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กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ปีงบประมาณ 2563 
1. พนักงาน ยสท. 

• โครงการบริหารเงินส่วนบุคคล (ยาสูบยิ้ม) 

• โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน (กีฬาสานสัมพันธ์) 

• โครงการหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 10 

• โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 
1.1 โครงการบริหารการเงินส่วนบุคคล (ยาสูบย้ิม)  
หลักการและเหตุผล 
 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการบริหารการเงินส่วนบุคคล (ยาสูบยิ้ม) เพ่ือให้พนักงาน  
มีความรู้และความเข้าใจในความสำคัญของการวางแผนการเงิน เพ่ือให้สามารถบริหารการเงินของตนเอง  
ได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินสู่การเกษียณอายุได้อย่างเป็นสุข และส่งผลให้พนักงาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมีการให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ ปัญหาทางการเงิน 
แก่พนักงาน ฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยทางการเงิน 
และสร้างความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
แนวคิดในการดำเนินงาน 

เนื่องจากการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข การยาสูบ  
แห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของสถานะทางการเงินของพนักงาน และเข้าใจถึงสภาพปัญหาทางการเงิน
ของพนักงานที่อาจส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตได้ จึงเกิดแนวคิดจัดตั้ง
โครงการบริหารการเงินส่วนบุคคล (ยาสูบยิ้ม) ขึ้น ซึ่งดำเนินงานโดยคณะทำงานที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล 
(Trainer) ร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหาทางการเงิน  
โดยมีโครงการกู้ยืมเงินสำหรับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำและวงเงินที่สูง เพ่ือบรรเทาภาระดอกเบี้ยเดิม
ของพนักงานการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้และการอบรมการทำของใช้อุปโภคบริโภคเพ่ือลดรายจ่าย  
ในครัวเรือน รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพ่ือให้พนักงานแก้ปัญหาทางการเงิน  
ได้อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหาทางการเงิน ให้สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือบรรเทาภาระทางการเงินของพนักงาน ให้พนักงานมีรายได้และลดรายจ่ายและมีความสามารถ 

ในการชำระหนี้ได้มากขึ้นและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุด 
3. เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการเงินส่วนบุคคลและทำให้พนักงานมีสถานะ 

ทางการเงินที่มั่นคง พ่ึงตนเองได้ 
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ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
1. จำนวนสมาชิกที่ปลดหนี้และออกจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 1 ราย 
2. จำนวนพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 200 คน 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนักงานและอดีตพนักงานที่เคยเข้าโครงการ 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 
1. ช่วยให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้บริหารหนี้แก่พนักงานที่ประสบปัญหาทางการเงิน 
2. เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิก เพ่ือติดตามสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของพนักงานหลังเข้าร่วม

โครงการ เพ่ือให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ิมเติม 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายแก่พนักงาน 
4. จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (รัชกาลที่ 9) เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและ
ยั่งยืน 

5. จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พนักงานที่ประสบปัญหาทางการเงิน สามารถแก้ปัญหาทางการเงินได้อย่างยั่งยืน 
2. พนักงานมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีรายจ่ายลดลง มีความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้นและสามารถ 

ปลดหนี้ ได้ ในที่ สุ ด  พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในการบริหารการเงินส่ วนบุคคลและ มีสถานะ 
ทางการเงินที่มั่นคง พ่ึงตนเองได้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

คณะทำงานที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล 
ผลการดำเนินงาน 
มกราคม 2563  
  จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดอบรมการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงานและสมาชิก
โครงการบริหารหนี้ เบื้องต้นกำหนดจัดอบรมวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563   
กุมภาพันธ์ 2563 

ประชุมคณะทำงานที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล (Trainer) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา อาคาร B-08 ยสท. อยุธยา มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น 13 ราย 
มีนาคม 2563 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทำงานที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล (Trainer) 
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1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน “กีฬาสานสัมพันธ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย” 

