








ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

2

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

-
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

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.)

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

-

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

-                                                 รวมค่าใช้จ่าย

-
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

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2563



เปา้หมายรายเดอืน 3

เปา้หมายสะสม

ผลงานสะสม 3

สิงหาคม

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 พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

10 16 24 34 44

34 44

กันยายน

3 10 16 24

กิจกรรมยอ่ย

มกราคม

10 107 6 8

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2563



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของสายงานผู้ช านาญการใบยา

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้ช านาญการใบยา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

8

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 การบนัทึกเวลาเข้า-ออกงาน โดยใช้แอพพลิเคชัน่ TOAT FAMILY / การสแกน

ใบหน้า 12 ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

3

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

-

-                                              

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ
-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

-ทุกส่วนงาน ยสท.

-

-

ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

 -

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

บุคลากรมีความตระหนักถึงความซ่ือสัตย ์สุจริต

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน 1
ผลงานสะสม 3 100

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคม

13 13

6 7 8 14

สิงหาคมกรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

ธันวาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9.วเิคราะหผ์ลการด าเนินการ

ตามแผนปฏบิัติการต่อต้านการ

ทุจริตของสายงานผู้ช านาญการ

ใบยา  ปีงบประมาณ 2563

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายนเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

9.ทบทวน ปรับปรุงและจดัท า

แผนปฏบิัติการต่อต้านการ

ทุจริต ของสายงาน

ผู้ช านาญการใบยา 

ปีงบประมาณ 2564

9 16 24 38 49 62 75 86 94 99

514 11

มิถุนายน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

8

11 8

11 13 13 11

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________--

9. การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน โดยใช้

แอพพลิเคชั่น TOAT FAMILY / การ

สแกนใบหน้า :-พนักงานในสายงานฯมี

การใช้แอพพลิเคชั่นฯในการเข้าออกงาน

ทุกคน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

 โดยใช้แอพพลิเคชั่น TOAT 

FAMILY / การสแกนใบหน้า

 :-พนักงานในสายงานฯมีการ

ใช้แอพพลิเคชั่นฯในการเข้า

ออกงานทุกคน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 

โดยใช้แอพพลิเคชั่น TOAT 

FAMILY / การสแกนใบหน้า :-

พนักงานในสายงานฯมีการใช้

แอพพลิเคชั่นฯในการเข้าออก

งานทุกคน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 

โดยใช้แอพพลิเคชั่น TOAT 

FAMILY / การสแกนใบหน้า :-

พนักงานในสายงานฯมีการใช้

แอพพลิเคชั่นฯในการเข้าออก

งานทุกคน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของสายงานผู้ช านาญการปรุง

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

รองผู้ช านาญการปรุง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

 -

-

-

-

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

10
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

ทุกส่วนงาน ยสท.
ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

2

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท. -

-                                              

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นของสาย

งานผู้ช านาญการปรุง ประจ าปี 2564 โดยช่องทาง 

-จัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

-การเวียนเอกสารภายในสายงานฯ

-การเผยแพร่โดยLine Application ของสายงานฯ

12
เพื่อให้บุคลากรในสายงานผู้ช านาญการปรุงมีความรู้ ความ

เข้าใจในนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น 

และน าไปปฏบิัติในภารกจิของสายงานฯ

8 ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

9. ทบทวนปรับปรุงและจดัท า

แผนปฏบิัติการต่อต้านการ

ทุจริต ปี 2564 ของสายงาน

ผู้ช านาญการปรุง

เปา้หมายรายเดอืน 3 8 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3 9 16 24 38 49

กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคมเมษายน

13 13 11

9.ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลใน

ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

- สิทธหิน้าที่ของพลเมือไทยที่จะไม่ทน

ต่อการทุจริต (Infographic)

- กฏหมาย ปปช.ในภารกจิป้องกนัการ

ทุจริต(Infographic)

-กรณีศึกษา : การลงโทษทางวนิัย เร่ือง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวรับ

พัสดุทั้งที่ผู้รับจา้งยังท างานไม่เสร็จ 

(Infographic)

- 4กลุ่มรูปแบบพฤติกรรมต่อต้าน

คอรัปชั่น (Infographic)

-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของภาครัฐ 

(Infographic)

-ปฏทิินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ 

(ITA) xu 2564 (เอกสาร/ข่าวสาร)

-อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการ

ต่อต้านการทุจริต คศ.2003 (เอกสาร/

ข่าวสาร)

-คู่มือประเมิน ITA ปีงบฯ 2564 

(เอกสาร/ข่าวสาร)

9.ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่

ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

- Case Study การยักยอกเงิน

แล้วช าระคืน ต้องรับผิดทาง

วนิัย (Infographic)

-ประชาสัมพันธช์่องทางการ

ติดต่อศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน

- กฏหมาย ประกาศหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบั ยสท. 

ฉบับที่ 4 (Intranet)

- มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส (Intranet)

-คู่มือแนวทางการปฏบิัติงาน 

การจดัการเร่ืองร้องเรียน การ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

(Intranet)

- ส่งรายชื่อตัวแทนสายงาน 

ชนป.เพื่อตอบแบบส ารวจการ

ประเมิน ITA ปี 2564

- รับฟังการประชุมชี้แจงการ

ประเมิน ITA ปี 2564 วนัที่ 24

 ก.พ.64

9. ประชาสัมพันธแ์ละเเผยแพร่

ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

- บทความวชิาการและบทความ

วจิยัเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ของ

ส านักงาน ป.ป.ช. โดย ส านัก

งานวจิยัและบริการวชิาการด้าน

การป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต

-การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐผ่าน

เคร่ืองมือการประเมิน ITA (ส่ือ

online)

-จติพอเพียงต้านทุจริต (ส่ือ

online) 

-ทบทวน ซักซ้อม ความเข้าใจ

การประเมิน ITA ผ่านส่ือ online

-าตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: 

OIT) การยาสูบแหง่ประเทศไทย

 ปีงบประมาณ 2564

-การตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้
6 7 14 11

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ

 กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 

2564

____________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

5

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

8

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

สิงหาคม

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9.ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่

นโยบายต่อต้านการทุจริต 

คอรัปชั่นของยสท

: โดยบันทึกเวยีนในสายงาน

- โยบายการป้องกนัและ

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส

-มาตรการตรวจสอบการใช้

ดุลยพินิจ

-สินบนและการให-้รับของขวญั

: โดย Line Application 

ภายในกลุ่มของสายงานฯ

-Inforgraphic ของ No gift 

policy ทาง Line กลุ่มของ 

ชนป.

9. ประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่

- กจิกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ใน

การต่อต้านการทุจริต เนื่องในวนัต่อต้าน

คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธ.ค.

2563 (ระบบ Intranet)

- คณะกรรมการการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทยร่วมประกาศเจตจ านงสุจริต ต่อต้าน

คอร์รัปชัน ปฏเิสธการคดโกงทุกรูปแบบ 

ในคราวประชุมคณะกรรมการการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย คร้ังที่ 3 ประจ าปี

งบประมาณ 2564  เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม

 2563 (ระบบ Intranet)

- คู่มือแนวทางการปฏบิัติงานการจดัการ

เร่ืองร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย

- สัญญาณความเส่ียงการจดัซ้ือจดัจา้ง 

(Infographic)

- รูปแบบความเส่ียงที่หน่วยงานรัฐควร

จดัท ามาตรการป้องกนัการทุจริต 

(Infographic)

- หลักเกณฑ์กฎระเบียบน่ารู้ ฉบับที่ 1 ,2

 ,3 (ระบบ Intranet)

- การขัดกนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคล 

และประโยชน์ส่วนรวม (Infographic)

14 11
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ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายใบยา

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่าย.ใบยา...หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2

2

100 2 7 8 9 15 14 12 12 10 7 4 0

10

2

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

- ชื่อกจิกรรม และรายละเอยีดของกจิกรรม

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-                                              

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

ทุกส่วนงาน ยสท.

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

8 ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร

-

-

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม

-

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์

9.1 กจิกรรม การมีส่วนร่วมกบัชาวไร่ยาสูบและผู้ที่เกีย่วข้อง   (ข้อ E 14)

9.2 รายงานผลการด าเนินกจิกรรมของ ข้อ 9.1 (ตามข้อ E 15)

9.3 รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของชาวไร่ (ตามข้อ O16)

12   เพื่อสร้างความพึงพอใจ   และสร้างการตระหนักรู้ถึงแนว

ทางการป้องกนัการทุจริต  เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมต่อทุก

ฝ่าย

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

8
5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 2 0

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 2

7 8

15 14

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

- เผยแพร่บทลงโทษกรณีท าการทุจริตให้

พนักงานทราบ

- จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์ติด

โปสเตอร์ต่อต้านการทุจริต  และเผยแพร่

ข้อมูลนโยบายแกผู้่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

-  ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ข้อมูลผ่านทาง Line เพื่อใหพ้นักงาน

ทราบ        - จดัการประชุมประจ าเดือน

เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง

 แจง้คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกบัการ

ต่อต้านทุจริตแกช่าวไร่ยาสูบ  เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นใหแ้กช่าวไร่

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

15 14

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

4

พฤษภาคมเมษายน

12 12

กุมภาพันธ์ มีนาคม สิงหาคม

9

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคม

7 8 9

เดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

 --วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563             

    -จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ์

 ติดโปสเตอร์ต่อต้านการทุจริต

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

_____________________ -

 ทบทวน ปรับปรุง และจดัท า

แผนปฏบิัติการป้องกนัการ

ทุจริตจของฝ่ายใบยา  ปีงบฯ 

2564                         -  
จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์ติด

โปสเตอร์ต่อต้านการทุจริต   

 -  ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์       

                    - จดัการ

ประชุมประจ าเดือนเพื่อสร้าง

ความเข้าใจและทัศนคติที่

ถูกต้อง

2

9 17 26 41 55

10 7

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

_____________

 - ได้ด าเนินการ

ประชาสัมพันธก์ฏหมายที่

เกี่ยวข้อง โดยส่งข้อมูลให้

พนักงาน เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติม 

                           - 
จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์ติด

โปสเตอร์ต่อต้านการทุจริต  

และเผยแพร่ข้อมูลนโยบายแก่

ชาวไร่ยาสูบ                      

  -ป้องกนัและเฝ้าระวงัการ

ทุจริต เพิ่มกระบวนการ

บริหารจดัการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริต โดยส่งข้อมูลทาง 

LINE ,ป้ายประชาสัมพันธ ์ 

และจดัท ากล่องร้องเรียน/

แสดงความคิดเหน็     - ท า

ความเข้าใจการประเมินฯ ITA 

2564 ตามข้อมูลที่ฝ่าย

อ านวยการและส่ือสารองค์กร

เผยแพร่ในกลุ่ม ศปท.          

  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกบัการต่อต้านทุจริตแก่

ชาวไร่ยาสูบ  เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นใหแ้กช่าวไร่

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

 - เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตาม

นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต                         

    -  เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ                 

        -  ประชาสัมพันธ์

บทลงโทษ เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงโทษของการทุจริต

   - จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ์

 ติดโปสเตอร์ต่อต้านการทุจริต 

 และเผยแพร่ข้อมูลนโยบายแก่

ชาวไร่ยาสูบ                      -

 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

 - เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตาม

นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต                               -

  เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

จรรยาบรรณ และขณะนี้อยู่ใน

ขั้นตอนการพิจารณา "บุคคล

ต้นแบบ"                     

   - จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์

ติดโปสเตอร์ต่อต้านการทุจริต  

และเผยแพร่ข้อมูลนโยบายแก่

ชาวไร่ยาสูบ                       

 -  ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Line 

เพื่อใหพ้นักงานทราบ              

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายการแพทย์

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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9.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้รับบริการ ปี 2563

9.3 คัดเลือกประเด็นส าคัญ/วางแผนพฒันา

9.4 ด าเนินการพฒันา

2

2

7

ฝ่ายการแพทย์
ฝ่ายการแพทย ์ได้น าข้อมูลจากผู้รับบริการ มาพัฒนางาน

บริการให้ดียิง่ขึ้น

-                                              

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรม พัฒนาการบรกิาร จากความคิดเห็นหรอืข้อเสนอของผู้รบับรกิาร

9.1 รวบรวมข้อมูล 1

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

-

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8 ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 2 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 2

5 7 9 15 11 13 13 11 8

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

   ฝ่ายการแพทย์ ได้ท าการ

วเิคราะหผ์ลการประเมินปี 

2563 และจดัท าแผนปฏบิัติ

การปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

  - ผู้น าการประชุม จดัใหม้ีการ

ปฏญิาณตนกอ่นการประชุม

  - พนักงานปฏบิัติงานโดย

ยึดถือกฎระเบียบ ข้อบังคับ

_____________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ 

จากความคิดเหน็ของผู้รับบริการ

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

   ฝ่ายการแพทย์ ได้ท าการ

วเิคราะหผ์ลการประเมินปี 

2563 และจดัท าแผนปฏบิัติ

การปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

  ฝ่ายการแพทย์ ได้ท าการ

วเิคราะหผ์ลการประเมินปี 

2563 และจดัท าแผนปฏบิัติ

การปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

  - ผู้น าการประชุม จดัใหม้ี

การปฏญิาณตนกอ่นการประชุม

  - พนักงานปฏบิัติงานโดย

ยึดถือกฎระเบียบ ข้อบังคับ

______________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ 

จากความคิดเหน็ของ

ผู้รับบริการ

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

  เสริมสร้างค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคล

ใหป้ระพฤติปฏบิัติดี ใหค้วามรู้ความ

เข้าใจหวัหน้าหน่วยงาน เพื่อให้

ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

  - ผู้น าการประชุม จดัใหม้ีการปฏญิาณ

ตนกอ่นการประชุม

  - พนักงานปฏบิัติงานโดยยึดถือ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

