
ช่ือแผนปฏิบัติการ: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของฝ่ายขาย

วัตถุประสงค์: เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้อ านวยการฝ่ายหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายข้ึนไป 

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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กิจกรรมป้องกันการทุจริตของส่วนงาน ยสท. ฝ่ายขาย 
  9.1 ตรวจสอบการขนส่งบุหร่ีส าเร็จรูป
  9.2 การจัดประชุมร้านขายส่งยาสูบ ประจ าปีงบประมาณ 2566 (OIT/EIT)
  9.3 แผนจัดอบรมหรือพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้กับพนักงานฝ่ายขาย /การให้บริการท่ีดีมากข้ึน (EIT)
  9.4 ปรับปรุงคู่มือระบบ e-commerce ประจ าปีงบประมาณ 2566 (EIT)
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เพ่ือให้การจัดส่งบุหร่ีส าเร็จรูปเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามท่ี ยสท.ก าหนด สร้างความพ่ึงพอใจ และเป็นไป
ตามท่ีลูกค้าคาดหวัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
เพ่ือให้ ยสท. บริการเก่ียวกับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยาสูบได้อย่างมีมาตรฐาน

ทุกส่วนงาน ยสท.

-ทุกส่วนงาน ยสท.

-

100 รวมค่าใช้จ่าย

ยสท. มีการตอบประเมินฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

-

-

มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เป็นองค์กร
คุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพร้อมรับผิด

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

-

8

9

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

กิจกรรมป้องกันการทุจริตของส่วนงาน
(9.1) การใช้ทรัพย์สินราชการ

3
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพ่ือให้ส่วนงานมีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองการใช้ทรัพย์สินราชการ และแนวทางปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง

ทุกส่วนงาน ยสท.

ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
8.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของส านักงาน ป.ป.ช.
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แนวทางท่ี 3 การแสดงเจตจ านงในการบริหารด้วยความสุจริต

5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 8

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแส
เม่ือพบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในองค์กร (ปฏิบัติการหมาเฝ้า
บ้าน "Watchdog ACT TOAT")

7.1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

เพ่ือป้องกันการเรียก รับ หรือให้สินบน ป้องกันการทุจริต
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะผู้บริหารระดับสูงแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต/
ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้พนักงานยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
สร้างการรับรู้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตขององค์กร

7.2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ท่ีสะอาด ปราศจากเงินสินบน (No Gift Policy) 3

5.2 การก ากับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และจริยธรรม (Compliance)

แนวทางท่ี 4 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เพ่ือทราบประเด็นความเส่ียงการทุจริตและผลประโยชน์
ทับซ้อน และออกมาตรการเพ่ือป้องกันและลดความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ทุกส่วนงาน ยสท. -

แนวทางท่ี 5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ทุกส่วนงาน ยสท.

1

ผลลัพธ์
(Output ของกิจกรรม)

กิจกรรมหลัก %
ระยะเวลาด าเนินการ ความเส่ียงหรือ

ปัจจัยความส าเร็จ

2

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แนวทางมาตรการป้องกันการทุจริต

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

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

ค่าใช้จ่าย
งบท าการ

ผู้รับผิดชอบ
ในข้ันตอน

3

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก มีองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติให้มี
ค่านิยมสุจริต เพ่ือลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในองค์กร

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้และเกรงกลัวการกระท าทุจริต ทุกส่วนงาน ยสท.

แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

4.2 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท าทุจริต (Case Study)

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองกฎระเบียบ บทลงโทษ 
แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องขององค์กร เพ่ือลดการร้องเรียน
 และแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

 
ทุกส่วนงาน ยสท.

3.3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปรับฐานความคิดทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจริต

แนวทางท่ี 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

1. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ท่ีดี และถือปฏิบัติตามคู่มิจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ
2. ยกย่องเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
3. สร้างเครือข่ายและบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมสุจริต

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการป้องกันแก้ไขปัญหา
การทุจริตในองค์กร เพ่ือลดการร้องเรียน และแก้ไขปัญหา
การทุจริตในองค์กร

 
ทุกส่วนงาน ยสท.3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร

-

-

6.1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  มีความพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)
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6.2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร 3

-

4.1 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี 4

4

-แต่งต้ังคณะท างานฯ (ศปท. ยสท.) และด าเนินการทบทวน ปรับปรุงและจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2566

เพ่ือมีแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์

 -

2

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

ทุกส่วนงาน ยสท.

ทุกส่วนงาน ยสท.

