
รายงานการประชุมคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ 

ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 

ณ ห้องประชุม1  ตึกอ านวยการ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวิญญู เกียรติวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ ประธานที่ประชุม 

2. นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์ ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร รองหัวหน้าคณะท างานฯ 

3. นายเจียม สาทสุทธิ ผู้ตรวจการ คณะท างานฯ 

4. นางนงลักษณ์ สุริยง ณ อยุธยา รองผู้ตรวจการ คณะท างานฯ 

5. นายวัฒนา เฟ่ืองวิถี รองผู้ตรวจการ คณะท างานฯ 

6. นายยุทธนา น้ าเงิน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา คณะท างานฯ 

7. นางสมฤด ี วัฒนาวงศ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร คณะท างานฯ 

8. นางวรรณวิภา ชุณหวงศ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนการผลิต คณะท างานฯ 

9. นางวนิดา สุดมลทิน ผู้ช่วยผู้ช านาญการใบยา คณะท างานฯ 

10. น.ส.ช่อแก้ว จีนจิตต์มั่น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะท างานฯ 

11. นางวลัยรัตน์ ลักสะวารี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะท างานฯ 

12. นายวิศาล ไหมวิจิตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการกลาง คณะท างานฯ 

13. นางสาวสุชาดา พิบูลนครินทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ คณะท างานฯ 

14. ว่าที่ รต.สินชัย จุลหิรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายตลาด คณะท างานฯ 

15. นางพิศสุดา แสงอุดม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คณะท างานฯ 

16. นายคณิต อยู่ตรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะท างานฯ 

17. นางอุมาภรณ์ ไชยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขาย คณะท างานฯ 

18. นายกวินพันธ์ โชติกวณิชย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการพิมพ์ คณะท างานฯ 

19. นางอุษณีย์ ศรีศุกร์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ คณะท างานฯ 

20. นายวิทยา วิจิตรโชติ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 คณะท างานฯ 

21. นายนันทวุฒิ กระจ่างโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 คณะท างานฯ 

22. นายสุริยัน แสงไชย ผู้ช่วยหัวหน้าส านักคุณภาพฯ คณะท างานฯ 

23. นางลักษมี บุญนาค ผู้ช่วยหัวหน้าส านักงบประมาณ คณะท างานฯ 
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24. นายอัศวิน ทองเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าส านักกฎหมาย คณะท างานฯ 

25. นางสาวพัชรินทร์ ลภะวงศ ์ ผู้ช่วยหัวหน้าส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างานฯ 

26. นายประเวศ ชุมเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย คณะท างานฯ 

27. นางสุมาลี สายด้วง หัวหน้าส่วนงานโครงการย้ายฯ คณะท างานฯ 

28. นางนารีรัตน์ โชติกวณิชย์  หัวหน้ากองแผนงานสารสนเทศ คณะท างานฯ 

29. นางสาวกัณญา พุ่มเพียร หัวหน้ากองสัญญา คณะท างานฯ 

30. นางมลวิภา ดุลยาภินันท์ หัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์   คณะท างานฯ 

31. นายสมาร์ท กรมไธสง ผู้ช่วยหัวหน้ากองจัดหาในประเทศ คณะท างานฯ 

32. นางสาวศุภัฒรฎา  จันทร์แสงทอง พนักงานธุรการ 6 กองสื่อสารองค์กร คณะท างานฯ 

33. นางสาวชุณหกาญจน์  เดชหาญ พนักงานธุรการ 5 กองบริหารทั่วไป คณะท างานฯ 

34. นางสาวกมลชนก  ค าอุ่น พนักงานธุรการ 4 กองบริหารทั่วไป คณะท างานฯ 

35. นายสุคิด สุดดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการฯ เลขานุการฯ 

36. นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายเอกรัตน์ ชโนวรรณะ รองผู้ช านาญการปรุง ติดภารกิจ 

2. น.ส.กฤตยา  ปวนใจเสริฐ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ติดภารกิจ 

