
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 
 

เป้าหมายตามแผน : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช.  
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 88 
 
ผลการด าเนินงาน : 

 เดือนตุลาคม 2561 :  
 
(กิจกรรม 1.2) เผยแพร่สื อความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เรื อง หลักเกณฑ์พิจารนาการเลื อนและ/หรือย้ายต่าแหน่ง 
 
(กิจกรรม 1.3) มีการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ในเรื อง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ของทุก
หน่วยงานภายใน ยสท. อย่างต่อเนื อง เช่น  
- ฝ่ายการแพทย์-แผนพัฒนาโปรแกรมจัดการคลังเวชภัณฑ์ เพื อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
- สายงานผู้ช่านาญการปรุง-โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ค้าที มาติดต่อกับสายงานผู้ช่านาญการปรุง  
- ส่านักเทคโนโลยีสารสนเทศ-แผนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื อเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในเรื อง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
(กิจกรรม 1.4) ในวันที  10 ตุลาคม 2561 ได้ประชุมกลุ่มงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ซึ งได้
ทบทวนเจตนารมย์และแผนปฎิบัติการ ประจ่าปี 2562 
 
(กิจกรรม 3.1) ตามบันทึกที  ฝอส. 160005/178 ลงวันที  28 พ.ค. 61 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินฯ ITA ของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ่าปีงบประมาณ 2560 พบว่าได้คะแนน 91.14 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เนื องจากมี
การเปลี ยนแปลงข้อค่าถามในแบบส่ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์เกี ยวกับเจตจ่านงสุจริตของผู้บริหาร ท่าให้ดัชนีความ
พร้อมรับผิดมีคะแนนลดลง ส่งผลให้คะแนนรวมลดลง เมื อเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองซึ งมีผลคะแนนอยู่ที  
88.76 พบกว่ามีความคลาดเคลื อนเล็กน้อย อาจมีผลมาจากวิธีการประเมิน ดุลพินิจการให้คะแนน รวมถึงกลุ่มผู้ตอบ
แบบส่ารวจประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที แตกต่างกัน 
 
(กิจกรรม 3.2) ตามบันทึกที  ฝอส.160005/376 ลงวันที  10 ตุลาคม 2561 ทบทวนผู้แทนแต่ละส่วนงาน เพื อแต่งตั้ง
เป็นคณะท่างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ศปท.) และเครือข่ายประสานงานใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 เดือนพฤศจิกายน 2561 :  
(กิจกรรมที  2) ตามบันทึกที  ฝอส.160005/3981 ลงวันที  2 พฤศจิกายน 2561 ทบทวนปรังปรุงและจัดท่าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางส่านักงาน ป.ป.ช. และน่าส่งฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
 



 เดือนธันวาคม 2561 :  
(กิจกรรม 4.1)  ส่านักงาน ป.ป.ช. ได้เลื อนก่าหนดจัดโครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะ
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยจะแจ้งก่าหนดการใหม่ภายหลัง 
 
(กิจกรรม 4.2)  คณะท่างานฯ ได้เผยแพร่บทความพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้าง ของส่านักงาน ป.ป.ช. ผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. และช่องทางต่าง ๆ 
 

 เดือนมกราคม 2562 :  
(กิจกรรม 3.1)  
ตามบันทึกที  ฝบค.070000/66 ลงวันที  22 มกราคม 2562 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมหลักสูตร "ความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์" ให้กับพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย(ส่วนกลาง) ในวันจันทร์ที  28 มกราคม 2562 
 
(กิจกรรม 5.1)  
        จัดท่าและรวบรวมนโยบาย ข้อบังคับหรือระเบียบของการยาสูบที เกี ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที ได้ถือ
ปฏิบัติแล้ว ดังนี้ 
        1 ข้อบังคับการยาสูบแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปะชุมของคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 
        2 ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทยว่าด้วยเงินทดรองและเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2561 
        3 ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 
        4 ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
        5 ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานพนักงานการยาสูบแห่งประเทศ พ.ศ. 2561 
        6. ค่าสั งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที  170/2561 ลงวันที  12 กรกฎาคม 2561 เรื อง มาตรการป้องกันไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest )ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
        7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การยาสูบแห่งประเทศไทย เรื อง สินบน และ การ ให้ - รับ ของขวัญ 
(ตามบันทึก ฝอส.160000/220 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561) 
        ทั้งนี้ เพื อจะน่ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาว
ยาสูบ ยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ ต่อไป 
 