   
รายละเอียดกิจกรรม 
            สุขภาพของคนในองค์กรก็มีอิทธิพลต่ออนาคตของสถานประกอบการและพนักงานในองค์กร ในเเต่ละปี 
มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอีกจำนวนมาก เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน  
อุดตัน โรคหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้ภาวะที่กดดัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้มี
ความเครียดสูง ยังคงต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป  ควรให้ความสำคัญของสุขภาพ
ของคนทำงาน ความก้าวหน้าขององค์กร และสังคมโดยรวม 
          การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย หลายคนอ้าง 
ไม่มีเวลา บางคนเข้าใจว่าการ เปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกาย จึงเป็นเหตุให้
สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ  ให้เกิดความตระหนักและตื่นตัว 
เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วย
เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์เสริมสร้างความสามัคคี  และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลด
ความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคดังกล่าวด้วย 

ดังนั้น การส่งเสริมความสุขด้านสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมให้ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามีความก้าวหน้า นอกจากนั้น ยังจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกายและใจที่ดี และยังเชื่อมโยง 
ไปยังปัจจัยความสุขมวลรวม ด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในที่ทำงาน รู้จักการทำงานเป็นทีม 
มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมที่สำคัญที่จะก่อให้ เกิดการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งความสุข  
(Happy Workplace) ในอนาคต   
แนวคิดการดำเนินงาน 
         จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย “เสริมสร้างสุขภาพที่ดี นำพาองค์กรเป็นสุข” โดยพนักงานเเละ
ผู้บริหาร ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายกัน โดยกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการ 
ด้านความเจริญเติบโตทางร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์และสังคมก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จัก
ทำงานร่วมกัน  ยอมรับกฎเกณฑ์  กติกาที่วางไว้และสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกาย และมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี  

2. เพ่ือปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้านสุขภาพจิต 

3. เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
  4. ฝึกให้มีระเบียบวินัย รกักติกา มีมารยาทในการดู หรือการเล่นกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
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ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
- จัดกิจกรรมสุขภาพให้กับพนักงาน  1 ครั้ง ต่อ ปีงบประมาณ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

การประเมินผล 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานและผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ก่อเกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อันนำไปสู่การมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง 
           2. ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 
           3. มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

- กองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร 
ผลการดำเนินงาน 
มกราคม 2563 
        กองส่งเสริมภาพลักษณ์ประชุมย่อยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรม ในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน  2563) 
กุมภาพันธ์ 2563 
 ไม่มีผลการดำเนินงาน 
มีนาคม 2563 
        เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงไม่มีผลการดำเนินงาน 
 

 

1.3 โครงการหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 10 
    
รายละเอียดกิจกรรม 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นว่า เพ่ือต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์  
ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็น
การพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย
และจิตใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยาสูบฯ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ โดยให้มี
โอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้นำธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนา
จิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับสภาวะสังคมในปัจจุบัน 
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 การยาสูบแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณ
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ได้จัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” ขึ้น เพ่ือให้  
เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของการยาสูบฯ โดยพัฒนาจาก
หลักสูตรนักศึกาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ 
แนวคิดการดำเนินงาน 

 ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกันจัดการศึกษาอบรมให้เป็นไป
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เข้าร่วมศึกษาอบรมให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการทำงานและการดำรงชีวิต สามารถทำงานสำเร็จได้อย่างมี
คุณภาพด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 1.  เพ่ือเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา 

 2.  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบและผู้เข้าร่วมศึกษาอบรม ทางด้านศีลธรรมและ
จิตใจสู่ความยั่งยืน โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เพ่ือพัฒนา
ทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

ตัวช้ีวัด 
 1. มีผู้สอบผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80  

กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยาสูบแห่งประเทศไทย และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ จำนวน 80 คน 
วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 
 เรียนภาคทฤษฎี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 เรียนทุกวันอังคาร พุธ 
และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การยาสูบแห่งประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็น 

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา 
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับปฏิบัติธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่สมาธิเพ่ือเพ่ิมพลังจิตตามหลักของพระเดชพระคุณพระธรรม

มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

-  กองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร 
-  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 ไม่มีผลการดำเนินงาน จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2563) 

1.4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุการยาสูบแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4 

