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โครงสร้ างการยาสูบแห่ งประเทศไทย

คณะกรรมการการยาสูบแห่ งประเทศไทย
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ว่าการ Governor
รองผู้ว่าการด้ านพัฒนาธุรกิจ
(ระดับ 13) (เฉพาะตัว)
Deputy Governor for Business
Development
กลุ่มภารกิจด้ านบริหาร
รองผู้ว่าการด้ านบริหาร (ระดับ 13)
Deputy Governor for
Administration

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
(ระดับ 12)
-- กองธุ
กองธุรรการ
การ
-- ผูผู้ ต้ ตรวจสอบ
รวจสอบ
-- หน่
หน่ววยตรวจสอบภายใน
ยตรวจสอบภายใน **

ฝ่ ายอานวยการ
และสื่อสารองค์ กร
(ระดับ12)
-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองเลขานุ
ก
าร
กองเลขานุการ
-- กองการประชุ
กองการประชุมม
-- กองสื
กองสื่ อ่ อสารองค์
สารองค์กกรร
-- กองส่
กองส่งงเสริ
เสริมมภาพลั
ภาพลักกษณ์
ษณ์
-- หน่
หน่ววยอ
ยอานวยการและ
านวยการและ
สืสื่ อ่ อสารองค์
สารองค์กกรร **

ผู้ตรวจการ ***
(ระดับ 12)
ฝ่ ายการแพทย์
(ระดับ 12)
--------------

กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
กองบั
กองบัญ
ญชีชีแและการเงิ
ละการเงินน
กองอายุ
กองอายุรรกรรม
กรรม
กองศั
ล
ยกรรม
กองศัลยกรรม
กองสู
กองสูตตนิ นิ รีรีเเวช
วช
กองทั
กองทันนตกรรม
ตกรรม
กองพยาธิ
กองพยาธิววทิ ทิ ยา
ยา
กองจั
กองจักกษุษุ โสต
โสต คอ
คอ นาสิ
นาสิกก
กองกุ
กองกุมมารเวช
ารเวช
กองรั
กองรังงสีสี
กองเภสั
กองเภสัชชกรรม
กรรม
กองพยาบาล
กองพยาบาล
หน่
หน่ววยการแพทย์
ยการแพทย์ **

สานักคุณภาพ
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อม
(ระดับ 11)
-----

กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
กองพั
กองพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณ
ณภาพงาน
ภาพงาน
กองความปลอดภั
กองความปลอดภัยย
กองสิ
กองสิ่ ง่ งแวดล้
แวดล้ออมม

ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
(ระดับ 12)

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(ระดับ 12)
---------

-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองวางแผนทรั
กองวางแผนทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล
-- กองบริ
ห
ารผลตอบแทน
กองบริหารผลตอบแทน
-- กองพั
กองพัฒ
ฒนาทรั
นาทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล
-- กองบุ
กองบุคคลากรสั
ลากรสัมมพัพันนธ์ธ์
-- กองบริ
กองบริหหารจั
ารจัดดการกองทุ
การกองทุนน
สสารอง
ารอง
เลี
เลีย้ย้ งชี
งชีพพพนั
พนักกงานยาสู
งานยาสูบบ
-- หน่
หน่ววยทรั
ยทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคล
คล **

ฝ่ ายบริการกลาง
(ระดับ 12)
-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองรั
กองรักกษาความปลอดภั
ษาความปลอดภัยย
-- กองบริ
กองบริกการยานพาหนะ
ารยานพาหนะ
-- กองการสถานที
กองการสถานที่ ่
-- หน่
หน่ววยบริ
ยบริกการกลาง
ารกลาง **

สานักงบประมาณ
(ระดับ 11)
----

กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
กองงบประมาณ
กองงบประมาณ
กองบริ
กองบริหหารและควบคุ
ารและควบคุมม
งบประมาณ
งบประมาณ
-- กองวิ
กองวิเเคราะห์
คราะห์แและ
ละ
ประเมิ
ประเมินนผล
ผล
-- กองก
กองกากั
ากับบติติดดตามและพั
ตามและพัฒ
ฒนา
นา
ระบบงบประมาณ
ระบบงบประมาณ
-- หน่
หน่ววยงบประมาณ
ยงบประมาณ **

สานักกฎหมาย
(ระดับ 11)
-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองนิ
กองนิตตกิ กิ าร
าร
-- กองสั
กองสัญ
ญญา
ญา
-- กองพั
ฒ
นากฎหมายและ
กองพัฒนากฎหมายและ
ระเบี
ระเบียยบบ
-- หน่
หน่ววยกฎหมาย
ยกฎหมาย **