3. นายกอบชัย บุญใส่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ติดภารกิจ 

4. นางโสภิณ มะกะจิ ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 

5. นายปรีดา ฮัมสกุล พนักงานธุรการ 5 กองสื่อสารองค์กร ติดภารกิจ 

6. นางสาวธีริศรา เนาวเศรษฐ์ พนักงานธุรการ 4 กองส่งเสริมภาพลักษณ์ ติดภารกิจ 

7. นายพรเทพ ท่าอิฐ พนักงานธุรการ 3 กองสื่อสารองค์กร ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย กองกลม รองผู้อ านวยการฝ่ายใบยา 

2. นางรดาธาร ซัลลาโลน หัวหน้ากองเภสัชกรรม ฝ่ายการแพทย์ 

3. นางวิไล ชยานันต์นุกูล ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

4. นางวาสนา ธงภักดี พนักงานบัญชี 6 กองบัญชีตรวจจ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

5. นางอรสา ตั้งแสนปานทอง พนักงานบัญชี 5 กองบริหารต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

6. นายปริญญา รัชชุศิริ นักวิเคราะห์งาน 5 กองแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

7. นางวิลาศินี  สุวรรประศาสน์ ผู้ช่วยหัวหน้ากองทดลอง ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  
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8. นายสมศักดิ์ อุปตา ผู้ตรวจสอบ 7 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

9. นายกิตติศักดิ์ เลื่องลือปัญญา ผู้ตรวจสอบ 6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

10. นางวาสนา ธงภักดี พนักงานบัญชี 6 กองบัญชีตรวจจ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

11. นางอรสา ตั้งแสนปานทอง พนักงานบัญชี 5 กองบริหารต้นทุน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

12. นางณรินทร์ ลาภโสภา นักวิชาการเกษตร 5 กองมาตรฐานใบยา ฝ่ายใบยา 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     ประธาน กล่าวเปิดประชุมโดยการกล่าวต้อนรับคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตชุดใหม่ 

พร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. 

และให้เลขานุการฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2   พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

   เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 21 

พฤษภาคม 2561  

  ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

3.1 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  เลขานุการฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 คณะท างานฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงาน

จัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานที่สุจริต โปร่งใส 

สอดรับกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย  จึงขอความเห็นจากที่ประชุมว่า 

แต่ละส่วนงานเห็นควรให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานต่อไปหรือไม่อย่างไร 

  ประธานฯ มีความเห็นว่าแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละส่วนงานเป็นส่วนส าคัญในการ

ผลักดันให้ทุกส่วนงานมีการด าเนินงานที่สนับสนุนให้พนักงานและองค์กรเกิดความตระหนักและร่วมมือกัน 

ในการต่อต้านการทุจริต จึงเห็นควรให้ทุกส่วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การด าเนินการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยมีความต่อเนื่องและสอดรับกับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงมีมติให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อไป เพ่ือให้พนักงาน ยสท. เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน  

การป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มคิด การน าแผนไปปฏิบัติ และรับผิดชอบในผลลัพธ์ร่วมกันเพ่ือให้
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บรรลุผลตามแนวทางในการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลและงานป้องกันการทุจริต เป็นการยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยให้มีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ 

ให้ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กรจัดท ากรอบและรูปแบบการจัดท าแผนฯ แจ้งให้ทุกส่วนงานถือปฏิบั ติ 

เป็นแนวทางเดียวกัน 

3.2 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  เลขานุการฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประเมินฯ ITA ปีงบประมาณ 2561 มีข้อค าถาม 

ในแบบส ารวจประเภทหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB10(1) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในเรื่องดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ซึ่งปรากฏว่า ยสท. ไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีข้อค าถามประเภทการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ 2562 ที่ ยสท. ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบผลการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสฯ ITA ที่ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และข้อ O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นควรก าหนดให้ฝ่ายยุทธศาสตร์

องค์กร ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการจัดท าการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยประสานงานกับเลขานุการ

คณะท างานฯ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ต่อไป 

  มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ านวยการและสื่อสาร

องค์กร จัดท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีอ านาจในการขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

จากทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ของ ยสท. เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของการยาสูบ 

แห่งประเทศไทยและเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ยสท. 

