
ชือ่แผนปฏบิตักิาร: แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

วตัถุประสงค์: เพื่อขบัเคล่ือนและพฒันาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

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

ภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2563
ผลการวเิคราะห์เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต

7.1 เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 16

1
1. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

2. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตของแต่ละส่วนงาน
คณะท างานฯ (ศปท.)

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

3

6.2 สร้างกลไกป้องกนัการทุจริตในองค์กร 2

-
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชดิชบูุคคลให้ประพฤติปฏบิัติดี 8

เพื่อมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม

สอดคล้องกบัสถานการณ์
8

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเสีย่งหรอื

ปจัจยัความส าเรจ็
ผู้รบัผิดชอบ
ในขัน้ตอน

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

แนวทางที ่1 การเสรมิสรา้งองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทจุรติ

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏบิัติงานในหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ให้มีความรู้
ความเขา้ใจในกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

2

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมาย 

แนวทางปฏิบัติที่เกีย่วข้องขององค์กร

ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ส านักกฎหมาย  ส านักงบประมาณ

กลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)
-

-ทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

เปา้หมาย:
- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 100%

- ผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต ไม่น้อยกวา่ 95%

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

-

-

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ

เพื่อทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และออกมาตรการเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียง

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

-

แนวทางที ่5 การสรา้งการมีส่วนรว่มเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวงัการทจุรติ

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบรหิารดว้ยความสุจรติ

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดี และเผยแพร่
สู่การปฏบิัติอยา่งเป็นรูปธรรม

20

-

-                                         

-ส านักกฎหมาย

-

รวมค่าใช้จ่าย

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

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)

1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี 

2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวญัก าลังใจแกบุ่คลากร

คณะท างานฯ (ศปท.)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์

ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากบัดูแลกจิการที่ดีให้พนักงานยึดถือ
ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

มีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นองค์กรที่ซ่ือตรง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and 

Accountability)

คณะท างานฯ (ศปท.)

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจง้เบาะแสเมื่อ

พบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฝ่ายอ านวยการและส่ือสารองค์กร

การประเมินผลและการรายงานการด าเนินงาน
9.1 การประเมินความตระหนักรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริต

1

1. เพื่อรับทราบความคิดเห็น ผลความตระหนักรู้และการให้

ความส าคัญในการร่วมมือป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

2. เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกนั เสริมสร้างองค์ความรู้ และ

พฒันาช่องทางการประชาสัมพนัธ์

คณะท างานฯ (ศปท.)

ยกระดบัดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ

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

14

เพื่อให้เกดิความตระหนักรู้และเกรงกลัวในการกระท าทุจริต
คณะท างานฯ (ศปท.)

ส านักกฎหมาย

แนวทางที ่2 การเสรมิสรา้งวฒันธรรมสุจรติ

4.2 การสร้างความตระหนักถงึโทษของการกระท าทุจริต

9.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการต่อต้านการทุจริตภาค
รัฐวสิาหกจิ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1
ทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อปุสรรค เพื่อน าไปเป็น

ข้อมูลการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
คณะท างานฯ (ศปท.) -

5.2 การก ากบัดูแลองค์กรให้ปฏบิัติภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บังคับ และจริยธรรม (Compliance)

8

9

ไม่ใช้งบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564



กันยายน

เปา้หมายรายเดอืน 3 1

ผลงานรายเดอืน 100

ผลงานสะสม 3 100

ธันวาคม พฤษภาคมกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สิงหาคม

1 วิเคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปงีบประมาณ 2563

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่สู่

การปฏบิติัอย่างเปน็รูปธรรม 

ต่อไปนี้

- การปอ้งกันและต่อต้านการ

ทจุริต

- การต่อต้านการใหสิ้นบน และ

 No Gift Policy 

- การส่งเสริมความโปร่งใสใน

การจัดซ้ือจัดจ้าง

1 วิเคราะหผ์ลการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 

ปงีบประมาณ 2563

2. ทบทวน ปรับปรุง และ

จัดท าแผนปฏบิติัการปอ้งกัน

การทจุริตในภาครัฐวิสาหกิจ

ของ ยสท. และแผนปฏบิติัการ

ของแต่ละส่วนงานของ

ปงีบประมาณ 2564

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่สู่

การปฏบิติัอย่างเปน็รูปธรรม 

ต่อไปนี้

- คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

- แนวทางปฏบิติัเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.2 ทบทวน ปรับปรุงแนวทาง

ปฏบิติั หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบ

ข้อบงัคับ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับสถานการณ์

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 

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภบิาล

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

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทจุริต เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภบิาล

4.1 จัดท าและเผยแพร่คู่มือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา

 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

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทจุริต เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรม

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชู

บคุลากรผู้ปฏบิติังานเปน็

แบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ (ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือก)

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

3.1 อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 

ระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏบิติั

ตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทจุริต เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา

ภบิาล

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 เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล

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

ปฏบิติัตามนโยบายเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทจุริต เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภบิาล

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา

 Case Study

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้านก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหก้ับผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อรับทราบ

6.1 ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ และ

เผยแพร่ทกุช่องทางการส่ือสาร

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 และคู่มือการบริหารจัดการข้อ

ร้องเรียนการยาสูบแหง่ประเทศ

ไทย ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ ITA 

2564
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มิถุนายน กรกฎาคม

4.2 เผยแพร่ความผิดและ

บทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา 

Case Study

5.2 รายงานผลการด าเนินการ

ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏบิติั 

หลักเกณฑ์ กฎระเบยีบข้อบงัคับ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ์

9.2 รายงาน

สรุปผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏบิติัการ

ต่อต้านการทจุริต

ภาครัฐวิสาหกิจ 

ประจ าปี

งบประมาณ 2564

3.1 อบรมหรือเผยแพร่

ความรู้ ระเบยีบ กฎหมาย 

แนวทางปฏบิติัตามนโยบาย

เกี่ยวกับการต่อต้านการ

ทจุริต เช่น

- ด้านงบประมาณ

- ด้านจัดซ้ือจัดจ้าง

- ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

- คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

5.1 รณรงค์และเผยแพร่

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ

ต่อต้านการทจุริต/ด้าน

ก ากับดูแลกิจการที่ดีใหก้ับ

ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบ

7.1 รณรงค์และเผยแพร่

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส และคู่มือการ

บริหารจัดการข้อร้องเรียน

การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

ใหก้ับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ

รับทราบ

8.1ด าเนินการประเมินฯ 

ITA 2564

9.1 การประเมินความ

ตระหนักรู้ด้านการปอ้งกัน

การทจุริต ทศันคติและ

ค่านิยมสุจริต

4

3 9 16 24

กิจกรรมย่อย

มกราคม

62 75 86 95

เดอืน ตลุาคม พฤศจิกายน

6 7 8 14 11 13 13 11 9

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564


