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กิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณองคกร ปงบประมาณ 2563 

1. พนักงาน ยสท. 

• โครงการบริหารเงินสวนบุคคล (ยาสูบยิ้ม) 

• โครงการสงเสริมสุขภาพพนักงาน (กีฬาสานสัมพันธ) 

• โครงการหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุนท่ี 10 

• โรงเรียนผูสูงอายุ รุนท่ี 4 

1.1 โครงการบริหารการเงินสวนบุคคล (ยาสูบย้ิม)  

  

หลักการและเหตุผล 

 การยาสูบแหงประเทศไทยไดจัดทำโครงการบริหารการเงินสวนบุคคล (ยาสูบยิ้ม) เพื่อใหพนักงาน 

มีความรูและความเขาใจในความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อใหสามารถบริหารการเงินของตนเอง 

ไดอยางเหมาะสม สามารถสรางความมั่นคงทางการเงินสูการเกษียณอายุไดอยางเปนสุข และสงผลใหพนักงาน 

มีคุณภาพชีวิตที ่ดีตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมีการใหคำปรึกษาและแนวทางแกปญหาทางการเงิน 

แกพนักงาน ฝกอบรมวิชาชีพในดานตางๆ สงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เสริมสรางวินัยทางการเงิน 

และสรางความมั่นคงที่เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และองคกร ซึ่งถือเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

แนวคิดในการดำเนินงาน 

เนื่องจากการบริหารการเงินสวนบุคคลเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตใหมีความสุข การยาสูบ 

แหงประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของสถานะทางการเงินของพนักงาน และเขาใจถึงสภาพปญหาทางการเงิน

ของพนักงานที่อาจสงผลถึงประสิทธิภาพการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตได จึงเกิดแนวคิดจัดตั้ง

โครงการบริหารการเงินสวนบุคคล (ยาสูบยิ้ม) ขึ้น ซึ่งดำเนินงานโดยคณะทำงานที่ปรึกษาการเงินสวนบุคคล 

(Trainer) รวมกับสหกรณและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อชวยเหลือพนักงานที ่ประสบปญหาทางการเงิน 

โดยมีโครงการกูยืมเงินสำหรับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ต่ำและวงเงินที่สูง เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยเดิม

ของพนักงานการฝกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดและการอบรมการทำของใชอุปโภคบริโภคเพื่อลดรายจาย 

ในครัวเรือน รวมไปถึงการใหความรู ดานการวางแผนทางการเงินเพื ่อใหพนักงานแกปญหาทางการเงิน 

ไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือชวยเหลือพนักงานท่ีประสบปญหาทางการเงิน ใหสามารถแกปญหาทางการเงินไดอยางยั่งยืน 

2. เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของพนักงาน ใหพนักงานมีรายไดและลดรายจายและมีความสามารถ 

ในการชำระหนี้ไดมากข้ึนและสามารถปลดหนี้ไดในท่ีสุด 

3. เพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจในการบริหารการเงินสวนบุคคลและทำใหพนักงานมีสถานะ 

ทางการเงินท่ีม่ันคง พ่ึงตนเองได 
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ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

1. จำนวนสมาชิกท่ีปลดหนี้และออกจากโครงการฯ ไมนอยกวา 1 ราย 

2. จำนวนพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทยท่ีเขารวมกิจกรรมตาง ๆ รวมแลว ไมนอยกวา 200 คน 

กลุมเปาหมาย 

พนักงานและอดีตพนักงานท่ีเคยเขาโครงการ 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. ชวยใหคำปรึกษาและแนวทางการแกบริหารหนี้แกพนักงานท่ีประสบปญหาทางการเงิน 

2. เขาเยี ่ยมเยียนสมาชิก เพื ่อติดตามสภาพความเปนอยูและสภาพปญหาของพนักงานหลังเขารวม

โครงการ เพ่ือใหคำปรึกษาและแนวทางการแกปญหาเพ่ิมเติม 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายแกพนักงาน 

4. จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินชีว ิตตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ร ัชกาลที ่ 9) เพื ่อใหพนักงานมีความรู ในการดำเน ินช ีวิต 

อยางพอเพียงและยั่งยืน 

5. จัดกิจกรรมใหความรูทางการเงิน เพ่ือใหพนักงานมีความรูในการบริหารการเงินสวนบุคคล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. พนักงานท่ีประสบปญหาทางการเงิน สามารถแกปญหาทางการเงินไดอยางยั่งยืน 

2. พนักงานมีรายไดเพิ่มมากขึ้น มีรายจายลดลง มีความสามารถในการชำระหนี้ไดมากขึ้นและสามารถ 

ปลดหนี ้ไดในที ่สุด พนักงานมีความรู ความเขาใจในการบริหารการเงินสวนบุคคลและมีสถานะ 

ทางการเงินท่ีม่ันคง พ่ึงตนเองได 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  

คณะทำงานท่ีปรึกษาการเงินสวนบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 

  พฤศจิกายน 2562  

ดำเนินการปรับปรงุแผนงานโครงการและปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะทำงาน 

  ธันวาคม 2562   

อยูระหวางตั้งคณะทำงานใหม 
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1.2 โครงการสงเสริมสุขภาพพนักงาน “กีฬาสานสัมพันธ การยาสูบแหงประเทศไทย” 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

          สุขภาพของคนในองคกรก็มีอิทธิพลตออนาคตของสถานประกอบการและพนักงานในองคกร ในเเตละป 

มีปญหาโรคภัยไขเจ็บ ที่ไมเกี่ยวของกับการทำงานอีกจำนวนมาก เชน โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน 

อุดตัน โรคหัวใจ เปนตน นอกจากนี ้ยังอยู ภายใตภาวะที ่กดดัน ทั ้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ทำใหมี

ความเครียดสูง ยังคงตองไดรับการดูแลปรับปรุงใหมีคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นตอไป ควรใหความสำคัญของสุขภาพ

ของคนทำงาน ความกาวหนาขององคกร และสังคมโดยรวม 

         การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดลอม ทำใหหลายคนมองขามการออกกำลังกาย หลายคนอาง 