กลุ่มภารกิจด้ านการผลิต
รองผู้ว่าการด้ านการผลิต (ระดับ 13)
Deputy Governor for Production

กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
กองบั
กองบัญ
ญชีชีปประมวล
ระมวล
กองบริ
ห
ารต้
กองบริหารต้นนทุทุนน
กองบั
กองบัญ
ญชีชีรรายได้
ายได้แและภาษี
ละภาษี
กองบริ
กองบริหหารการเงิ
ารการเงินน
กองบั
กองบัญ
ญชีชีตตรวจจ่
รวจจ่าายย
กองรั
กองรับบและจ่
และจ่าายเงิ
ยเงินน
หน่
หน่ววยบั
ยบัญ
ญชีชีแและการเงิ
ละการเงินน **

ฝ่ ายยุทธศาสตร์ องค์ กร
(ระดับ 12)
-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองแผนยุ
กองแผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
-- กองระบบประเมิ
กองระบบประเมินนคุคุณ
ณภาพ
ภาพ
องค์
องค์กกรร
-- กองบริ
กองบริหหารความเสี
ารความเสี่ ย่ ยงง
-- หน่
หน่ววยยุ
ยยุททธศาสตร์
ธศาสตร์อองค์
งค์กกรร **

ฝ่ ายผลิตด้ านใบยา
(ระดับ 12)
- กองบริหารทั่วไป
- กองผลิตยาเส้ น
- กองผลิตยาเส้ นพอง
- กองซ่ อมบารุ ง

ฝ่ ายผลิตภัณฑ์ สาเร็จรู ป
(ระดับ 12)
- กองบริหารทั่วไป
- กองมวนและบรรจุ
- กองผลิตก้ นกรอง
- กองจัดเตรี ยมวัสดุ
- กองซ่ อมบารุ ง

กองวิเคราะห์ สารสนเทศ
กองพัฒนาระบบสนับสนุน
กองเทคนิคและเครื อข่ าย
กองแผนงานสารสนเทศ
กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ *

สานักงานโครงการย้ าย
โรงงานผลิตยาสูบฯ
(ระดับ 11)
ส่ วนงานโครงการย้ าย
โรงงานผลิตยาสูบฯ
(ระดับ 10)
- กองบริหารทั่วไป

ฝ่ ายวิศวกรรมและพัฒนา
(ระดับ 12)

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
(ระดับ 12)

- กองบริหารทั่วไป
- กองจัดหาและคลังพัสดุ
อะไหล่
- กองผลิตชิน้ ส่ วนอะไหล่
และอุปกรณ์
- กองซ่ อมบารุ งเครื่ องจักร
- กองซ่ อมบารุ งระบบ
พลังงานและสาธารณูปโภค
- กองควบคุมการก่ อสร้ างและ
สารวจ
- กองพัฒนาระบบวิศวกรรม
- หน่ วยวิศวกรรมและพัฒนา **

- กองธุรการและบริการข้ อมูล
- กองวิเคราะห์ วัตถุห่อมวน
- กองวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ
- กองทดลอง
- กองวิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑ์
- กองวิเคราะห์ สารจากการ
เผาไหม้ บุหรี่
- หน่ วยวิจยั และพัฒนา *

ฝ่ ายวางแผนการผลิต
(ระดับ 12)
- กองบริหารทั่วไป
- กองวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์
- กองควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
วัตถุดบิ

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระดับ 11)
-

กลุ่มภารกิจด้ านบริหารจัดการผลิต
รองผู้ว่าการด้ านบริหารจัดการผลิต (ระดับ 13)
Deputy Governor for Production
Management

ฝ่ ายโรงงานผลิตยาสูบ 3
(ระดับ 12)
-

งานธุรการ 4
กองการใบยา 4
กองการมวนและบรรจุ 4
กองซ่ อมบารุ ง 4

ฝ่ ายโรงงานผลิตยาสูบ 5
(ระดับ 12)
-

-

กองบริหารทั่วไป
กองเตรี ยมการพิมพ์
กองพิมพ์
กองซ่ อมและรั กษาพัสดุ
หน่ วยการพิมพ์ **

งานธุรการ 5
กองการใบยา 5
กองการมวนและบรรจุ 5
กองซ่ อมบารุ ง 5

- กองบริหารทั่วไป
- กองจัดการผลิตภัณฑ์
- กองพัฒนาการตลาด
- กองบริหารช่ องทางการ
จาหน่ าย
- กองสื่อสารการตลาด
- หน่ วยตลาด *

