
แผนปฏิบัติการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/แนวทางการ
ด าเนนิงาน 

แผนงาน/โครงการ หน่วยวดั 
ค่าเกณฑ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
สนบัสนนุ 

หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

แนวทางท่ี 1 การ
เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายและการใช้งบประมาณและ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 80 บุคลากรได้รับความรู้และ
ความเข้าใจการบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ของทางราชการ 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

25,000 สพค. สบก.  

2. โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 บุคลากรได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

25,000 สพค. สบก.  

3. โครงการการขยายผลองค์ความรู้เรื่องการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย 
และไม่ทนต่อการทุจริต 

ร้อยละ 80 เกิดความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแก่
บุคลากรของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจทุกระดับ 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

25000 สบก. -  
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/แนวทางการ
ด าเนนิงาน 

แผนงาน/โครงการ หน่วยวดั 
ค่าเกณฑ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
สนบัสนนุ 

หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

แนวทางท่ี 1 
การเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต 

4. ประเมินผลความตระหนักรู้ด้านการป้องกัน
การทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริตของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

แบบ
ประเมิน 

บุคลากร
ทุกคน 

บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องทัศนคติและ
ค่านิยมสุจริต 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบก. คณะ
ท างานฯ 

 

แนวทางท่ี 2  
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

5. จัดท าสื่อเผยแพร่ความคิดและบทลงโทษใน
รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) 

โปสเตอร์
ประชา 
สัมพันธ์ 

- บุคลากรมีความรู้ รับรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษ
ต่าง ๆ ในการกระท าทุจริต 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบก. -  

6. การประเมินผลการตระหนักรับรู้และ
วิเคราะห์พฤติกรรมตามค่านิยมพึงประสงค์ 

แบบ
ประเมิน 

บุคลากร
ทุกคน 

บุคลากรตระหนักรับรู้และ
วิเคราะห์พฤติกรรมตาม
ค่านิยมได้ 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบก. คณะ
ท างานฯ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย 

แนวทางท่ี 3 การแสดง
เจตจ านงในการบริหาร
ด้วยความสุจริต 

7. คณะผู้บริหารระดับสูงสื่อสารเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ประกาศ - มีประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานถ้วยความ
สุจริตถือปฏิบัติ 

ม.ค. 63 – 
พ.ค. 63 

- สบก. -  

8. ทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ประกาศ 
ค าสั่ง 

- มีการทบทวน ปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบก. สบช. 
สพค. 
สพต. 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์/แนวทางการ
ด าเนนิงาน 

แผนงาน/โครงการ หน่วยวดั 
ค่าเกณฑ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
สนบัสนนุ 

หมายเหต ุ
2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริต
เชิงรุก 

แนวทางท่ี 4 การ
ยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการ 

9. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเปิดเผยและ
ให้เข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นแก่สาธารณะ 

เว็บไซต์ - มีช่องทางการสื่อสารท่ี
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สสพ. สบก.  

9. เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหาร
งบประมาณ 

ลงข้อมูล
อินทราเน็ต 

- มีการลงข้อมูลในอินทราเน็ต ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบช. -  

10. เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ลงข้อมูล
อินทราเน็ต 

- มีการลงข้อมูลในอินทราเน็ต ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สพค. สสพ.  

11. เพิ่มความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ลงข้อมูล
อินทราเน็ต 

- มีการลงข้อมูลในอินทราเน็ต ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบค. สสพ.  

12. เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ลงข้อมูล
อินทราเน็ต 

- มีการลงข้อมูลในอินทราเน็ต ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สผก. สสพ.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ปฏิรปูกลไกและ
กระบวนการการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

แนวทางท่ี 5 การสร้าง
การมีส่วนร่วมเพื่อ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทุจริต 

13. รณรงค์ให้แจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

แจ้งเวียน
คู่มือ

ร้องเรียน 

- บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติตามคู่มือร้องเรียน 

ม.ค. 63 – 
ก.ย. 63 

- สบก. -  

 


