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ค าน า 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้จัดท าแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ฉบับนี้ขึ้นโดย
อ้างอิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ หรือ CSR in Process โดยมุ่งหมายให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวสู่ความยั่งยืนได้
อย่างมั่นคงด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน ค านึงถึงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
แท้จริง 

แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างาน รวมทั้งแผน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีด้าน CSR in Process ของ ยสท. ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/การด าเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ยสท. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถ่ายทอดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและวิสัยทัศน์
ระดับประเทศเป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยกรอบแนวคิดการด าเนินโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญต่อทิศทางการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาวและการ
ถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีในรัฐวิสาหกิจ โดยใช้ความสามารถ
หลักขององค์กรในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมถึง สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับ
สังคมผ่านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ยสท. มุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนดในคู่มือ CSR in Process อย่างจริงจัง และผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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                 13 มกราคม 2564 
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บทที่ 1 
บริบทของการยาสบูแห่งประเทศไทย 

 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการ
ผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภค
ในประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้
องค์กร 
 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมและยุทธศาสตร์การด าเนินการปีงบประมาณ 2561 – 2565 ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

พันธกิจ 

รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 
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1.2 โครงสร้างองค์กร 

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้  

ส่วนงานตามผังโครงสร้างการบริหารงานของ ยสท. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)  

1.3 สมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามตามการวิเคราะห์
แบบ SWOT Analysis ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบกับ
สมรรถนะหลักขององค์กรจากแผนยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา สมรรถนะของหน่วยงานและกลุ่มภารกิจที่ต้นสังกัด
น าเสนอ ผลการด าเนินงานในอดีตโดยเฉพาะผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จได้ดีกว่าเป้าหมาย ร่วมกับการ
วิเคราะห์หน้าที่การท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain 
Driver) มาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการก าหนดสมรรถนะหลักขององค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 
2565 
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หน่วยงานใน Value Chain การยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 ยสท. ได้รวบรวมปัจจัยดังกล่าวเข้าประชุมพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และน าปัจจัยดังกล่าวร่วมกับ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการประชุมท าการวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดท า/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือหา
สมรรถนะหลักขององค์กร ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ ยสท. ได้ก าหนดให้สมรรถนะที่สร้างข้อได้เปรียบอย่างยั่งยืนเป็น
สมรรถนะหลักขององค์กร คือ “การบริหารช่องทางจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทีค่รอบคลุมทั่วประเทศ” 

 ช่องทางจัดจ าหน่ายของ ยสท. ครอบคลุมพ้ืนทีทั้งประเทศ มีการบริหารจัดการแบ่งเป็น Node กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือการบริหารการตลาดการและกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งการจัดการผลิตภัณฑ์ 
การตลาด และการกระจายสินค้าทั้งในรูปแบบช่องทางร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในระดับต่าง ๆ และร้านสะดวกซื้อ
สมัยใหม่ ความได้เปรียบในขั้นต้นของการมีเครือข่ายการจ าหน่ายที่ครอบคลุมเช่นนี้คือการยาสูบฯสามารถจัด
จ าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งซึ่งต้องขนส่งสินค้า 
เข้ามาจากฐานการผลิตในต่างประเทศ ท าให้มีปัจจัยด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การตรวจสอบสินค้าผ่านแดน 
และอายุของผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ต่างจาก  
ยสท. ที่มีจุดแข็งคือผูกขาดการผลิตในประเทศท าให้สามารถผลิตสินค้าและกระจายสู่ช่องทาง ต่าง ๆ สู่ผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งการบริหารทั้งหมดนี้นอกจากจะสร้างความเหนือกว่าคู่แข่งในด้านภูมิศาสตร์แล้วยังเป็นเครือข่าย
ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการตลาดและการบริโภคอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการตลาด การบริหารการ
ขนส่ง ตลอดจนศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภคและการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยาสูบเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรเองและช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันต่อไปได้อย่างยั่งยืน ยสท. ได้พิจารณาให้สมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้น
เป็นสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ การปรุงรสบุหรี่ การผลิตวัตถุดิบ การบริหารศักยภาพทางการเกษตร 
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1.4 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของ ยสท. โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับการด าเนินงาน หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใด
ที่อาจท าให้เกิดผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของ ยสท. ประกอบด้วย 