  เผยแพร่ความรู้ ข้อกฎหมาย และ

ช่องทางการแจง้เบาะแส ใหพ้นักงาน

ทราบทั่วกนั

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

   เผยแพร่ความรู้ ข้อกฎหมาย และ

ช่องทางการแจง้เบาะแส ใหพ้นักงาน

ทราบทั่วกนั

___________________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ จากความ

คิดเหน็ของผู้รับบริการ 

9.1 รวบรวมข้อมูล

     ได้รวบรวมข้อเสนอแนะจาก

ผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

   เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

พนักงานทราบ

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

   ผู้น าประชุมจดัใหม้ีการ

ปฏญิาณตนกอ่นการประชุม

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

   เผยแพร่ช่องทางแจง้เบาะแส

เมื่อพบการทุจริตใหพ้นักงาน

ทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

   ยสท.มีการก าหนดแผนและ

กรอบการประเมิน ITA

____________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ 

จากความคิดเหน็ของ

ผู้รับบริการ

9.2 วเิคราะหข์้อมูลจาก

ผู้รับบริการปี 2563

   ได้ท าการวเิคราะหข์้อมูล

จากผู้รับบริการเสร็จเรียบร้อย

แล้ว

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

   เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้

พนักงานทราบ

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

  เผยแพร่คู่มือจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ รวมทั้งบทลงโทษ

 จาก case study ใหพ้นักงาน

ทราบ

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

   เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหพ้นักงาน

 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

   ใหทุ้กหน่วยงาน ทบทวน 

ปรับปรุงแนวทางการปฏบิัติงาน

 ฯลฯ ใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

   เผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน 

ใหก้บัพนักงานและผู้มีส่วนได้

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ

 จากความคิดเหน็ของ

ผู้รับบริการ

9.4 ด าเนินการพัฒนา

7 14 23 38 49

15 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ จาก

ความคิดเหน็ของผู้รับบริการ

9.4 ด าเนินการพัฒนา

9. กจิกรรมพัฒนาการ

บริการ จากความ

คิดเหน็ของผู้รับบริการ

9.4 ด าเนินการพัฒนา

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมพัฒนาการ

บริการ จากความคิดเหน็

ของผู้รับบริการ

9.4 ด าเนินการพัฒนา

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม

2 5 7 9

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม เมษายน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

   เผยแพร่ข้อมูลความรุ้ทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องใหพ้นักงาน

ทราบ

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

   - เผยแพร่คู่มือจริยธรรม และ

จรรยาบรรณ รวมทั้งบทลงโทษ 

จาก case study ใหพ้นักงาน

ทราบ

   - คัดเลือกและส่งรายชื่อ

พนักงาน บุคคลต้นแบบด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ เมื่อ

วนัที่ 31 ม.ีค.64

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

   เผยแพร่นโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหพ้นักงานและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

  เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ให้

ครอบคลุมที่ช่องทาง

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

   เผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ จาก

ความคิดเหน็ของผู้รับบริการ

9.4 ด าเนินการพัฒนา

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________________

9. กจิกรรมพัฒนาการบริการ จากความ

คิดเหน็ของผู้รับบริการ

9.4 ด าเนินการพัฒนา

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏบิตักิาร: แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายการพมิพ์

วตัถุประสงค์: เพื่อขบัเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายการพมิพ ์หรือผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทจุรติของส่วนงาน ยสท. 
(แผนสรา้งจติส านึกใหพ้นักงานโปรง่ใส ไรท้จุรติ )

12 ฝ่ายการพมิพ์ -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏบิัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแสเมื่อ

พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ
8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.

14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.4.2 การสร้างความตระหนักถงึโทษของการกระท าทุจริต

-

100 รวมค่าใช้จ่าย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

ผู้อ านวยการฝ่ายลงนามนโยบายเป็นลายลักษอ์กัษร

ติดบอร์ดประชาสัมพนัธ/์โปสเตอร์เพื่อกระตุ้นการรับรู้

พนักงานรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญ

ข้อมูลและสถิติเพื่อใช้ประเมินผลการรับรู้ของพนักงาน

รายงานสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงกจิกรรมในปีต่อไป

-                                              

ผลการประเมินที่ได้จากการรับรู้ของพนักงาน

-

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที ่5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวงัการทจุรติ

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ
เผยแพร่สู่การปฏบิัติอยา่งเป็นรูปธรรม

10

-

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.
เพื่อมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยึดถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

เปา้หมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ์: การส่งเสริมธรรมาภบิาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จา่ย
งบท าการ

ผู้รบัผิดชอบ
ในขัน้ตอน

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจยัความส าเรจ็

แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทจุรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวญัก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที ่2 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมสุจรติ

 -

7.1 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)

3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชดิชบูุคคลให้ประพฤติปฏบิัติดี

9.1 ทบทวน ก าหนดนโยบายการใชว้สัดุส านักงานอยา่งประหยดั และรู้คุณค่า

9.2 จัดท าโปสเตอร์ติดประกาศ ให้พนักงานรับทราบ

9.3 ประชาสัมพนัธใ์ห้พนักงานรับทราบนโยบายในการประชมุ MT สัปดาห์ละ 2 คร้ัง
 / ประชาสัมพนัธผ่์าน line กลุ่มพนักงาน สัปดาห์ละ 1 คร้ัง

9.4 จัดเกบ็ขอ้มูลสถติิของพนักงานในการเบิกใชว้สัดุส านักงาน ปฏบิัติตามนโยบายฯ 
วสัดุส านักงานเกา่มาแลกของใหม่ (เกบ็ขอ้มูลเป็นรายไตรมาส)

9.6 รายงานสรุปผลฯ

9.5 ประเมินผลการรับรู้ของพนักงานผ่านระบบ QR Code (2 คร้ัง/ปี)

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1 100

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม

3 6 7

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
ว่น

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

1 วิเคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปงีบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิติัอย่าง

เปน็รูปธรรม ต่อไปนี้

- การปอ้งกันและต่อต้านการ

ทจุริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

______________________

9.1 วิเคราะหผ์ลที่ได้จาก

กิจกรรม และ ทบทวน

แผนปฏบิติัการปอ้งกันการ

ทจุริตของฝ่ายการพมิพ ์ของ

ปงีบประมาณ 2563 และ

กิจกรรมของปงีบประมาณ 

2564 ได้แก่ การสร้างความ

จิตส านึกใหพ้นักงานมีความ

โปร่งใส ไร้ทจุริต พร้อมทั้ง

ก าหนดนโยบายการใช้วัสดุ

ส านักงานอย่างประหยุดและรู้

คุณค่า เสนอผู้อ านวยการฝ่าย

การพมิพเ์พื่อลงนาม

5

พฤษภาคมเมษายน สิงหาคมมิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิติั 

หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบข้อบงัคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์

____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทจุริตของ

ส่วนงาน

9. กิจกรรมต่อต้านการ

ทจุริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบยีบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิติัตามนโยบาย

เกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทจุริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับ

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กิจกรรมต่อต้านการ

ทจุริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิติั หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบ

ข้อบงัคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9.3 ประชาสัมพนัธ์ใหพ้นักงาน

รับทราบนโยบายในการประชุม

 Morning Talk สัปดาหล์ะ 2 

คร้ัง และประชาสัมพนัธ์ผ่าน 

line กลุ่มพนักงาน สัปดาหล์ะ 

1 คร้ัง

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ และจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ

 เชิดชูบคุลากรผู้ปฏบิติังาน

เปน็แบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ก าหนดหลักเกณฑ์การ

คัดเลือกของส่วนงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทกุช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

___________________

9.3 ประชาสัมพนัธ์ให้

พนักงานรับทราบนโยบายใน

การประชุม Morning Talk 

สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง และ

ประชาสัมพนัธ์ผ่าน line กลุ่ม

พนักงาน สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

9.4 จัดเก็บช้อมูลสถิติการเบกิ

ใช้วัสดุส านักงาน และปฏบิติั

ตามนโยบายฯ ที่น าวัสดุ

ส านักงานเก่ามาแลกของใหม่ 

(ไตรมาส 2)

9.5  ประเมินผลการรับรู้ของ

พนักงานผ่านระบบ QR Code

 โดยมีผลการส ารวจ คิดเปน็

ร้อยละ 98.43

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏบิติั

ตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทจุริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างขวัญก าลังใจ เชิดชูบคุลากร

ผู้ปฏบิติังานเปน็แบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบคุลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทจุริต/

ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์

ประเมินความเส่ียงการทจุริต และ

ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทจุริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบยีบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู

บคุลากรผู้ปฏบิติังานเปน็แบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับดูแล

กิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิติั 

หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบข้อบงัคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวิเคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจ้งเบาะแส และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทจุริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทกุช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทจุริต

ของส่วนงาน

กุมภาพันธ์ มีนาคม

14 11 13 13 11 8

3

6 7 8

9 16

1 วิเคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปงีบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกัน

การทจุริตในภาครัฐวิสาหกิจ

ของแต่ละส่วนงาน ปงีบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิติัอย่าง

เปน็รูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิติัเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิติั หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบ

ข้อบงัคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

______________________

9.2 จัดท าโปสเตอร์ติด

ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพนัธ์

 เพื่อกระตุ้นการรับรู้ใหก้ับ

พนักงาน

9.3 ประชาสัมพนัธ์ใหพ้นักงาน

รับทราบนโยบายในการประชุม

 Morning Talk สัปดาหล์ะ 2 

คร้ัง และประชาสัมพนัธ์ผ่าน 

line กลุ่มพนักงาน สัปดาหล์ะ

 1 คร้ัง

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทจุริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่ทกุ

ช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิติั คู่มือปฏบิติังานเปน็

ลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้านการทจุริต

 ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

-คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9.2 จัดท าโปสเตอร์ติดประกาศที่บอร์ด

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ใหก้ับ

พนักงาน

9.3 ประชาสัมพนัธ์ใหพ้นักงานรับทราบ

นโยบายในการประชุม Morning Talk 

สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง และประชาสัมพนัธ์ผ่าน 

line กลุ่มพนักงาน สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง

9.4 จัดเก็บช้อมูลสถิติการเบกิใช้วัสดุ

ส านักงาน และปฏบิติัตามนโยบายฯ ที่น า

วัสดุส านักงานเก่ามาแลกของใหม่ (ไตรมาส

 1)

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

____________________

9.3 ประชาสัมพนัธ์ใหพ้นักงาน

รับทราบนโยบายในการประชุม

 Morning Talk สัปดาหล์ะ 2 

คร้ัง และประชาสัมพนัธ์ผ่าน 

line กลุ่มพนักงาน สัปดาหล์ะ 

1 คร้ัง

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชื่อแผนปฏิบัตกิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายขาย

วัตถุประสงค์: เพือ่ขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

นางศิริมา บุตรน้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทจุริต ทศันคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564

2
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564
1 แผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

ค่าใช้จา่ย
(Output ของกิจกรรม) งบท าการ

1
ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะหเ์พือ่จัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทุจริต

ของส่วนงาน
ทุกส่วนงาน ยสท. -

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ผลลัพธ์ ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขั้นตอน

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

-

แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งองค์ความรู้ดา้นการป้องกันการทุจรติ
บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบยีบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิติัที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.  -3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ
คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหพ้นักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที ่2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ 1. เพือ่ใหบ้คุลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบ่คุลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

-5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)
8

เพือ่มีแนวปฏบิติั กฎ ระเบยีบข้อบงัคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท. -

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2
เพือ่ทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพือ่ปอ้งกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจดัการ มีการเผยแพร่ข้อมูลเพือ่เปน็องค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท. -6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจดัการภายในเพือ่เป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

แนวทางที ่5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจรติ เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสเมื่อ

พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท. -

7.1 เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

-

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

9.1 กฎบัตรบริการ (Service Charter) และมาตรฐานด้านบริการ (Service 

Standard) ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 7 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร หัวข้อ E9

9.2 จดัอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขาย เพือ่การเป็นมืออาชีพขั้นเทพ" ให้กบัพนักงาน

ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด จ านวน 50 คน ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน หัวข้อ E11

9.3 การจดัสัญจรร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ตอบ แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

หัวข้อ E14

9.4 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ตอบ แบบตรวจการเปิดข้อมูล

สาธารณะ (OIT) หัวข้อ O16

  

12

9.1 เพือ่ใช้ในการส่ือสารใหลู้กค้าและพนักงานทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการใหบ้ริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยให้

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล 

9.2 เพือ่พฒันาและเพิม่ความรู้ ความเข้าใจ  เกีย่วกบัการขาย

 สามารถน าไปปฏบิติังานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นในยคุปจัจุบนั

9.3 การประชุมคร้ังนี้ มีผู้แทนร้านขายส่งยาสูบจากทั่ว

ประเทศเข้าร่วมประชุม จ านวน 243 ราย โดยมีวัตถุประสงค์

การจัดงาน ดังนี้

1. ใหร้้านขายส่งยาสูบรับทราบผลการด าเนินงานด้าน

การตลาดและการขาย ประจ าปงีบประมาณ 2563 และทิศ

ทางการด าเนินงานในปงีบประมาณ 2564 

2. พบปะ ท ากจิกรรมร่วมกนั เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเหน็

และแนวทางการท าการค้า ส าหรับเปน็ข้อมูลในการ

ปรับเปล่ียนแผนการตลาดและขายใหท้ันต่อสถานการณ์

3. สร้างความเข้าใจในแผนการด าเนินงานที่ส าคัญในด้าน

การตลาด 

9.4 ผลส ารวจความพงึพอใจ ร้อยละ 95.16

ทุกส่วนงาน ยสท. -

8 ยกระดบัดชันีการรบัรู้การทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564
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9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

