

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารด้วยความสุจรติ

5.1 ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและน านโยบายสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 22

กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)
-

-ทบทวน ปรบัปรงุ และจดัท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติในภาครฐัวิสาหกิจ

ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ
เป้าหมาย: - ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต (100%)

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส
กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563

ค่าใช้จา่ย
กิจกรรมหลัก %

ระยะเวลาด าเนินการ ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขั้นตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจรติ

3.1 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต

2

งบท าการ

บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่ืองทัศนคติและค่านิยมสุจริต
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมฯ

วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2562
ผลการวเิคราะหเ์พื่อจดัท าแผนปฏบิติัการของ 

ยสท.

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต
บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่ืองทัศนคติและค่านิยมสุจริต

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

-
7.1 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 10

2
แผนปฏบิติัการของ ยสท. และแผนปฏบิติัการ

ของแต่ละส่วนงานของปงีบประมาณ 2563

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
2

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 10

4

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2563



เปา้หมายรายเดอืน 3

เปา้หมายสะสม

ผลงานสะสม 3

6 210 10 12 14 10 127 6 8

3 10 16 24

กิจกรรมยอ่ย

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

100

100

10 16 24 34 44 56 70 80 92

56 70 80 92

98

9834 44

กันยายน

4.1 ประกวดบอร์กจิกรรมธรร

มาภบิาลที่แต่ละหน่วยงานได้

ท ากจิกรรมมาตลอดทั้งปี

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการ

ทุจริตจากผู้บริหาร

9 รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏบิัติการต่อต้าน

การทุจริตภาครัฐวิสาหกจิ

 ประจ าปีงบประมาณ 

2563

1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 

2562

7.1 รณรงค์การแจง้เบาะแส

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ทบทวน ปรับปรุง และจดัท าแผนปฏบิัติ

การป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ

5.1 ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบาย

เป็นลายลักษณ์อกัษรในเร่ืองที่เกีย่วข้องกบั

การต่อต้านการทุจริตต่อไปนี้

- การต่อต้านการให้สินบน และ No Gift 

Policy

7.1 รณรงค์การแจง้เบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

5.1 ผู้บริหารระดับสูงร่วม

ก าหนดนโยบายเป็นลาย

ลักษณ์อกัษรในเร่ืองที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้าน

การทุจริตต่อไปนี้

- การปฏบิัติงานตาม

ประมวลจริยธรรม

- การป้องกนั

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- การแจง้เบาะแสการ

ทุจริต (Whistle Brower)

7.1 รณรงค์การแจง้

เบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

3.1 อบรมความรู้เร่ือง

การปลูกฝังวิธีคิด

แยกแยะผลประโยชน์

ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

จติพอเพียง ความอาย 

และไม่ทนต่อการทุจริต

4.2 จดัท าส่ือเผยแพร่

ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริตจาก

ผู้บริหาร

8.1ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2563

4.1 จดัท าคู่มือจริยธรรม

4.2 เผยแพร่ความผิด

และบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริตจาก

ผู้บริหาร

7.1 จดัท าเอกสาร

เผยแพร่เกีย่วกบัการ

ด าเนินนโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริตของ 

ยสท.

7.1 เผยแพร่เอกสาร

เกีย่วกบัการด าเนิน

นโยบายที่เกีย่วข้องกบั

การต่อต้านการทุจริต

ของ ยสท. ให้ฝ่าย

จดัหาและรักษาพัสดุ

และฝ่ายขายเพื่อส่งต่อ

ให้กบัคู่ค้าเพื่อลงนาม

รับทราบเมือ่มีการยืน่

เสนอราคา

8.1ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2563

3.1 อบรมการป้องกนั

การเกดิรายการเกีย่วโยง

4.2 เผยแพร่ความผิด

และบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริตจาก

ผู้บริหาร

5.2 ศึกษาข้อมูลการ

จดัทาแนวปฏบิัติ/คู่มือ

ปฏบิัติภารกจิตามแนว

ทางการกากบัดูแล

กจิการที่ดี

8.1ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2563

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการ

ทุจริตจากผู้บริหาร

5.2 ทบทวน ปรับปรุง 

แนวทางปฏบิัติหลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการดา

เนินงาน ให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

ประเมินความเส่ียงด้านการ

ทุจริตของ ยสท.