(กิจกรรมที  7.1)  
        มีการสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Brower) การยาสูบได้มีระบบการรับข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการเสนอข้อมูลข่าวสารถึงองค์กร จากผู้ที มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มคู่ค้า ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ 
ลูกค้าผู้บริโภค เกษตรกรชาวไร่และประชาชนทั วไปในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ กองสื อสารองค์กร ฝ่ายอ่านวยการและสื อสารองค์กร,  การร้องเรียนผ่านกองลูกค้าสัมพันธ์  



ฝ่ายขาย รวมทั้งการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของการยาสูบโดยตรง และการร้องเรียนผ่านช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนระบบ Globaleaks (ไม่เปิดเผยตัวตน) ผ่านทางเว็บไซต์การยาสูบแห่งประเทศไทย  
        ในวันจันทร์ที  28 มกราคม 2562 ได้จัดท่าสื อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic แนะน่าช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียนของการยาสูบ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื อสารต่างๆ ขององค์กรให้พนักงานการยาสูบและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบโดยทั วกัน 
 
(กิจกรรม 8.1) 
 ประชุมคณะท่างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ครั้งที  2 ประจ่าปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที  23 
มกราคม 2562 เรื องชี้แจงท่าความเข้าใจ พร้อมน่าเสนอแนวทางการประเมินฯ ITA ประจ่าปี 2562 
 

 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 :  
(กิจกรรม 5.1)  
         สื อสารและประชาสัมพันธ์นโยบาย ข้อบังคับหรือระเบียบของการยาสูบที เกี ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้จัดท่าเป็น InfoGraphic ดังนี้ 
        1. นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั นของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
        2. ประกาศใช้นโยบายเรื อง สินบน และการให้ รับ ของขวัญ 
        3. นโยบายงดให้ งดรับ (No Gift Policy) 
        4. นโยบายความโปร่งใสและคุณธรรม เรื อง การแต่งตั้ง เลื อนย้าย บุคลากรการยาสูบแห่งประเทศไทย 
        5. หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื อนและหรือย้ายต่าแหน่ง 
        6. สาระน่ารู้จาก ศปท. เรื อง การรับสินบน 
        7. ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน 
        8. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน 
        9. คิดแบบไหนไม่ทุจริต 
        10. ค่าขวัญต่อต้านคอร์รัปชัน การยาสูบแห่งประเทศไทย 
        11. คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 
        12. คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน 
        ทั้งนี้ น่ามาเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบ 
ยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ  
 
(กิจกรรมที  6.1)  
        ตามบันทึกที  ฝอส.160000/67 ลงวันที  18 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมติดตามการจัดท่าแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์การยาสูบแห่งประเทศไทย และการวิเคราะห์ความเสี ยงเพื อการป้องกันการทุจริต 
โดยส่านักเทคโนโลยีได้น่าเสนอหน้าจอเมนูแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และให้ส่วนงานที เกี ยวข้อง
เตรียมข้อมูลเพื อ upload file ตอบแบบตรวจฯ ลงในเว็บไซต์การยาสูบแห่งประเทศไทย เพื อส่งส่านักงาน ป.ป.ช. ใน
เดือนมีนาคม 2562 ต่อไป 



(กิจกรรม 8.1) 
        ประชุมคณะท่างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ครั้งที  3 ประจ่าปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์
ที  25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื องชี้แจงท่าความเข้าใจ พร้อมน่าเสนอแนวทางการประเมินฯ ITA ประจ่าปี 2562 และ
มอบหมายแต่ละส่วนงาน ด่าเนินการเตรียมข้อมูลเพื อตอบแบบส่ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

 เดือนมีนาคม 2562 :  
(กิจกรรม 3.1)  
          การจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล เรื อง การปฏิบัติธรรม/การนั งสมาธิ/การ
บรรยายธรรม ณ ส่านักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
- ตามบันทึกที  ฝบย.120701/69 ลงวันที  22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้ารับการอบรม จ่านวน 37 คน ณ ส่านักงานยาสูบ
หนองคาย  
- ตามบันทึกที  ฝบย.120601/179 ลงวันที  28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้ารับการอบรม จ่านวน 81 คน ณ ส่านักงาน
ยาสูบบ้านไผ่ 
 