   
รายละเอียดกิจกรรม 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจากข้อมูลสถิติประชากรของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในช่วงปี พ.ศ.2567-2568 
คือมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
สังคมทุกระบบ เนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุย่อมเป็นภาระของตัวผู้สูงอายุที่ต้องดูแลตนเองและเป็นภาระ  
ของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งถ้าหากผู้สูงอายุมีความรู้และมีศักยภาพที่จะดูแลตนเอง  
ให้เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะปล่อยให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจึงต้องมาดูแลรักษา 

การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ จึงได้สนับสนุนให้มี
โรงเรียนผู้สูงอายุการยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ศึกษาหาความรู้ เสริมทักษะ 
ให้สามารถดูแลตนเองได้ มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี มีการปฏิสัมพันธ์ มีเพ่ือน มีสังคมและมีกิจกรรม
ร่วมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการสำคัญต่อสังคม และประเทศชาติ เป็นตัวอย่างให้สังคมได้
ตื่นตัวในเรื่องนี้ 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้ามาศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ  
2. เพ่ือแสดงให้สังคมเห็นว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและ

ประเทศชาติ ในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ  
3. เพ่ือเป็นโรงเรียนตัวอย่างให้สังคมได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้ารับการเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และศักยภาพในการดูแลตัวเอง เพ่ิมข้ึน ≥ 80 % 

2. ผู้เข้ารับการเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม  ≥ 80 % 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. อดีตพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย และครอบครัว 
  2. บุคคลทั่วไป 
วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. รับสมัครผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งอดีตพนักงาน ยสท. และครอบครัว รวมทั้งบุคคลภายนอก 
จำนวน 40 คน (ไม่เคยเรียนรุ่นที่ 1, 2 และ 3 มาก่อน) 
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2. เปิดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี (ทุกวันทำการ) ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 น. – 15.30 น.   

3. การเรียนการสอน มีทั้งการบรรยายด้านสุขภาพ การดูแลตนเอง กิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย 
รูปแบบต่าง ๆ เช่นโยคะ เต้าเต๋อ ร้องเพลง เต้นรำ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

4. จัดให้มีการทัศนศึกษาภายนอก 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีผู้เข้ารับการอบรมครบจำนวน 30 คน ตามที่กำหนด 
2. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและนำไปปฏิบัติได้ 
3. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้จักและเห็นว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยได้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม  

ในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ผลการดำเนินงาน 
มกราคม 2563 

คณะกรรมการฯ ดำเนินการร่างแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ  
กุมภาพันธ์ 2563 

    ดำเนินการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการฯ ของโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 
มีนาคม 2563 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงไม่มีผลการดำเนินงาน 
 

2. ผู้บ่มอิสระ/ชาวไร่ยาสูบ 

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม 
(HAB) 

• โครงการผลิตใบยาสูบอย่างยั่งยืน 
 

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม 
(HAB) 

  
รายละเอียดกิจกรรม 
  การยาสูบแห่งประเทศไทย มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชุมชน 
เชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic  Area Based) ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 สำนักงาน เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการตามนโยบายของภาครัฐ และเป็นการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างรายได้  
พร้อมกับสร้างความสุขในครัวเรือนของผู้เข้าร่วมโครงการ และพร้อมที่จะขยาย  องค์ความรู้ไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
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  ในปีงบประมาณ 2563 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ โดยแนวทางการพัฒนาชุมชน 
เชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic  Area Based) ได้กำหนดแผนงานปีงบประมาณ 2563 ในการพัฒนาพ้ืนที่
สำนักงานต้นแบบต่อเนื่อง โดยเป็นการเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน 
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อจากปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ทั้งสองสำนักงานเป็นต้นแบบในการพัฒนาตาม  
แนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม (Holistic  Area Based) ต่อไป 
วิสัยทัศน์โครงการ 
  มีต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่แบบองค์รวมในพ้ืนที่สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์และสำนักงานยาสูบแพร่ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 
  สร้างต้นแบบพ้ืนที่สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์และสำนักงานยาสูบแพร่  3-5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวน
ครอบครัวชาวไร่ดีเด่นในสังกัด  
พันธกิจ 
  การพัฒนา 5 ด้าน ของครอบครัวชาวไร่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ฝ่ายใบยา จะทำการเก็บข้อมูลด้าน
การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสุขภาพ,ด้านการศึกษา,ด้านสังคม,ด้านสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
ชาวไร่ที่เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลมาพัฒนา 5 ด้าน ตามภารกิจ คือ 
  1. มีเศรษฐกิจของครัวเรือนที่ดีอย่างเหมาะสม 
  2. มีสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย 
  3. ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
  4. มีสังคมรอบข้างที่ดีขึ้น 
  5. ได้อยู่อาศัยในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
วัตถุประสงค์ 
  พัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
  - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
  - มีจังหวัดต้นแบบการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวชาวไร่ใบยาสูบ พนักงานยาสูบและครอบครัว ในพื้นที่สำนักงานยาสูบ
เพชรบูรณ์และสำนักงานยาสูบแพร่ 
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ผู้รับผิดชอบ 
  - คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองค์รวม 
(Holistic  Area Based) 