ไมมีเวลา บางคนเขาใจวาการ เปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเปนการออกกำลังกาย จึงเปนเหตุให

สุขภาพออนแอลงและอาจประสบกับปญหาการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ  ใหเกิดความตระหนักและตื่นตัว 

เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่งเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแลวยังชวย

เสริมสรางใหรางกายแข็งแรงผอนคลายอารมณเสริมสรางความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลด

ความเสี่ยงตอการ เกิดโรคดังกลาวดวย 

ดังนั้น การสงเสริมความสุขดานสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งที ่สำคัญที ่จะชวยสรางเสริมใหยุทธศาสตร 

การพัฒนามีความกาวหนา นอกจากนั้น ยังจะชวยสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี และยังเชื่อมโยง 

ไปยังปจจัยความสุขมวลรวม ดานตาง ๆ กอใหเกิดความรักและสามัคคีในที่ทำงาน รู จักการทำงานเปนทีม 

มีน้ำใจเปนนักกีฬาซึ ่งจะเปนปจจัยสงเสริมที ่สำคัญที ่จะกอใหเกิดการพัฒนาเปนองคกรแหงความสุข  

(Happy Workplace) ในอนาคต   

แนวคิดการดำเนินงาน 

             จัดโครงการเสริมสรางสุขภาพกาย  “เสริมสรางสุขภาพที่ดี นำพาองคกรเปนสุข” โดยพนักงานเเละ

ผู บร ิหาร ไดเล นกีฬาและออกกำลังกายกัน โดยกีฬาเปนกิจกรรมสำคัญที ่ส งเสร ิมใหคนมีพัฒนาการ 

ดานความเจริญเติบโตทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมกอใหเกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ  รูจัก

ทำงานรวมกัน  ยอมรับกฎเกณฑ  กติกาที่วางไวและสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน

ได 

วัตถุประสงคโครงการ 

  1. เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย และมีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ สุขภาพดี  

2. เพื่อปรับเปลี่ยนและสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสุขภาพจิต 

3. เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง 

  4. ฝกใหมีระเบียบวินัย รักกติกา มีมารยาทในการด ูหรือการเลนกีฬา รูแพ  รูชนะ  รูอภัย 
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ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

- จัดกิจกรรมสุขภาพใหกับพนักงาน  1 ครั้ง ตอ ปงบประมาณ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ำกวา รอยละ 80 

การประเมินผล 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ำกวา รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย 

  พนักงานและผูบริหารการยาสูบแหงประเทศไทย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1. กอเกิดการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ อันนำไปสูการมีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง 

สมบูรณสุขภาพดี หางไกลจากโรคเรื้อรัง 

           2. กอเกิดการเปลี ่ยนแปลง ทางดานพฤติกรรมดานการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

           3. มีการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เปนกิจวัตร 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  

- กองสงเสริมภาพลักษณ ฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร 

ผลการดำเนินงาน 

-  ไมมีผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1 
 

 

 

1.3 โครงการหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุนท่ี 10 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

 การยาสูบแหงประเทศไทย ไดเล็งเห็นวา เพื่อตานกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน 

ปลุกจิตสำนึกท่ีถูกตองดีงาม ปรับคานิยมและเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกผูปฏิบัติงาน และเพ่ือเปน

การพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาใหมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งรางกาย

และจิตใจของพนักงานเจาหนาที่ และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการยาสูบฯ รวมทั้งประชาชนผูสนใจ โดยใหมี

โอกาสไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหนำธรรมไปใชในการดำรงชีวิตและพัฒนา

จิตใจใหแจมใส พรอมรับสภาวะสังคมในปจจุบัน 

 การยาสูบแหงประเทศไทย จึงรวมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณ

พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพอวิร ิย ังค สิร ินธโร) ไดจัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” ขึ ้น เพื ่อให 

เปนหลักสูตรพิเศษตามโครงการสงเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของการยาสูบฯ โดยพัฒนาจาก

หลักสูตรนักศึกาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ 

แนวคิดการดำเนินงาน 

 ฝายอำนวยการและสื่อสารองคกรรวมกับฝายทรัพยากรบุคคล รวมกันจัดการศึกษาอบรมใหเปนไป

เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผูท่ีเขารวมศึกษาอบรมใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
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และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการทำงานและการดำรงชีวิต สามารถทำงานสำเร็จได 

อยางมีคุณภาพดวยความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีของสังคม และอยู ร วมกับผู อื ่นได 

อยางมีความสุข 

วัตถุประสงคโครงการ 

 1.  เพื่อเสริมสรางสถาบันพระพุทธศาสนา อันเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เปนที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนา 

 2.  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบและผูเขารวมศึกษาอบรม ทางดานศีลธรรมและจิตใจ

สูความยั่งยืน โดยสงเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เพ่ือพัฒนาทางดานจิตใจ

และสามารถนำความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกตใชกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 

 1. มีผูสอบผานการอบรมไมนอยกวา รอยละ 80 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ำกวา รอยละ 80  

กลุมเปาหมาย 

 พนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย ผูมีสวนไดสวนเสียของการยาสูบแหงประเทศไทย และบุคคล

ท่ัวไปท่ีสนใจ จำนวน 80 คน 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

 เรียนภาคทฤษฎี ระหวางเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 เรียนทุกวันอังคาร พุธ และ

พฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 14.00 – 16.00 น.  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. การยาสูบแหงประเทศไทยไดเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางสถาบันพระพุทธศาสนา อันเปน 

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ เปนการสืบอายุพระพุทธศาสนา 

 2. ผูเขารับการฝกอบรมไดพัฒนาทางดานศีลธรรมและจิตใจ และสามารถนำความรูความเขาใจ

เก่ียวกับปฏิบัติธรรม ไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

 3. ผูเขารับการอบรมสามารถเผยแพรสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักของพระเดชพระคุณพระธรรม

มงคลญาณ (หลวงพอวิริยังค สิรินธโร) 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  