(กิจกรรมที  4.1)  
         จัดท่าสื อ InfoGraphic เกี ยวกับความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) เรื อง ตัวอย่าง
กรณีลงโทษทางวินัย โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาว
ยาสูบ ยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ  
 
(กิจกรรม 7.1) 
       จัดท่าสื อ InfoGraphic เกี ยวกับการศูนย์รับเรื องร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยเผยแพร่
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ  
 
(กิจกรรม 8.1) 
        รวบรวมรายชื อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื อกรอกข้อมูลในระบบการประเมินฯ 
ITA ของส่านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
 

 เดือนเมษายน 2562 :  
 
(กิจกรรม 6.2)  
        ตามบันทึกที ฝอส.160000/102 ลงวันที  14 มีนาคม 2562 ได้ด่าเนินการจัดท่าการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี ยง และแผนการบริหารความเสี ยงในการด่าเนินงานที อาจก่อให้เกิดการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 



(กิจกรรม 7.1)  
        จัดท่าประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื อ
คุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ได้ก่าหนด
กลไกส่าหรับคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที เกี ยวข้องกับการปฏิบัติงานที ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อก่าหนด 
และการกระท่าการทจุริต เพื อสร้างความเชื อมั นว่าการรายงานหรือการให้ข้อมูลนั้นจะไม่ท่าให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
ได้รับความเดือดร้อน โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Facebook บ้านเราชาว
ยาสูบ ยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ  
 
(กิจกรรม 8.1)  
          เปิดลงทะเบียนเข้าใช้ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ของ
ส่านักงาน ป.ป.ช. และน่าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
เรียบร้อยแล้ว 
 

 เดือนพฤษภาคม 2562 :  
ด่าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระท่า
การทุจริต ดังนี้ 
 
(กิจกรรม 4.2)  
        - จัดท่าสื อ InfoGraphic เกี ยวกับความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) เรื อง "น่าเงิน
ราชการพักในบัญชีส่วนตัว ผดิวินัยอย่างร้ายแรง" โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, 
Facebook บ้านเราชาวยาสูบ ยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ  
        - เผยแพร่สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคน
ไทยไม่โกง"  
ของส่านักงาน ป.ป.ช. 
 
(กิจกรรม 7.1)  
  เผยแพร่ประกาศ ยสท. เรื อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower Policy) 
        ทั้งนี้ได้เผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านทางระบบ Intranet, Internet, Facebook บ้านเราชาวยาสูบ 
ยสท. และช่องทางสื อสารต่าง ๆ 
 
(กิจกรรม 8.1)  
        - จัดประชุมคณะท่างาน ศปท. ในวันศุกร์ที  3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื อ
รายงานผลการด่าเนินงานและข้ีแจงเกี ยวกับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน/ภายนอก ให้ตรงตามเกณฑ์ที 
ส่านักงาน ป.ป.ช. ก่าหนด 



        - ผู้มีส่วนได้เสียภายในด่าเนินการท่าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) จ่านวน 169 คน  (จาก
เกณฑ์ขั้นต ่า 100 คน) 
        - ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกด่าเนินการท่าแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) จ่านวน 48 คน (จาก
เกณฑ์ขั้นต ่า 30 คน) 
ลงในระบบ ITAS ของส่านักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว 
        - รวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ จากทุกส่วนงาน ส่าหรับน่ามาตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitobacco.or.th เพื อส่งส่านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
 

 เดือน มิถุนายน 2562 :  
(กิจกรรม 6.1)  
1. เพิ มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบภายใน โดยพัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งการตรวจสอบการควบคุมทั วไป (General Controls) และการควบคุมเฉพาะงาน (Application 
Control) โดยได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม ดังนี้ 

        1.1. อบรมสัมมนา โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที  17 (CDIC 
2018) ภายใต้หัวข้อ From Fintech to Regtech; Rethinking the Future of Cybersecurity and Data privacy 
ระหว่างวันที  27-28 พ.ย. 2561 เพื อศึกษาแนวทางป้องกันภัยคุกคามความมั งคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาแบบเชิงลึกพร้อมแนวทางการน่าไปใช้งานได้จริงในองค์กร 
รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในการทดสอบระบบในทุกขั้นตอนและการตรวจสอบหาช่องโหว่โดยใช้เครื องมือต่าง ๆ 