8.1ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2563

3.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

4.2 จดัท าส่ือเผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่เกีย่วข้องกบั

การต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร

6.1 update ข้อมูลต่างๆ ที่ต้อง

เปิดเผยหน้าเว็บไซต์ ยสท.

7.1 ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบ

รับเร่ืองร้องเรียนที่ดี Best Practice

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2563

4.1 สร้างผู้น าต้นแบบ Role Model

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่เกีย่วข้องกบั

การต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2563

3.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกีย่วกบัการ

ต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้

ด้านการต่อต้านการทุจริต

4.1 จดัท าบอร์กจิกรรมธรรมาภบิาลที่แต่

ละหน่วยงานได้ท ากจิกรรมมาตลอดทั้งปี

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 เผยแพร่นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2563

มิถุนายน กรกฎาคมเดือน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม พฤษภาคม สิงหาคม

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2563



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2563 

เป้าหมายตามแผน :  - ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100 % 
ผลการด าเนินงาน :  - ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ : ก าหนดให้เพ่ิมเป้าหมายในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
ของ ยสท. ในปี 2564 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมให้กับพนักงาน 

 เดือนตุลาคม 2562  
    แต่งตั้งคณะท างาน : ค าสั่ง ยสท. ที่ 267/2562  แต่งตั้งคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 
(ศปท.) ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 
(กิจกรรมที่ 1) วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2562 
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ( ITA) ประจ าปีงบฯ 2562 พร้อมวิเคราะห์แนวทาง 
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 พร้อมน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานฯ ศปท. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 และน าเสนอเพ่ือทราบ ต่อที่ประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตของ ยสท. (ศปท.) 
 

(กิจกรรมที่ 7.1) รณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ infographic เผยแพร่ให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 เดือนพฤศจิกายน 2562  
 

(กิจกรรมที่ 2) ทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 
 ประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) เพ่ือทบทวน ปรับปรุง พร้อมน าเสนอ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ต่อประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 
1 พร้อมเป็นมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563   
 



 

(กิจกรรมที่ 5.1) ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต 
ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
        - การต่อต้านการให้สินบน และ No Gift Policy  
        - ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
           ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 62  โดยนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร  
           (บันทึก ฝอส.160000/373 ลว.15พ.ย.62) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(กิจกรรมที่ 7.1) รณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบรณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ                                                                                                               
 - ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ infographic เผยแพร่ให้แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต                
 - “งดให้ งดรับ” ของขวัญ  (20 พ.ย. 63)                                                                                           
 - “ธรรมมาภิบาล กับการบริหารยุคใหม่” EP.1 (6 พ.ย. 62) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 เดือนธันวาคม 2562  
 

(กิจกรรมที่ 5.1) ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต 
     ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 
         - นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
         - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
         - มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
          ประกาศโดยนายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร  
 

(กิจกรรมที่ 7.1) รณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบรณรงค์การแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ                                                                                                               
 - ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ infographic เผยแพร่ให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต          - 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  (2 ธ.ค. 2562) 
        - “วันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล” (9 ธ.ค. 2562) 
        - สาระน่ารู้เรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารองค์กรยุคใหม่ Ep.2 (13 ธ.ค. 2562) 
        - มาตรฐาน จริยธรรม 3 ข้อหลักผู้บริหารและพนักงาน ยสท. พึงมี (19 ธ.ค. 2562) 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 เดือนมกราคม 2563  
 

(กิจกรรมที่ 3.1) อบรมความรู้เรื่องการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิต
พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
   - ส่วนงานที่จัดอบรม ขออนุมัติงบประมาณในการจัดอบรม ปีงบประมาณ 2563 
 

(กิจกรรมที่ 4.2) จัดท าสื่อเผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study 
   - การแยกแยะผลประโยชน์ ระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม (10 ม.ค. 2563) 
 - ลักทรัพย์สินนายจ้างมีความผิดทางอาญาและผิดวินัย ถูกไล่ออกจากงานได้ (21 ม.ค. 2563) 
 
 

 

 

 

 

 

(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร 
 - ธรรมมาภิบาล กับการบริหารองค์กรยุคใหม่ EP.3  “ธรรมมาภิบาลกับหลักพุทธธรรม” (10 ม.ค. 2563) 
    - ธรรมมาภิบาล กับการบริหารองค์กรยุคใหม่ EP.4 “ธรรมมาภิบาลกับการรับผิดชอบต่อสังคม” (10 ม.ค. 2563) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(กิจกรรมที่ 8.1) ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2563 
 - ท าความเข้าใจคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ปีงบประมาณ 2563 
 