-  กองสงเสริมภาพลักษณ ฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร 

-  ฝายทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 

-  ไมมีผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1 
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1.4 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุการยาสูบแหงประเทศไทย รุนที่ 4 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2548 และจากขอมูลสถิติประชากรของสำนักงาน

สถิติแหงชาติ คาดการณวาประเทศไทยจะเขาสูส ังคมผู สูงอายุอยางสมบูรณในชวงป พ.ศ.2567-2568 

คือมีจำนวนประชากรที่เปนผูสูงอายุ รอยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งจะสงผลกระทบตอโครงสราง

สังคมทุกระบบ เนื ่องจากการดูแลผูสูงอายุยอมเปนภาระของตัวผู สูงอายุที ่ตองดูแลตนเองและเปนภาระ 

ของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งถาหากผูสูงอายุมีความรูและมีศักยภาพที่จะดูแลตนเอง 

ใหเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ยอมเปนเรื่องท่ีดีกวาท่ีจะปลอยใหเจ็บไขไดปวยแลวจึงตองมาดูแลรักษา 

การยาสูบแหงประเทศไทยเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ใหความสำคัญกับผูสูงอายุ จึงไดสนับสนุนใหมี

โรงเรียนผูสูงอายุการยาสูบแหงประเทศไทย เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีสถานที่ศึกษาหาความรู เสริมทักษะ 

ใหสามารถดูแลตนเองได มีสุขภาวะทางกายและจิตใจท่ีดี มีการปฏิสัมพันธ มีเพ่ือน มีสังคมและมีกิจกรรมรวมกัน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ซึ่งเปนโครงการสำคัญตอสังคม และประเทศชาติ เปนตัวอยางใหสังคมไดตื ่นตัว 

ในเรื่องนี้ 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขามาศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ  

2. เพื ่อแสดงใหสังคมเห็นวาการยาสูบแหงประเทศไทย ไดมีสวนชวยเหลือสนับสนุนสังคมและ

ประเทศชาติ ในเรื่องสังคมผูสูงอายุ  

3. เพ่ือเปนโรงเรียนตัวอยางใหสังคมไดเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

1. ผูเขารับการเขารวมโครงการฯ ไดรับความรูและศักยภาพในการดูแลตัวเอง เพ่ิมข้ึน ≥ 80 % 

2. ผูเขารับการเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรม  ≥ 80 % 

กลุมเปาหมาย 

1. อดีตพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย และครอบครัว 

  2. บุคคลท่ัวไป 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. รับสมัครผูที ่มีอายุ 60 ป ขึ ้นไป ทั้งอดีตพนักงาน ยสท. และครอบครัว รวมทั้งบุคคลภายนอก 

จำนวน 40 คน (ไมเคยเรียนรุนท่ี 1, 2 และ 3 มากอน) 

2. เปดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี (ทุกวันทำการ) ระหวางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

เวลา 08.30 น. – 15.30 น.   

3. การเรียนการสอน มีทั้งการบรรยายดานสุขภาพ การดูแลตนเอง กิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย 

รูปแบบตาง ๆ เชนโยคะ เตาเตอ รองเพลง เตนรำ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

4. จัดใหมีการทัศนศึกษาภายนอก 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีผูเขารับการอบรมครบจำนวน 30 คน ตามท่ีกำหนด 

2. ผูเขารับการอบรม ไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลตนเองและนำไปปฏิบัติได 

3. ผูเขารับการอบรม ไดรูจักและเห็นวาการยาสูบแหงประเทศไทยไดมีบทบาทในการชวยเหลือสังคม 

ในเรื่องสังคมผูสูงอายุ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  

คณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายุการยาสูบแหงประเทศไทย 

ผลการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน 2562  

  ขออนุมัติงบประมาณโครงการโรงเรียนผูสูงอายุการยาสูบแหงประเทศไทย รุนที่ 4 ซึ่งไดรับอนุมัติ 

เม่ือวันท่ี 7 พ.ย. 62 (ตามบันทึก ฝอส.160002/336 ลว. 4 พฤศจกิายน 2562)  

ธันวาคม 2562   

  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

 
 

2. ผูบมอิสระ/ชาวไรยาสูบ 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชมชนเชิงพ้ืนท่ีแบบองครวม (HAB) 

• โครงการผลิตใบยาสูบอยางยั่งยืน 
 

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม 

(HAB) 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

  การยาสูบแหงประเทศไทย มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่แบบองครวม (Holistic  Area Based) ในปงบประมาณ 2562 จำนวน 8 สำนักงาน เพื่อขับเคลื ่อน

โครงการตามนโยบายของภาครัฐ และเปนการพัฒนาชุมชนใหยั ่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได สรางรายได 

พรอมกับสรางความสุขในครัวเรือนของผูเขารวมโครงการ และพรอมท่ีจะขยาย องคความรูไปยังกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

  ในปงบประมาณ 2563 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชุมชน 

เชิงพื้นที่แบบองครวม (Holistic  Area Based) ไดกำหนดแผนงานปงบประมาณ 2563 ในการพัฒนาพื้นท่ี

สำนักงานตนแบบตอเนื ่อง โดยเปนการเนนการพัฒนาความรู  ความสามารถและการพัฒนาทั ้ง 5 ดาน 

ของผูเขารวมโครงการตอจากปงบประมาณ 2562 เพื่อใหทั ้งสองสำนักงานเปนตนแบบในการพัฒนาตาม 

แนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีแบบองครวม (Holistic  Area Based) ตอไป 
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วิสัยทัศนโครงการ 

  มีตนแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบองครวมในพ้ืนท่ีสำนักงานยาสูบเพชรบูรณและสำนักงานยาสูบแพร 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรในสังกัดท่ีเขารวมโครงการ 

เปาหมาย 

   สรางตนแบบพ้ืนท่ีสำนักงานยาสูบเพชรบูรณและสำนักงานยาสูบแพร  3-5 เปอรเซ็นตของจำนวน

ครอบครัวชาวไรดีเดนในสังกัด  

พันธกิจ 

  การพัฒนา 5 ดานของครอบครัวชาวไรผูเขารวมโครงการ โดย ฝายใบยา จะทำการเก็บขอมูลดานการ

พัฒนา 5 ดาน ไดแกดานเศรษฐกิจ,ดานสุขภาพ,ดานการศึกษา,ดานสังคม,ดานสิ่งแวดลอมของครอบครัวชาวไร 