- ฝ่ายใบยา  
- กองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร 

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ 
มกราคม 2563 
  เจ้าหน้าที่ส่ งเสริมเกษตร สำนักงานยาสูบเพชรบู รณ์  ลงพ้ืนที่ เพ่ือพบปะ ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ลานบ่าโมเดล ณ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เข้าไปสนับสนุนด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาผลผลิต และปรับปรุงวิธีการดูแลต้นส้มโอในสภาวะขาดน้ำ 
 

 
 

 
 

ผลผลิตส้มโอที่อยู่ในระยะการให้ผล ซึ่งเกษตรกรจะดูแลบำรุงผล และให้น้ำอย่างเพียงพอ 
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การจำหน่ายส้มโอนอกฤดูกาล โดยเกษตรกรจำหน่ายแบบปลีกในราคา ลูกละ 30, 40 และ 50 บาท 

 
ผลผลิตส้มโอนอกฤดูรสชาติจะไม่หวานมาก จะหวานอมเปรี้ยว 

 

 
ปัญหาภัยแล้งกับการเพาะปลูกส้มโอ และปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ (แม่น้ำป่าสัก) ที่เกษตรกรกลุ่มลานบ่าโมเดลใช้

ในการเพาะปลูกส้มโอมีปริมาณน้อยมาก และเริ่มแห้ง 
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กุมภาพันธ์ 2563 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการลานบ่า

โมเดล ณ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เข้าไปสนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ  
หาแหล่งน้ำ  

- การจำหน่ายส้มโอโดยชาวไร่ในกลุ่มลานบ่าโมเดลจัดจำหน่ายปลีกในชุมชน ในราคาเริ่มลูกละ 30 

บาท ราคาขึ้นกับขนาดผลส้มโอ และมีการออกบูทจำหน่ายในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานกาชาดมะขามหวาน

ผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการจำหน่ายส้มโอเพ่ือส่งออกไปยังประเทศจีน ซึ่ง

เป็นตลาดต่างประเทศของส้มโอ 

  
การจำหน่ายส้มโอในชุมชนบ้านคลองสีฟัน ในราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ 35 บาท 

  
การจำหน่ายส้มโอในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานมะขามประจำปี 2563 

  
การใช้มินิสปริงเกอร์ในการให้น้ำเพื่อใช้บรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
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มีนาคม 2563 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพ่ือพบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการลานบ่า

โมเดล ณ ตําบลลานบ่า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้เข้าไปสนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ  

การดูแลรักษาต้นส้มโอในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง 

การดูแลรักษาต้นส้มโอขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้งหากไม้ผลได้

รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อไม้ผลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ

ของผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้องจัดการสวนของ

ตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง 

โดยมีข้อแนะนำการดูแลไม้ผล ดังนี้ 

การให้น้ำ ควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สุด คือ ให้น้ำต้นไม้ผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม

เท่านั้น อย่าให้น้ำมากจนไหลแฉะไปทั่วสวน ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วย

ประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ ให้น้ำครั้งน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลา

การให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผา 

การใช้วัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วง

หล่นจากต้นไม้ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตรา

การระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ผุผังเป็นอินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้ม