ลูกค้า 
 ผู้บริโภค                             - ผู้ขาย (ตลาดในประเทศ)         - ผู้ขาย (ตลาดต่างประเทศ) 

บุคลากร 
 ผู้บริหาร                             - พนักงานระดับปฏิบัติการ        - ส่วนงานภายใน 

คู่ค้า 
 Supplier                                                                    - ชาวไร่/ผู้บ่มอิสระ 
 ผู้ส่งมอบ (วัตถุดิบ/อะไหล่เครื่องจักร/อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต)   - ผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่ส าเร็จรูป 
 ผู้รับจ้างขนส่งใบยา                                                         - นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
 หน่วยงานรับจ้าง/ตรวจวัดภายนอก                                      - บริษัทภายนอก (ผู้ตรวจประเมิน) 
 ผู้ซื้อของเสียที่เหลือจากการผลิตไปรียูสหรือรีไซเคิล                    - Outsource 
 บริษัทประกันภัย                                                            - วิทยากร/ผู้ให้ความรู้ภายนอก 
 ผู้รับก าจัดของเสีย                                                           - ผู้ร่วมทุน (Joint venture) 

หน่วยงานก ากับดูแล 
 กระทรวงการคลัง                                                          - คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)                  - ส านักงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรี                                                               - ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)       - คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานภาครัฐ 
 กรมสรรพสามิต                                                            - กรมสรรพากร 
 กระทรวงสาธารณสุข                                                      - กรมศุลกากร 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    - การท่าเรือ                                                                  
 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐด้านการปราบปราม (ต ารวจ, ทหาร)    - กระทรวงมหาดไทย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                               - องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)            - การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย      - กองทุนผู้สูงอายุ 
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                          - ส านักงานอัยการสูงสุด 

ชุมชน 
 ชุมชนโดยรอบที่ตั้ง               - ชุมชนรอบโรงพยาบาล        - ประชาชนทั่วไป 



8 | แผนแม่บท CSR in Process การยาสูบแห่งประเทศไทย : 2564 
 

1.5 กฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 

 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 พระราชบัญญัติการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 

 กฎระเบียบเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2561  
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงค าหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2561 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์  ยาสูบประเภท
ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2562 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการเป็น
สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561 
• กฎกระทรวงหรือประกาศต่างๆ ของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

 กฎระเบียบเก่ียวกับภาษียาสูบ 
• พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
• กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
• พระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มข้ึนเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น 

 กฎระเบียบด้านการตลาด  
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการ เป็น
สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

 กฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
• พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
• ระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหาและซื้อใบยาในประเทศ พ.ศ. 2561 
• กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
• กฎกระทรวงการคลังและประกาศต่างๆ 
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 กฎระเบียบด้านการเงิน  
• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
• ประมวลรัษฎากรและกฎกระทรวงการคลังต่าง ๆ ด้านบัญชีและการเงิน  
• กฎกระทรวงการคลังและประกาศต่างๆ  

 กฎระเบียบด้านแรงงาน  
• พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
• พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
• ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ  

 กฎระเบียบด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม  
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
• พระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 

 กฎระเบียบเก่ียวกับโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การจัดตั้งโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่และการย้ายฐานการผลิตของการยาสูบแห่งประเทศไทยไปยังสวน 

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้  

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 (บัญชีประเภท โรงงาน)  

 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  
• หมวดที่ 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน  
• หมวดที่ 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
• หมวดที่ 5 ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบาย ออกจากปล่องของ
หม้อน้ าของโรงงาน พ.ศ. 2549  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าเสียเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  

 ประกาศบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
• ประกาศฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การปล่อยน้ าเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)  
• ประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การควบคุมและจัดสรรอัตราการระบายมลสารทางอากาศ  
• ประกาศฉบับที่ 3/2557 เรื่อง การก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเตา  
• ประกาศฉบับที่ 4/2557 เรื่อง การก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
• ประกาศฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การคิดค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย  
• ประกาศฉบับที่ 6/2557 เรื่อง การปล่อยน้ าเสียลงรางระบายน้ าฝน 
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บทที่  2 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ ยสท. 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการจัดท ายุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และทิศทางที่ได้
ก าหนดขึ้นและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจและแนวนโยบายแห่งรัฐ ซ่ึงได้ถ่ายทอดไปจัดท าเป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันที่ก าหนดทิศทางองค์กรให้ปรับตัวให้รองรับการแข่งขันและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตสร้างปริมาณจ าหน่ายในระดับที่เหมาะสม
เพ่ือสร้างผลก าไรในระดับที่องค์กรสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระดับที่องค์กรมีผลก าไรเป็นที่น่าพอใจ
ของผู้ถือหุ้นและบุคลากร สามารถลงทุนและท าการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับทิศทางตลาดใน
อนาคต และเป็นฐานทางการเงินในการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจอ่ืนโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีเพ่ือสร้างความมั่นคง
และยั่งยืนผ่านการกระจายแหล่งรายได้ท่ีหลากหลาย 

 

 โดยได้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 

1. ส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในประเทศ 
2. ปริมาณจ าหน่ายยาสูบ 

 ปริมาณจ าหน่ายซิกาแรต 

 ปริมาณจ าหน่ายยาเส้น 
3. ก าไรสุทธิ 
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2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ข้อ โดยแต่ละข้อถ่ายทอดจาก
วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรสู่การด าเนินงานตามประเด็นหลัก ดังนี้ 

1 ช่วงชิงตลาด 

  ประเด็นหลัก : การจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศ 

  ด าเนินธุรกิจหลักขององค์กรคือการจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ โดยมุ่งเน้นการรักษาความ
เป็นผู้น าในตลาดยาสูบด้วยกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางการจ าหน่ายด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2 ควบคุมค่าใช้จ่าย 

  ประเด็นหลัก : กระบวนการผลิตและโรงงานผลิต 

  พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและโรงงานผลิตยาสูบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงต้นทุน 

3 พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ 

  ประเด็นหลัก : เพิ่มรายได้ให้องค์กร 

  ลดความเสี่ยงขององค์กรจากการมีรายได้หลักแหล่งเดียวจากการขายบุหรี่ในประเทศด้วยการ
พัฒนาธุรกิจอ่ืนซึ่งรวมถึงการส่งออกบุหรี่และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือด้วยสินทรัพย์แ ละ
ความช านาญขององค์กร 

4 บริหารสู่ความย่ังยืน 

  ประเด็นหลัก : การบริหารองค์กรและบุคลากร 

  บริหารจัดการการด าเนินงานองค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 
 

2.2 การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สู่กลยุทธ์ 

 หลังจากก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แล้ว ยสท. ได้วิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์เ พ่ือรองรับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยท าการวิเคราะห์สมรรถนะหลักองค์กร ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร์ และสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาก าหนดความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการด าเนินการตาม
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์แบบ  TOWS Matrix เพ่ือให้แน่ใจว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภัยคุกคามทุกข้อจะมีกลยุทธ์รองรับ  
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 จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ที่ได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์แล้วนั้น ยสท. ได้น ากลยุทธ์ที่ก าหนดได้มา
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุม
สภาพการณ์และตอบสนองต่อปัจจัยที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1 ช่วงชิงตลาด 1.1 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Traditional Trade 
1.2 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Modern Trade 
1.3 การตลาดด้านราคาและผลิตภัณฑ์ 

2 ควบคุมค่าใช้จ่าย 2.1 การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิต 
2.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 

3 พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ 3.1 การพัฒนาธุรกิจยาเส้น 
3.2 การพัฒนาธุรกิจยาสูบสู่ต่างประเทศ 
3.3 การขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพื่อเพ่ิมรายได้จากธุรกิจหลัก 

4 บริหารสู่ความยั่งยืน 4.1 การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 

 

2.3 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 หลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  การก าหนดทิศทางองค์กรเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แล้ว ยสท. ได้ก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายเป็นเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2561 – 2565 โดย
เป้าประสงค์ดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลความส าเร็จของการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดลงไปสู่ระดับแผนปฏิบัติการตามการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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บทที่  3 
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

3.1 นโยบายที่เกี่ยวข้องด้าน CSR in Process ของ ยสท.  

3.1.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy) 
    ยสท. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และ

รับผิดชอบต่อสังคม มีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กร มีแนว
ปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ยสท. ด้วยสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับการด าเนินธุรกิจขององค์กรและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านความต้องการ ความคาดหวัง และ
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของ ยสท.  

    การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของ ยสท. จึงได้จัดท านโยบายและแนวทางในการด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของ ยสท. ดังนี้   

1. คณะกรรมการ ต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิและมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ความผาสุก ผลประโยชน์ของสังคมและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ตาม
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

3. ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการระบุชุมชนที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ ยสท. 
และก าหนดให้มีแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ส าคัญ
ตามความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นส าคัญ  

4. ยสท. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ให้ความส าคัญในการรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร รับทราบความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

5. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติงานและด าเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม หรือแผนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องพิจารณาน าเข้าปัจจัยด้านความยั่งยืน
ขององค์กร ความสามารถพิเศษขององค์กร ความต้องการ ความคาดหวัง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการ 
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6. ผู้บริหาร มีหน้าที่บริหารจัดการให้การด าเนินงานตามนโยบายการปฏิบั ติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
มีการติดตามและการประเมินผล การด าเนินงานด้าน CSR in Process น าเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย   
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง  
เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและผู้ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

3.1.2 นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  

   ด้วยการยาสูบแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหัวใจ
หลักขององค์กร พนักงานที่มีศักยภาพย่อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลส่งผลให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และสร้างความยั่งยืน นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญเช่นกันจึงก าหนดเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้  

   1. การวางแผนยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรรวมถึงความท้าทายในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล นอกจากนี้ยังต้องสอดรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของ สคร. 
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

   2. โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังต้องสอดรับกับภารกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา 
คัดเลือก การหมุนเวียนบุคลากรที่เป็นระบบ และการทดแทนอัตราก าลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก าหนด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดขององค์กร เชื่อมโยงผลการประเมินกับ
การบริหารผลตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนแนวทางของระบบ
การสืบทอดต าแหน่ง การจัดการคนเก่ง และการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

   3. การพัฒนาพนักงานต้องท าอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มบุคลากรให้มีทั้งความรู้ 
ทักษะที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงภาวะการแข่งขันขององค์กร 
มุ่งเน้นให้เป็นการพัฒนาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง และส่งเสริมการพัฒนาพนักงานด้วยตนเองตามสื่อออนไลน์ 
ตามกระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรายต าแหน่ง เชื่อมโยงถึงการสืบทอดต าแหน่งการจัดบริหาร
จัดการคนเก่งและการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

   4. สภาพแวดล้อมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคลต้องสนับสนุน
ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร การปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย
และจริยธรรมที่ดี รวมถึงจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานให้เกิดความปลอดภัย มีสวัสดิภาพ และมีสุขภาพที่ดี
ซ่ึงเชื่อมโยงถึงการสะท้อนผ่านความผูกพันของพนักงาน และการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
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3.1.3 นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) 

ยสท. ยึดมั่นในคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยก าหนดนโยบายเพ่ือให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของยสท. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. ยสท. ต้องเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับ ส่งเสริม มีส่วนร่วมหรือกระท าการใดๆ ที่มีเจตนา
ในการทุจริตและคอร์รัปชันเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องยึดถือ
ประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ ยสท. รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ยสท. และไม่ด าเนินการ
ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

4. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน ที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

5. พนักงานทุกระดับชั้น ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้
เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. และต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

6. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ยสท. นี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหาร 
งานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนต าแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายนี้ 

7. ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง 

8. ผู้บริหาร ต้องสื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือปลุกและปลูกจิต ส านึก
ให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

9. ผู้บริหาร ต้องจัดท า/ทบทวนขั้นตอน คู่มือและระบบปฏิบัติงานที่ส าคัญ เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการถือปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานให้มีการถือปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ 
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3.1.4 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) 
     ยสท. ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบได้ โดยมีระบบการรับข้อร้องเรียน 
แจ้งเบาะแส รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และการเสนอข้อมูลข่าวสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตน ทั้งนี้ได้ก าหนดกลไกส าหรับคุ้มครองผู้ร้องเรียน
หรือ ผู้แจ้งเบาะแสที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อก าหนด และการกระท าการทุจริต เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นว่าการรายงานหรือการให้ข้อมูลนั้นจะไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน 
โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้ 