ท่ีเขารวมโครงการ และนำขอมูลมาพัฒนา 5 ดาน ตามภารกิจ คือ 

  1. มีเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ีดีอยางเหมาะสม 

  2. มีสุขภาพท่ีดีตามชวงวัย 

  3. ไดรับการศึกษาท่ีเหมาะสม 

  4. มีสังคมรอบขางท่ีดีข้ึน 

  5. ไดอยูอาศัยในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 

วัตถุประสงค 

  พัฒนาเกษตรกรผูปลูกยาสูบใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถปรับตัวกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  

ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

  - ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ำกวา รอยละ 80 

  - มีจังหวัดตนแบบการดำเนินโครงการ ไมนอยกวา 2 จังหวัด 

กลุมเปาหมาย 

  กลุมเกษตรกรและครอบครัวชาวไรใบยาสูบ พนักงานยาสูบและครอบครัว ในพ้ืนท่ีสำนักงานยาสูบ

เพชรบูรณและสำนักงานยาสูบแพร 

  

ผูรับผิดชอบ 

  - คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไรยาสูบตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีแบบองครวม 

(Holistic  Area Based) 

- ฝายใบยา  

- กองสงเสริมภาพลักษณ ฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร 
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ผลการดำเนินงานในไตรมาสท่ี 1 

สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ 

พ้ืนท่ีหลักในการดำเนินงาน: ตำบลลานบา อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

ประเภท อาชีพ/พืช/ผลไม/ ผลิตภัณฑ ท่ีเลือกในพ้ืนท่ี: สมโอ 

จำนวนสมาชิกในโครงการ   24  คน  ดังนี้ 

1. นายสุรพล  สินธพ 

2. นายสมบูรณ  กันยา 

3. นางปราณี  คำขาว 

4. นายพิทยา  รัตนภักดี 

5. นายแนน  อินทรตา 

6. นายสถิตย  ยิ่งยง 

7. นายยงยุทธ  จันมา 

8. นางพัฒนา  ทองสี 

9. นางคำปน  จันมา 

10. นายวิรัตน  ทองสี 

11. นายเมษา  ตาแล 

12. นางประพันธ  พันธุตา 

13. นางเกษร  ศรีสิมมา 

14. นายไพรวรรณ  บุตรเมือง 

15. นายดีเซลล  แกนนาค 

16. นายบุญเพ็ง  เอนกนวล 

17. นายวิรัตน  ศรีศิลป 

18. นางจิราภรณ  แกนนาค 

19. นายสัญญา  แกนนาค 

20. นายบุญเรือง  หางาม 

21. นางคำเกียง  แสนสมบัติ 

22. นางเกสร  คำขาว 

23. นายสงกรานต  ภักดีจิตร 

24. นายพิมพ  แกนนาค 

จากการคัดเลือกชาวไร AAA จำนวน 5 รายดังนี้ 

1. นางเกษร  คำขาว  2. นายบุญเรือง  หางาม 

3. นายดีเซลล  แกนนาค  4. นางปราณี  คำขาว 

5. นายสงกรานต  ภักดีจิตร 
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รายละเอียดกิจกรรม 

1. การดูแลบำรุงรักษาผลผลิต 

2. การผสมปุยเคมีใชเอง 

3. การใชกับดักฟโรโมนในสวนสมโอ 

ขยายรายละเอียดกิจกรรม 

1. การบำรุงรักษาผลผลิต 

เม่ือสมโอจะเริ่มออกดอกใหมใหใสปุยสูตร 8-24-24 หรือ 12 - 24 - 12 เพ่ือชวยใหมีการสรางดอกดีข้ึน 

และเมื่อติดผลแลวประมาณ 30 วัน ขณะที่ผลยังเล็กอยู ใหใสปุยสูตร 15 - 15 -15 เพื่อชวยใหการเจริญเติบโต 

ของผลดีขึ ้น จนกระทั่งผลสมโอมีอายุได 5-6 เดือน ใหใสปุ ยสูตร 13 - 13 - 21 เพื่อชวยใหผลมีการพัฒนา 

ดานคุณภาพของเนื้อดีข้ึน มีความหวานมากข้ึน วิธีการใสปุยโรยบนพ้ืนดินภายในบริเวณทรงพุม แตระวังอยาใสปุย

ใหชิดโคนตน เพราะปุยจะทำใหเปลือก รอบโคนตนสมโอเนา และอาจทำใหสมโอตายได  

2.  การผสมปุยเคมีใชเอง 

 หลักการผสมปุยเคมีสูตรตาง ๆ ใชเองคือการนำแมปุยสูตร 18-46-0,สูตร 46-0-0 และสูตร 0-0-60 

มาผสมใหเขากันตาม ตารางผสมปุ ยที ่กรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ ้นและสามารถผสมไดทุกสูตรที ่มีขาย 

ในทองตลาด 

- อุปกรณ 

1. เครื่องชั่งขนาด 25 - 50 กิโลกรัม 

2. พลั่วหรือจอบ 

3. ถังและขันพลาสติค 

4. แมปุย 

5. ตารางผสมปุยเคมี 

-  ข้ันตอนการผสมปุย 

เลือกสูตรและอัตราการใชกับพืชจากคำแนะนำ คำนวณหาปริมาณและชั่งแมปุยแตละชนิดจากตาราง

หนังสือคูมือการผสมปุยเคมีสูตรตาง ๆ ใชเอง นำแมปุยที่ชั่งไดเทลงบนพื้นเรียบและแหง ใชจอบ,พลั่วผสม

คลุกเคลาปุยในกองใหเขากัน นำบรรจุกระสอบเพื่อขนยายไปไรนา การหวานหรือใสตองใสปริมาณนอยกวาเดิม