น้ำดีขึ้น กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสง เพ่ือลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสง

ช่วยด้วย 

การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลที่เก็บเก่ียวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งก่ิงให้ทรงพุ่มโปร่ง 

เพ่ือลดการระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับไม้ผลบาง

ชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้ หรือ

มังคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด 

และหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุด 

การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะ

ที่ขาดแคลนน้ำมาก ๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีก 

การจัดหาแหล่งน้ำ ควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมา

เก็บกักไว้ สำหรับสวนผลไม้ท่ีอยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกักน้ำจืดไว้ เพ่ือป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่น

ตรวจสอบระบบส่งน้ำ ควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล หากมีผักตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยู่ในท้องร่องสวน

เป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้ผลเพ่ือรักษาความชื้นได้ 
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การให้ปุ๋ย ไม่ควรใสปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพียงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้

แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำน้อย จะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้ 

การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดู

ฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่ม

ไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้สวน เตรียมน้ำ ทราย และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถ

นำมาใช้งานได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมี

ใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 

- การจำหน่ายส้มโอโดยชาวไร่ในกลุ่มลานบ่าโมเดลจัดจำหน่ายปลีกในชุมชน ในราคาเริ่มลูกละ  
30 บาท ราคาขึ้นกับขนาดผลส้มโอ และมีการออกบูทจำหน่ายในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานกาชาดมะขาม
หวาน ผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ส่งผลต่อการจำหน่ายส้มโอเพ่ือส่งออกไปยังประเทศจีน 
ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศของส้มโอ 

การจำหน่ายส้มโอโดยชาวไร่ในกลุ่มลานบ่าโมเดลจัดจำหน่ายปลีกในชุมชน ในราคาเริ่มลูกละ 35 บาท 

ราคาข้ึนกับขนาดผลส้มโอ  

 

  
 
   

การดูแลรักษาต้นส้มโอขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้งหากไม้ผล 

ได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อไม้ผลทั้งในแง่ของปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้องจัดการ

สวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง 
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การดูแลรักษาต้นส้มโอในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง 
 
สำนักงานยาสูบแพร่ 
มกราคม 2563 
  - ประชุมกลุ่มประจำเดือนมกราคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คุณสมชาย สิทธิกา บ.เบทาโกร  
นายฉัตรไท อ้ึงจิตรไพศาล พ.เกษตร 3 การยาสูบฯ สำนักงานยาสูบแพร่ และสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ  
11 ราย 
  - สถานีใบยาร้องกวางได้รับการประสานงาน จากบริษัทคิงส์ วิช ในรอบของการรับซื้อผลผลิตในช่วง
ไตรมาสแรกปี 2563บริษัทฯ ยังไม่มียอดสั่งซื้อฟักทอง ทำให้สถานีฯและสมาชิกต้องหาตลาดรองในการรับซื้อ
ในไตรมาสแรกของปีซึ่งสมาชิกได้ส่งขายฟักทองให้กับตลาดชุมชน และบริเวณใกล้เคียง  
  - ประมาณการผลิต ฟักทอง 1,000 กก. มะเขือ 200 กก. และพริก 300 กก.  จะพร้อมส่งในวันที่ 10 -
15 กุมภาพันธ์ 2563  
  - แจกจ่ายรายได้จากการจำหน่ายมะเขือ ถั่วฝักยาว และแตงกวา ในรอบการขายวันที่ 20 ธ.ค. 2562 
ให้แก่สมาชิกและหักรายได้เข้ากลุ่ม คิดเป็น 10 ของรายได้ทั้งหมด 
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กุมภาพันธ์ 2563 
 - ประชุมกลุ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คุณสมชาย สิทธิกา บ.เบทาโกร นาย
ฉัตรไท อ้ึงจิตรไพศาล พ.เกษตร 3 การยาสูบฯ สำนักงานยาสูบแพร่ และสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 10 
ราย เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63 
  -  ในช่วงของการเพาะปลูกยาสูบ สมาชิกจะปรับแผนการดำเนินงานเป็น ใช้เวลาในการดูแลไร่ยาสูบ
มากกว่าพืชผัก  
  - พ้ืนที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้ง ทำให้ฟักทองที่เพาะสำหรับส่งจำหน่ายบริษัท คิงวิช 
มีขนาดเล็กกว่าข้อกำหนด  และสามาชิกได้รับการช่วยเหลือด้วยการจำหน่ายเป็นฟักทอง ลวกน้ำพริกทดแทน
การส่งจำหน่าย และการนำพริกและมะเขือ จำหน่ายให้แก่พ่อค้า ที่เดินทางมารับซื้อหน้าสวน หรือรับออเดอร์
จากจังหวัดน่านผ่าน คุณสมชาย สิทธิกา บ.เบทาโกร  
  - มีการนำพริกสุกมาตากแดดทำพริกแห้ง ทั้งเพ่ือขายและนำมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน 
  - มีการวางแผนที่จะนำพืชผัก ที่เหลือจากการจำน่ายในพ้ืนที่ เกินโควต้าจำหน่ายของบริษัท คิงวิช 
นำส่งขายยังตลาดไท โดยผ่านรถขนส่งของจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลง 
 

