
ช่ือแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา

วัตถุประสงค์: เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส

นายสุวัจน์  เช่ียวไรกุล ผู้อ านวยการฝ่ายฯ และ นายสุริยะ  วรศิริ คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการฯ 

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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(9.2)การจัดท าข้อตกลงคุณธรรมโครงการซ้ือเคร่ืองจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini 
Primary line) ก าลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ (ห้าร้อย) กิโลกรัมต่อช่ัวโมง พร้อมอุปกรณ์
 และค่าติดต้ัง 

รายงานผลการด าเนินงานให้องค์กรต่อต้านคอรัปช่ันทราบไม่เกินวันท่ี 10 
ของทุกเดือน

ทุกส่วนงาน ยสท. -

ทุกส่วนงาน ยสท. -

ทุกส่วนงาน ยสท. -
ยสท. มีการตอบประเมินฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ทุกส่วนงาน ยสท.

มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
ระบบบริหารจัดการภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
มีความพร้อมรับผิด

-

แนวทางท่ี 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ทุกส่วนงาน ยสท. -

กิจกรรมป้องกันการทุจริตของฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
(9.1) การใช้ทรัพย์สินราชการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพ่ือให้ส่วนงานมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการใช้
ทรัพย์สินราชการ และแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้อง ทุกส่วนงาน ยสท. -

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

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสเม่ือพบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในองค์กร 
(ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน "Watchdog ACT TOAT")

เพ่ือป้องกันการเรียก รับ หรือให้สินบน ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

7.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ท่ีสะอาด ปราศจากเงินสินบน (No Gift Policy)

เป้าหมาย:- ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100%
- ร้อยละทัศนคติและค่านิยมสุจริตในการป้องกันการทุจริตของพนักงาน ยสท. ไม่น้อยกว่า 95%

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน

กิจกรรมหลัก
ความเส่ียงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและแนวทางมาตรการ
ป้องกันการทุจริต

แนวทางท่ี 3 การแสดงเจตจ านงในการบริหารด้วยความสุจริต

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแล
กิจการท่ีดีให้พนักงานยึดถือปฏิบัติเพ่ือสร้างการรับรู้ในนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตขององค์กร

5.2 การก ากับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และจริยธรรม (Compliance)

แนวทางท่ี 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทุกส่วนงาน ยสท. -

ทุกส่วนงาน ยสท. -6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)

6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร

ทุกส่วนงาน ยสท. -
4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี

ทุกส่วนงาน ยสท. -
แต่งต้ังคณะท างานฯ (ศปท. ยสท.) และด าเนินการทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

เพ่ือมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์

 
ทุกส่วนงาน ยสท.

 -

1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ (ศปท. ยสท.) 
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท.
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของทุกส่วนงาน

ทุกส่วนงาน ยสท. -

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
 และปรับฐานความคิดทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต เพ่ือลดการร้องเรียน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร
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 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต (Case Study) เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้และเกรงกลัวการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

7.1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

100 รวมค่าใช้จ่าย

ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองกฎระเบียบ บทลงโทษ แนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องขององค์กร เพ่ือลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

3.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจริต

1. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี และถือปฏิบัติ
ตามคู่มิจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ
2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
3. สร้างเครือข่ายและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมสุจริต

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร 
เพ่ือลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

 
ทุกส่วนงาน ยสท.3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

เพ่ือทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และออก
มาตรการเพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ทุกส่วนงาน ยสท.

กลยุทธ์: การส่งเสริมธรรมาภิบาลและภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก: ระยะเวลาด าเนินการ: ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
ระยะเวลาด าเนินการ ผลลัพธ์ ค่าใช้จ่าย

(Output ของกิจกรรม) งบท าการ



กันยายน

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดทัศนคติ ให้มีค่านิยมสุจริต 
ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน
รูปแบบกรณีศึกษา Case Study
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
มีระบบบริหารจัดการภายใน เป็น
องค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียนการยาสูบ
แห่งประเทศไทย ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือรับทราบ
7.2 รณรงค์นโยบายเร่ือง สินบน และ 
การให้ – รับสินบน No Gift Policy  
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้
 ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ ให้
มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีระบบ
บริหารจัดการภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม 
ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
9.1 การประเมินการรับรู้ทัศนคติและ
ค่านิยมสุจริตในการป้องกันการทุจริตของ
พนักงาน 
การยาสูบแห่งประเทศไทย

3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ 
ให้มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง
5.2 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของ ยสท.
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีระบบ
บริหารจัดการภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม 
ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้

กิจ
กร

รม
1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 
2565
2. ปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างานฯ (ศปท. ยสท.) และ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ 
ยสท.
5.1 ทบทวนนโยบายด้านการ
ต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และเผยแพร่สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไปน้ี
- นโยบายการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
- นโยบายป้องกันการรับสินบน 
การให้และรับของขวัญ 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
- มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ
การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี
การยาสูบแห่งประเทศไทย 