9.1 กฎบัตรบริการ (Service Charter) และมาตรฐานด้านบริการ (Service 

Standard) ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 7 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร หัวข้อ E9

9.2 จดัอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขาย เพือ่การเป็นมืออาชีพขั้นเทพ" ให้กบัพนักงาน

ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด จ านวน 50 คน ตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน หัวข้อ E11

9.3 การจดัสัญจรร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ตอบ แบบวัดการ

รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

หัวข้อ E14

9.4 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ตอบ แบบตรวจการเปิดข้อมูล

สาธารณะ (OIT) หัวข้อ O16
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9.1 เพือ่ใช้ในการส่ือสารใหลู้กค้าและพนักงานทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการใหบ้ริการลูกค้าตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยให้

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล 

9.2 เพือ่พฒันาและเพิม่ความรู้ ความเข้าใจ  เกีย่วกบัการขาย

 สามารถน าไปปฏบิติังานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นในยคุปจัจุบนั

9.3 การประชุมคร้ังนี้ มีผู้แทนร้านขายส่งยาสูบจากทั่ว

ประเทศเข้าร่วมประชุม จ านวน 243 ราย โดยมีวัตถุประสงค์

การจัดงาน ดังนี้

1. ใหร้้านขายส่งยาสูบรับทราบผลการด าเนินงานด้าน

การตลาดและการขาย ประจ าปงีบประมาณ 2563 และทิศ

ทางการด าเนินงานในปงีบประมาณ 2564 

2. พบปะ ท ากจิกรรมร่วมกนั เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเหน็

และแนวทางการท าการค้า ส าหรับเปน็ข้อมูลในการ

ปรับเปล่ียนแผนการตลาดและขายใหท้ันต่อสถานการณ์

3. สร้างความเข้าใจในแผนการด าเนินงานที่ส าคัญในด้าน

การตลาด 

9.4 ผลส ารวจความพงึพอใจ ร้อยละ 95.16

ทุกส่วนงาน ยสท. -

100 รวมค่าใช้จา่ย -                                                

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564



กันยายนเดอืน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม สิงหาคมมิถุนายน กรกฎาคม

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

1 วิเคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการให้สินบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

1 วิเคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

    9.1 ฝ่ายขาย ด าเนินการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

กฎบัตรบริการ (Service 

Charter)และมาตรฐานด้าน

บริการ (Service Standard) 

ให้กบัลูกค้า ตามช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line , การ

ประชุมกบัลูกค้าประจ าป,ี 

E-commerce

6. รายงานขอจา้งจดัสัญจร

ร้านขายส่งยาสูบทั่วประเทศ 

ปีงบประมาณ 2564

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน

เป็นลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้าน

การทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย 

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

    9.1 ฝ่ายขาย ด าเนินการเผยแพร่/

ประชาสัมพันธ์ กฎบัตรบริการ (Service 

Charter)และมาตรฐานด้านบริการ 

(Service Standard) ให้กบัลูกค้า ตาม

ช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line , การ

ประชุมกบัลูกค้าประจ าป,ี E-commerce

   9.2 ด าเนินการจดัอบรมหลักสูตร 

"เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขัน้

เทพ" ให้กบัพนักงานฝ่ายขายและฝ่าย

ตลาด จ านวน 50 คน เมือ่วันจนัทร์ที่ 28 

ธันวาคม 2563 และรายงานสรุปการ

ประเมินผลฯ การอบรมหลักสูตรนีม้ีการ

ทดสอบหลังเสร็จส้ินการอบรม ผู้เข้า

อบรมซ่ึงผ่านการอบรมมีคะแนนร้อยละ 

90

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

    9.1 ฝ่ายขาย ด าเนินการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กฎ

บัตรบริการ (Service 

Charter)และมาตรฐานด้าน

บริการ (Service Standard) 

ให้กบัลูกค้า ตามช่องทางต่าง ๆ

 เช่น กลุ่ม Line , การประชุม

กบัลูกค้าประจ าปี, 

E-commerce

    ด าเนินการจดัท า

แบบสอบถามความพึงพอใจใน

การใช้งานระบบ 

E-Commerce ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย (ตอบ OIT ข้อ

 O16)

5.1 ด าเนินการจดับอร์ด

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เร่ือง

กฎหมายน่ารู้ ฉบับที่ 4 

(กฎหมาย ประกาศ หรือ

ระเบียบที่เกีย่วข้องกบัการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย) ให้กบั

พนักงานฝ่ายขาย

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศ

ไทย ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

    9.1 ฝ่ายขาย ด าเนินการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กฎ

บัตรบริการ (Service Charter)

และมาตรฐานด้านบริการ 

(Service Standard) ให้กบั

ลูกค้า ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น 

กลุ่ม Line , การประชุมกบั

ลูกค้าประจ าป,ี E-commerce

    รวบรวมแบบสอบถามความ

พึงพอใจในการใช้งานระบบ 

E-Commerce ของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย เพื่อมาสรุป

รายงานผลส ารวจความพึงพอใจ

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ

ตามนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวัญก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกีย่วข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวิเคราะห์ประเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

    9.1 ฝ่ายขาย ด าเนินการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กฎ

บัตรบริการ (Service 

Charter)และมาตรฐานด้าน

บริการ (Service Standard) 

ให้กบัลูกค้า ตามช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line , การ

ประชุมกบัลูกค้าประจ าป,ี 

E-commerce

    9.3 รายงานสรุปผลความ

พึงพอใจการจดัสัญจรร้านขาย

ส่งยาสูบทั่วประเทศ 

ปีงบประมาณ 2564 เท่ากบั 

ร้อยละ 95.16 

3.1 ส่งพนักงานฝ่ายขาย 

จ านวน 2 คน เข้ารับอบรมเพื่อ

เพิ่มความรู้ ในเร่ือง "กฎหมาย

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ2562 และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง

5.1 ด าเนินการจดับอร์ด

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เร่ือง

สิทธิ-หน้าที่พลเมืองไทยไม่ทน

ต่อการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2560 ให้กบัพนักงานฝ่ายขาย

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายเกีย่วกบัการ

ต่อต้านการทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564



เป้าหมายรายเดอืน 3 1 100

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

    9.1 ฝ่ายขาย ด าเนินการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กฎ

บัตรบริการ (Service 

Charter)และมาตรฐานด้าน

บริการ (Service Standard) 

ให้กบัลูกค้า ตามช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line , การ

ประชุมกบัลูกค้าประจ าป,ี 

E-commerce

    9.3 รายงานสรุปผลความ

พึงพอใจการจดัสัญจรร้านขาย

ส่งยาสูบทั่วประเทศ 

ปีงบประมาณ 2564 เท่ากบั 

ร้อยละ 95.16 

3.1 ส่งพนักงานฝ่ายขาย 

จ านวน 2 คน เข้ารับอบรมเพื่อ

เพิ่มความรู้ ในเร่ือง "กฎหมาย

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตาม

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ

ส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ2562 และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง

5.1 ด าเนินการจดับอร์ด

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เร่ือง

สิทธิ-หน้าที่พลเมืองไทยไม่ทน

ต่อการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2560 ให้กบัพนักงานฝ่ายขาย

13 11 8 56 7 8 14 11 13

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายจัดหาและรักษาพสัดุ

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

นายมหศักด์ิ  บุญหนุน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

 ชื่อกจิกรรม "มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง" 

 รายละเอยีดของกจิกรรม : เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 021-023 และ 043 หรือ จัดท าบอร์ด หรือ

                                 เผยแพร่ข้อมูลทางไลท์กลุ่ม หรือ จัดประชุมภายในฝ่าย หรือ จัดอบรมให้ความรู้ 

12 เพื่อส่งเสริมกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใส

8 ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 14
ยสท. มีการประเมินฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ครบถ้วน ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแสเมือ่พบการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2
เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และ

ออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ
มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

ความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and

 Accountability)
3

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 10

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance) 8
เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมสอดคล้องกบั

สถานการณ์

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ
คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ 1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร

ผลลัพธ์ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติที่

เกีย่วข้องขององค์กร3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

เป้าหมาย:

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ:

2 ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน

(Output ของกิจกรรม)

1
ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของส่วนงาน

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



เปา้หมายรายเดอืน 3

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3
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1. ในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายจัดหาฯ ได้จัดกิจกรรม 

"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง" โดยได้

เผยแพร่ในช่องทางไลท์,จัดท าบอร์ด, เอกสารเผยแพร่ภายใน

ฝ่าย และจัดประชุมภายในฝ่าย ผลส าเร็จของการด าเนินการ

เป็นไป ตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80%

5.1. เผยแพร่ข้อมูล ทางไลท์กลุ่ม เช่น แนวทางการปฏิบัติงาน

การจัดการ เร่ืองร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศไทย

9. มีการจัดต้ังคณะกรรมการฯ ชุดใหม่

 โดยก าหนดหัวข้อกิจกรรม" มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง"  เพื่อความต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) ข้อ 021-023 และ 043 ซ่ึงได้เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของ ยสท. 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 1เรือง

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 (ประกาศราคากลาง 5 เร่ือง/ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา 9 เร่ือง)

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน (สขร.1) 

11เร่ือง

- การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ตามแบบ รร.1 

และแบบ รร.2) 4 เร่ือง

1. ในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายจัดหาฯ ได้จัดกิจกรรม 

"มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง" โดยได้

เผยแพร่ในช่องทางไลท์, จัดท าบอร์ด, เอกสารเผยแพร่ภายใน

ฝ่าย และจัดประชุมภายในฝ่าย ผลส าเร็จของการด าเนินการ

เป็นไปตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80% และในปีงบประมาณ 

2564 ได้มีการเพิ่มช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว

ให้กับพนักงานภายในฝ่ายจัดหาฯ โดยเพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วม

ทางไลท์กลุ่ม "จัดหาคุณธรรม"

2.  คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมทบทวน ปรับปรุงและจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ

ฝ่ายจัดหาฯ ชื่อกิจกรรม "มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง"  โดยจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) ข้อ 021-023 และ 043 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้การด าเนินการ

เป็นไปตามเป้าหมาย

5.1. เผยแพร่ช้อมูล ทางไลท์กลุ่ม ดังนี้

- การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

- การต่อต้านการให้สินบน และ No Gift Policy

- การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

5.2. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ทางไลท์กลุ่ม

- การท าราคากลางและการค านวณราคากลางจัดซ้ือจัดจ้างที่

มิใช่งานก่อสร้าง 

- กฎหมายและมาตรการของ ป .ป.ช. ในการต่อต้านการให้

สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

- หลักเกณฑ์ กฎระเบียบน่ารู้ (ส านักกฎหมาย)

9.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยมี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 021-023 และ 043 ซ่ึง

ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ยสท. 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 10 เรือง

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 (ประกาศราคากลาง 13 เร่ือง/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

10 เร่ือง)

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน (สขร.1)  

18 เร่ือง

- การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ตามแบบ รร.1 และแบบ รร.2)  7 

เร่ือง

4.2.  เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study เร่ือง ปลอมลายมือชื่อบุคคล

อื่น มีความผิดวินัยและอาญา ทางไลท์กลุ่ม 

5.1. เผยแพร่ข้อมูล  

- ผู้ว่าการได้มีการแถลงนโยบายและทิศทางองค์กร ใน

การด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 พร้อมร่วมแสดงพลัง

ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

- มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย

- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม

6.1.  รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตาม

แบบ รร.1 และแบบ รร.2 เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 

ยสท. 

7.1. เผยแพร่ ทางไลท์

--มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

-คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน 

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

9.. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- จัดอบรมการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ

วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เพื่อให้พนักงานสามารถด าเนินการ

ได้อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงความซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ 021-023 และ 043 ซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 

ยสท. 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 2 เรือง

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 (ประกาศราคากลาง 8 เร่ือง/ ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ราคา 13 เร่ือง)

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน (สขร.1) 

9 เร่ือง

- การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ตามแบบ รร.1 และ

แบบ รร.2)  6 เร่ือง

3.1 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ  

7.1 รณรงค์และเผยแพร่ มาตรการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการ

จัดการข้อร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับผู้

มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 เผยแพร่ข้อมูล 

-ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2564

- ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบฯ 2564

9. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- เผยแพร่ข้อมูลในเร่ืองของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ 021-023 และ 043 ซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 

ยสท. 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 6 เรือง

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 (ประกาศราคากลาง 11 เร่ือง/ ประกาศผู้ชนะการ

เสนอราคา 9 เร่ือง)

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน (สขร.1) 13 เร่ือง

- การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ตามแบบ รร.1 และ

แบบ รร.2) 6 เร่ือง

3.1 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

(มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง)

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา Case 

Study เร่ือง ยักยอกเงินแล้วช าระคืน ต้องรับผิดทาง

วินัย

5.1 เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ (นโยบายการป้องกันการเกิดรายการ

เกี่ยวโยง และนโยบายแข่งขันทางการตลาดที่เป็น

ธรรม)

5.2 เผยแพร่ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่ มาตรการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการ

จัดการข้อร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 เผยแพร่ข้อมูล

ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2564

- อันดับความโปร่งใส่ปี 2563

- 6 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการประเมิน ITA

9.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัด

จ้าง 

-- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ 021-023 และ 043 ซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของ ยสท. 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 10 เรือง

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 (ประกาศร่าง TOR 2 เร่ือง / ประกาศเชิญชวน 1 

เร่ือง / ประกาศราคากลาง 9 เร่ือง/ ประกาศผู้ชนะ

การเสนอราคา 12 เร่ือง)

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน (สขร.1) 17 

เร่ือง

- การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ตามแบบ รร.1 และ

แบบ รร.2) 7 เร่ือง

3.1 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

(การรับทรัพย์สิน ต่างกันกับ การรับสินบนอย่างไร)

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ และจัด

กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ (นโยบายการป้องกันการเกิด

รายการเกี่ยวโยง)

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่ทุกช่องทางการ

ส่ือสาร (รายงานการจัดซ้ือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 

และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง

 ตามแบบ รร.1 และแบบ รร.2 เพื่อเผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ของ ยสท. )

7.1 รณรงค์และเผยแพร่ มาตรการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการ

จัดการข้อร้องเรียน การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับ

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 เผยแพร่ข้อมูล ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 

2564 (เราจะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้อย่างไร? ผ่านผล

การประเมิน ITA)

9. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- จัดท าบอร์ดเผยแพร่ข้อมูล "มาตรการส่งเสริมความ

โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง"

-- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ข้อ 021-023 และ 043 ซ่ึงได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

 ยสท. 

- แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 1 เรือง

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 (ประกาศเชิญชวน 4 เร่ือง / ประกาศราคากลาง 12 

เร่ือง/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา        23 เร่ือง)

- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง รายเดือน (สขร.1)   10 

เร่ือง

- การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ตามแบบ รร.1 และ

แบบ รร.2) 9  เร่ือง

เดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564







ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายตลาด

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่าย..................หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

- โครงการ ออฟฟศิใสใส ห่างไกลทุจริต 12
บุคลากรมีการรับรู้และความตระหนักในการใช้วัสดุอปุกรณ์

ส านักงานอยา่งคุ้มค่า จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

-                                              

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

อยูใ่นระหว่างการพิจารณา
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน 1
ผลงานสะสม 3 100

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคม

13 13 11 8

เดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

99

514 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

9 16 24 38 49 62 75 86 94

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9. รายงานผลการด าเนินงาน

รายเดือนของกจิกรรมต่อต้าน

ทุจริตโครงการ "ออฟฟิศใสใส 

หา่งไกลทุจริต" ใหภ้ายใน

หน่วยงานทราบ

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

9.รายงานผลการด าเนินงาน

รายเดือนของกจิกรรมต่อต้าน

ทุจริตโครงการ "ออฟฟิศใสใส 

หา่งไกลทุจริต" ใหภ้ายใน

หน่วยงานทราบ

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน ฝ่ายตลาดได้จดัท า

แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกบั

โครงการฯ ผลการส ารวจทั้งฝ่าย

รับทราบคิดเป็นร้อยละ 100

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

6 7 8 14 11 13 13 11 8
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ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-                                              

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท.                                             

 - ชื่อกจิกรรม HR ไร้โกง ตรงต่อเวลา                                                        

        - รณรงค์ให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตนตรงต่อเวลาและ

ประชาสัมพนัธ์           ให้ความรู้กบัพนักงานในเร่ืองเกีย่วกบัการทุจริต

12 ผลลัพธ์ของกจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8
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กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3

6 7 8 14 11 13 13 11 8

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9. ประชุมเพื่อวเิคราะหผ์ล

ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ต่อต้านการทุจริตของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลปี 2563 คร้ังที่

 1

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

9. ประชุมวเิคราะหผ์ล

ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ

ต่อต้านการทุจริตปี 2563 คร้ัง

ที่ 2 และทบทวน ปรับปรุง 

และจดัท าแผนปฏบิัติการ

ต่อต้านการทุจริตของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้ง

นโยบายป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่น ของ ยสท. ปี 64

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

จดัท าแผนปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต

ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และแจง้

พนักงานรับทราบแผน พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธน์โยบายป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ 

ยสท.

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. ประชาสัมพันธน์โยบาย

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ของ ยสท. 

ในกลุ่มไลน์ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล และเตือนย้ าพนักงานใน

เร่ืองการสแกนเข้า-ออกงาน

ทุกคร้ัง ในคราวที่มีการ

ถ่ายทอดนโยบายของฝ่ายใน

ทุกเดือน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. ประชาสัมพันธน์โยบาย

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ของ ยสท. ใน

กลุ่มไลน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และเตือนย้ าพนักงานในเร่ือง

การสแกนเข้า-ออกงานทุกคร้ัง 

ในคราวที่มีการถ่ายทอด

นโยบายของฝ่ายในทุกเดือน 

รวมถึงใหห้วัหน้ากองแต่ละกอง

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. ประชาสัมพันธน์โยบาย

ป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ของ ยสท. ใน

กลุ่มไลน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และเตือนย้ าพนักงานในเร่ืองการ

สแกนเข้า-ออกงานทุกคร้ัง ใน

คราวที่มีการถ่ายทอดนโยบาย

ของฝ่ายในทุกเดือน 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

9 16 24 38 49

14 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายบริการกลาง

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายบริการกลาง 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 2 7 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1
1. แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ

2. แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน
ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และเผยแพร่สู่

การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-                                              

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริการกลาง

- การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของฝ่ายบริการกลาง ตามตัวชี้วัด

 OIT (ข้อ o31)
12

เพื่อป้องกนั และหาแนวทางในการแกไ้ขไม่ให้เกดิการทุจริต

จากการด าเนินงาน
ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 2 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 2

7 7 8 14 11 13 13 11 8

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

9. ได้มีการรายงานข้อ

ร้องเรียนการทุจริต ฯ ต้ังแต่

เดือน ตุลาคม - พฤศจกิายน 

2563 ในการประชุมภายใน

ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2563

  ซ่ึงไม่มีการร้องเรียนในเร่ือง

ดังกล่าว

 

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

9. ได้มีการรายงานข้อร้องเรียนการทุจริต

 ฯ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม - ธนัวาคม 2563 

ในการประชุมภายในประจ าเดือนธนัวาคม

 2563  ซ่ึงไม่มีการร้องเรียนในเร่ือง

ดังกล่าว

 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

9. ได้มีการรายงานข้อ

ร้องเรียนการทุจริต ฯ ในการ

ประชุมภายในประจ าเดือน

มกราคม 2564  ซ่ึงไม่มีการ

ร้องเรียนในเร่ืองดังกล่าว

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

9. ได้มีการรายงานข้อร้องเรียน

การทุจริต ฯ ในการประชุม

ภายในประจ าเดือนกมุภาพันธ ์

2564  ซ่ึงไม่มีการร้องเรียนใน

เร่ืองดังกล่าว

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

9. ได้มีการรายงานข้อร้องเรียน

การทุจริต ฯ ในการประชุม

ภายในประจ าเดือนมีนาคม 

2564  ซ่ึงไม่มีการร้องเรียนใน

เร่ืองดังกล่าว

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา

 Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

9 16 24 38 49

14 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ

 หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ

 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

2 7 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายบัญชีและการเงิน

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

รองผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน(สุเมธ  ผลมาก) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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7

2 2 2 2 2 2 2 2
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100 3 6 7 8 14 14 13 13 11 7 4 0

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของฝ่ายบญัชีและการเงิน 

9.1 จัดท าแนวปฏิบัติการขอรับเงินของบุคคลภายนอก                                    

 9.2 การตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้านให้พนักงานครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 
12

9.1เพื่อเป็นแนวปฏบิัติในการขอรับเงิน เอกสารต่างๆที่ต้อง

น ามาเมือ่บริษัทมาติดต่อขอรับเช็ค หรือเมือ่บริษัทได้รับเงินเข้า

บัญชีแล้วน าส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินส่งฝ่ายบัญชี

ฯ   9.2เบิกจา่ยค่าเช่าบ้านให้พนักงานถูกต้องตามระเบียบ

ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแสเมือ่

พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

-                                              

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของ

ส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

14 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

9 16 24 38 49

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9.1 อยู่ระหวา่งจดัท าแนวทาง

ปฎบิัติการขอรับเงิน   

9.2 การเบิกค่าเช่าบ้านเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ระเบียบและภายในระยะเวลา

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏบิัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

______________________

9.1 อยู่ระหวา่งจดัท าแนวทาง

ปฎบิัติการขอรับเงิน   

9.2 การเบิกค่าเช่าบ้าน

เอกสารถูกต้องครบถ้วนตรง

ตามระเบียบและภายใน

ระยะเวลา

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้าน

การทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9.1 อยู่ระหวา่งจดัท าแนวทางปฎบิัติการ

ขอรับเงิน   

9.2 การเบิกค่าเช่าบ้านเอกสารถูกต้อง

ครบถ้วนตรงตามระเบียบและภายใน

ระยะเวลา 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9.1 อยู่ระหวา่งจดัท าแนวทาง

ปฎบิัติการขอรับเงิน   

9.2 การเบิกค่าเช่าบ้าน

เอกสารถูกต้องครบถ้วนตรง

ตามระเบียบและภายใน

ระยะเวลา

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9.1 อยู่ระหวา่งจดัท าแนวทาง

ปฎบิัติ   

9.2 การเบิกค่าเช่าบ้านเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม

ระเบียบและภายในระยะเวลา 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือ

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย

 แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงานด าเนินการ

ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกบั

การต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ หลักเกณฑ์

 กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

การด าเนินงานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA

 2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

6 7 8 14 11 13 13 11 8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายผลิตด้านใบยา

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตด้านใบยา หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

ทุกส่วนงาน ยสท.4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 12 ฝ่ายผลิตด้านใบยา

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

ทุกส่วนงาน ยสท.

8

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

-
เพื่อก าหนดกจิกรรมของปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสาร

เพื่อให้พนักงานใช้ช่องทางต่างๆในการร้องเรียนการทุจริต

เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการขโมยบุหร่ี

เพื่อป้องกนัการเกดิการทุจริตของหน่วยงาน

-                                              

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ:

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

งบท าการ
ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

กิจกรรมหลัก %

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.
เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

10

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย

ทุกส่วนงาน ยสท.

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

-

-

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี

-

9.1 ทบทวนแผนปีงบประมาณ 2563 เพื่อก าหนดกจิกรรมของปีงบประมาณ 2564

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต

 -

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง

ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

9.5 ติดตามและประเมินผลกจิกรรมการป้องกนัการทุจริต

9.2 ประชาสัมพนัธ์ให้กบัพนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย ระเบียบ และโทษของการทุจริต

9.3 รับข้อร้องเรียนของพนักงานในช่องทางต่างๆ ในเร่ืองการทุจริตต่อองค์กร

9.4 ก าหนดมาตรการ การป้องกนัการทุจริตต่อองค์กร เช่น การขโมยบุหร่ี

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



เปา้หมายรายเดอืน 3

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม

14 11 13 13 5

พฤษภาคมเมษายน สิงหาคมมิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือ

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

___________________

9.2 จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธ์

ใหก้บัพนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย 

ระเบียบ และโทษของการทุจริต 

พร้อมยกตัวอย่างการกระท าความผิด

9.4 เพิ่มมาตรการการตรวจค้นการ

ซุกซ่อนบุหร่ีของพนักงานเมื่อออก

จากพื้นที่การผลิตใหเ้ข้มงวดยิ่งขึ้น

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

 และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิด

ชูบุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วนงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่ทุก

ช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้

มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2564

____________________

9.2 จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธใ์หก้บั

พนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย ระเบียบ และ

โทษของการทุจริต พร้อมยกตัวอย่างการ

กระท าความผิด

9.3 รับข้อร้องเรียนของพนักงานในเร่ืองการ

ทุจริตต่อองค์กร ผ่านทาง QR Code และตู้

รับข้อร้องเรียน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

กุมภาพันธ์ มีนาคม

14 11

38 49

11 88

9 16 24

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

9.1 วเิคราะหผ์ลที่ได้จาก

กจิกรรม และทบทวน

แผนปฏบิัติการป้องกนัการ

ทุจริตของฝ่ายผลิตด้านใบยา 

ของปีงบประมาณ 2563 และ

ก าหนดกจิกรรมของ

ปีงบประมาณ 2564

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9.2 จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธใ์หก้บั

พนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย ระเบียบ และ

โทษของการทุจริต พร้อมยกตัวอย่างการ

กระท าความผิด

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครอง

ผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการ

ข้อร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2564

____________________

9.2 จดัท าบอร์ดประชาสัมพันธใ์หก้บั

พนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย ระเบียบ และ

โทษของการทุจริต พร้อมยกตัวอย่างการ

กระท าความผิด

9.3 เพิ่มช่องทางรับข้อร้องเรียนของ

พนักงานในเร่ืองการทุจริตต่อองค์กร เช่น 

QR Code และตู้รับข้อร้องเรียน

3 6 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน

3

6 7

7

ธันวาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9.1 วเิคราะหผ์ลที่ได้จาก

กจิกรรม และ ทบทวน

แผนปฏบิัติการป้องกนัการ

ทุจริตของฝ่ายผลิตด้านใบยา 

ของปีงบประมาณ 2563

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏบิตักิาร: แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป

วตัถุประสงค์: เพื่อขบัเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป (นายวทิยา วจิิตรโชติ)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทจุรติของส่วนงาน ยสท. 12

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏบิัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8 ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ
8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.