 
 

มีนาคม 2563 
  - ประชุมกลุ่มประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คุณสมชาย สิทธิกา บ.เบทาโกร 
นายฉัตรไท อ้ึงจิตรไพศาล พ.เกษตร 3 การยาสูบฯ สำนักงานยาสูบแพร่ และสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 10 
ราย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 63 ในประเด็นของแนวทางการวางแผนการปลูกฟักทองหลังจากหมดหน้าปลูกยาสูบ 
โดยวางแผนจะเริ่มปลูกช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
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2.2 โครงการผลิตใบยาสูบอย่างย่ังยืน 
  
รายละเอียดกิจกรรม 

1. กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ 
2. กิจกรรมศูนย์เผยแพร่การจัดการ ศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตร 
4. กิจกรรมมอบทุนครอบครัวยาสูบ 
5. การช่วยเหลือและเยียวยาชาวไร่ ผู้ประสบภัยพิบัติ 

วัตถุประสงค ์

• เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมให้กับเกษตรกร  

• มุ่งเน้นที่ ใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สารชีวภาพ เพ่ือความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รักษา 
สภาพแวดล้อม 

• กักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกยาสูบและพืชอ่ืนได้ 

• เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแก่บุตรหลาน เกษตรกรให้มีความรู้ ความสามารถ และ วิทยาการ
สมัยใหม่ 

• เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ เกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัต ิ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

• การยาสูบได้ใบยาสูบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง 

• การยาสูบและเกษตรกร ชุมชนรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดี 
กลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบในสังกัด ยสท. ดังนี้  
  -  เวอร์ยิเนีย มีชาวไร่ และผู้บ่มอิสระ จานวน 2,498 ราย  
  -  เบอร์เลย์ มีชาวไร่ 7,106 ราย  
  -  เตอร์กิซ มีชาวไร่ 3,932 ราย   
  รวมชาวไร่และผู้บ่มอิสระ ทั้งสิ้น 13,536 ราย  
กลุ่มเป้าหมาย 
  - สมาชิกชาวไร่ในสังกัดฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

  - ฝ่ายใบยา 
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ผลการดำเนินงาน 
มกราคม 2563 
สำนักงานยาสูบเชียงราย 

  ประชุมกลุ่มย่อยก่อนการรับซื้อใบยาเวอร์ยิเนีย ของชาวไร่ใบยาสดในสังกัดของผู้บ่มอิสระฤดู 

2562/2563 วันที่  8  มกราคม  2563 
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สำนักงานยาสูบนครพนม 
   การควบคุมสารตกค้างในยาและการปลอมปนในใบยาเวอร์ยิเนีย, การควบคุมนิโคตินในใบ

ยาเบอร์เลย์ และการควบคุมน้ำตาลในใบยาแห้งเตอร์กิชสูงกว่ามาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 