เพราะไมมีสารตัวเติม 

ขอดี ขอจำกัด 

1. ตัดปญหาเรื่องปุยปลอม/ปุยไมไดมาตรฐาน 

2. ใชปุยราคายุติธรรม มีทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

3. สูญเสียนอยกวา เพราะลงทุนถูกกวา 

4. ถาชำนาญสามารถปรับสูตรได 

5. มีอำนาจในการตอรองราคา 

6. มีปุยใชทันเวลา 

1. เสียเวลาผสม (10 กระสอบ ใชเวลาประมาณ 30 นาที) 

2. ผสมแลวควรใชใหหมดใน 30 วัน 

3. แมปุยมีขายไมครบท้ัง 3 ชนิด 

4. แหลงขายแมปุยมีนอย 

5. ตองอานเขาใจจึงทำได 

6. ตองมีตารางผสมปุย 
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3. การใชกับดักฟโรโมนในสวนสมโอ 

วิธีการนำสารฟโรโมนสังเคราะหใสสำลีวางไวในกับดักอาจเปนกลองกระดาษ ซ่ึงสามารถเลือกรูปแบบ

ของกลองไดตามลักษณะการใชงาน เชน แบบท่ีมีหลังคากันเปยก หรือแบบเปนกรวย หรือทอ PVC สวนชาวไร

ในกลุมลานบาโมเดลประยุกตใชขวดน้ำพลาสติกมาใชแทน จากนั้นนำไปแขวนหรือวางในบริเวณพ้ืนท่ีโลงเพ่ือให

กลิ่นของสารฟโรโมนสามารถแพรกระจายไปได เม่ือแมลงไดกลิ่นสารดังกลาวจะบินเขาหาและติดอยูท่ีกับดัก  

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. ปริมาณน้ำลดลงอยางมากจึงอาจจะสงผลกระทบตอผลผลิตสมโอได 

 

 
ตนสมโอในระยะการบำรุงผลผลิต 

 

ปุ๋ ยสตูร 
น้ําหนักแม่ปุ๋ ยทีใ่ช ้(กก.) ตัวเตมิ 

(กก.) 18-46-0 46-0-0 0-0-60 
16-20-0 44 18 0 38 
16-16-8 35 22 14 29 
15-15-15 33 20 25 22 
13-13-21 29 17 35 19 
12-24-12 52 6 20 22 
9-24-24 52 - 40 8 
16-8-14 18 28 24 30 
18-12-6 26 30 10 34 
3-10-30 22 - 50 28 
18-10-6 22 31 10 37 
19-19-19 42 25 32 1 
25-7-7 16 48 12 24 
21-7-14 16 40 24 20 
8-16-24 35 4 40 21 

การผสมปุยใชเองจากแมปุยผสมคิดจาก 100 กิโลกรัม 
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การใชกับดักฟโรโมนในสวนสมโอ 

สำนักงานยาสูบแพร 

พ้ืนท่ีหลักในการดำเนินงาน: อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

ประเภท อาชีพ/พืช/ผลไม/ : ปลูกผัก ทยอยนำกลาพริก มะเขือ และฟกทอง 

  สมาชิกกลุมปลูกผัก ทยอยนำกลาพริก มะเขือ และฟกทอง ปลูกลงในแปลงปลูกท่ีเตรียมไว ตามการ

แบงชวงเวลาปลูกท่ีตกลงกันภายในกลุม   

  4 ตุลาคม 2562  คุณวินัย และคุณสมชาย สิทธิกา นักวิชาการอาวุโสสงเสริม สำนักกิจกรรมเพ่ือสังคม 

เครือเบทาโกร ลงพ้ืนท่ีเพ่ิอเยี่ยมชมกลุมเกษจรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 
 

   16 ตุลาคม 2562 การเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยแมโจ แพร มาใหคำแนะนำ เพื่อใหสมาชิกกลุม

สามารถผลิตผลผลิตท่ีไดคุณภาพท่ีดี ตรงความตองการของลูกคา ทีมท่ีปรึกษาจึงไดเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัย

แมโจแพร นำโดย อาจารยดร.กฤษฎา พงษการัณยภาส เขามาพบปะพูดคุยทำความรู จักกับสมาชิกกลุม 

ปรึกษาแนวทางการขอความชวยเหลือดานองคความรูในการปลูกพืชใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
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  เพื่อใหเกิดการรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร และมหาวิทยาลัยแมโจ แพร ใหคณะทำงานโครงการ

พัฒนาฯ ของการยาสูบฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่ปลูก ปริมาณและชนิดพืชที่ปลูก รายละเอียด 

ระยะปลูก วันปลูก ฯลฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหปริมาณผลผลิต การดูแลบำรุงรักษาตนพืช  

  7 พฤศจิกายน 2562 คุณสมชาย สิทธิกา ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุม เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของพืช 

ที่ปลูก ภาพรวมในสวนของพริกและมะเขือมีการเจริญเติบโตไดดี  พบปญหาในฟกทอง คือ การจัดการดูแลใน

แปลงปลูกคอนขางแย ไมคอยมีการปองกันกำจัดวัชพืช และพบปญหาในการดูแลรักษาฟกทอง วิธีแกไข วางแผน

ท่ีจะไปดูแปลงปลูก พริกและ ฟกทอง ของคุณศุภลักษณ สุวรรณ (พลับพลึง) ท่ีจังหวัดนาน 
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18 พฤศจิกายน 2562 อ.รองกวาง จ.แพร ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีผูเขารวมประชุม คือ  

1. คุณสมชาย สิทธิกา นักวิชาการอาวุโสสงเสริม สำนักกิจกรรมเพ่ือสังคม เครือเบทาโกร 

2. คุณสุดแดน เวียงสี หัวกองจัดหาฯ ยาสูบ 

3. คุณเณชา เขาทอง  

4. สมาชิกกลุม 10 ราย 

จากการปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่สมาชิกกลุมพบเจอในเดือนที่ผานมาพบวา สวนใหญ

ยังคงเปนปญหาเรื่อง ประสบการณ ความรูเก่ียวกับการปลูกพืชแตละชนิด ท่ีภายในกลุมยังมีนอย อีกปญหาหนึ่ง