ให้มีผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 
/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

  เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 

การประเมินฯ ITA 2562 เบื้องต้นแก่ทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภท 

แบบส ารวจจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทางหน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 

ซึ่งจ าเป็นต้องขอความร่วมมือส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเตรียมการวางแผนรูปแบบเว็บไซต์เพ่ือแสดง

ข้อมูลต่อสาธารณะดังกล่าว ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร ได้ขอความร่วมมือทุกส่วนงานในการส่งข้อมูล 

ที่จ าเป็นส าหรับการประเมินฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือน าส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมบันทึกลงในเว็บไซต์ ยสท. ต่อไป ขณะนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการประเมินฯ ITA 

2562 ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อค าถามและรายละเอียดการตอบแบบส ารวจบางประการ โดยคาดว่า 

จะน าส่งให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ ในเดือนมกราคม 2562 หากได้รับคู่มือประเมินฯ ดังกล่ าวแล้ว 

จะด าเนินการชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนการเตรียมข้อมูลในการประเมินฯ ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562  

และขอให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเตรียมระบบการเปิดเผยข้อมูลการประเมินฯ ITA ของ ยสท. 

ส าหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ ยสท. และให้ทุกส่วนงานศึกษาท าความเข้าใจการประเมินฯ 

ITA เบื้องต้น ก่อนรับทราบรายละเอียดการประเมินฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในที่ประชุมคณะท างาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ครั้งต่อไป 

4.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2562  

  เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยก าหนด

แนวทางและรายการกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2564 และให้หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าหน่วยงานให้ครบทุกแนวทาง ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ดังกล่าว ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ประจ าปี

งบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมในแผนจะเป็นไปตามแผนหลักที่จัดท าร่วมกันกับส านักงาน ป.ป.ช. 

ที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทยและตอบโจทย์ในการประเมินฯ ITA ประจ าปี

งบประมาณ 2562 รายละเอียดดังนี้ 

  เดือนตุลาคม 2561 

  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ 2561 คะแนนประเมินได้เท่ากับ 94.59 

โดยแยกตามดัชนีได้ดังนี้ 
/ตาราง ล าดับ... 
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  เลขานุการฯ รายงานว่า เมื่อจ าแนกคะแนนของแต่ละดัชนีตามตัวชี้วัดแยกตามประเภทแบบส ารวจ 

แล้ว พบว่า แบบส ารวจประเภทหลักฐานเชิงประจักษ์หรือเอกสารที่ทุกหน่วยงานรวบรวมส่งได้คะแนน 100  

เกือบทุกตัวชี้วัด ยกเว้น ตัวชี้วัดหัวข้อ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยไม่มีการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ท าให้ได้คะแนนเพียง 50 

คะแนน นอกจากนี้พบว่า คะแนนส่วนใหญ่มาจากแบบส ารวจประเภท IIT ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นพนักงาน 

ในหน่วยงาน และแบบส ารวจประเภท EIT ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน 

เป็นไปได้ว่าที่ได้คะแนนที่ค่อนข้างน้อย มีสาเหตุมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดนั้นๆ และการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวชี้วัดนั้นๆ ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานมากขึ้น เพ่ือให้พนักงานรับรู้ข้อมูลต่างๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบ 

แบบส ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
/เดือนพฤศจิกายน... 
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  เดือนพฤศจิกายน 2561 

  การทบทวน ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ คณะท างานฯ 

ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ตามแนวทางแผนปฏิบัติการฯ ที่ได้จัดท าร่วมกัน

ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว 

  เดือนธันวาคม 2561 

 โครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ (ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้จัดกิจกรรม) 

 จัดท าสื่อเผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) (ส านักกฎหมาย 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดและบทลงโทษที่เกี่ยวกับการทุจริต พร้อมระบุ