  ใบยาเวอร์ยิเนีย  

 สำนักงานฯ ได้มีประชุมกลุ่มย่อยระหว่างก่อนการเพาะปลูก เพ่ือรณรงค์การควบคุมสารตกค้างในยา
และการปลอมปนในใบยาเวอร์ยิเนีย ตามสถานีใบยาในสังกัดแล้ว ดังนี้ 

สถานีใบยาท่าสีไค ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน 278 ราย 
  

 

 

 

 

 

 

สถานีใบยาดอนนางหงส์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน 143 ราย 
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  ใบยาเบอร์เลย์ 

 สำนักงานฯ ได้มีประชุมย่อยก่อนการเพาะปลูก เพ่ือรณรงค์การควบคุมนิโคตินในใบยาเบอร์เลย์  
ตามสถานีใบยาในสังกัดแล้ว ดังนี้ 

 สถานีใบยาบ้านแพง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน  99 ราย  
 

 

 

 

 

 สถานีใบยาไชยบุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน  29 ราย  
 

 

 

 

 

 

 สถานีใบยาดอนนางหงส์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน 117 ราย  

 

 

 

 

 

     การประชุมกลุ่มย่อยฯ สถานีใบยาดอนนางหงส์ 
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  ใบยาเตอร์กิช   

 สำนักงานฯ ได้มีประชุมย่อยระหว่างการเพาะปลูก เพ่ือรณรงค์การควบคุมน้ำตาลในใบยาแห้งเตอร์กิชสูง
กว่ามาตรฐาน ที่สถานีใบยานาทาม โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน 158 ราย 

 

 

 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2563 

  - สำนักงานยาสูบเชียงราย ประชุมย่อยก่อนการรับซื้อใบยาเวอร์ยิเนีย ของชาวไร่ใบยาสดในสังกัดของ
ผู้บ่มอิสระ ฤดู 2562/2563 

  - สำนักงานยาสูบนครพนมจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 1 ระหว่าง
การเพาะปลูกและก่อนการรับซื้อใบยา) ปีงบฯ 2562 / 2563 (ครั้งที่ 1 ระหว่างการเพาะปลูกและก่อนการรับ
ซื้อ) ให้กับชาวไร่สถานีใบยาท่าสีไค, สถานีใบยาบ้านแพง, สถานีใบยาไชยบุรี, สถานีใบยาดอนนางหงส์ และ
สถานีใบยานาทาม ในระหว่างวันที่  3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สถานีใบยาในสังกัด 

  สถานีใบยาท่าสีไค ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน 278 ราย   

 

 

กิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมโครง 
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 สถานีใบยาดอนนางหงส์  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2563 โดยมีชาวไร่เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 117 ราย    
 

 

 

 

 

สถานีใบยาบ้านแพง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน  99 ราย  

 

 

 

 

   

สถานีใบยาไชยบุรี ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน  29 ราย  

 

 

 

 

 

 สถานีใบยานาทาม โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีชาวไร่เข้าร่วมประชุมจำนวน 158 ราย 
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มีนาคม 2563 
  - สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน  
(ครั้งที่ 1) ระหว่างการเพาะปลูกและก่อนการรับซื้อใบยา เพ่ือรณรงค์การควบคุมน้ำตาลในใบยาแห้งเตอร์กิช 
สูงกว่ามาตรฐาน 

 

 

 
3. ชุมชนรอบข้าง 

•  โครงการบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มจิตอาสายาสูบ) 

• โครงการกีฬาสัมพันธ์ (ฟุตบอลกระชับมิตร ยสท.) 
3.1 กิจรรมบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มจิตอาสายาสูบ) 
     
รายละเอียดกิจกรรม 
  จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์  โดยเต็มใจ 
สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์  
ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน  
 ตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการคำนึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมและภายในองค์กร จึงได้ตั้งโครงการ “จิตอาสายาสูบ”  
ในปีงบประมาณ 2561และปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดรับอาสาสมัครจากพนักงานยาสูบ  
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เพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มุ่งเน้นการทำกิจกรรม อันก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ และจากการ
ดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา พนักงานยาสูบที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ลงความเห็นร่วมกัน  
เห็นควรให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างความ
สามัคคีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน  
แนวคิดในการดำเนินงาน 