คือ การจัดการและวิธีปฏิบัติในการใชสารเคมี ซ่ึงหนึ่งในสมาชิกกลุม ไดนำยาฆาหญา ซ่ึงถูกเทแบงเก็บในขวดยา

สารจับใบ ไปผสมพนในแปลงปลูก ทำใหพืชที่โดนยา เสียหาย และถูกประเมินใหตองปลูกใหม เก็บรวบรวม

ขอมูลพื้นที่และจำนวนพืชที่ปลูก ประมาณ 18 ไร โดยปลูกแลวประมาณ ฟกทอง 1,400 ตน พริก 1,700 ตน 

และ มะเขือเปราะ 900 ตน วางแผนปลูกฟกทอง ชุดที่ 2 ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน ประมาณ 1,000 ตน 

และเริ่มเพาะกลา ถ่ัวฝกยาว และแตงราน 

 
   

กลุ มเกษตรกรไปศึกษาดูงานศูนยเรียนรูการปลูกพริก ของบริษัทมามา ที ่ร วมกับทาง สวทช. ใน

การศึกษาทดลองการปลุกพริก เพื่อพัฒนาความรูใหเกษตรกร และศึกษาดูงานแปลงปลูกผักปลอดสารพาของ

กลุมปลูกผักบานไผงาม อ.เวียงสา จ.นาน โดยมี คุณศุภลักษณ สุวรรณ (คุณพลับพลึง) เปนผูใหความรู 
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  11-16 ธันวาคม 2562 ตรวจแปลงผักเพื ่อประมาณการปริมาณผลผลิตที ่จะสามารถสงขายได 

ในรอบวันที ่ 20 ธ ันวาคม 62 ประมาณ 800-900 กิโลกรัม โดยเปน ฟกทองประมาณ 600 กิโลกรัม  

,พริกประมาณ70 กิโลกรัม และมะเขือประมาณ 100 กิโลกรัม 

 
 

16 ธันวาคม 2562 อ.รองกวาง จ.แพร ประชุมประจำเดือนธันวาคม โดยมีผูเขารวมประชุม คือ  

 1. คุณสมชาย สิทธิกา นักวิชาการอาวุโสสงเสริม สำนักกิจกรรมเพ่ือสังคม เครือเบทาโกร 

 2. สมาชิกกลุม 10 ราย 

    3. คุณฉัตรไท อ้ึงจิตรไพศาล พ.เกษตร 3 การยาสูบแหงประเทศไทย 

  ปรึกษาวางแผนการเก็บเกี ่ยวผลผลิตที ่จะขายในวันที ่ 20 ธ.ค. 62 โดยจะเร ิ ่มเก็บ คัด และ 

ชั่งบรรจุผลผลิตในวันที่ 19 ธ.ค. ใหแลวเสร็จ แลวสงตัวแทนกลุมไปสงขายผลผลิตพรอมกับรถขน เนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตในครั ้งนี้ จากการประมาณผลผลิต ประมาณ 800-900 กิโลกรัม ยังมีปริมาณไมคุ มคาพอ 

จะจางรถขนสงผักทั่วไปมาขนสง จึงไดรับความชวยเหลืออนุเคราะหจากบ.เบทาโกร ใหสามารถใชรถบริษัทใน

การขนสงครั้งนี้ 

  เกณฑผลผลิตที่ตกลงกับบริษัท คิงสวิช คือ ฟกทอง ตองเก็บใหมีขั้ว มีรูปทรงปกติ ไมมีรองรอยแผลช้ำ 

น้ำหนักตั้งแต 2-4 กิโลกรัม, พริก ตองเก็บใหมีข้ัว ไมมีแผลแมลงเจาะ ช้ำ ไมสวย ขนาด 4-7 เซนติเมตร ,มะเขือ 

ตองเก็บใหมีข้ัว ไมมีแผลแมลงเจาะ ช้ำ ไมสวย น้ำหนักตั้งแต 20-80 กรัมตอผล 

  19 ธันวาคม 2562 อ.รองกวาง จ.แพร  เก็บเกี่ยว คัด และชั่งบรรจุผลผลิต จากการคัดกรอง ปริมาณ

ผลผลิตท่ีไดมีฟกทอง 281.6 กิโลกรัม, พริก 78.1 กิโลกรัม และมะเขือ 161.5 กิโลกรัม 
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20 ธันวาคม 2562 อ.รองกวาง จ.แพร - อ.ฮอด จ.เชียงใหม  ออกเดินทางจากอำเภอรองกวางถึงจุดรับ

ซ้ือและกระจายสินคาบริษัท คิงสวิช ท่ีตำบลบอหลวง อำเภอฮอด เวลา 10.00 น. เจาหนาท่ีตรวจรับผลผลิต

ของบริษัท คิงสวิช ตรวจรับและชี้แจงเกณฑผลผลิตที ่ถูกตองให เนื่องจากพบการปะปนของผลผลิตท่ี 

ไมตรงตามเกณฑท่ีกำหนดในถุงบรรจุ ประเด็นท่ีตองปรับปรุงในการคัด และชั่งบรรจุขายครั้งตอๆไป คือ  

1. ในหนึ่งถุง พริกใหมี 5 กิโลกรัม, มะเขือใหมี 10 กิโลกรัม  

2. ใหระวังเรื่องการปะปนของผลผลิตท่ีไมไดคุณภาพ 
 

 
 

2.2 โครงการผลิตใบยาสูบอยางย่ังยืน 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

1. กิจกรรมฝกอบรมการศึกษา ดูงาน สงเสริมการผลิตยาสูบ 

2. กิจกรรมศูนยเผยแพรการจัดการ ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

3. กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือใชในการเกษตร 

4. กิจกรรมมอบทุนครอบครัวยาสูบ 

5. การชวยเหลือและเยียวยาชาวไร ผูประสบภัยพิบัติ 

วัตถุประสงค 

• เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางองคความรู เทคโนโลยีนวัตกรรมใหกับเกษตรกร  

• มุ งเนนที ่ใช สารเคมีร วมกับการใชสารชีวภาพ เพื ่อความปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง ร ักษา 

สภาพแวดลอม 
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• กักเก็บน้ำใหเพียงพอตอการเพาะปลูกยาสูบและพืชอ่ืนได 

• เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแกบุตรหลาน เกษตรกรใหมีความรู ความสามารถ และ วิทยาการสมัยใหม 

• เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ เกษตรกรเม่ือประสบภัยพิบัติ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

• การยาสูบไดใบยาสูบท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกคาง 

• การยาสูบและเกษตรกร ชุมชนรอบขางมีความสัมพันธท่ีดี 

 

กลุมเปาหมาย 

  เกษตรกรผูเพาะปลูกยาสูบในสังกัด ยสท. ดังนี้  

  -  เวอรยิเนีย มีชาวไร และผูบมอิสระ จานวน 2,498 ราย  

  -  เบอรเลย มีชาวไร 7,106 ราย  

  -  เตอรกิซ มีชาวไร 3,932 ราย   

  รวมชาวไรและผูบมอิสระ ท้ังส้ิน 13,536 ราย  

กลุมเปาหมาย 

  - สมาชิกชาวไรในสังกัดฝายใบยา การยาสูบแหงประเทศไทย 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  

  - ฝายใบยา 

ผลการดำเนินงาน 

  - ไมมีผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 1 

 

3. ชุมชนรอบขาง 

•  โครงการบำเพ็ญประโยชน (กลุมจิตอาสายาสูบ) 

• โครงการกีฬาสัมพันธ (ฟุตบอลกระชับมิตร ยสท.) 

3.1 กิจรรมบำเพ็ญประโยชน (กลุมจิตอาสายาสูบ) 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

  จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพื่อนมนุษย โดยเต็มใจ 

สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปติสุข ท่ีพรอมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปญญา เพ่ือสาธารณประโยชน ในการ

ทำกิจกรรม หรือสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน  

 ตามท่ีการยาสูบแหงประเทศไทย ไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม 

การชวยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมและภายในองคกร จึงไดตั้งโครงการ “จิตอาสายาสูบ” ในปงบประมาณ 

2561และป 2562 ที่ผานมา ซึ่งเปนโครงการที่เปดรับอาสาสมัครจากพนักงานยาสูบ เพื่อชวยเหลือสังคม 
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โดยไมหวังสิ่งตอบแทน มุงเนนการทำกิจกรรม อันกอใหเกิดสาธารณประโยชน และจากการดำเนินกิจกรรม 

ในปที่ผานมา พนักงานยาสูบที่ไดสมัครเขารวมโครงการดังกลาว ไดลงความเห็นรวมกัน เห็นควรใหจัดกิจกรรม

อยางตอเนื่องพรอมขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่คำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม สรางความสามัคคีในการชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกัน และเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน  

แนวคิดในการดำเนินงาน 

มุงทำกิจกรรมอันกอใหเกิดสาธารณประโยชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน คำนึงถึงหลัก ISO 26000 ซึ่งเปน

มาตรฐานระหวางประเทศที ่กำหนดโดยองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International 

Organization for Standardization: ISO) เพ ื ่อให คำแนะนำเก ี ่ยวกับความร ับผ ิดชอบตอสังคม (social 

responsibility) แกองคกรทุกประเภททั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและในประเทศกำลังพัฒนา ในการสนองตอบ

ความตองการของสังคมที่ใหความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการประกอบการอยางรับผิดชอบตอสังคม ในมาตรฐาน ISO 

26000 ประกอบดวยขอแนะนำท่ีใหหนวยงานนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ มิใชขอกำหนด (requirements)  

 วัตถุประสงคโครงการ 

 1. เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเห็นความสำคัญของการคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม การชวยเหลือซ่ึง

กันและกันในสังคมและภายในองคกร   

  2. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี และความสามัคคีภายในองคกร 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

1. ไดทำกิจกรรมอันกอใหเกิดสาธารณประโยชนอยางนอย 2 ครั้ง ตอ ปงบประมาณ 

  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมต่ำกวา รอยละ 82 

กลุมเปาหมาย 

 พนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. สำรวจพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบ หรือชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการยาสูบแหงประเทศไทย คลองเตย และ 

การยาสูบแหงประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือจัดกิจกรรม 

 2. ประกาศรับสมัครพนักงานที ่สนใจเขารวมกิจกรรม พรอมแจงวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม 

  3. รวมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน โดยดำเนินการทำเรื่องอนุมัติเพ่ือใหผูรวมโครงการสามารถรวมกิจกรรมได 

โดยไมถือเปนวันลา 

 4. ผูแทนจิตอาสา เขารวมโครงการจิตอาสากับหนวยงานอ่ืน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเห็นความสำคัญของการคำนึงถึงผลประโยชนสวนรวม การชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันในสังคมและภายในองคกร 

  2. เกิดความสัมพันธอันดี และความสามัคคีระหวางพนักงานภายในองคกร 

 หนวยงานผูรับผิดชอบ  

  กองสงเสริมภาพลักษณฝาย อำนวยการและสื่อสารองคกร 
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ผลการดำเนินงานในไตรมาสท่ี 1 

  สงแผนงานโครงการ เพ่ือขออนุมัติตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางภาพลักษณองคกร 

  16 ธันวาคม 2562 ประชุมรวมกับผูแทนชุมชนเทพประทาน เพ่ือหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรม 

 
 

3.2 โครงการกีฬาสัมพันธ (ฟุตบอลกระชับมิตร ยสท.) 

