
ผูรับผิดชอบ

ไตรมาส

ที่ 1

ไตรมาส

ที่ 2

ไตรมาส

ที่ 3

ไตรมาส

ที่ 4

1. โครงการปรับปรุงคูมือ

จรรยาบรรณ/พัฒนาการทํางานดวย 

Culture คานิยมองคกร

1.1 จัดทําคูมือจริยธรรม จรรยาบรรณ

1.2 เผยแพรคูมือจริยธรรม จรรยาบรรณที่ผานการทบทวน

และไดรับอนุมัติแลว สงไปเผยแพรใหทุกหนวยงาน

ดําเนินการเสร็จภายใน

ไตรมาส 3

1.3 การสื่อสาร เผยแพร เพิ่มชองทางของสื่อตาง ๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศและ

พฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

มีการเผยแพรอยางนอย

 2 ชองทาง

1.4 ประเมินผลคูมือจริยธรรม จรรยาบรรณ ตรวจสอบภายในและ

แผนกบริหารงาน

บุคคล

1.5 ปรับปรุงคูมือจริยธรรม จรรยาบรรณ ตรวจสอบภายในและ

แผนกบริหารงาน

บุคคล

1.6 จัดกิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณรวมกันทั้งองคกรหรือ

กิจกรรมเสริมสรางบรรยากาศ

ดําเนินการตามแผน
10,000         

แผนกบริหารงาน

บุคคล

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ
ป 2564

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการสุราฯ ประจําป 2564

ประจําปงบประมาณ 2564

แผนกบริหารงาน

บุคคล

10,000         
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ
ป 2564

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการสุราฯ ประจําป 2564

ประจําปงบประมาณ 2564

2. สงเสริมและพัฒนาองคความรูใน

การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน

2.1 ใหความรูเกี่ยว หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เชน  ไปดูงานพิพิธภัณฑ

ตานโกง หรือ โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตาม

พระราชดําริ

จัดสงผูบริหาร/พนักงาน

เขารวมอบรมโครงการ

ตางๆ 5,000           

แผนกบริหารงาน

บุคคล

2.2 จัดอบรม/สัมมนาภายในเกี่ยวกับหัวขอที่เกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหกับพนักงาน เพื่อ

ถายทอดความรูใหแกผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

เชน Knowledge management ใหความรูแกพนักงาน

มีการจัดอบรม ภายใน

2.3 จัดสงพนักงานใหม อบรมหรือสรางจิตจํานึกเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสไรทุจริต

มีการจัดอบรมใหความรู

เมื่อมีพนักงานเขามา

ใหม หรือกิจกรรม

ศึกษาดูงานที่ ปปช 

กําหนด

3.เสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตและ

ปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

3.1 รณรงคในการสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวน

รวมของผูบริหารและพนักงาน เชน เจตจํานงสุจริต

ดําเนินตามกิจกรรม

3.2 จัดทําคูมือหรือแนวทางปฏิบัติชองทางแจงเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข/แสดงความคิดเห็น

มีชองทางรับขอมูล

อยางนอย 2 ชองทาง 

เชน Hotline , สายดวน

3.3 ติดตามความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน จัดทําสถิติขอรองเรียน

แผนกบริหารงาน

บุคคล

20,000         

10,000         
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ
ป 2564

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการสุราฯ ประจําป 2564

ประจําปงบประมาณ 2564

3.4 จัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงานใหดีขึ้น

ดําเนินตามกิจกรรม

โดยประชาสัมพันธเชิงรุก 10,000         

3.5 วิเคราะห/ติดตามความกาวหนามาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

รายงานผลการ

ดําเนินการ

4.เพิ่มประสิทธิภาพและปรับระบบการ

ใหบริการ/การมีสวนรวมเพื่อเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

4.1 สรางเครือขายในการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต

 เชน เครือขายรัฐวิสาหกิจอื่นรวมแสดงแนวทางหรือการ

ปองกันการทุจริต / ทํา MOU ใหแกคูคา หรือ ลูกคา / 

กลองรับความคิดเห็น หรือแบบประเมินจากคูคาหรือลูกคา

จัดกิจกรรมตามภารกิจ

หลักของหนวยงาน เชน

 แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากผูมีสวนได

สวนเสียภายนอก

30,000         

4.2 จัดใหมีการเปดเผยขอมูลความโปรงใสในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางทาง web site

เผยแพรขอมูลตาม

กําหนด

แผนกพัสดุ

4.3 เผยแพรขอมูลขาวสารราคากลางและประกาศการ

จัดซื้อจัดจาง และผลการจัดซื้อจัดจางทาง web site

เผยแพรขอมูลเมื่อมี

การจัดซื้อจัดจาง

แผนกพัสดุ

4.4 จัดทํารายงาน/วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป

งบประมาณ 2563

ดําเนินตามกิจกรรม แผนกพัสดุ

คณะทํางาน ปปช

5,000           
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณ
ป 2564

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการสุราฯ ประจําป 2564

ประจําปงบประมาณ 2564

4.5 จัดใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานความขัดแยงทาง

ผลประโยชน/ผลประโยชนทับซอน

มีการจัดทํารายงาน

ตามกําหนด

แผนกบริหารงาน

บุคคล

5.สนับสนุนโครงการสรางสงเสริม ยก

ยอง ประกาศเกียรติคุณใหคนดี 

ซื่อสัตย ที่ทําประโยชน เพื่อเปน

แบบอยางที่ดีในองคกร และสงเสริม

กิจกรรมสรางความสุข ความสามัคคี 

การดูแลสุขภาพที่ดีใหแกพนักงาน

5.1 คัดเลือกพนักงานดีเดน หรือเชิดชูพนักงานที่ประพฤติ

ตนการไรทุจริต หรือประกวดโครงการการตอตานการทุจริต

 เชน ถายรูป / จัดทําโปสเตอรรณรงคตอตานทุจริต / 

บุคคลดีเดน บุคคลตนแบบ 

ดําเนินตามกิจกรรม

40,000         

แผนกบริหารงาน

บุคคล

5.2 เผยแพรกิจกรรมเกี่ยวกับการใหคุณใหโทษและการ

สรางขวัญกําลังใจ

ดําเนินตามกิจกรรม
10,000         

6. จัดทําและทบทวนแผนประจําป 

2564 -65

6.1 วิเคราะห กําหนด ติดตามและรายงานผล ดําเนินการตามแผน

6.2 คณะทํางานฯ จัดประชุมและทบทวนแผนเพื่อรวมกัน

พิจารณาวางแผนและกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในป 

2565 และนําเสนอผูอํานวยการฯ เพื่ออนุมัติ

ดําเนินการตามแผน

150,000        

คณะทํางาน ปปช
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