1. ยสท. ค านึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยจะปกปิดชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูล อ่ืนใดที่
สามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะ
เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้ ยสท.  สามารถรายงาน
ความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงภายหลังการสอบสวนให้ทราบได้ 

2. ยสท. จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน       
มีหน้าที่เก็บข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

3. ยสท. จะให้ความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน ผู้ที่ให้ข้อมูล และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้าย
ต าแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ท างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง
การแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

3.1.5 แนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

ยสท. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ง มีความส าคัญในการ
ด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงก าหนดให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมเพ่ือความสมดุลระหว่าง
การด าเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มอย่างเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลให้มีกลไกและการปฏิบัติ  ที่
เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือความกงัวลต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้ ยสท. สามารถด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน   จึง
ไดก้ าหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติในการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์องค์กร ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน โดย ยสท. 
ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการด าเนินงานด้าน CSR in Process เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หน่วยงานก ากับดูแล 
2.พนักงานการยาสูบ 3.ตัวแทนจ าหน่าย 4.ชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระ 5.ผู้ส่งมอบ (วัตถุดิบและอะไหล่เครื่องจักร) 6.
ผู้บริโภค 7.ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดงันี้ 
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1) นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก ากับดูแลหรือผู้ถือหุ้น 
ยสท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ มีภารกิจในการผลิตและจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรต 

รวมถึงการประกอบอุตสาหกรรมและด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรเพ่ือตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ การด าเนินงานของ ยสท. เพ่ือ
หารายได้น าส่งรัฐในรูปแบบเงินภาษีและผลก าไรจากการประกอบการ โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและ
ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการเป็นตัวแทนของหน่วยงานก ากับดูแลหรือ
ผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแล ยสท. เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการตามบทบาทและภารกิจเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และนโยบายของภาครัฐ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  มุ่งมั่นด าเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างการ
เติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

3. ก าหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ขององค์กร รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ด าเนินงานของ ยสท. อย่างสม่ าเสมอ
ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5. บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของ
องค์กร รวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

2) นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 
      ยสท. ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานทุกคนทีเ่ป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร เป็นปัจจัยแห่งความ 

ส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน  ยสท. จึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมิให้ถูกล่วง
ละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างอิสระ 

2. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดู
งาน การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสในการท างานให้แก่พนักงาน 

3. บริหารจัดการตามระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยดูแลสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
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4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล และก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
อย่างเป็นธรรม 

5. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ 
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน 

6. จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแส รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงการปกป้อง
พนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

 

3) นโยบายการปฏิบัติต่อตัวแทนจ าหน่าย   
        ยสท. เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวแทนจ าหน่าย มุ่งมั่นให้บริการบริหารด้านการตลาดและการขาย
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตัวแทนจ าหน่าย ในการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าให้
ครอบคลุมตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจของตัวแทนจ าหน่ายและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ ยสท. โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎ ระเบียบในการคัดเลือกและประเมินตัวแทนจ าหน่ายอย่างเคร่งครัด จัดท า
สัญญาการเป็นตัวแทนจ าหน่ายของ ยสท. อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 

2. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่าง
ครบถ้วน ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากตัวแทนจ าหน่าย โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ตน 

3. พัฒนากระบวนการท างานและน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการ
ติดต่อผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ตัวแทนจ าหน่ายให้ได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่ตัวแทนจ าหน่าย 

4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว  

5. ให้ความช่วยเหลือในการประกอบการและเยี่ยมเยียนของตัวแทนจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรคทางการค้า สภาวะการตลาด และรับฟังข้อเสนอแนะหรือ
ข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ  

6. เปิดโอกาสหรือจัดให้มีกิจกรรมที่ตัวแทนจ าหน่ายได้พบปะกับผู้บริหาร ยสท. และรับฟังข้อมูล
ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การท างานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. สนับสนุนให้ตัวแทนจ าหน่ายมีการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้การประกอบการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
8. ส่งเสริมและติดตามให้ตัวแทนจ าหน่ายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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4) นโยบายการปฏิบัติต่อชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระ 
        ยสท. มีนโยบายในการส่งเสริมชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระในการผลิตใบยาสูบตามแนวทางการ