-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองจั
กองจัดดหาในประเทศ
หาในประเทศ
-- กองจั
กองจัดดหาต่
หาต่าางประเทศ
งประเทศ
และออกของ
และออกของ
-- กองคลั
กองคลังงสิสินนค้ค้าา
-- กองบริ
กองบริหหารพั
ารพัสสดุดุ
-- กองขนส่
กองขนส่งง
-- หน่
หน่ววยจั
ยจัดดหาและรั
หาและรักกษาพั
ษาพัสสดุดุ **

จะยุบเมื่อมีการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรและบุคลากรไปยัง
ฐานการผลิตที่ ยสท.อยุธยา แล้วเสร็จ ภายในปี 2563

* มีสถานที่ตงั ้ ที่ ยสท.อยุธยา
** มีสถานที่ตงั ้ ที่ ยสท.คลองเตย
*** ไม่ มีฐานะเป็ นส่ วนงาน
**** มีสถานที่ตงั ้ ที่ สนย.ลาปาง จ.ลาปาง

กลุ่มภารกิจด้ านใบยา
รองผู้ว่าการด้ านใบยา (ระดับ 13)
Deputy Governor for leaf

ฝ่ ายใบยา
(ระดับ 12)

ฝ่ ายขาย
(ระดับ 12)

ฝ่ ายตลาด
(ระดับ 12)
**

กองบริหารทั่วไป
กองบริหารขาย
กองปฏิบตั กิ ารขาย
กองคลังผลิตภัณฑ์
กองวางแผนกลยุทธ์ การขาย
กองลูกค้ าสัมพันธ์
หน่ วยขาย *
งานบริหารการขายภาคเหนือ **

ฝ่ ายจัดหาและรั กษาพัสดุ
(ระดับ 12)

งานธุรการ 3
กองการยาเส้ นพอง 3
กองการใบยา 3
กองการมวนและบรรจุ 3
กองซ่ อมบารุ ง 3

ฝ่ ายโรงงานผลิตยาสูบ 4
(ระดับ 12)
-

ฝ่ายการพิมพ์
(ระดับ 12)

กลุ่มภารกิจด้ านการตลาด
รองผู้ว่าการด้ านการตลาด (ระดับ 13)
Deputy Governor for Marketing

สานักป้องกันบุหรี่
ผิดกฎหมาย
(ระดับ11)
---**

กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
งานป
งานป้ ้ องกั
องกันนและปราบปราม
และปราบปราม
หน่
หน่ววยป
ยป้ ้ องกั
องกันนบุบุหหรีรี่ ผ่ ผิดิดกฎหมาย
กฎหมาย

---

--

-- กองบริ
กองบริหหารทั
ารทั่ ว่ วไป
ไป
-- กองมาตรฐานใบยา
กองมาตรฐานใบยา
-- กองจั
กองจัดดการใบยาและพั
การใบยาและพัสสดุดุไไร่ร่
-- กองประสานงานภู
กองประสานงานภูมมภิ ภิ าค
าค
สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบ (1)
(1)
-- กองธุ
กองธุรรการและบั
การและบัญ
ญชีชี
-- การจั
การจัดดหาใบยา
หาใบยา
โรงอบใบยาเด่
โรงอบใบยาเด่นนชัชัยย
-- กองธุ
กองธุรรการและบั
การและบัญ
ญชีชี
-- กองอบใบยา
กองอบใบยา
-- กองซ่
กองซ่ออมบ
มบารุ
ารุงงรัรักกษา
ษา
สถานี
ท
ดลองยาสู
บ
แม่
สถานีทดลองยาสูบแม่โโจ้จ้
-- กองธุ
กองธุรรการและบั
การและบัญ
ญชีชี
-- กองเกษตรกรรม
กองเกษตรกรรม
-- กองดิ
กองดินนและปุ
และปุ๋ ๋ ยย
-- กองกี
กองกีฎฎวิวิททยา
ยา
-- กองโรควิ
ท
กองโรควิทยา
ยา
-- กองเกษตรวิ
กองเกษตรวิศศวกรรม
วกรรม

(1)
(1) สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบ มีมี 88 แห่
แห่งง ได้
ได้แแก่ก่
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบเชี
เชียยงใหม่
งใหม่
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบเชี
เชียยงราย
งราย
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบสุสุโโขทั
ขทัยย
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบแพร่
แพร่
-- สสานั
ก
งานยาสู
บ
บ้
านักงานยาสูบบ้าานไผ่
นไผ่
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบเพชรบู
เพชรบูรรณ์ณ์
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบนครพนม
นครพนม
-- สสานั
านักกงานยาสู
งานยาสูบบหนองคาย
หนองคาย

สายงานผู้ชานาญการปรุง ***
(ระดับ 12)
สายงานผู้ชานาญการใบยา ***
(ระดับ 12)

- ปรับปรุง 19 กุมภาพันธ์ 2563 ****