14

9.1 ทบทวนแผนปีงบประมาณ 2563 เพื่อก าหนดกจิกรรมของปีงบประมาณ 2564

100 รวมค่าใช้จ่าย

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.4.2 การสร้างความตระหนักถงึโทษของการกระท าทุจริต

-

-

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที ่5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวงัการทจุรติ

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ
เผยแพร่สู่การปฏบิัติอยา่งเป็นรูปธรรม

10

-

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อก าหนดกจิกรรมของปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้พนักงานรับทราบข่าวสาร

เพื่อให้พนักงานใช้ช่องทางต่างๆในการร้องเรียนการทุจริต

เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการขโมยบุหร่ี

เพื่อป้องกนัการเกดิการทุจริตของหน่วยงาน

-

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป -

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป -

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.
เพื่อมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยึดถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแสเมื่อ

พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปา้หมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ์: การส่งเสริมธรรมาภบิาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จา่ย
งบท าการ

ผู้รบัผิดชอบ
ในขัน้ตอน

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจยัความส าเรจ็

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวญัก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที ่2 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมสุจรติ

ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 
2564

1

 -

ส่วนงานวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563

ผลการวเิคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)

3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชดิชบูุคคลให้ประพฤติปฏบิัติดี

แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทจุรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

-

-

-

9.5 ติดตามและประเมินผลกจิกรรมการป้องกนัการทุจริต

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป -

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป -

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป -

9.2 ประชาสัมพนัธใ์ห้กบัพนักงานได้รับรู้ถงึนโยบาย ระเบียบ และโทษของการทุจริต

9.3 รับขอ้ร้องเรียนของพนักงานในชอ่งทางต่างๆ ในเร่ืองการทุจริตต่อองค์กร

9.4 ก าหนดมาตรการ การป้องกนัการทุจริตต่อองค์กร เชน่การขโมยบุหร่ี

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
ว่น

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

1 วิเคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปงีบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิติัอย่าง

เปน็รูปธรรม ต่อไปนี้

- การปอ้งกันและต่อต้านการ

ทจุริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

______________________

9.1 ทบทวนแผนปงีบประมาณ

 2563 เพื่อก าหนดกิจกรรม

ของปงีบประมาณ 2564

11 5

พฤษภาคมเมษายน สิงหาคม

13 13 11 8

14 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิติั 

หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบข้อบงัคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์

____________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบยีบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิติัตามนโยบาย

เกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทจุริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับ

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิติั หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบ

ข้อบงัคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9.2 ประชาสัมพนัธ์ใหก้ับ

พนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย 

ระเบยีบ และโทษของการทจุริต

 ผ่านทาง Line กลุ่มของฝ่าย

ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์

9.4 ก าหนดมาตรการ การ

ปอ้งกันการทจุริตต่อองค์กร 

โดยมีการส่ังการใหเ้จ้าหน้าที่

เข้มงวดในการตรวจสอบบคุคล

ที่เข้าออกในพื้นที่การผลิต เพื่อ

ลดความเส่ียงในการขโมยบหุร่ี

ออกนอกพื้นที่

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทจุริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรม

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู

บคุลากรผู้ปฏบิติังานเปน็

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทกุช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9.2 ประชาสัมพนัธ์ใหก้ับ

พนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย 

ระเบยีบ และโทษของการทจุริต 

ผ่านทาง Line กลุ่มของฝ่าย

ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์

9.4 ก าหนดมาตรการ การ

ปอ้งกันการทจุริตต่อองค์กร โดย

มีการส่ังการใหเ้จ้าหน้าที่เข้มงวด

ในการตรวจสอบบคุคลที่เข้าออก

ในพื้นที่การผลิต เพื่อลดความ

เส่ียงในการขโมยบหุร่ีออกนอก

พื้นที่

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏบิติั

ตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทจุริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างขวัญก าลังใจ เชิดชูบคุลากร

ผู้ปฏบิติังานเปน็แบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบคุลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทจุริต/

ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์

ประเมินความเส่ียงการทจุริต และ

ผลประโยชน์ทบัซ้อนของ ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบยีบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู

บคุลากรผู้ปฏบิติังานเปน็แบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับดูแล

กิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิติั 

หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบข้อบงัคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวิเคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจ้งเบาะแส และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทกุช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

กุมภาพันธ์ มีนาคม

38 49

14

3

6 7 8

9 16 24

1 วิเคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปงีบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกัน

การทจุริตในภาครัฐวิสาหกิจ

ของแต่ละส่วนงาน ปงีบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิติัอย่าง

เปน็รูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิติัเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิติั หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบ

ข้อบงัคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

______________________

9.1 ทบทวนแผนปงีบประมาณ

 2563 เพื่อก าหนดกิจกรรม

ของปงีบประมาณ 2564 และ

จัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกัน

การทจุริตของฝ่ายผลิตภณัฑ์

ส าเร็จรูป

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทจุริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่ทกุ

ช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิติั คู่มือปฏบิติังาน

เปน็ลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้านการ

ทจุริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

-คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9.2 ประชาสัมพนัธ์ใหก้ับพนักงานได้รับรู้

ถึงนโยบาย ระเบยีบ และโทษของการ

ทจุริต ผ่านทาง Line กลุ่มของฝ่าย

ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้ับผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9.2 ประชาสัมพนัธ์ใหก้ับ

พนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย 

ระเบยีบ และโทษของการ

ทจุริต ผ่านทาง Line กลุ่มของ

ฝ่ายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป และ

บอร์ดประชาสัมพนัธ์      9.3 

รับข้อร้องเรียนของพนักงาน

ผ่านช่องทางสแกน QR Code

 ที่จัดท าขึน้

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบัตกิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร No Lie Policy

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของหน่วยงาน ยสท. 

9.1 No Lie Policy

 9.2 ดแูลตดิตามการทบทวน ปรบัปรงุ คู่มือ แนวทางขัน้ตอนการตดิตอ่งาน

ของบุคคลภายนอกกับ ยสท.

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้

มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

8

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
10

8

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.

14

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

-

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

 1. รวบรวมข้อมูล คู่มือ/แนวทาง/ขัน้ตอนการติดตามงานที่เผยแพร่ใน Website 

ยสท. พร้อมสรุปผล

คณะท างานฯ (ศปท.)

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจดัการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี

แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการป้องกันการทุจรติ

-

12

1. เพื่อใหบ้คุลากรตระหนักถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบ่คุลากร

ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ปีงบประมาณ 2564

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

1
1. แผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทจุริตในภาครัฐวิสาหกจิ

2. แผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทจุริตของแต่ละส่วนงาน

เปา้หมาย: - ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทจุริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกนัการทจุริต ทศันคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกว่า 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รบัผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน
ผลลัพธ์

(Output ของกิจกรรม)
กิจกรรมหลัก %

ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปัจจัยความส าเรจ็

-

-

 3. แจง้เวียนทุกหน่วยงานให้ทบทวนปรับปรุง คู่มือ/แนวทางขัน้ตอนการติดต่อ

งานที่วางบน Website ให้เป็นปัจจบุัน

 4. จดัท าสรุปรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

9

2

บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบยีบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิติัที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ส านักกฎหมาย  ส านักงบประมาณ

กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)

-

เพื่อมีแนวปฏบิติั กฎ ระเบยีบข้อบงัคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

แนวทางที ่2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต
เพื่อใหเ้กดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท า

ทจุริต

คณะท างานฯ (ศปท.)

ส านักกฎหมาย

1

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะหเ์พื่อจดัท าแผนปฏบิติัการปอ้งกนัการ

ทจุริต

ส านักกฎหมาย

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทจุริตและผลประโยชน์

ทบัซ้อน และออกมาตรการเพื่อปอ้งกนัและลดความเส่ียง

แนวทางที ่5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

 2. หารือผู้บริหารระดับสูงในการก าหนดรูปแบบ/แนวทางจดัวางข้อมูลบน  

Website ยสท.

-                                            

คณะท างานฯ (ศปท.)

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหพ้นักงาน

ยึดถือ

ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเปน็องค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

คณะท างานฯ (ศปท.)

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมื่อพบการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

ผลลัพธ์ของกจิกรรมต่อต้านการทจุริตของหน่วยงาน 

ยสท.

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทจุริตฯ (ศปท.) / ส่วน

งาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล

ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

คณะท างานศูนย์ปฏบิติัการ

ต่อต้านการทจุริตฯ (ศปท.)

-

-

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564



เดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ด าเนนิการประเมินฯ ITA

 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการ

ด าเนนิการทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case 

Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

1. ได้เผยแพร่กจิกรรมตาม

หัวข้อที่ 3.1,4.1-4.2,5.1-5.2 

และ 7.1,8.1 กจิกรรมเดือน 

ก.พ.64 ของแผน ศปท การ

ยาสูบที่ฝ่ายอ านวยการการ

ส่ือสารองค์กรส่งทาง กลุ่ม 

Line ศปท 64 ให้กบัผู้บริหาร

และพนกังานฝ่ายยุทธ์ศาสตร์

องค์กร  

9.1 ได้รวบรวมและสรุปผล

การด าเนนิงานตามตัวชี้วัด

องค์กรที่ทางหนว่ยงาน

เจา้ของตัวชี้วัดรายงานข้อมูล

ทางระบบ KMS ของเดือน 

กมุภาพันธ์ 2564 เพื่อน าเข้า

ที่ประชุมระดับฝ่าย RMC 

และคณะกรรมการการยาสูบ

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ และจดั

กจิกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ

 เชิดชูบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ก าหนดหลักเกณฑ์

การคัดเลือกของส่วนงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

1.ได้ประชาสัมพันธ์กจิกรรม

ของแผน ศปท การยาสูบแห่ง

ประเทศไทย ตามหัวข้อ 3.1 

4.1 5.1 6.1 7.1 และ 8.1 ที่

ฝ่ายอ านวยการส่ือสารองค์กร

ส่งให้ทางกลุ่ม Line ศปท 64 

 ให้กบัผู้บริหารและพนกังาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ทาง

กลุ่ม Line ฝ่ายยุทธศาสตร์

องค์กร

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ และจดั

กจิกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ

 เชิดชูบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ส่วนงานด าเนนิการคัดเลือก

บุคลากรแบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วิเคราะห์ประเมินความเส่ียง

การทุจริต และผลประโยชน์

ทับซ้อนของ ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ และจดั

กจิกรรมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ

 เชิดชูบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ส่วนงานด าเนนิการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล

การด าเนนิงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวิเคราะห์

ประเมินความเส่ียงการทุจริต

และผลประโยชนท์ับซ้อน

ของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ด าเนนิการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ 

และเผยแพร่ทุกช่องทางการ

ส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ด าเนนิการประเมินฯ ITA

 2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

1 วิเคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้าน

การทุจริต

- การต่อต้านการให้สินบน 

และ No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใส

ในการจดัซ้ือจดัจา้ง

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน 

วิเคราะห์สรุปผลการด าเนนิ

กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกนัการทุจริตของฝ่าย

ยุทธศาสตร์องค์กร คือ 

No Lie Policy  ได้น าเสนอ

ผลการส ารวจการรับรู้ของ

แผน ศปท. ของปี 2563  

ได้คะแนนร้อยละ 94

และหารือเร่ืองจดัท าแผน 

ศปท.ปี 2564 ในที่ประชุม

ฝ่ายยุทธศาสตร์ สรุป คือ

ด าเนนิการตามแผนเดิมในปี 

2564 โดยปรับเพิ่มกจิกรรม

และเป้าหมายผลความ

ตระหนกัรู้ด้านการป้องกนั

การทิจริต ทัศนคติและ

ค่านยิมสุจริตไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 95

1 วิเคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวิสาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 

2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน 

1. ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ

การยาสูบ เร่ืองมาตรการ

ส่งเสริมความโปร่งใส่ในการ

จดัซ้ือจดัจา้ง ณ วันที่ 3 พ.ย.

63 ให้กบัผู้บริหารและ

พนกังานฝ่ายยุทธศาสตร์

องค์กร ทางกลุ่ม Line ฝ่าย

ยุทธศาสตร์องค์กร 

2. เผยแพร่กจิกรรมตามหัวข้อ

 4.2 5.1 6.1 7.1 ตามที่ฝ่าย

อ านวยการส่ือสารองค์กร

ก าหนดมาให้แผน ให้กบั

ผู้บริหารและพนกังานฝ่าย

ยุทธศาสตร์องค์กร ทางกลุ่ม 

Line ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนด

นโยบาย มาตรการ แนว

ปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานเป็น

ลายลักษณ์อกัษรด้านการ

ต่อต้านการทุจริต ต่อไปนี้

- มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส 

- คู่มือการบริหารจดัการ

ข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย 

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน 

1. ได้ประชาสัมพันธ์

ตามกจิกรรมของแผน ศปท.

การยาสูบ ในหัวข้อที่ 

4.2,5.1,6.1 และ 7.1 ตาม

รายละเอยีดข้างต้น ให้กบั

ผู้บริหารและพนกังานฝ่าย

ยุทธศาสตร์องค์กรทราบและ

ปฏิบัติ ทางกลุ่ม Line ฝ่าย

ยุทธฯ ครบทุกกจิกรรมใน

เดือนธันวาคม 2563

9.1 ได้รวบรวมและสรุปผล

การด าเนนิตามตัวชี้วัดองค์กร

ในระบบ KMS ตามที่

หนว่ยงานเจา้ของตัวชี้วัด

รายงานข้อมูลในระบบ 

ได้สอบทานข้อมูลครบถ้วน

ถูกต้องและน าเสนอต่อที่

ประชุม ผู้บริหารระดับฝ่าย, 

RMC และคณะกรรมการ 

ยสท. ประจ าเดือน
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3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

1. ได้เผยแพร่กจิกรรมตาม

หัวข้อที่ 3.1, 5.1, 7.1 และ 

8.1 ของแผน ศปท การยาสูบ

ที่ฝ่ายอ านวยการและส่ือสาร

องค์กรก าหนด ให้ผู้บริหาร

และพนกังานฝ่ายยุทธศาสตร์

องค์กรรับทราบ ทางกลุ่ม 

Line ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

9.1 ได้รวบรวมและสรุปผล

การด าเนนิตามตัวชี้วัดองค์กร

ในระบบ KMS ตามที่

หนว่ยงานเจา้ของตัวชี้วัด

รายงานข้อมูลในระบบ 

ได้สอบทานข้อมูลครบถ้วน

ถูกต้องและน าเสนอต่อที่

ประชุม ผู้บริหารระดับฝ่าย, 

RMC และคณะกรรมการ 

ยสท. ประจ าเดือน 



เดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

9.2  รวบรวมข้อมูล/

คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอน

การติดต่องานที่เผยแพร่

ใน website ยสท. 