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพ่ือสร้าง
คุณภาพของผลผลิตใบยาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค 
สัตว์ พืชและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี คุ้มค่าในการลงทุน เกิดการพัฒนาในเชิง
เศรษฐกิจ พัฒนาไปสู่ระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติตามข้อก าหนดจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกใบยาสูบ 
รวมทั้งการจัดสรรโควตาการผลิต/การรับซื้อใบยาจากเกษตรชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

2. ส่งเสริมการเพาะปลูกใบยาตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพ่ือให้การผลิตใบยาของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นไปตามคุณภาพท่ีก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับของตลาดใบยาระดับสากล 
ประกอบด้วย 11 ข้อดังนี้ 

    2.1  การจัดการดินและน้ า (Soil and Water Management)   
    2.2  ความสมบูรณ์ของพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ (Variety Integrity / Selection)   
    2.3  การจัดการการเพาะปลูก (Crop Management)   
    2.4  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)   
    2.5  การจัดการสารเคมีทางการเกษตร (Agrochemical Management)   
    2.6  การอนุรักษ์ธรรมชาติด้านป่าไม้ (Forestry)   
    2.7  การจัดการการบ่มใบยา (Curing and Barn Management)   
    2.8  การเก็บรักษาใบยา (On-Farm Tobacco Storage)   

  2.9 สิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ยาสูบ/วัตถุปลอมปน (Non-Tobacco Related Material (NTRM)/  
Foreign Matter)   

   2.10 การฝึกอบรมชาวไร่ (Farmer Training)   
   2.11 ผลของเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Issues) 
3. พัฒนาความรู้และให้ความช่วยเหลือในการเพาะปลูกใบยา ตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตร

ชาวไร่ฯ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูกใบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ก าหนด  
4. ก าหนดระเบียบในการจัดหาและรับซื้อใบยาสูบที่ชัดเจน ด าเนินการตามเงื่อนไขในระเบียบ 

ข้อก าหนด และข้อตกลงที่ท าไว้กับชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระอย่างตรงไปตรงมา  
5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น การส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ข้อ

กังวล ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  
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5) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบ 

ยสท. ยึดถือการปฏิบัติกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
การด าเนินงานองค์กรด้วยความเสมอภาค ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนด สัญญา 
หรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2. จัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้ 
    2.1  มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 
    2.2 พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา 

คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ 
2.3 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน จัดท าสัญญาตามรูปแบบที่ก าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งมี

ความเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 
2.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
2.5 ช าระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช าระเงินที่ตกลงกัน 

3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า 
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด 

4. พัฒนาศักยภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนใน
เรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วย
ความถูกต้อง รวดเร็ว  

6. สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ซื้อสินค้าจากที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  

6) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้บริโภค 

ยสท. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ ประกอบธุรกิจการผลิตและ
จัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีภารกิจหลักคือการตอบสนอง
ความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภคในประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก กา ร
รับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร และน ารายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา
ประเทศ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้ 

1. ด าเนินกระบวนการผลิตบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 



21 | แผนแม่บท CSR in Process การยาสูบแห่งประเทศไทย : 2564 
 

2. มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายมิติ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานกฎหมายที่ก าหนด  

3. ไม่ท าการตลาดที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสูบบุหรี่ รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพ่ือปกป้องเยาวชนจากการบริโภคบุหรี่ 

4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคและผู้ค้ายาสูบ เพ่ือป้องกันการจ าหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย
และหลีกเลี่ยงการบริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 

7) นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ยสท. มีนโยบายบริหารจัดการที่เป็นธรรมเพื่อความสมดุลระหว่างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
ควบคู่ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน าองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาโครงการเพ่ือ
เสริมสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม มีการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการด าเนินงานขององค์กร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของ ยสท. 
สนับสนุนกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม  ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

4. บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และวัตถุดิบ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดย
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัย ลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  

5. ลดและควบคุมการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดมลภาวะที่
เกิดจากกระบวนการผลิต จัดการของเสียเพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยเป็นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายที่ก าหนดก่อนปล่อยสู่ภายนอกโรงงานผลิต 

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 นโยบายภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนองค์กร 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาประเทศในหลายระดับ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการน ากรอบการด าเนินงานของแผนต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้จัดท า
ขึ้นมาเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกัน โดยแผนงานและกระบวนการทั้งหมดยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” เป็น
แนวทางในการด าเนินการ 