  

รายละเอียดกิจกรรม 

          ปจจุบันทองถิ่นจะเจริญกาวหนาดวยดี จะตองมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนใน ทองถ่ิน 

อยางทั่วถึงและตอเนื่องในทุกดาน การออกกำลังกายและการเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอเปนกระบวนการหนึ่ง       

ที ่จะสามารถ ชวยพัฒนาคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจะชวยพัฒนาใหมีร างกายแข็งแรงพลานามัย

สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือกอใหเกิดความสามัคคี

ระหวางกันท้ัง ในชุมชนและภายนอกชุมชน 

 โดยการใชกีฬาเปนสื่อสัมพันธ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อสงเสริมใหบุคลากร และ

ประชาชนหันมาสนใจและใหความสำคัญตอการออกกำลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  อีกทั้งยังเปนการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน ลดและปองกันปญหายาเสพติด และอบายมุขไมใหเกิดข้ึนอีกในชุม   

 ดังนั้นการสงเสริมความสุขดานสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สำคัญ และยังจะชวยสงเสริมใหมีสุขภาพกาย

และใจที่ดี และยังเชื ่อมโยงไปยังปจจัยความสุขมวลรวม ดานตาง ๆ จึงไดจัดใหมีกิจกรรมนี้ขึ ้น เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอบุคลากร และประชาชนใกลเคียง ยสท. อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
  

แนวคิดการดำเนินงาน 

             จัดโครงการสงเสริมสุขภาพกาย “กีฬาสัมพันธ” โดยพนักงานเเละผูบริหารและประชาชนใกลเคียง ยสท. 

อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ไดเลนกีฬาและออกกำลังกายกันสรางสัมพันธภาพอันดี โดยกีฬา        

เปนกิจกรรมสำคัญท่ีสงเสริมใหคนมีพัฒนาการดานความเจริญเติบโตทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม

กอใหเกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ  รูจักทำงานรวมกัน  ยอมรับกฎเกณฑ  กติกาที่วางไวและสามารถ       

นำทักษะท่ีเกิดข้ึนไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันได  
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วัตถุประสงคโครงการ 

      1. เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกาย และมีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ สุขภาพดี  

      2. เพื ่อปรับเปลี ่ยนและสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสุขภาพจิต 

      3. เพ่ือสงเสริมการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง 

      4. ฝกใหมีระเบียบวินัย รักกติกา มีมารยาทในการด ูหรือการเลนกีฬา รูแพ  รูชนะ  รูอภัย 

      5. เพ่ือสรางความสัมพันธภาพอันดีตอประชาชนใกลเคียง ยสท. อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

  หนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรม อยางนอย 1 หนวยงาน 

  ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมไมต่ำกวา รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย 

  ผูบริหาร, พนักงานการยาสบูแหงประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา และประชาชนใกลเคียง ยสท. อยธุยา 

หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. ประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายงาน 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

3. ประชาสัมพันธโครงการ  

           4.   ดำเนินงานตามโครงการฯ “กีฬาสัมพันธ” 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

           1. กอเกิดการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ อันนำไปสูการมีสมรรถภาพรางกายแข็งแรง 

สมบูรณสุขภาพดี หางไกลจากโรคเรื้อรัง 

           2. กอเกิดการเปลี ่ยนแปลง ทางดานพฤติกรรมดานการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

           3. มีการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เปนกิจวัตร 

           4. มีสัมพันธภาพอันดีตอชุมชนรอบขาง การยาสูบแหงประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  

 ชมรมฟุตบอลยาสูบ และ กองสงเสริมภาพลักษณ ฝายอำนวยการและสื่อสารองคกร   

ผลการดำเนินงานในไตรมาสท่ี 1 

  คณะจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสรางภาพลักษณองคกร นำเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ

เสริมสรางภาพลักษณองคกร ปงบประมาณ 2563 เสนอตอคณะทำงานกลั่นกรองงบ 

เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นของการยาสูบแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ(ตามบันทึก ฝอส.

160000/306 ลว.10 ตุลาคม 62) 
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เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเสริมสรางภาพลักษณองคกร ปงบประมาณ 2563 

ซึ่งไดรับอนุมัติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (ตามบันทึก ฝอส.160002/314 ลว. 17 ตุลาคม 2562) ขออนุมัติ

หลักการใชงบประมาณและอนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการกีฬาสัมพันธ ชมรมฟุตบอลยาสูบดำเนินโครงการ

กีฬาสัมพันธ กิจกรรมแขงขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรท่ี ยสท. อยุธยา  

ในวันที ่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอล ยสท. อยุธยา มีทีมเขารวมกิจกรรมดังนี้ 

ทีมบริษัท อยุธยากลาส อินดัสทรี จำกัด ทีมสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย  ทีมสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโส 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมการยาสูบแหงประเทศไทย 

จัดกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลกระชับมิตร ณ สนามฟุตบอล ยสท. พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 

พฤศจิกายน 2562 โดยมีทีมเขารวมการแขงขันรวมจำนวน 4 ทีม คือ ทีมบริษัท อยุธยากลาส อินดัสทรี จำกัด 

ทีมสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทัย  ทีมสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมการยาสูบแหง

ประเทศไทย และมีผูเขารวมประมาณ 200 คน 

 
 

 
 

  สรุปผลการดำเนินโครงการ โดยไดผลระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.4  
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ที่ ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การดำเนินกิจกรรม เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเหมาะสม 50 46.4 3.6 - - 

2. สถานที่จัดกิจกรรมสะอาดมีความเหมาะสม 60.7 39.3 - - - 

3. เจาหนาที่มีความกระตือรือรน และเอาใจใสในการดูแลในฐานะเจาภาพ 71.4 28.6 - - - 

4. เจาหนาที่มีความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 75 25 - - - 

5. ความโปรงใสในการจัดการแขงขัน และมาตรฐานในระดับสากล  57.1 42.9 - - - 

6. ทานมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมภาพรวมอยูในระดบัใด 57.1 39.3 3.6 - - 

7. ทานตองการใหจัดกิจกรรมนี้อีกหรือไม 100 - - - - 

ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับสูงมาก อยูในระดับรอยละ 96.4  

6. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

- อยากใหมีเตนทพักนักกีฬาเพ่ิมเติม 

- อยากใหมีท่ีนั่งชมฟุตบอล 

- สนามแขงไมมีท่ีนั่งใหคนชมการแขงขัน 

- อยากใหจัดแขงขันพบทีมทุกทีม ไมจำเปนตองจบภายในวันเดียวกัน 

- เสนอใหมีการจัดแขงพบกันทุกทีม 

- พ้ืนท่ีชม ยังไมดีพอไมมีท่ีนั่ง ฝนตกดินติดรองเทา 

- อยากใหจัดเปนลีก แขงขันหลายๆ วัน 

ผลประเมิน สรุป ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

 