1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2565
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ (ศปท. 
ยสท.) ทบทวน และปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐวิสาหกิจของ ยสท. และ
แผนปฏิบัติการของทุกส่วนงาน
5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้าน
การทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ต่อไปน้ี
- นโยบายการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
- นโยบายป้องกันการรับสินบน การ
ให้และรับของขวัญ 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 
5.2 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ ยสท.
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เป็น
องค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 
2566

3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร 
ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่ความรู้ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิด
ทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง
4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน
รูปแบบกรณีศึกษา Case Study
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต/ด้าน
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือรับทราบ (สร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้
ส่วนสียภานใน และภายนอก ในการ
ต่อต้านการทุจริตของ ยสท.)
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีระบบ
บริหารจัดการภายใน เป็นองค์กร
คุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.
7.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้าน
การทุจริต ต่อไปน้ี มาตรการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแส, คู่มือการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน ยสท. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียน ยสท. พร้อมแต่งต้ังและ
สร้างเครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน 
"Watchdog ACT TOAT"
7.2 รณรงค์นโยบายเร่ือง สินบน และ 
การให้ – รับสินบน No Gift Policy  
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ
8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 
2566

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎระเบียบ บทลงโทษ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการอบรม
หรือเผยแพร่ความรู้ ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในองค์กร 
3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
องค์กร ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดทัศนคติ ให้มีค่านิยมสุจริต 
ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4.1 จัดท าคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจ เชิดชูบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต/
ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เป็น
องค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.
8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA
 2566

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
องค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิด
ทัศนคติ ให้มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจ เชิดชูบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (ก าหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบ)
4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน
รูปแบบกรณีศึกษา Case Study
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต/ด้าน
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือรับทราบ
5.2 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของ ยสท.
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
ระบบบริหารจัดการภายใน เป็นองค์กร
คุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.
7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และคู่มือการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียน ยสท. ให้กับผู้
มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ พร้อม
ขับเคล่ือนเครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้า
บ้าน "Watchdog ACT TOAT"
8.1 ด าเนินการประเมินฯ ITA 2566

3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิด
ทัศนคติ ให้มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจ เชิดชูบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (ส่วนงานคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบของส่วนงาน)
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต/ด้าน
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือรับทราบ
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
ระบบบริหารจัดการภายใน เป็นองค์กร
คุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
7.2 รณรงค์นโยบายเร่ือง สินบน และ 
การให้ – รับสินบน No Gift Policy  
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ
8.1 ด าเนินการประเมินฯ ITA 2566

3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ ให้มีค่านิยม
สุจริต ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4.1 เผยแพร่คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ และ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ เชิดชูบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (ส่วนงานด าเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน)
4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบ
กรณีศึกษา Case Study
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์องค์กร 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการ
ภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
7.1 รณรงค์และเผยแพร่มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส และคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือรับทราบ พร้อมขับเคล่ือนเครือข่าย
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน "Watchdog ACT TOAT"
8.1 ด าเนินการประเมินฯ ITA 2566

3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ ให้มีค่านิยม
สุจริต ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ
5.2 เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบข้อบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องใน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ 
ยสท.
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์องค์กร 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการ
ภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
8.1 ด าเนินการประเมินฯ ITA 2566

3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ 
ให้มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์
ทุกช่องทาง
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์
องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีระบบ
บริหารจัดการภายใน เป็นองค์กรคุณธรรม 
ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
9.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาค
รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
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ผลงานรายเดือน

ผลงานสะสม 4 26

กิจ
กร

รม
ขอ

งส่
วน

งา
น

รายช่ือของส่วนงานเพ่ือแต่งต้ัง
คณะท างาน ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ  (ศปท. 
ยสท.) ปีงบฯ 2566

1. ค าส่ังการยาสูบแห่งประเทศไทย
  ท่ี 247/2565
เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ
การยาสูบแห่งประเทศไทย 
(ศปท. ยสท.)
ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2565

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของส่วนงาน ปีงบฯ 2566

3. ประชุมคณะท างานฯ ศปท. 
ยสท. คร้ังท่ี 1/2566 ณ วันท่ี 19 
ธ.ค. 2565

4.ประกาศนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย ปีงบฯ 2566 แจ้ง
เวียนทุกส่วนงาน

9.1 ได้ด าเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
2566 ผ่านทางกลุ่ม LINE พนักงานฝ่าย
วิศวกรรมและพัฒนา และได้ด าเนินการ 
ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์พนักงานได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว

9.2 จัดท าข้อตกลงคุณธรรม
-โครงการซ้ือเคร่ืองจักรผลิตยาเส้นขนาด
เล็ก (Mini Primary line) 
-มูลค่า 384,023,000 บาท 
-ผลการด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 
2566 ผู้ว่าการได้อนุมัติให้ใช้ขอบเขตของ
งานและราคากลาง  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง และได้
ด าเนินการจัดส่งรายงานความคืบหน้า
ของงานดังกล่าวให้องค์กรต่อต้าน
คอร์รัปช่ันทราบในวันท่ี 3 มีนาคม 2566 
เรียบร้อยแล้ว  
    

 วิเคราะห์ผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. 
ปีงบประมาณ 2566
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