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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการก าหนดกรอบแนวคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์          

ซึ่งประกอบด้วย 5 ดัชนี คือ ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน เพ่ือให้ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ 

คณะท างานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในภาครัฐวิสาหกิจ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล

สัมฤทธิ์ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่ดีภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท างานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

สิงหาคม 2560 
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หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง สะท้อนปัญหาของการทุจริต        

คอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หยั่งราก ฝั่งลึก และต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทจริต แม้ว่าแนวโน้มภาพลักษณ์คอรัปชั่นจะดีขึ้น แต่การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทัน

กระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่มี

ความโปร่งใส ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งกระแสการต่อต้านทางสังคมในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น 

ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นการทุจริต

ทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น  

การใช้อ านาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งยังมีการทุจริตในระดับประเทศผ่าน

ข้อตกลงความร่วมมือ เป็นต้น 

 ปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน และก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ       

อย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย       

เข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิง

นโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการก าหนดมาตรการกลไก 

เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตบรรลุตามวัตถุประสงค์  และเกิด

ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นจะต้องด าเนินมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไพ่       

กรมสรรพสามิต อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไพ่           

กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นตามวัตถุประสงค์

ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรมในการบริหารและปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

3. เสริมสร้างบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบในการปฏิบัติงานขึ้นภายในหน่วยงาน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมใน

การบริหารและปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 

2. โรงงานไพ่ มีภาพลักษณ์ท่ีดีจากบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม

ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติงานขึ้นภายในหน่วยงาน 

 

กรอบในการจัดท าแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

 เพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
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โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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 . โครงการอบรมหลักสู ต ร 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวล
จริ ย ธร รม  และกฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

27,300 

- จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 90 
 

            

2.โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานรัฐหรือ
เอกชน 

3,700 - จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

            

3.โครงการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

30,000 - จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
            

4 . โครงการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการต่อต้านการทุจริตใน
เว็บไซต์โรงงานไพ่ 

- 
จ านวน 2 ครั้ง/ปี 

            

รวมงบประมาณ 61,000.- 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 1.1 หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามยุทธศาสตร์

ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ 

คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริต รวมถึงสาเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดการกระท าผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 

  ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ต้องร่วมใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไม่ให้

เกิดขึ้น โดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวิธีการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ และด าเนินการตามกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 5 ดัชนี คือ ดัชนีความโปร่งใส่ ดัชนีความพร้อมรับผิด 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการ

ท างานในหน่วยงาน เพ่ือให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพ 

 1.2 วัตถุประสงค์ 

  1.2.1 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้รับการอบรม 

 1.2.2 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม  

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  1.2.3 เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความตระหนักในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.3.1 สามารถเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ 

 1.3.2 ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรมและ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1.3.3 โรงงานไพ่ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
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1.4 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

 - เป้าหมาย : ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ 

 - ผู้รับผิดชอบ : คณะท างานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของโรงงานไพ่ 

1.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 - ด าเนินการจัดอบรมในเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561  

1.6 งบประมาณ 

 -  ใช้งบประมาณด าเนินงานจ านวน 27,300 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ 

  1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่าน    10,000 บาท 

  2) ค่าอาหารว่าง (เช้า – บ่าย จ านวน 110 คน/35บาท)   7,700 บาท   

3) ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 110 คน/60)     6,600 บาท 

  4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น        3,000 บาท 

 

1.7 แผนการด าเนินงาน 

 1.8 การวัดและประเมินผลโครงการ 

  - จ านวนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน ประมวลจริยธรรม และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน” ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
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แผนงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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. จัดท าโครงการและเสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ             

2. ประสานงานกับวิทยากรฯ และก าหนดวันจัดอบรม             

3. ประชาสัมพันธ์การอบรมและเตรียมเอกสารอบรม             

4. จัดอบรมตามวันและเวลาที่ก าหนด             

5. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอผู้อ านวยการพิจารณา             



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ

หน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

 2.1 หลักการและเหตุผล 

  การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานนับเป็นภัยร้ายแรงต่อองค์กรซึ่งเป็นบ่อนท าลายการ

ปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเช่นกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมด

สิ้น พนักงานทุกคนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  

   ในการนี้คณะท างานป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไพ่จึงเห็นควรให้มีการจัดส่ง

พนักงานเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เพ่ือเสริมสร้าง

จิตส านึกพนักงานใหม้ีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต รวมถึงให้พนักงานได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์และการต่อต้าน

การทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร 

 2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

  2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  2.2.3 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต

สาธารณะ  

                           ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการต่อต้านการทุจริต 

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

                          หน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

  2.3.2 สามารถเสริมสร้างจิตส านึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ 

  2.3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการมีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ  

                          ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการต่อต้านการทุจริต 
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2.4 เป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

 - เป้าหมาย : ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่   จ านวน 20 คน 

 - ผู้รับผิดชอบ : คณะท างานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของโรงงานไพ่ 

2.5 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 - ด าเนินการจัดอบรมในเดือนตุลาคม – มิถุนายน 2561  

2.6 งบประมาณ 

 -  ใช้งบประมาณด าเนินงานจ านวน 3,700 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ 

  1) ค่าของที่ระลึกหน่วยงานที่ให้เข้าศึกษาดูงาน  1,500  บาท 

  2) ค่าอาหารกลางวัน(จ านวน  20 คน/60บาท)    1,200   บาท 

  3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็น    1,000   บาท 

2.7 แผนการด าเนินงาน 
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แผนงาน 
ปีงบประมาณ 2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 
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. คณะท างานศึกษาข้อมูลเรื่องการต่อต้านการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีการจัดการ

เรื่องการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

 

  

        

 