 



 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
 

(กิจกรรมที่ 3.1) อบรมความรู้เรื่องการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิต
พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
        - โรงอบเด่นชัย ฝ่ายใบยา จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล” วันที่ 13 ก.พ. 63 
 (ฝบย.120901/36 ลว. 8 ม.ค. 63) 
        - ส านักงานยาสูบเพชรบูรณ์  ฝ่ายใบยา จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมในการท างาน สู่ความส าเร็จที่                 
ยั่งยืน” วันที่ 20 ก.พ. 63 (ฝบย.120401/495 ลว. 16 ธ.ค. 62) 
 

(กิจกรรมที่ 4.1) จัดท าคู่มือจริยธรรม 
(กิจกรรมที่ 4.2) เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study 
 - ขอใช้รถไปปฎิบัติหน้าที่ แล้วน าไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการปฎิบัติหน้าที่ (14 ก.พ. 2563) 
 
 
  

 

 

 

 

 

(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร 
         - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.01 นายช านาญ อ่ าสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต 
            https://www.youtube.com/watch?v=EcPjJfLrqlg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(กิจกรรมที่ 7.1) จัดท าเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 
   - เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. ให้ฝ่ายจัดหาและ
รักษาพัสดุและฝ่ายขายเพ่ือส่งต่อให้กับคู่ค้าเพ่ือลงนามรับทราบเมื่อมีการยื่นเสนอราคา 
      - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

(กิจกรรมที่ 8.1) ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2563 
 - ท าความเข้าใจคู่มือ และเตรียมข้อมูลส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ปีงบประมาณ 2563 
 

 เดือนมีนาคม 2563  
(กิจกรรมที่ 3.1) อบรมความรู้เรื่องการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิต
พอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต 
  - ส่วนงานที่จัดอบรม เตรียมการจัดอบรม ปีงบประมาณ 2563 

 

(กิจกรรมที่ 4.2) เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study 
   - การยักยอกทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ผิดวินัยร้ายแรง ! ! (27 มี.ค. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร 
        - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.02 นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร  
          https://www.youtube.com/watch?v=IiRqjpRUGoM&t=21s 
 

 

 

 

 

 

 

 



(กิจกรรมที่ 5.2) ศึกษาข้อมูลการจัดทาแนวปฏิบัติ/คู่มือปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี 
 

(กิจกรรมที่ 8.1) ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2563 
 ประชุมคณะท างานฯ ศปท. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เพ่ือชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ปีงบประมาณ 2563 
 - ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 - ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 - ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 

 เดือนเมษายน 2563  
 

(กิจกรรมที่ 4.1) จัดท าคู่มือจริยธรรม 
(กิจกรรมที่ 4.2) เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study 
      - รู้แล้วอย่าท า กรณีปลอมแปลง แก้ไขใบสั่งยา (27 เม.ย. 2563) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 เผยแพร่นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร 
   - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.03 นายมนตรี กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต   
        https://www.youtube.com/watch?v=S4T3HCijDaI&feature=youtu.be 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(กิจกรรมที่ 5.1) ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต 
 - ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
        - ประกาศนโยบายการต่อต้านการให้สินบน งดรับของขวัญ 
        - ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแส 
        - ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
        - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
          ประกาศ ณ วันที่ 20 เม.ย. 63  โดยนายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
           (บันทึก ฝอส.160000/117 ลว.17เม.ย.62) 
 

(กิจกรรมที่ 6.2) ทบทวนและจัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ยสท. 
 

(กิจกรรมที่ 8.1) ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2563 
       ลงทะเบียนเข้าการประเมินฯ ITA ยสท. 2563 และรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
ของ ยสท. ITA ปีงบประมาณ 2563  
 - ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 - ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 - ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 

 เดือนพฤษภาคม 2563  
 

(กิจกรรมที่ 3.1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กิจกรรมที่ 4.2) จัดท าสื่อเผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study  
        - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานก่อนงานแล้วเสร็จ มีความผิด (15 พ.ค. 2563) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร 
       - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.04 นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ      
          https://www.youtube.com/watch?v=AeybsBQcYSw&feature=emb_title 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กิจกรรมที่ 6.1)  update ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ ยสท. 
 -  https://www.thaitobacco.or.th/th/ 
 