มุ่งทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คำนึงถึงหลัก ISO 26000 ซึ่งเป็น
มาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (International 
Organization for Standardization: ISO) เพ่ือให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  (social 
responsibility) แก่องค์กรทุกประเภททั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและในประเทศกำลังพัฒนา ในการสนองตอบ
ความต้องการของสังคมที่ให้ความสำคัญเพ่ิมข้ึนกับการประกอบการอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ในมาตรฐาน ISO 
26000 ประกอบด้วยข้อแนะนำที่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ มิใช่ข้อกำหนด (requirements)  

 
 วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในสังคมและภายในองค์กร   
  2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 

1. ได้ทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ ปีงบประมาณ 
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกวา่ ร้อยละ 82 
กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย 
วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 

1. สำรวจพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ หรือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวของกับการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย และ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือจัดกิจกรรม 
 2. ประกาศรับสมัครพนักงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 
  3. ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการทำเรื่องอนุมัติเพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการสามารถร่วมกิจกรรม
ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 4. ผู้แทนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการจิตอาสากับหน่วยงานอ่ืน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในสังคมและภายในองค์กร 
  2. เกิดความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างพนักงานภายในองค์กร 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

  กองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร 
ผลการดำเนินงาน 
มกราคม 2563 
 วันที่ 28 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มจิตอาสายาสูบ) เยี่ยมผู้ป่วยพิการติดเตียง 
พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ณ ชุมชนเทพประทาน จำนวน 18 ราย โดยมีพนักงานการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 24 คน โดยมีคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
(กลุ่มจิตอาสายาสูบ)  จำนวน 24 คน มีผลคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 78.14  
 

 
 

กุมภาพันธ์ 2563 
       ไม่มีผลการดำเนินงาน   
มีนาคม 2563          

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงไม่มีผลการดำเนินงาน 
 
3.2 โครงการกีฬาสัมพันธ์ (ฟุตบอลกระชับมิตร ยสท.) 
  
รายละเอียดกิจกรรม 
          ปัจจุบันท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าด้วยดี จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนใน ท้องถิ่น  
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกด้าน การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่ง        
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ที่จะสามารถ ช่วยพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรงพลานามัย
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งคือก่อให้เกิดความสามัคคี
ระหว่างกันทั้ง ในชุมชนและภายนอกชุมชน 
 โดยการใช้กีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร และ
ประชาชนหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ   อีกทั้งยังเป็นการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดและป้องกันปัญหายาเสพติด และอบายมุขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในชุม   
 ดังนั้นการส่งเสริมความสุขด้านสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และยังจะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี และยังเชื่อมโยงไปยังปัจจัยความสุขมวลรวม ด้านต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร และประชาชนใกล้เคียง ยสท. อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
แนวคิดการดำเนินงาน 
         จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย “กีฬาสัมพันธ์” โดยพนักงานเเละผู้บริหารและประชาชนใกล้เคียง ยสท. 
อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายกันสร้างสัมพันธภาพอันดี โดยกีฬา        
เป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกัน ยอมรับกฎเกณฑ์ กติกาที่วางไว้และสามารถนำทักษะ
ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
      1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี  
      2. เพ่ือปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ด้านสุขภาพจิต 
      3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 
      4. ฝึกให้มรีะเบียบวินัย รกักติกา มีมารยาทในการดู หรือการเล่นกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
      5. เพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดีต่อประชาชนใกล้เคียง ยสท. อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

ตัวช้ีวัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
  หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร, พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา และประชาชนใกล้เคียง ยสท. 
อยุธยา หรือในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม 
1. ประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายงาน 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
4. ดำเนินงานตามโครงการฯ “กีฬาสัมพันธ์” 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ก่อเกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อันนำไปสู่การมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์สุขภาพดี ห่างไกลจากโรคเรื้อรัง 
           2. ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 
           3. มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร 
           4. มีสัมพันธภาพอันดีต่อชุมชนรอบข้าง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

 ชมรมฟุตบอลยาสูบ และ กองส่งเสริมภาพลักษณ์ ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร   
ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 
            ไม่มีผลการดำเนิน เนื่องจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาสที่ 1 


