
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันจันทร์ที ่8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ 2561  

   วันที่ 10 กันยายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านตลาด เดือนกันยายน 2561 (ฝ่ายตลาด) 

 3.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนกันยายน 2561 (ฝ่ายขาย) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนกันยายน 2561 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 

   เดือนกันยายน 2561 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2561 

   (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนกันยายน 2561  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 

   (ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย) 

 3.8              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรูปแบบปฏิทิน ปีพุทธศักราช 2562 ของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

   (ฝ่ายการพิมพ์) 

 4.2              

 
      /- ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง รายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ประจ าปี 2561 (ฝ่ายการแพทย์) 

 5.2 เรื่อง การจัดส่วนงานและการบริหารงานตามโครงสร้างองค์กร ปีงบประมาณ 2562 

   (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

 5.3              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนกันยายน 2561 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง สรุปการช าระค่าสินค้าด้วย (QR Code) ของร้านอาหารภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

   ปีงบประมาณ 2561 (ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 

 7.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.3              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม TOAT FUN RUN ครั้งที่ 7 (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 

 8.2 เรื่อง การใช้ชื่อองค์กรและการใช้ชื่อพนักงาน (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร)  

 8.3              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันศุกร์ที ่9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนตุลาคม 2561 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านตลาด เดือนตุลาคม 2561 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนตุลาคม 2561 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนตุลาคม 2561 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 

   (ตุลาคม 2561) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนตุลาคม 2561  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรายงานการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment :CSA) 

   ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) และร่างรายงานการด าเนินงาน 

   ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ฝ่ายยุทธ์ศาสตร์องค์กร) 

 4.2              

 

       /- ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนตุลาคม 2561 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง สรุปการช าระค่าสินค้าด้วย (QR Code) ของร้านอาหารภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

   เดือนตุลาคม 2561 (ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 

 7.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.3              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1 เรื่อง การจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2562 (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 8.2              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันศุกร์ที ่14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนพฤศจิกายน 2561 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านตลาด เดือนพฤศจิกายน 2561 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2561 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนพฤศจิกายน 2561 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 2 เดือน 

   (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนพฤศจิกายน 2561  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1              

 

 

 

 

       /- ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนพฤศจิกายน 2561 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง สรุปการช าระค่าสินค้าด้วย (QR Code) ของร้านอาหารภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

   เดือนพฤศจิกายน 2561 (ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 

 7.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.3              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1 เรื่อง การจัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 8.2              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันศุกร์ที ่11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนธันวาคม 2561 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านตลาด เดือนธันวาคม 2561 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนธันวาคม 2561 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนธันวาคม 2561 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 3 เดือน 

   (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนธันวาคม 2561  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 

   (ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย) 

 3.8              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1              

 

 

       /- ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง การจัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 5.2              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนธันวาคม 2561 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง รายงานการด าเนินงานการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 

   (ส านักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 

 7.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.3              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันศุกร์ที ่8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1 เรื่อง ตารางการประเมินความพร้อมการด าเนินงานตามเกณฑ์ Enablers 

 1.2               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 11 มกราคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนมกราคม 2562 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งออกไปต่างประเทศ  

    เดือนมกราคม 2562 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนมกราคม 2562 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนมกราคม 2562 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 4 เดือน 

   (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

   - รายงานการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ไตรมาส 1  

    ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนมกราคม 2562  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1              
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เดือนมกราคม 2562 

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 5.2 เรื่อง ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-News) (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 5.3 เรื่อง โครงการลดดัชนีมวลกาย (BMI) ของพนักงาน ยสท. (ฝ่ายการแพทย์) 

 5.4              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนมกราคม 2562 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.2 เรื่อง รายงานการจัดสร้างรูปปั้นพลตรีหลวงช านาญยุทธศิลป์ พร้อมแท่นฐานรองรับ  

   ปีงบประมาณ 2562 (คณะท างานสร้างรูปปั้นฯ) 

 7.3              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันจันทร์ที ่11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งออกไปต่างประเทศ  

    เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 5 เดือน 

   (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนกุมภาพันธ์ 2562  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1              
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 5.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการส่งมอบพื้นท่ีของ ยสท. คลองเตย ให้กรมธนารักษ์  

    เพ่ือสร้างสวนป่าเบญจกิติ (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 5.3              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.2              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันอังคารที ่9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 11 มีนาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนมีนาคม 2562 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งออกไปต่างประเทศ  

    เดือนมีนาคม 2562 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนมีนาคม 2562 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนมีนาคม 2562 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 6 เดือน 

   (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนมีนาคม 2562  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ระยะเวลา 6 เดือน  

   (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) (ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย) 

 3.8              

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1              
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 5.2 เรื่อง การจัดกิจกรรม TOAT FUN RUN ครั้งที่ 9 (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 5.3              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนมีนาคม 2562 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.2 เรื่อง รายงานการจัดสร้างรูปปั้นพลตรีหลวงช านาญยุทธศิลป์ พร้อมแท่นฐานรองรับ  

   ปีงบประมาณ 2562 (คณะท างานสร้างรูปปั้นฯ) 

 7.3              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันจันทร์ที ่13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 9 เมษายน 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนเมษายน 2562 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งออกไปต่างประเทศ  

    เดือนเมษายน 2562 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนเมษายน 2562 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

   เดือนเมษายน 2562 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 7 เดือน 

   (ตุลาคม 2561 – เมษายน 2562) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

   - รายงานผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 

    (มกราคม – มีนาคม 2562) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนเมษายน 2562  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7              
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1 เรื่อง ขอรับความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหา 

   ที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2561 ของ ยสท. 

   (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

 4.2              

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้า Mobile Application TOAT Family (New Vision)  

   (กลุ่ม TOAT Digital Office) 

 5.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการลดดัชนีมวลกาย (BMI) ของพนักงาน ยสท. (ฝ่ายการแพทย์) 

 5.3              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนเมษายน 2562 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.2              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1              

 

 

---------------------------------------- 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย 

ครั้งที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันอังคารที ่11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. 

 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอ านวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย  

----------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม 

 1.1               

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับฝ่าย ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

   วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านขาย เดือนพฤษภาคม 2562 (ฝ่ายขาย) 

 3.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานด้านผลิตภัณฑ์ยาสูบส่งออกไปต่างประเทศ  

    เดือนพฤษภาคม 2562 (ฝ่ายตลาด) 

 3.3 เรื่อง รายงานการเงินโดยประมาณ เดือนพฤษภาคม 2562 (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 

 3.4 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เดือนพฤษภาคม 2562 (ส านักงบประมาณ) 

 3.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลา 8 เดือน 

   (ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562) (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร) 

   - ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า 

    เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) 

   - ผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

   - ผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  

    (PA) และผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) 

 3.6 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานด้านการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เดือนพฤษภาคม 2562  

   (ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร) 

 3.7              
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 4.1              

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  

 5.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้า Mobile Application TOAT Family (New Version)  

   (กลุ่ม TOAT Digital Office) 

 5.2              

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  

 6.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการด้านเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

   เดือนพฤษภาคม 2562 (ส านักงานโครงการย้ายฯ) 

 6.2              

ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเรื่องสั่งการจากที่ประชุม 

 7.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการ Digital Culture (กลุ่มโครงการดิจิทัล 4.0) 

 7.2              

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ  

 8.1              

 

 

---------------------------------------- 

 
 