(กิจกรรมที่ 7.1) ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ดี Best Practice 
 

(กิจกรรมที่ 8.1) ด าเนินการประเมินฯ  ITA 2563 
 รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการประเมิน (ฝอส.160000/162  ลว.4มิ.ย.2563) 
      (จ านวน/รายชื่อ/ผู้มีส่วนเสียภายใน/ผู้มีส่วนเสียภายนอก) 
 - ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 - ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 - ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 
 
 



 เดือนมิถุนายน 2563  
 

(กิจกรรมที่ 4.1) สร้างผู้น าต้นแบบ Role Model 
       - คนดี ประจ าส่วนงาน ภายในองค์กร 
 

(กิจกรรมที่ 4.2) เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study  
        - เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ จากการเลื่อน หรือโยกย้ายต าแหน่ง...มีความผิดร้ายแรง !!! (19 มิ.ย. 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร  
       - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.05 นายอัฏฐเดช ดีสวาท รองผู้ว่าการด้านใบยา       
         https://www.youtube.com/watch?v=dTrlSSREVxI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กิจกรรมที่ 8.1) ด าเนินการประเมินฯ ITA ยสท. 2563 
 ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
      - ตอบแบบส ารวจ IIT  จ านวน 274 คน 
 ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 - ตอบแบบส ารวจ EIT จ านวน 165 คน/บริษัท 
 ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
 - ตอบแบบ OIT  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2563 ผ่าน https://www.thaitobacco.or.th/th/ 
 



 เดือนกรกฎาคม  2563  
 

(กิจกรรมที่ 3.1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กิจกรรมที่ 4.1) จัดท าบอร์ดกิจกรรมธรรมาภิบาลที่แต่ละหน่วยงานได้ท ากิจกรรมมาตลอดท้ังปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กิจกรรมที่ 4.2) เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study 
        - เรื่อง รู้แล้ว อย่าท า การยักยอกทรัพย์ราชการ (17 ก.ค. 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร  
    - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.06 นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด    
      https://www.youtube.com/watch?v=wgbkY9AHWSU 
 

 

 

 

 

 

 

(กิจกรรมที่ 8.1) ด าเนินการประเมินฯ ITA ยสท. 2563 
 - การยาสูบแห่งประเทศไทย ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ปีงบประมาณ 2563  
เป็นที่เรียบร้อย 
   - คณะที่ปรึกษาตรวจให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ปีงบประมาณ 2563 
 

 เดือนสิงหาคม  2563  
 

(กิจกรรมที่ 4.1) บอร์ดกิจกรรมธรรมาภิบาลที่แต่ละหน่วยงานได้ท ากิจกรรมมาตลอดทั้งปี 
- ทุกส่วนงานส่งรูปบอร์ดกิจกรรมธรรมาภิบาลที่แต่ละหน่วยงานได้ท ากิจกรรมมาตลอดทั้งปี ให้กับคณะท างานฯ 
 

(กิจกรรมที่ 4.2) เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study  
    - อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ... เพราะเชื่อว่าเอกสารถูกต้อง (31 ส.ค. 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



(กิจกรรมที่ 5.1) เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตจากผู้บริหาร  
  - รายการก้าวไกลไปกับ ยสท. Ep.07 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย   
    https://www.youtube.com/watch?v=dTrlSSREVxI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 เดือนกันยายน  2563  
 

(กิจกรรมที่ 9) รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
     -  สรุปผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ครั้งที่ 3 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ ยสท. ITA ปีงบประมาณ 2563  
(https://itas.nacc.go.th/) ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563 
 

       - คะแนน ITA การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 =  88.77 คะแนน (ระดับ A)   
       - คะแนน ITA (ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ) ปีงบประมาณ 2563 = 85.60 คะแนน 
 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก ได้คะเนน 
IIT 30.00 26.18 
EIT 30.00 25.29 
OIT 40.00 37.30 

รวมทั้งสิ้น 100.00 88.77 
 
 ผลการประเมินฯ ได้คะเเนนจ านวน 88.77 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ของ ส านักงาน ป.ป.ช.  ที่ก าหนด 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 และการยาสูบแห่งประเทศไทย ด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครบ (100%) เป็นไปเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 



 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

 
 
 
 
 
 
 
 