        1.2. อบรม Certified Information Systems Auditor ระหว่างวันที  14-16 พ.ย. 2561 เพื อเตรียม
ความพร้อมส่าหรับการสอบวุฒิบัตร CISA ของ ISACA 

        ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร การเตรียมสอบประกาศนียบัตร ผู้
ตรวจสอบภายในสากล CIA 

- หลักสูตร Part 1 : Internal Audit Basics ระหว่างวันที  6-7 เม.ย. 2562 
- หลักสูตร Part 2 : Internal Audit Practices  ระหว่างวันที  16-17 ก.พ. 2562 

2. การจัดท่ารายงานตรวจสอบภายใน 
-  มีการจัดท่ารายงานตรวจสอบภายในโดยน่าเอาผลการตรวจสอบประเด็นที ส่าคัญต่อการปรับปรุงผลการ

ด่าเนินงานขององค์กร เช่น สาเหตุและผลกระทบของข้อตรวจพบ ระดับความส่าคัญของผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลด้านระบบตรวจสอบภายในได้ เนื องจากมีระเบียบการยาสูบแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2561 หมวดที  5 จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อ 11 (3) การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเคารพสิทธิของผู้เป็นเจ้าของใน
ข้อมูลที ตนได้รับ และไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ่านาจหน้าที ที เหมาะสม เว้นแต่เมื อกฎหมายหรือวิชาชีพก่าหนด
ไว้เป็นอย่างอื น โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 - รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที  
  - ไม่ใช้ข้อมูลที ได้มาเพื อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื อการใดที ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที 

ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของการยาสูบแห่งประเทศไทย 



(กิจกรรม 8.1)  
- ประขุมคณะท่างาน ศปท. ครั้งที  5/2562 ในวันอังคารที  11 มิถุนายน 2562 เพื อชี้แจงการท่าแบบวัดการ

รับรู้ภายใน/ภายนอก และแจ้งผู้ที มีรายชื อด่าเนินการท่าแบบวัดการรับรู้ฯ รวบรวมและน่าเสนอข้อมูลแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ต่อที ประชุมเพื อพิจารณา 

- น่าข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที ผ่านการพิจารณาแล้ว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื อส่งส่านักงาน ป.ป.ช. ตอ่ไป 
 

 เดือน กรกฎาคม 2562 :  
(กิจกรรม 8.1)  
- คณะท่างานฯ ศปท. ได้น่าส่งข้อมูล แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ไปยังส่านักงาน ป.ป.ช ในเดือน มิ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
จากส่านักงาน ป.ป.ช. 

 
(กิจกรรม 9)  
- คณะท่างานฯ ศปท. ด่าเนินการรวบรวมข้อมูล IIT, EIT และ OIT  ได้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช.  ดังนี้ 
ตัวชี้วัด                  น้่าหนกั                 ได้คะแนน 
1.  IIT                    30.00                    27.77 
2.  EIT                   30.00                    23.40 
3.  OIT                  40.00                    40.00 

  รวมทั้งสิ้น              100.00                    91.17 
 

 เดือน สิงหาคม 2562 :  
(กิจกรรม 9)  
- คณะท่างานฯ ศปท. ด่าเนินการรวบรวมข้อมูล IIT, EIT และ OIT  ได้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช.  ดังนี้ 
ตัวชี้วัด                  น้่าหนกั                 ได้คะแนน 
1.  IIT                    30.00                    27.77 
2.  EIT                   30.00                    23.40 
3.  OIT                  40.00                    40.00 

  รวมทั้งสิ้น              100.00                    91.17 
 
 



 เดือน กันยายน 2562 :  
(กิจกรรม 9)  
- คณะท่างานฯ ศปท. ด่าเนินการรวบรวมข้อมูล IIT, EIT และ OIT  ได้ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช.  ดังนี้ 
ตัวชี้วัด                  น้่าหนกั                 ได้คะแนน 
1.  IIT                    30.00                    27.77 
2.  EIT                   30.00                    23.40 
3.  OIT                  40.00                    40.00 

  รวมทั้งสิ้น              100.00                    91.17 
 
ผลการประเมินฯ ได้คะแนนจ่านวน 91.17 คะแนน ซึ งเป็นไปตามเป้าหมายที ก่าหนดไว้ คือ ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสโดยการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 88 
 
 