พร้อมสรุปผล 

(ธ.ค. 63 – เม.ย. 64)/ 

หารือผู้บริหารระดับสูง

ในการก าหนดรูปแบบ/

แนวทางจดัวางข้อมูลบน

 website ยสท. (ธ.ค. 

64)

ในเดือนธันวาคม 2563 

ได้ประสานกบัส านกั

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกบัคู่มือ แนวทาง 

หรือขั้นตอน ที่วางอยู่ใน

 website ยสท. 

ในปัจจบุัน และได้น า

ข้อมูลไปขอหารือ

แนวทางเบื้องต้นกบัรอง

ผู้ว่าการด้านบริหาร และ

ได้เข้าร่วมประชุมเร่ือง

การจดัท ารูปแบบ

เป้าหมายรายเดอืน 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

ผลงานรายเดอืน 3 6 7 8 14 11

ผลงานสะสม 3 9 16 24 38 49

9.2 ได้จดัท าบันทึกแจง้

รายชื่อพนกังานของฝ่าย

ยุทธศาสตร์องค์กรจ านวน 2 

คนเพื่อเข้าอบรมดูแลข้อมูล

ของฝ่ายยุทธ์ฯ ที่เผยแพร่ทาง 

เว็บไซด์ การยาสูบ น าส่งให้

ฝ่ายอ านวยการสือสารองค์กร

เพื่อรวบรวมและให้ส านกั

เทคโนโลยีจดัอบรมให้ความรู้

ต่อไป ตามบันทึกที่ ฝยอ.

060000/72 

ลว.10 ก.พ.64

9.1 ได้รวบรวมและสรุปผล

การด าเนนิตามตัวชี้วัดองค์กร

ในระบบ KMS ตามที่

หนว่ยงานเจา้ของตัวชี้วัด

รายงานข้อมูลในระบบได้

สอบทานข้อมูลครบถ้วน

ถูกต้องและน าเสนอต่อที่

ประชุม ผู้บริหารระดับฝ่าย, 

RMC และคณะกรรมการ 

ยสท. ประจ าเดือน 

9.2  คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หนว่ยงานภาครัฐ (ITA) งาน

แผน ศปท.-No Lie Policy 

1. งานแผน ศปท. – 

ด าเนนิการสอบทานเร่ืองการ

เปิดเผยข้อมูลออกสู่ภายนอก

องค์กร สอบทานความถูกต้อง

 และ Update ข้อมูลการ

ด าเนนิงานด้านบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายในที่

อยู่ใน Website และ Subsite

 ของการยาสูบแห่งประเทศ

ไทยให้เป็นปัจจบุันอยู่เสมอ

2. การสอบทานข้อมูลใน

ระบบ KMS – ด าเนนิการ

สอบทานผลการด าเนนิงานใน

ระบบ KMS ร่วมกบัฝ่าย

วิศวกรรมฯ, ฝ่ายการพิมพ,์ 

ฝ่ายใบยา, ฝ่ายอ านวยการฯ 

เพื่อสอบทานความถูกต้อง

ของผลการด าเนนิงานให้

สอดคล้องกบัเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดในแต่ละหนว่ยงาน

3. น าส่งแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการและรายงาน

ผลการด าเนนิงานระยะเวลา 5

 เดือนให้ฝ่ายอ านวยการและ

ส่ือสารองค์กรเพื่อท าการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะบน 

Website ยสท.

9.2  แจง้เวียนทุก

หนว่ยงานให้ทบทวน

ปรับปรุง คู่มือ/แนวทาง

ขั้นตอนการติดต่องานที่

วางบน website ให้

เป็นปัจจบุัน (ม.ค. 64) 

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ได้ประสานงานกบัฝ่าย

อ านวยการและส่ือสาร

องค์กรในการตรวจสอบ

ข้อมูลและปรับปรุง

ข้อมูลในเว็บไซต์การ

ยาสูบแห่งประเทศไทย

ให้เป็นปัจจบุัน โดยได้

จดัท าบันทึกที่ ฝยอ. 

060000/71 ลงวันที่ 29

 มกราคม 2564 เร่ือง

การทบทวนและ

ปรับปรุงข้อมูลใน

เว็บไซต์การยาสูบแห่ง

ประเทศไทย แจง้เวียน

ทุกหนว่ยงานให้

ด าเนนิการและแจง้ผล

การทบทวนแกไ้ขข้อมูล

 ถึงเลขานกุาร

คณะท างานศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริตของ ยสท. (ศปท.)

 ภายในวันที่ 15 

กมุภาพันธ์ 2564 เพื่อ

รวบรวมข้อมูลและ

ประสานส านกั

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด าเนนิการพัฒนาและ

ปรับปรุงเว็บไซต์ต่อไป
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กอ่นด าเนนิการต่อไป 

ตามบันทึกที่ ฝอส. 

160000/411 ลงวันที่ 

8 ธันวาคม 2563 โดย

นายสุคิด  สุดดี รอง

ผู้อ านวยการฝ่าย

อ านวยการและส่ือสาร

องค์กร เลขานกุาร

คณะท างานศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริตของ ยสท. (ศปท.) 

ได้เชิญประชุมเพื่อหารือ

การด าเนนิการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบ

เว็บไซต์ ร่วมกบัส านกั

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายอ านวยการและ

ส่ือสารองค์กร 

ฝ่ายการแพทย์ ฝ่าย

จดัหาและรักษาพัสดุ 

ฝ่ายใบยา 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และส านกักฎหมาย ซ่ึง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

จดัหมวดหมู่ข้อมูลจาก

ส านกัเทคโนโลยี

สารสนเทศในเว็บไซต์ 

ยสท.

                                                                             

                                              ลงช่ือ                                       ผู้จัดท ำรำยงำน 

                (นำงวิไล ชยำนันต์นุกูล)   

     ลงช่ือ                                       ผู้จัดท ำรำยงำน/คณะท ำงำนฯ 

             (นำงสำวสินีนำรถ หลักสุวรรณ)   
 
     ลงช่ือ                                       ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย/หัวหน้ำส ำนัก 
             (นำงสำวสุภำพ บุญยะลีพรรณ)  

suphap.spb@gmail.com



ชือ่แผนปฏบิัติการ: แผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทุจริตของฝ่ายวางแผนการผลิต

วัตถุประสงค์: เพือ่ขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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9.2 ประชาสัมพันธ์ใหก้บัพนักงานได้รับรู้ถึงนโยบาย ระเบยีบ และโทษของการทุจริต เพื่อใหพ้นักงานรับทราบขา่วสาร

9.3 รับข้อร้องเรียนของพนักงานในช่องทางต่างๆ ในเร่ืองการทุจริตต่อองค์กร เพื่อใหพ้นักงานใช้ช่องทางต่างๆในการร้องเรียนการทุจริต

9.5 ติดตามและประเมินผลกจิกรรมการปอ้งกนัการทุจริต

9.4 ก าหนดมาตรการ การปอ้งกนัการทุจริต เช่น การขโมยบหุร่ี เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการขโมยบุหร่ี

เพื่อป้องกนัการเกดิการทุจริตของหน่วยงาน

 -

ส่วนงานวิเคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปงีบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะหเ์พื่อจัดท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมใหม้ีระบบบริหารจดัการภายในเพือ่เปน็องค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกปอ้งกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบคุคลใหป้ระพฤติปฏบิติัดี

แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้้านการป้องกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรผู้ปฏบิติังานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ใหม้ี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวขอ้งขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

8

1. เพื่อใหบุ้คลากรตระหนักถงึจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏบิติัการต่อต้านการทุจริต ปงีบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทจุริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกนัการทจุริต ทศันคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกว่า 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภบิาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รบัผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใชจ้่าย
งบท าการ

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสี่ยงหรอื

ปัจจัยความส าเรจ็

2

-

แนวทางที ่4 การยกระดับธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที ่5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารด้วยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏบิติัอย่างเปน็รูปธรรม
10

-

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.
เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบขอ้บังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

9.1 ทบทวนแผนปงีบประมาณ 2563 เพือ่ก าหนดกจิกรรมของปงีบประมาณ 2564

-                                               

เพื่อก าหนดกจิกรรมของปีงบประมาณ 2564

ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหพ้นักงานยดึถอื
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแส

เมื่อพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

-

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เพื่อใหเ้กดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที ่2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรมต่อต้านการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 12 ฝ่ายวางแผนการผลิต

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรใหป้ฏบิติัภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบ 

ข้อบงัคับ และจริยธรรม (Compliance)

ทุกส่วนงาน ยสท.

8 ยกระดับดัชนีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดือน 3 1

ผลงานรายเดือน

ผลงานสะสม 3

6 7 8

9

14 11

3 6

13 13 11 8

มีนาคม มิถุนายน

5

พฤษภาคมเมษายน สิงหาคมกรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย

 แนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายเกีย่วกบัการ

ต่อต้านการทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย

 ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
ว่น

งา
น

มกราคมเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

1 วเิคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการให้สินบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9.1 วเิคราะห์ผลที่ได้จาก

กจิกรรม และทบทวน

แผนปฏิบัติการป้องกนัการ

ทุจริตของฝ่ายวางแผนการผลิต

 ของปีงบประมาณ 2563

1 วเิคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 

2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏิบัติเกีย่วกบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

______________________

9.1 วเิคราะห์ผลที่ได้จาก

กจิกรรม และทบทวน

แผนปฏิบัติการป้องกนัการ

ทุจริตของฝ่ายวางแผนการ

ผลิต ของปีงบประมาณ 2563

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่ทุก

ช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานเป็น

ลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการทุจริต

 ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย 

______________________

9. ฝ่ายวางแผนการผลิตได้ประชาสัมพนัธ์

นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และคู่มือ

ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการ

ต่อต้านการทุจริตให้กบัพนักงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

เกีย่วกบัการต่อต้านการ

ทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9.ประชาสัมพนัธน์โยบาย 

มาตรการ แนวปฏิบัติ และ

คู่มือปฏิบัติฯด้านการ

ต่อต้านการทุจริต และเปิด

ช่องทางรับข้อร้องเรียนการ

ทุจริตต่อองค์กร

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

เกีย่วกบัการต่อต้านการ

ทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case 

Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์

 กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

___________________

9. ประชาสัมพนัธน์โยบาย 

มาตรการ แนวปฏิบัติ และ

คู่มือปฏิบัติฯด้านการ

ต่อต้านการทุจริต และเปิด

ช่องทางรับข้อร้องเรียนการ

ทุจริตต่อองค์กร

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

เกีย่วกบัการต่อต้านการ

ทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณ และจดั

กจิกรรมเพื่อสร้างขวญั

ก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่าง

ที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของ

ส่วนงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ 

และเผยแพร่ทุกช่องทาง

การส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. ประชาสัมพนัธน์โยบาย 

มาตรการ แนวปฏิบัติ และ

คู่มือปฏิบัติฯด้านการ

ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้ง

เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน

การทุจริตต่อองค์กร รวมถึง

เพิ่มเจา้หน้าที่ในการ

ตรวจสอบบุคคลที่เข้าและ

ออกของพื้นที่การผลิตบุหร่ี

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ

ตามนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะห์ประเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

เกีย่วกบัการต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกีย่วข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะห์ประเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กบัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

เกีย่วกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้กบัผู้

มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ 

และเผยแพร่ทุกช่องทางการ

ส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA

 2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

กุมภาพันธ์

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่ายวิจัยและพฒันา

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพฒันา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม 10

-

-                                              

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

ชื่อแผนงาน : เปิดเผยจุดซ่อนเร้น 4 (UNHIDE 4) 12
คะแนนความพึงพอใจของผู้มาติดต่อฝ่ายวิจยัฯ ที่มีต่อ

โครงการ Unhide 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



เปา้หมายรายเดอืน 3

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3

6 7 8 14 11 13 13 11 8

สิงหาคม

1.วเิคราะหผ์ลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่ข้อมูลทางไลน์กลุ่มของฝ่ายวจิยัฯ สู่การ

ปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

- นโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9. คิดชื่อโครงการส าหรับกจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ฝ่ายวจิยัฯ

1 วเิคราะหผ์ลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 

2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตใน

ภาครัฐวสิาหกจิของฝ่ายวจิยัฯ ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่ข้อมูลทางไลน์กลุ่มของฝ่ายวจิยัฯ และติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ ์สู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์ ได้แก่

-ฉบับที่ 1 เร่ือง การยกเวน้อากรและลดอตัราอากรศุลกากรส าหรับ

ของที่มีถิ่นก าเนินจากอาเซียน

-ฉบับที่ 2 หลักเกณฑ์ วธิกีาร การเสียภาษียาเส้น, สินค้าที่ส่งออกนอก

ราชอาณาจกัรหรือน าเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบ

อตุสาหกรรม หรือผู้น าเข้ามีสิทธไิด้รับคืนหรือยกเวน้ภาษี

-ฉบับที่ 3 กฎกระทรวงก าหนดชนิดและลักษณะของเเสตมป์

สรรพสามิต และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ

______________________

9. จดัท าแผนงานส าหรับกจิกรรมต่อต้านการทุจริตของฝ่ายวจิยัฯ: 

โครงการเปิดเผยจดุซ่อนเร้น 4 (UNHIDE 4)

เผยแพร่ข้อมูลทางไลน์กลุ่มของฝ่ายวจิยัฯ

 และติดบอร์ดประชาสัมพันธ ์ดังนี้

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9. ประชาสัมพันธโ์ครงการ UNHIDE 4 

ในที่ประชุมฝ่ายวจิยัฯ ประจ าเดือน

ธนัวาคม 2563

3.1 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตาม

นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. จดัท า QR code ส าหรับให้

ผู้มาติดต่อ ร่วมกจิกรรมใน

โครงการ UNHIDE 4

3.1 เผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตาม

นโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. กจิกรรมแผนงาน : เปิดเผย

จดุซ่อนเร้น 4 (UNHIDE 4) โดย

ใหตั้วแทนบริษัทที่มาติดต่องาน

ตอบแบบสอบถามผ่าน QR 

Code

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. กจิกรรมแผนงาน : เปิดเผย

จดุซ่อนเร้น 4 (UNHIDE 4) โดย

มีตัวแทนบริษัทที่มาติดต่องาน

ตอบแบบสอบถามผ่าน QR 

Code จ านวน 4 คร้ัง โดยได้รับ

ผลประเมินความพึงพอใจต่อ

โครงการมากกวา่ 100%

9 16 24 38 49

14 11

มิถุนายน กรกฎาคม

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้ช่วยอ านวยการส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-                                              

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

ข้อร้องเรียนด้านการทุจริตของพนักงานส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 12 ผลลัพธ์ของกจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3

6 7 8 14 11 13 13 11 8

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

___________________

9. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการ

ทุจริตของพนักงาน

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

____________________

9. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการ

ทุจริตของพนักงาน

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการทุจริตของ

พนักงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการ

ทุจริตของพนักงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการ

ทุจริตของพนักงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการ

ทุจริตของพนักงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

9 16 24 38 49

14 11

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

3 6 7 8

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของฝ่าย............................