3.2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีกรอบการด าเนินงานระหว่างปี 2561 – 2580 และได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 คือ 

“ ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม 

3.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

3.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 

3.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยใช้ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560 – 2564 เป็นแนวนโยบายภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์  
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3.2.5 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และ
มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และและเป้าหมาย 20 ปี โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่
อาจท าให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน
โดยเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใส
และมีคุณธรรม และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” 

3.2.6 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
  จากการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ได้มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินงานที่แตกต่างกันให้สามารถเป็นกลไกที่การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และบรรลุสู่การเป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ โดยยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกลุ่ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ยึดถือแนวทาง คือ 

“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธรุกิจรวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 ทิศทางการพัฒนาองค์กรส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
องค์กรและการด าเนินธุรกิจตามภารกิจหลัก เริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการสร้างรายได้เพ่ิม
เพ่ือยกระดับองค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน  
ต่าง ๆ อาทิเช่น การลงทุนด้านเครื่องจักร ด้านเทคโนโลยีการผลิต ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับ
กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรจะต้องควบคู่ไปกับการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์กับการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการลูกค้า
และประชาชนโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นส าคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ 

3.2.7 ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาจากการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
  การพิจารณาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 โดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจได้มีข้อสังเกต ดังนี้ 

 เนื่องจากบริบทการแข่งขันโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
โครงสร้างภาษีบุหรี่ การแข่งขันด้านราคาและด้านเทคโนโลยีของคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้น สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology/Digital Disruption) ส่งผลให้ระดับขีดความสามารถของ 
ยสท. ลดลง ดังนั้น ยสท.ควรมีการทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท างานที่ส าคัญ และรูปแบบของการ
ด าเนินธุรกิจ (Business Model) ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม รวมทั้งด า เนินการ
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พัฒนาทักษะบุคลากรทั้งแบบ Upskill และ Reskill และสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานทั่วทั้งองค์กร ลดต้นทุนการผลิต และสร้างคุณค่าให้ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
ยกระดับขีดความสามารถองค์กรอย่างยั่งยืน 

 ยสท. ควรเร่งสรรหาผู้ว่าการ ยสท. คนใหม่ เพ่ือให้องค์กรมีทิศทางการด าเนินงานระยะสั้นและ
ระยะยาวที่ชัดเจนมีความต่อเนื่อง และสามารถน าทิศทางดังกล่าวไปปฏิบัติตอบสนองต่อบริบทการแข่งขันได้ทันกาล 

 ยสท. ต้องมีการด าเนินการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
ได้ เช่น หาช่องทางการตลาดใหม่ ลดต้นทุนการผลิต และวิจัยใบยา เพ่ือน าไปพัฒนา/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยสท. ควรมียุทธศาสตร์ด้านบุคลากรให้มีความชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะการจัดท ากระบวนการ
ท างานและการผลิตที่จ าเป็นส าหรับโรงงานผลิตยาสูบ ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง (Self-assessment) เพ่ือ
วิเคราะห์หาอัตราก าลังหรือจ านวนแรงงาน กลุ่ม/ประเภทแรงงานที่เหมาะสม (Optimal size) และสร้างเป็นกล
ยุทธ์ด้านบุคลากรของ ยสท. ให้สามารถปรับตัว และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก 
เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างยั่งยืน 

 ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังประจ าปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 

 ยสท. ควรพิจารณาความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เกี่ยวกับการทบทวนจ านวน
ชนิดผลิตภัณฑ์ (Product Item) และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการของ
ผู้บริโภคเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมและรักษาส่วนแบ่งการตลาด 

 ยสท. ควรหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ เช่น การพิจารณาช่องทางเพ่ือขยายตลาดใน
ต่างประเทศ และการหารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บุหรี่ (Non-Cigarette) เช่น การจ าหน่ายยาเส้นมวน
เอง การจ าหน่ายยาเส้นไม่ปรุง การจ าหน่ายใบยา และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

3.2.8 ความย่ังยืน 

  เพ่ือให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ มีบทบาทส่งเสริม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ยสท. ให้
ความส าคัญกับความยั่งยืนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ มีการก าหนดแนวทางด าเนินการสู่ความยั่งยืนขององค์กร
ที่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตั้งอยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตลอด
ห่วงโซ่อุปทานและลดผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานขององค์กรทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

1) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030: SDGs) คือ
เป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา 17 เป้าหมายหลักที่ต้องบรรลุภายในปี 2573 
โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 
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 ประเทศไทย มีการด าเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs มาโดยตลอด ซึ่งเป็นประเด็น
ส าคัญที่ถูกหยิบยกน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการวางทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ 

 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย สนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
และแผนงานระดับประเทศ โดยเป้าหมายบางส่วนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ยสท. 