-



กันยายนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม

กิจ
กร

รม

1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2566
2. ปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ 
(ศปท. ยสท.) และปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตในภาค
รัฐวิสาหกิจของ ยสท.
5.1 ทบทวนนโยบายด้านการต่อต้าน
การทุจริต/ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และเผยแพร่สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ต่อไปน้ี
- นโยบายการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
- นโยบายป้องกันการรับสินบน การ
ให้และรับของขวัญ 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
- มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือการ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 

1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2566
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
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
องค์กร ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดทัศนคติ
ให้มีค่านิยมสุจริต ผ่านส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4.2 เผยแพร่ความผิดและบทลงโทษใน
รูปแบบกรณีศึกษา Case Study
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต/
ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือรับทราบ (สร้างเครือข่ายผู้มี
ส่วนได้ส่วนสียภานใน และภายนอก 
ในการต่อต้านการทุจริตของ ยสท.)
6.1 เปิดเผยข้อมูลสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์องค์กร เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้มีระบบบริหารจัดการภายใน เป็น
องค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.
7.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบาย
 มาตรการ แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรด้านการต่อต้าน
การทุจริต ต่อไปน้ี มาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส, คู่มือการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน ยสท. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน ยสท. พร้อม
แต่งต้ังและสร้างเครือข่ายปฏิบัติการ
หมาเฝ้าบ้าน "Watchdog ACT TOAT"
7.2 รณรงค์นโยบายเร่ือง สินบน และ 
การให้ – รับสินบน No Gift Policy  
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบ
8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 
2566

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร 
3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
องค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดทัศนคติ ให้มีค่านิยมสุจริต 
ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
5.1 รณรงค์และเผยแพร่นโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต/
ด้านก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือรับทราบ

6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.
8.1 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 
2566                                        
                                             
9.1 พิจารณาค่าปรับกรณีขนส่งบุหร่ี
ส าเร็จรูปล่าช้าเกินเวลามาตรฐานตาม
สัญญาจ้างขนส่งบุหร่ีส าเร็จรูป ตาม
บันทึก กองสัญญา ส านักกฎหมาย ท่ี 
สกม.000202/29 ลว. 9 มกราคม 
2566                                        
                                             
9.2 เตรียมการจัดประชุมร้านขายส่ง
ยาสูบประจ าปีงบประมาณ 2566 จะ
มีการจัดประชุมในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2566                                     
9.3 มีการอบรมหรือพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ ตามแผนท่ีได้
ประสานงานไว้กับฝ่ายทรัพยากรบุคล  
                                             
9.4 ข้ันตอนด าเนินการปรับปรุงคู่มือ 
e-commerce ประจ าปีงบฯ 2566    
    

3.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กฎระเบียบ บทลงโทษ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ผ่านการอบรมหรือเผยแพร่
ความรู้ ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในองค์กร 
3.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
องค์กร 
3.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และปรับฐาน
ความคิดทัศนคติ ให้มีค่านิยมสุจริต 
ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
5.1 ประชาสัมพันธ์ การก ากับดูแล
องค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และจริยธรรม (Compliance) ท่ี
เก่ียวข้องกับ ยสท. (ชุดท่ี 2) ประจ าปี
งบประมาณ 2566
6.2 ทบทวนและจัดท าคู่มือวิเคราะห์
ประเมินความเส่ียงการทุจริต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ยสท.
8.1น าส่งข้อมูลหัวข้อ IIT และ EIT    
9.1 การขนส่งบุหร่ีส าเร็จรูปเป็นไป
ตามสัญญา และ TOR 
9.2 การจัดประชุมร้านขายส่งยาสูบ
ผู้ว่าการ ได้กล่าวถึงเร่ืองการจัดประ
ขุมร้านขายส่งยาสูบทัวประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ท่ีจัดข้ึ
ผู้ว่าการ ได้กล่าวถึงเร่ืองการจัดประ
ขุมร้านขายส่งยาสูบท่ัวประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ท่ีจัดข้ึน
เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ได้มีการ
เปล่ียนหัวข้อเป็น "การรับฟังแนว
ทางการพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายของร้านขายส่งยาสูบ 
ปีงบประมาณ 2566" ซ่ึงการเปิดเวที
รับฟังคร้ังน้ีถือว่าประสบความส าเร็จ 
ลูกค้าให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับ 
ยสท. และได้ท าการรวบรวมสรุป
ประเด็นต่าง ๆ เพ่ือน ามาด าเนินการ
ต่อไป
9.3 มีการอบรมหรือพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ ตามแผนท่ีได้
ประสานงานไว้กับฝ่ายทรัพยากรบุคล
9.4 น าส่งคู่มือ e-commerce 
ประจ าปีงบฯ 2566 และระหว่าง
ด าเนินการต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือ 
e-commerce ระบบใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2567  
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