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่าย..................หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

- ชื่อกจิกรรม และรายละเอยีดของกจิกรรม

- คะแนนสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของส่วนงาน
12 ผลลัพธ์ของกจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

-                                              

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 3

จดัท าแผนปฏบิัติการเพื่อ

น าเสนอที่ประชุมภายในเพื่อ

ขอรับความเห้นชอบ

น าเสนอแผนงานฯ ในการ

ประชุมภายในส านักงานฯ 

เมือ่วันที่ 10 พ.ย. 63 ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบให้

ด าเนินการตามแผน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกีย่วข้องกบั

การต่อต้านการทุจริต สัปดาห์ละ 2 

คร้ัง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการ

ทุจริต  สัปดาห์ละ 2 คร้ัง

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่

เกีย่วข้องกบัการต่อต้านการ

ทุจริต สัปดาห์ละ 2 คร้ัง

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลฯ

9. ประเมินและสรุปผล

การรับรู้ข้อมูล

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละ

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของ

ส านักงานโครงการฯ 

สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง และ

จดัท าแบบส ารวจการรับรู้

ข้อมูลฯ

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

9 16 24 49

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9. จดัท าแผนปฏบิัติการการ

ต่อต้านการทุจริต

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

9. ประชุมภายในหน่วยงาน

เพื่อวางแผนการด าเนินงาน

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของส านักงานโครงการฯ

 สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของส านักงาน

โครงการฯ สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของส านักงาน

โครงการฯ สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของส านักงาน

โครงการฯ สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตของ 

ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของส านักงาน

โครงการฯ สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของส านักงานโครงการฯ 

สัปดาหล์ะ 2 คร้ัง 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. ประชาสัมพันธแ์ละ

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 

ผ่าน Line กลุ่ม ของ

ส านักงานโครงการฯ สัปดาห์

ละ 2 คร้ัง

6 7 8 14 11 13 13 11 8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชื่อแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงบประมาณ

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

หัวหน้าส านักงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนนิกจิกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกนัการทจุริต 100%

- ผลความตระหนกัรู้ด้านการปอ้งกนัการทจุริต ทศันคติและค่านยิมสุจริต ไม่นอ้ยกวา่ 95%

กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลกั: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

2
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564
1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

ค่าใช้จ่าย
(Output ของกิจกรรม) งบท าการ

1
ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวเิคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน
ทุกส่วนงาน ยสท. -

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ผลลัพธ์ ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ในขั้นตอน

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

-

แนวทางที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
บุคลากรมคีวามรู้ ความเขา้ใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวขอ้งขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.  -3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบริหารด้วยความสุจริต
คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถอื
ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถงึจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชดิชสูร้างขวญัก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

-5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
10

5.2 การก ากับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)
8

เพื่อมแีนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบขอ้บังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท. -

6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร 2
เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มกีารเผยแพร่ขอ้มลูเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มคีวามพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท. -6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

แนวทางที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมื่อพบการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ทุกส่วนงาน ยสท. -

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

-

9 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. 

9.1 บริหาร ควบคุม ก ากับติดตามและรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564

      (ตามแบบ OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 ข้อ O18 , O19 และ O20) 12 ผลลัพธข์องกจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. ทุกส่วนงาน ยสท. -

8 ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

ยสท. มกีารประเมนิฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ครบถว้น 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

100 รวมค่าใช้จา่ย -                                               
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กันยายน

เปา้หมายรายเดือน 3 1

ผลงานรายเดือน

ผลงานสะสม

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม สิงหาคม
กิจ

กร
รม

ขอ
งส

่วน
งา

น
1 วเิคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการให้สินบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

_____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

O18 แผนการใช้งบประมาณ

ประจ าปี 2564 (ต.ค.63 - ก.ย.

64) (เอกสารแนบ 1)

O19 รายงานผลความก้าวหน้า

การด าเนินการตามแผนการดิ

ดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ลงทุน ปี 2564 ประจ าเดือน 

ต.ค.-พ.ย.63 (เอกสารแนบ 2)

O20 (1)รายงานผลการเบิกจ่าย

งบลงทุนประจ าปี 2563 

(เอกสารแนบ 3)

(2)รายงานผลการด าเนินงาน

รอบ 12 เดือน ประจ าปี 2563 

(เอกสารแนบ 4)

1 วเิคราะห์ผลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จัดท าแผนปฏบิัติการป้องกัน

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกิจ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกีย่วกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกีย่วข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

_____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

O19 รายงานผล

ความก้าวหน้าการด าเนินการ

ตามแผนการดิดตามการใช้จ่าย

งบประมาณลงทุน ปี 2564 

ประจ าเดือน ต.ค.-พ.ย.63 

(เอกสารแนบ 2)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกับการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่ทุก

ช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

-คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย 

______________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

O19 รายงานผลความก้าวหน้าการ

ด าเนินการตามแผนการดิดตามการใช้

จ่ายงบประมาณลงทุน ปี 2564 

ประจ าเดือน ธ.ค.63 

(เอกสารแนบ )

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกีย่วกับ

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กับผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

O19 รายงานผล

ความก้าวหน้าการด าเนินการ

ตามแผนการดิดตามการใช้จ่าย

งบประมาณลงทุน ปี 2564 

ประจ าเดือน ม.ค.64 

(เอกสารแนบ )

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกีย่วกับ

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกีย่วข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศ

ไทย ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

O19 รายงานผลความก้าวหน้า

การด าเนินการตามแผนการดิ

ดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ลงทุน ปี 2564 ประจ าเดือน 

ก.พ.64 

(เอกสารแนบ )

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกีย่วกับการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบาย

ที่เกีย่วข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดี

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศ

ไทย ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

O19 รายงานผลความก้าวหน้า

การด าเนินการตามแผนการ

ดิดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ลงทุน ปี 2564 ประจ าเดือน 

ม.ีค.64 และ

ต.ค.63 -  ม.ีค.64 (ข้อมูล 6 

เดือนแรก) 

(เอกสารแนบ )

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกีย่วกับการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกีย่วข้องกับการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวเิคราะห์

ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ

ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกีย่วกับ

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกีย่วข้องกับ

การต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่

ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะห์ประเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจ้งเบาะแส และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกีย่วกับ

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ให้กับผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกีย่วกับการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกีย่วข้องกับการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียน

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กิจกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์

____________________

9. กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กิจกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

6 7 8 14 11 13

3 9 16 24 38

13 11 8 5

3 6 7 8 14

C:\Users\TTM\Desktop\ยาสบูไทยไรค้อรรั์ปชัน่\ITA2564\2แผนสว่นงาน 2564 ศปท  ทกุสว่นงาน\เเผนของสว่นงาน ปีงบประมาณ 2564\(5)ม.ีค.64\ม.ีค.-ส านักงบประมาณ.xlsx แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

หัวหน้าส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

9 กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจรติของส่วนงาน ยสท. 

- การปรับปรุงเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 12
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของ

หน่วยงานได้
ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

-                                              

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

9 ฝ่ายอ านวยการและสื่อสาร

องค์กร แจง้รายละเอียด ผล

การประเมินให้ส านักเทค

โนโลยสารสนเทศ ทราบ

เบื้องตน้ว่า มีส่วนไหนที่ตอ้ง

ปรบัปรงุ (วันอังคารที่ 20 

ต.ค.2563)

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

9.1 ประชุมคณะท างานศูนย์

ปฏบิตักิารตอ่ตา้นการทุจรติ

ของ ยสท. (ศปท.) ครั้งที่ 1 

ปงีบประมาณ 2564 วัน

จนัทรท์ี่ 23 พฤศจกิายน 

2563 ห้องประชุม 1 ตกึ

อ านวยการ

9.2. จดัตั้งทีมงานปรบัปรงุ

เว็บไซต ์ภายในส านักเคโนโล

ยสีารสนเทศ ทั้ง PM / SA /

DEV /Support

9.3.ฝ่ายอ านวยการและ

สื่อสารองค์กร ประชุมกับ

ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือตดิตามเรื่องความตอ้งการ

เบื้องตน้ (วันพฤหัสบดทีี่ 26 

พ.ย.2563)

4.จดัท าแผนด าเนินการ

ปรบัปรงุเว็ไซต ์ปงีบประมาณ

 2564

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9.1 ประชุมสรา้งความเข้าใจภายใน

หน่วยงานเก่ียวกับแนวทางในการ

พัฒนาและปรบัปรงุเว็บไซตข์อง

หน่วยงาน 

-ชี้แจง้แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์

-ทบทวนเน้ือหาที่จะให้มีการแสดงผลบน

เว็บไซต์

ตามบนัทึกที่ ฝอส.160000/411 วันที่ 8

 ธันวาคม 2563 เรื่องขอเชิญประชุม 

เรื่องการจดัท ารปูแบบเว็บไซตข์องการ

บาสูบ

แห่งประเทศไทย 

9.2 รวบรวมข้อมูล ส ารวจ สถานภาพ

ในปจัจบุนัจากข้อมูลที่ไดจ้ากการประชุม

9.3 ส ารวจปจัจยัส าคัญ เปา้หมายหลัก

ของเว็บไซต ์ความตอ้งการของผู้ใช้ 

โดยแบง่ Content ตามการใช้งานจรงิ

และให้แตล่ะหน่วยงานว่าควรจะ

จดัเรยีงข้อมูลของตน เพ่ือควาใน่าสนใจ

9.4 หาข้อสรปุขอบเขตเน้ือหาสิ่งที่ไดร้บั

 จากกลุ่มไลน์ที่สรา้งส าหรบัทีมงาน

ปรบัปรงุเว็บไซต์

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

9. 1. สรปุเน้ือหา (Site 

Content)  จากการรวบรวม

ของหน่วยงาน เพ่ือปรบัปรงุ

เว็บไซตต์าม template ของ

เว็บไซต์

9.2  เริ่มวางโครงสรา้ง

เว็บไซต ์(Site Structure)

9.3.ขั้นตอนตอ่ไป ออกแบบ

ในภาพรวม 

เพ่ือน าเสนอตอ่รประชุม

คณะท างานฯ ในวันที่ 9 ก.พ 

2564 รายงานการด าเนินการ

จดัท าเว็บไซตก์ารยาสูบ

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

 9.1.จากบนัทึกการทบทวน

ข้อมูลตา่งๆให้เปน็ปจัจบุนั 

และมตทิี่ประชุมคณะท างาน

ศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการ

ทุจรติของ ยสท. ครั้งที่ 2 

มีระเบยีบวาระเรื่องการ

ปรบัปรงุรปูแบบหน้าเว็บไซต ์

การยาสูบแห่งประเทศไทย

ซ่ึงทางส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศด าเนินการ

ปรบัปรงุหน้าเว้บไซตใ์ห้ตรง

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน 

ป.ป.ช.

และมีผู้รบัผิดชอบประสานงาน

ในการเผยแพรใ่นเว็บไซต ์

หน่วยงานละ 2 คน ใน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

1.ทบทวนข้อมูลและการ

ปรบัปรงุรปูแบบเว็บไซต ์ให้

รองรบัอุปกรณพ์กพาเว็บไซต์

2.แจง้หน่วยงานให้พิจารณา

ข้อมูลสาธารณะ และยนืยนั

รปูแบบเว็บไซต ์ยสท ที่

ปรบัปรงุแล้ว   

3.อบรมการให้ความรู้ในการ

สรา้งทักษะการลงข้อมูลใน 

Website ทั้งคลองเตย และ 

โรจนะ

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

6 7 8 14 11 13 13 11 8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



ชือ่แผนปฏิบตักิาร: สรา้งความโปรง่ใสในการตรวจสอบและตรวจนับบหุรีข่องกลางเพ่ือจ่ายเงินรางวัลดว้ยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์: เพื่อขับเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

หัวหน้าส านักป้องกนับุหร่ีผิดกฎหมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 1 1

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

10 2 2 2 2 2

5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

6

1 1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 3 6 7 8 14 11 13 13 11 8 5 1

 -

ส่วนงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวิเคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต

ของส่วนงาน

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1 แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน ทุกส่วนงาน ยสท.