2. ประสานงานกับหน่วยงานฯ และก าหนดวันเข้าดูงาน             

3. ขอความเห็นชอบการศึกษาดูงานจากผู้อ านวยการ 

และจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูงานหน่วยงานส่ง

ที่ประสานงาน 

  

 

        

 

3. ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาดูงานแก่กลุ่มเป้าหมาย             

4. เข้าศึกษาดูงานตามวันและเวลาที่ก าหนด             

5. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอผู้อ านวยการทราบ             



 
 
 

2.8 การวัดและประเมินผล 

  - เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10- 



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2561 

3.1 หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึง

ผลกระทบจากปัญหาการทุจริตภายในประเทศโดยในปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่มทดสอบใช้เครื่องมือการประเมินความ

โปร่งใสกับหน่วยงานภาครัฐ ผลการใช้เครื่องมือดังกล่าว น ามาสู่การพัฒนากรอบแนวคิดในการประเมินผล

ความโปร่งใสที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงาน

ตามหลักธรรมภิบาลและกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงท าให้ทราบถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

  ปัจจุบัน โรงงานไพ่ มีแผนด าเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภาครัฐของโรงงานไพ่ 

ประจ าปี โดยได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายการโดยได้ด าเนินการตามกรอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ที่คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดไว้ซึ่งในส่วนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยังต้องมีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานโรงงานไพ่

ทุกคนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ อันน าไปสู่การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตได้อย่างยั่งยืน 

3.2 วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  2. เพ่ือให้พนักงานโรงงานไพ่เกิดความตระหนักและมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 

  3. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต 

  4. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของโรงงานไพ่ 
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3.3 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

  ก าหนดระยะเวลาการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตั้งแต่มกราคม – สิงหาคม 2561 

3.4 ผู้ด าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้ด าเนินโครงการ 

- คณะท างานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย 

- พนักงาน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

3.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. พนักงานโรงงานไพ่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน และด าเนินการตามแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. พนักงานโรงงานไพ่เกิดความตระหนักและมีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้สามารถ

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น 

  3. พนักงานโรงงานไพ่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งน าไปสู่

การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีส่งเสริมความโปร่งใสได้อย่างถูกต้อง 

  4. โรงงานไพ่ได้แสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งช่วยให้เกิด

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานภายนอกต่างๆ 
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3.6 งบประมาณด าเนินโครงการ 

  - ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ จ านวน 30,000 บาท ประกอบด้วย 

   1) การจัดกิจกรรมภายใน เช่น การจัดท าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ การจัดป้าย

ประชาสัมพันธ์ความรู้ ประกวดค าขวัญ เป็นต้น 

   2) หรือการจัดกิจกรรมภายนอกร่วมกับหน่วยงานอื่น  เช่น การร่วมออกบู๊ทเผยแพร่

ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตที่เป็นผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่ที่ผ่านมา 

 

3.7 แผนการด าเนินงาน 

 

3.8 การวัดและประเมินผล/ตัวช้ีวัด 

  - การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ฯ ภายในหรือภายนอก จ านวนกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี 
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แผนงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นเตรียมการ             

1. ประชุมคณะท างานฯ วางแผนการจัดกิจกรรม/

ก าหนดรูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ 
   

        
 

2. จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ตามแผนการด าเนินงาน             

3. ประชุมคณะท างานเพื่อสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/

รวบรวมภาพกิจกรรม 
  

 
         

4. จัดท ารายงานสรุปผลการเสนอผู้อ านวยการทราบ             



 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการต่อต้านการทุจริตในเว็บไซต์โรงงานไพ่ 

4.1 หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริต

ภายในประเทศเป็นอย่างมาก ท าให้ มีการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือสร้างการรับรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของของโรงงานไพ่ 

ที่ประกอบไปด้วย นโยบาย แผนงาน กิจกรรมที่ด าเนินการ ที่ได้ด าเนินการมาเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ผลงานของหน่วยงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบ ถึงกิจการที่องค์กร

ด าเนินงานอยู่จะเป็นเก่ียวกับธุรกิจสีเทา ซึ่งบุคคลภายนอกจะมองว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักธรรมก็ตาม 

  เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใส จึงจัดท าเว็บไซต์ที่แสดงถึงนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมที่

โรงงานไพ่ ร่วมกันด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และเป็นการเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคคลภายใน และภายนอกเกิดความตระหนัก โปร่งใสตรวจสอบได้ อันน าไปสู่การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างยั่งยืน 

4.2 วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมให้มีเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริต รวมถึงประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โรงงานไพ่ 

4.3 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

  ก าหนดระยะเวลาการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตั้งแต่มกราคม – สิงหาคม 2561 
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4.4 ผู้ด าเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้ด าเนินโครงการ 

- คณะท างานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

- เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ของโรงงานไพ่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้บริหาร พนักงาน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต หรือบุคคลภายนอก 

 4.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. พนักงานโรงงานไพ่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน และด าเนินการตามแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. โรงงานไพ่ได้แสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งช่วยให้เกิด

ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

4.6 งบประมาณด าเนินโครงการ 

  -  

3.7 แผนการด าเนินงาน 

3.8 การวัดและประเมินผล/ตัวช้ีวัด 

  - ข้อมูลเผยแพร่ความรู้ฯ จ านวน 2 ครั้ง/ป ี

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นเตรียมการ             

1. ประชุมคณะท างานฯ และส่วนสารสนเทศ ร่วม

วางแผน  
 

  
        

 

2. คณะท างานฯ และส่วนสารสนเทศ น าข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริต หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือ

ตัวอย่างลงเว็บไซต์ 

  

 

        

 

3. จัดท ารายงานสรุปผลการเสนอผู้อ านวยการทราบ             


