
วัตถุประสงค

1. สงเสริมการสรางและปลูก

จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และทัศนคติ คานิยม

ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย

สุจริต

1.1 ทบทวนปรับปรุงคูมือจริยธรรม 

จรรยาบรรณ
          10,000.00

แผนกบริหารงานบุคคล ไดปรับปรุงและทบทวนคูมือการปองกัน
และผลประโยชนทับซอนและคูมือจรรยาบรรณและจริยธรรม 
ประจําป 2562 และไดจัดทําประกาศนโยบายของผูอํานวยการ
ฯ พรอมเผยแพรใหพนักงานองคการสุราฯ ทราบและถือปฏิบัติ 
ทาง Email , Internet และ Intranet ขององคการสุราฯ  
เพื่อใหพนักงานองคการสุราฯ ไดเขาถึงการมีสวนรวมในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติโดยมิชอบ  ในวันที่ 29 มีนาคม 
2562  โดยมีหัวขอประกาศดังนี้ 1.นโยบายวาดวยการปองกัน
และผลประโยชนทับซอน 2. นโยบายวาดวยจรรยาธรรมและ
จริยธรรมสําหรับผูบริหารและพนักงานองคการสุราฯ

ไมมี 100%

1.2 การสื่อสาร เผยแพร เพิ่มชองทาง

ของสื่อตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ

          20,000.00

จัดทํากิจกรรม “ประชาสัมพันธเชิงรุก” โดยประชาสัมพันธทาง
ชองทางระบบ Smart TV  เพื่อใชในการประชาสัมพันธใหผูมี
สวนไดสวนเสียภายในและภายนอกรับรูขาวสารกิจกรรมผานการ
สื่อสารสาธารณะของทุกภาคสวน และสรางความตระหนักรูให
พนักงานรวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการรณรงคและการ
สงเสริมคุณธรรมในองคกร ในชวงเดือน มิถุนายน 2562

ไมมี 100%

บริหารงานบุคคล

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันทุจริตขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2563

              เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององคการสุรา กรมสรรพสามิต รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบ  ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม  ความคืบหนากิจกรรม ผูรับผิดชอบ
 ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย
งบประมาณ  ปญหา-อุปสรรค



วัตถุประสงค

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันทุจริตขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2563

              เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององคการสุรา กรมสรรพสามิต รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบ  ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม  ความคืบหนากิจกรรม ผูรับผิดชอบ
 ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย
งบประมาณ  ปญหา-อุปสรรค

1.3 จัดกิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณ

รวมกันทั้งองคกร
          10,000.00  อยูระหวางดําเนินการ

 อยูระหวางสรร

หาผูอํานวยการคน

ใหม

 - 
พนักงานองคการ

สุรา

2.สงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับได

เรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่

ดวยหลักธรรมาภิบาล

2.1 ใหความรูพนักงานอบรมเกี่ยวกับ 

หลักสูตรที่เกี่ยวกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เชน 

ไปดูงานพิพิธภัณฑตานโกง

          30,000.00

จัดสงพนักงานเขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร "วิทยากร

สงเสริมคุณธรรมตอตานการทุจริต" ดวยมิติทางวัฒนธรรมและ

มิติดานสังคม  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

ของผูเขาอบรมใหมีความเปนผูนําดานการสงเสริมคุณธรรมและ

ตอตานการทุจริต และนําความรูไปประยุกตใชและขยายผล

ดําเนินกิจกรรมในองคกร

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

เนื่องจากติด

มาตรการ 

Coivd-19

-

2.2 จัดอบรม/สัมมนาภายในเกี่ยวกับ

หัวขอที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลใหกับพนักงาน

          30,000.00

 จัดทํากิจกรรม “คนไทยไมทนตอการทุจริต เมื่อวันที่ 27 

ธันวาคม 2563  โดยมีผูบริหารและพนักงานองคการสุรา รวมทํา

กิจกรรมตอตานการทุจริต

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

2.3 จัดสงพนักงานใหม อบรมหรือ

สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่

ดวยความโปรงใสไรทุจริต

          10,000.00 จัดสงพนักงานใหมเขารวมกิจกรรมตามที่สํานักงาน ปปช กําหนด

 อยูระหวาง

ดําเนินการ

เนื่องจากติด

มาตรการ 

Coivd-19

-

3. สงเสริมคานิยมการยกยองและ

เชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต 

และการตอตานการทุจริต

3.1 เผยแพรกิจกรรมเกี่ยวกับโทษ/ผล

ของผูทําการทุจริตตอหนาที่และ

องคกรที่ไดรับการลงโทษ

          70,000.00

 ประชาสัมพันธติดบอรดบริเวณองคการสุราฯ หัวขอตาง ๆ ตาม

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น รวมถึงประชาสัมพันธเสียงตามสาย

โดยใหพนักงานองคการสุรา ไดรับรูถึงการลงโทษเมื่อกระทําผิด

ตอการทุจริตตอหนาที่ ทุกวันกอนเวลา 8.00 น

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

คณะทํางาน

ปองกันและปราบ

ปราบ



วัตถุประสงค

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันทุจริตขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2563

              เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององคการสุรา กรมสรรพสามิต รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบ  ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม  ความคืบหนากิจกรรม ผูรับผิดชอบ
 ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย
งบประมาณ  ปญหา-อุปสรรค

3.2 จัดกิจกรรมรณรงคในการ

สนับสนุนการตอตานและปองกันการ

ทุจริต

จัดกิจกรรมทําแบบสอบถามความรูความเขาใจ-ผลประโยชนทับซอ
 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

3.3 เปดชองทางในการรับขอรองเรียน/

รองทุกข/แสดงความคิดเห็น

 ทางหนาเว็บไซตหนวยงานหลักในหัวขอ "ติดตอเรา" ไดมีการ

ดําเนินการเพิ่มชองทางขอรองเรียนในหนาเว็บไซตหลัก
 ไมมี 100% บริหารงานทั่วไป

3.4 สรางเครือขายในการมีสวนรวมใน

การปองกันการทุจริต เชน การทํา

บันทึกขอตกลง MOU ใหหนวยงาน

ภายนอกรับทราบนโยบาย

          25,000.00 เลขานุการเขารวมประชุมกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่น
 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

คณะทํางาน

ปองกันและปราบ

ปราบ

4.เพิ่มประสิทธิภาพและปรับ

ระบบการใหบริการ/กระบวนการ

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

เพื่อสรางคุณภาพสินคาใหเปนที่

ยอมรับเชื่อถือ มีความเปนธรรม

โปรงใส

4.1 จัดใหมีการเปดเผยขอมูลความ

โปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ทาง web site            5,000.00

 ดําเนินการเปดเผยขอมูลความโปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัด

จางทาง web site เปนที่เรียบรอยแลวทางหนาเว็บไซตของ

หนวยงาน

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

4.2 เผยแพรขอมูลขาวสารราคากลาง

และประกาศการจัดซื้อจัดจาง และผล

การจัดซื้อจัดจางทาง web site

 ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารราคากลางและประกาศการ

จัดซื้อจัดจาง และผลการจัดซื้อจัดจางทาง web site เปนที่

เรียบรอยแลวทางหนาเว็บไซตของหนวยงาน

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

4.3 จัดทํารายงาน/วิเคราะหผลการ

จัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2562
 แผนกพัสดุดําเนินการรายงานจัดซื้อจัดซื้อจางผานหนาเว็บไซต

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

พัสดุ



วัตถุประสงค

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันทุจริตขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2563

              เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององคการสุรา กรมสรรพสามิต รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบ  ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม  ความคืบหนากิจกรรม ผูรับผิดชอบ
 ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย
งบประมาณ  ปญหา-อุปสรรค

4.4 ใหทุกหนวยงานจัดทํารายงาน

ความขัดแยงทางผลประโยชน/

ผลประโยชนทับซอน

 คณะทํางานไดรวมกับตรวจสอบภายในเพื่อจัดทํากิจกรรม

แบบทดสอบความรูความเขาใจ หัวขอผลประโยชนทับซอน

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

พนักงานองคการ

สุรา

5.สนับสนุนโครงการสรางสงเสริม

 ยกยอง ประกาศเกียรติคุณใหคน

ดี ซื่อสัตย ที่ทําประโยชน เพื่อ

เปนแบบอยางที่ดีในองคกร และ

สงเสริมกิจกรรมสรางความสุข 

ความสามัคคี การดูแลสุขภาพที่ดี

ใหแกพนักงาน

5.1 คัดเลือกพนักงานดีเดน หรือเชิดชู

พนักงานที่ประพฤติตนการไรทุจริต 

หรือประกวดโครงการการตอตานการ

ทุจริต เชน ถายรูป / จัดทําโปสเตอร

รณรงคตอตานทุจริต
          20,000.00

 คณะทํางานจัดทําโปสเตอรรณรงคตามวัตถุประสงคผานชองทาง

 LINE, Email, Facebook เรียบรอยแลว

 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค
100%

คณะทํางาน

ปองกันและปราบ

ปราบ

6. จัดทําและทบทวนดําเนินการ

ตามแผนประจําป 2563

จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อรวมกัน

พิจารณาวางแผนและกําหนดกิจกรรม

ที่จะดําเนินการในป 2563 และ

นําเสนอผูอํานวยการฯ เพื่ออนุมัติ

 ดําเนินการประชุมหลังจากผลคะแนน ITA1 ออกเรียบรอยแลว
 ดําเนินการตาม

บรรลุวัตถุประสงค

 คณะกรรมการ

ไมครบประชุม 

เนื่องจากติด

ราชการ

คณะทํางาน

ปองกันและปราบ

ปราบ

-                                                                        



วัตถุประสงค

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปองกันทุจริตขององคการสุรา กรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ 2563

              เพื่อสงเสริม เสริมสราง จิตสํานึกและคานิยม ใหทุกหนวยงานขององคการสุรา กรมสรรพสามิต บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบขององคการสุรา กรมสรรพสามิต รวมทั้งการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกหนวยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย  กฎ และระเบียบ  ที่จะเปนกลไกในการแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจน เปนการ

วางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม  ความคืบหนากิจกรรม ผูรับผิดชอบ
 ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย
งบประมาณ  ปญหา-อุปสรรค

รปูภาพกจิกรรมตา่งๆ ประจําปี 
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