-6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจัยความส าเรจ็

ผู้รบัผิดชอบ

ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที่ 1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทุจรติ

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกีย่วข้อง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติที่เกีย่วข้องขององค์กร
ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท. -

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เป้าหมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทุจริต 100%
- ผลความตระหนักรู้ด้านการปอ้งกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

กลยทุธ:์ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

-

แนวทางที่ 4 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง
ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางที่ 5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทุจรติ

แนวทางที่ 3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และ

เผยแพร่สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม
10

-

-                                              

-ส านักกฎหมาย และทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จา่ย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ทุกส่วนงาน ยสท.

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกยอ่งเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแกบุ่คลากร
ทุกส่วนงาน ยสท.

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยดึถือ
ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางที่ 2 การเสรมิสรา้งวัฒนธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

9 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. 

'    สร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบและตรวจนับบหุร่ีของกลางเพื่อจา่ยเงินรางวลัด้วย
หลักธรรมภบิาล                                                                                        
   ความพึงพอใจด้านการส่ือสาร ตามภารกิจของ สปบ. ในการตรวจสอบและตรวจนับบหุร่ี

ของกลางด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล

12
ต้องได้คะแนนความพึงพอใจในในการตรวจสอบและตรวจ

นับบุหร่ีของกลางเพื่อจา่ยเงินรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐที่

ขอเบิกเงินรางวัลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ทุกส่วนงาน ยสท. -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม 1

6 7 8 14 11 13 13 11 8

สิงหาคม

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- การป้องกนัและต่อต้านการ

ทุจริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

______________________

 9. หน่วยงานภาครัฐ 26 

หน่วยงาน กรอกแบบส ารวจฯ 

ใหค้ะแนนความพึงพอใจฯ ของ

ผู้รับบริการ  ได้คะแนนจ านวน 

1680 คะแนน อยู่ในระดับ 

มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 5 คะแนน 

ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

1 วเิคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปีงบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จดัท าแผนปฏบิัติการป้องกนั

การทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

ของแต่ละส่วนงาน ปีงบฯ 2564

5.1 เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่าง

เป็นรูปธรรม ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

______________________

9. หน่วยงานภาครัฐ 11 

หน่วยงาน กรอกแบบส ารวจฯ 

ใหค้ะแนนความพึงพอใจฯ 

ของผู้รับบริการ  ได้คะแนน 

จ านวน 719  คะแนน อยู่ใน

ระดับ มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 

99.86คะแนน ร้อยละ 4.99  

ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และเผยแพร่

ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 

มาตรการ แนวปฏบิัติ คู่มือปฏบิัติงาน

เป็นลายลักษณ์อกัษรด้านการต่อต้านการ

ทุจริต ต่อไปนี้

-มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

-คู่มือการบริหารจดัการข้อร้องเรียนการ

ยาสูบแหง่ประเทศไทย 

______________________

9. หน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน กรอก

แบบส ารวจฯ ใหค้ะแนนความพึงพอใจฯ 

ของผู้รับบริการ  ได้คะแนน จ านวน 360 

 คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 

100 คะแนน ร้อยละ 5 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการ

ประเมินฯ ITA 2564

____________________

 9. เนื่องจากสถานการณ์ 

covid- 19 ท าใหส้ปบ.ไม่

สามารถลงพื้นที่ปฏบิัติตรวจ

นับและจา่ยเงินรางวลัใหแ้ก่

หน่วยงานที่ท าเร่ืองขอเบิกเงิน

ในเดือนมกราคม 2564ได้ จงึ

ประสานงานและน าส่งแบบ

ส ารวจฯ ใหแ้กห่น่วยงานฯ 

จ านวน 3 หน่วยงาน กรอก

แบบส ารวจฯ ใหค้ะแนนความ

พึงพอใจฯ ของผู้รับบริการ ได้

คะแนนในระดับ มากที่สุด ผ่าน

เกณฑ์ตัวชี้วดั หากภาครัฐมี

มาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกบั

การเดินทางข้ามจงัหวดัแล้ว 

สปบ.จะรีบด าเนินการตรวจนับ

เพื่อจา่ยเงินรางวลัต่อไป

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่บทลงโทษใน

รูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิัติ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ

ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส

 และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมิน

ฯ ITA 2564

___________________

9. หน่วยงานภาครัฐ 14 

หน่วยงาน กรอกแบบส ารวจฯ 

ใหค้ะแนนความพึงพอใจฯ ของ

ผู้รับบริการ ได้คะแนน 1667  

คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 99.23 คะแนน ร้อยละ

 4.96 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบัการ

ต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรม

เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็น

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกของส่วน

งาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส 

และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA 2564

____________________

9. หน่วยงานภาครัฐ 29 

หน่วยงาน กรอกแบบส ารวจฯ 

ใหค้ะแนนความพึงพอใจฯ ของ

ผู้รับบริการ ได้คะแนน 2266  

คะแนน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 99.39 คะแนน ร้อยละ 

4.97 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วดั

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏบิัติ

ตามนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้าน

การทุจริต 

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจดักจิกรรมเพื่อ

สร้างขวญัก าลังใจ เชิดชูบุคลากร

ผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วน

งานด าเนินการคัดเลือกบุคลากร

แบบอย่าง)

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่

เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต/

ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

6.2 ทบทวนและจดัท าคู่มือ

วเิคราะหป์ระเมินความเส่ียงการ

ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนของ

 ยสท.

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ

คุ้มครองผู้แจง้เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อรับทราบ

8.1ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA

 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของ

ส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ 

กฎหมาย แนวทางปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

และจดักจิกรรมเพื่อสร้างขวญัก าลังใจ เชิดชู

บุคลากรผู้ปฏบิัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน

จริยธรรมและจรรยาบรรณ (ส่วนงาน

ด าเนินการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ผลการ

ด าเนินงาน)

5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้อง

กบัการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแล

กจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์

6.2 เผยแพร่คู่มือวเิคราะหป์ระเมินความเส่ียง

การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท. 

7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้

แจง้เบาะแส และคู่มือการบริหารจดัการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 2564

______________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้

 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิัติตามนโยบายเกี่ยวกบั

การต่อต้านการทุจริต 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบ

กรณีศึกษา Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบั

ดูแลกจิการที่ดีใหก้บัผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทุกช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการบริหาร

จดัการข้อร้องเรียนการยาสูบ

แหง่ประเทศไทย ใหก้บัผู้มี

ส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564

___________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริต

ของส่วนงาน

2 3

มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษ

ในรูปแบบกรณีศึกษา Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิัติ 

หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์

____________________

9. กจิกรรมต่อต้านการทุจริตของส่วน

งาน

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิัติตามนโยบาย

เกี่ยวกบัการต่อต้านการ

ทุจริต 

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการ

ต่อต้านการทุจริต/ด้าน

ก ากบัดูแลกจิการที่ดีใหก้บั

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจง้

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจดัการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้บัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

________________

9. กจิกรรมต่อต้านการ

ทุจริตของส่วนงาน

5

พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน

1 1 1

กิจ
กร

รม
ขอ

งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจกิายน ธันวาคม

แผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ 2564



วัตถุประสงค์: เพือ่ขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

3

14 2 2 2 2 2 2 2

4

2 2 2 2

8 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2

6

1 1

1 1

7

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 2 2

100 0 0 0 11 17 14 13 16 11 10 5 3

ส านักพฒันาธรุกิจ -

9

5

-

ส านักพฒันาธรุกิจ -

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบริหารดว้ยความสุจริต

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการทีดี่ และ

เผยแพร่สู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม
7

-

-ส านักกฎหมาย และส านักพฒันาธรุกิจ

- ทบทวนกฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฏหมายทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจการหารายได้จาก

ธรุกิจอื่นของ ยสท. 16
บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏระเบยีบ 

ข้อบงัคับ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทจุริตและผลประโยชน์ทบั

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อปอ้งกันและลดความเส่ียง

แนวทางที ่5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแส

เมือ่พบการทจุริตและประพฤติมิชอบ

-6.1 ส่งเสริมใหม้ีระบบบริหารจดัการภายในเพือ่เป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
2

6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลใหป้ระพฤติปฏบิัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏบิติั กฎ ระเบยีบข้อบงัคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกับสถานการณ์
6

ส านักพฒันาธรุกิจ

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับดูแลกิจการที่ดีใหพ้นักงานยึดถือ
ส านักพฒันาธรุกิจ

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเปน็องค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

ส านักพฒันาธรุกิจ

แนวทางที ่1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นการป้องกันการทุจริต

3.1 ส่วนงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ใหม้ี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

2

บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบยีบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิติัที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ส านักพฒันาธรุกิจ

ส านักพฒันาธรุกิจ

 -

ส่วนงานวเิคราะหผ์ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวเิคราะหเ์พื่อจดัท าแผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริต

ของส่วนงาน

แผนปฏบิติัการปอ้งกันการทจุริตของแต่ละส่วนงาน ส านักพฒันาธรุกิจ

-

-
ส่วนงานทบทวน ปรับปรุงและจดัท าแผนปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 

2564

เปา้หมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกว่า 95%

กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภบิาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รบัผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

หวัหน้าส านักพัฒนาธรุกิจ

ชือ่แผนปฏบิัตกิาร: แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตของ (ส านักพัฒนาธรุกิจ)

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสี่ยงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ในขัน้ตอน
ผลลัพธ์

(Output ของกิจกรรม)

-

100 รวมค่าใชจ้่าย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ส านักพฒันาธรุกิจ

ส านักพฒันาธรุกิจ -

-                                                

ส านักพฒันาธรุกิจ

ยกระดบัดชันีการรับรู้การทุจริต

8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช.
14

เพื่อใหเ้กิดความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทจุริต ส านักพฒันาธรุกิจ

แนวทางที ่2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต

1. เพื่อใหบ้คุลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวญัก าลังใจแก่บคุลากร

5.2 การก ากับดูแลองค์กรใหป้ฏบิัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance)

7.1 เพิม่ประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 14

8

กิจกรรมตอ่ตา้นการทุจริตของส่วนงาน ยสท. 

- การบันทึกเวลาเข้า-ออก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 บคุลากรปฏบิติัตามกฎ ระเบยีบของ ยสท.

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564



วัตถุประสงค์: เพือ่ขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน

ผลงานรายเดอืน

ผลงานสะสม

ชือ่แผนปฏบิัตกิาร: แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตของ (ส านักพัฒนาธรุกิจ)

กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภบิาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รบัผิดชอบหลัก: หวัหน้าส านักพัฒนาธรุกิจ

 - ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้

ข้อมูลพนักงาน ศึกษา

ระเบียบที่เกีย่วข้องกบั

เร่ืองการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์            

 -  พนักงานเข้ารับการ

อบรมท าความเข้าใจ

เกีย่วกบัคู่มือการปฏิบัติ 

งานการจดัการเร่ือง

ร้องเรียน ยสท.              

 -  ทบทวนกฎระเบียบ 

ข้อบังคับเกีย่วกบัการหา

รายได้จากพืชอืน่ เช่น 

โกโก ้กญัชง                 

 -  ติดตามดูแลให้

พนักงานทุกคนบันทึกเวลา

เข้า-ออก ด้วยระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ทุกวัน

 - ส่งเสริมให้พนักงาน

ศึกษาเรียนรู้  

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

 กฎกระทรวงการจดัหาที่

ราชพัสดุ ระเบียบ

กระทรวงการคลัง เพือ่เป็น

ข้อมูลประกอบในการ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง       

 -  ทบทวน ปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์

 กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ

กฎหมายที่เกีย่วข้องในการ

ด าเนินงานให้สอดคล้อง

กบัสถานการณ์  - เผยแพร่

 กรณีตัวอยา่งการลงโทษ

ทางวินัย เร่ือง ยกัยอกเงิน

แล้วช าระคืน ต้องรับผิด

ทางวินัย                      

 -  ติดตามดูแลให้

พนักงานทุกคนบันทึกเวลา

เข้า-ออก ด้วยระบบ

อเิล็กทรอนิกส์ทุกวัน

 - ส่งเสริมพนักงานเข้ารับ

การอบรมความรู้ความ

เข้าใจด้านกฎหมายธุรกจิ  

ด้านการพัฒนาสินทรัพย ์

เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ใน

การปฏิบัติงาน                

 - ด าเนินการทบทวน 

ปรับแกไ้ขหลักเกณฑ์ 

กฎระเบียบในการ

ด าเนินงานเพือ่หารายได้ให้

ถูกต้อง เกดิความคล่องตัว   

  -  ติดตามดูแลให้พนักงาน

ทุกคนบันทึกเวลาเข้า-ออก 

ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ทุก

วัน

เปา้หมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกว่า 95%

ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

11 28 42

17 14

กุมภาพันธ์ มนีาคม มถุินายน กรกฎาคมพฤษภาคมเมษายน สิงหาคม

11

กิจ
กร
รม
ขอ
งส
่วน

งา
น

มกราคมเดอืน ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

11 17 14

ตามค าสั่ง  ยสท. ท่ี 333/2563  เรื่อง  ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังพนักงาน  กลุ่มงานขึ้นตรง 
ผู้ว่าการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งส านักพัฒนาธุรกิจ  พร้อมยุบโครงสร้างและอัตราต าแหน่ง
พนักงานส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ และค าสั่งฯ ที่ 359/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 ย้ายและเลื่อนพนักงานส านักพัฒนาธุรกิจ    

   ส านักพัฒนาธุรกิจ  จึงไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานฯ 

แผนปฏบิติัการ ปงีบประมาณ 2564