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่ายอ านวยการฯ ด าเนินการจัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ดังกล่าวต่อไป โดยจัดท าไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

เดือนมกราคม 2562 

 อบรมความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ) 

 ผู้บริหารระดับสูงร่วมก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 

การทุจริตต่อไปนี้ 

 - การสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 

 - การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - การต่อต้านการให้สินบน และ No Gift Policy 

 - การสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Brower) (ฝ่ายอ านวยการฯ  

เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 ท าความเข้าใจการประเมินฯ ITA 2562 (จัดประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงการประเมินฯ ITA 

2562 โดยฝ่ายอ านวยการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

   เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

 สื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(ฝ่ายอ านวยการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 จัดท าหน้าเว็บไซต์และระบบเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือตอบแบบส ารวจประเภทการเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณะของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบ 

/การแสดงข้อมูล... 
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การแสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของ ยสท. โดยหน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือส่งให้กับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประเภทและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท า

ข้อมูลจะมีการหารือในการประชุมชี้แจงการประเมินฯ ITA 2562 เดือนมกราคม 2562 หลังจาก

ได้รับคู่มือประเมินฯ ITA 2562 จากส านักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว 

 วางแผนการท าการประเมินฯ ITA 2562 (จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนการประเมินฯ 

ITA 2562 โดย ฝ่ายอ านวยการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

เดือนมีนาคม 2562 

 อบรม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบ) 

 จัดท าสื่อเผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) (ส านักกฎหมาย

และฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดมาตรการคุ้มครอง 

ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต (ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

 กรอกข้อมูลในระบบการประเมินฯ ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. (ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

เดือนเมษายน 2562 

 ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดท า 

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยประสานงานกับฝ่ายอ านวยการฯ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อไป) 

 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยเปิดเผยกระบวนการรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต (ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

 รวบรวมรายชื่อ IIT และ EIT (ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อ IIT และ EIT ให้ฝ่ายอ านวยการฯ 

รวบรวมส่งหน่วยงานผู้ประเมินฯ) 

เดือนพฤษภาคม 2562 

 จัดท าสื่อเผยแพร่ความผิดและบทลงโทษในรูปแบบกรณีศึกษา (case Study) (ส านักกฎหมาย

และฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ)  

/โครงการเสริมสร้าง... 
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 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยรณรงค์ให้แจ้งเบาะแส 

เมื่อพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการ 

รับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

เดือนมิถุนายน 2562 

 บันทึกข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือตอบแบบส ารวจประเภทการเปิดเผยข้อมูล 

ต่อสาธารณะของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562  

(ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบันทึกลงในเว็บไซต์ ยสท.  

ที่จัดเตรียมไว้ โดยประเภทและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูลจะมีการหารือ 

ในการประชุมชี้แจงการประเมินฯ ITA 2562 เดือนมกราคม 2562 หลังจากได้รับคู่มือประเมินฯ 

ITA 2562 จากส านักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว) 

เดือนกรกฎาคม 2562 

 ท าแบบประเมินฯ ITA ประเภท IIT EIT OIT (ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบจัดการประเมินฯ  

โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

เดือนสิงหาคม 2562 

 ค านวณคะแนนการประเมินฯ ITA 2562 โดยการประเมินตนเอง (ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

เดือนกันยายน 2562 

 รายงานผลการประเมินฯ ITA 2562 โดยการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต่างๆ ของ ยสท.  

(ฝ่ายอ านวยการฯ รับผิดชอบ) 

4.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศปท. ปีงบประมาณ 2561 ของแต่ละหน่วยงาน  

  ทุกหน่วยงานได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศปท. ปีงบประมาณ 2561  

ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

                                (นายวิญญู  เกียรติวัฒน์) 

รองผู้ว่าการด้านพัฒนาธุรกิจ 

ประธานที่ประชุม 
(นางสาวกมลชนก ค าอุ่น) 
ผู้จดรายงานการประชุม 