2) ความย่ังยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 ในการวิเคราะห์ก าหนดความยั่งยืนองค์กร ยสท.ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ Triple Bottom 
Line ซึ่งแบ่งความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าในการพัฒนาและ
การเติบโตขององค์กรจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร สังคม 
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด โดยมุมมองทั้งสามด้านนั้น ยสท. ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ถ่ายทอดไปสู่การวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดเป้าหมายขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ความมุ่งหมายหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการบรรลุความยั่งยืน 
ทั้ง 3 ด้าน คือ 

 

ด้านเศรษฐกิจ องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่
มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

ด้านสังคม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานและ
การบริหารขององค์กร 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ลดมลพิษจากกระบวนการ สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน และลดผลกระทบเชิง
ลบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
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ความเชื่อมโยงของปัจจัยความยั่งยืนกับการด าเนินงานขององค์กร 

 
 
 

 

 
 
 

ห่วงโซ่อุปทาน แนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยความยั่งยืนองคก์ร กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ต้นน้ า พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทาง
การเกษตรภายใต้การ
ด าเนินงานท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจดัการของเสยีและมลพิษ 

 คู่ค้า 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

กลางน้ า เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติที่ได้
มาตรฐาน ลดการสร้าง
มลพิษ และขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจดัการของเสยีและมลพิษ 

 คู่ค้า 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

ปลายน้ า สร้างเครือข่ายการจัดการ
สินค้าท่ีรวดเร็วและมี
คุณภาพ และเป็นอาชีพท่ี
มั่นคงและยั่งยืนในกับ
ผู้ประกอบการ 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

 ลูกค้า 
 คู่ค้า 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

การบริหาร
องค์กร 

บริหารและปฏิรูปองค์กรให้
ทันสมัยและพร้อมต่อการ
ด าเนินธุรกิจในยุคใหม ่

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในองค์กร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์กับชุมชนและ

สังคม 

 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 
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บทที่ 4 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ยสท. 

4.1 ความส าคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างาน 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in 

Process ; CSR in Process) เป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร รวมถึงพัฒนา
กระบวนการท างานของ ยสท. ให้รับผิดชอบต่อผลกระทบ ความต้องการ ความกังวล และความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มขององค์กร ทั้งนี้  เพ่ือท าให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ถึงพฤติกรรมที่องค์คาดหวัง 
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 ที่มุ่งเน้นน าหลักการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น การเชื่อมโยง
หลักการ CSR in Process สู่การปฏิบัติงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการสร้างผลส าเร็จ
ตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมของมาตรฐาน ISO 26000 

มาตรฐาน ISO 26000 มีจุดประสงค์ท่ีต้องการเกื้อหนุนองค์กรเข้ามีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  มีเจตนา
ที่จะยุยงส่งเสริมให้องค์กรด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่าข้อก าหนดทางกฎหมาย ด้วยตระหนักว่า การ
ปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของกิจการ และเป็นส่วนที่จ าเป็นของความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว 
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ISO 26000 เป็นข้อแนะน าเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับองค์กร ใน
การใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี (Good Intentions) ไปสู่การ
กระท าที่ดี (Good Actions) ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่บ่งชี้ถึงสมรรถนะและขีดความสามารถที่องค์กรจะด าเนินงาน
ได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล ควบคู่ไปกับการธ ารงไว้ซึ่งสุขภาวะของระบบนิเวศ ความเสมอภาคทางสังคม และ
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี การน า ISO 26000 ไปใช้จะช่วยสร้างให้เกิดทั้งการรับรู้และสมรรถนะการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมทั้งการเสริมสร้าง 

 ความสามารถ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร 
 ความพึงพอใจที่สามารถดึงดูดและเหนี่ยวรั้งแรงงาน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า ให้คงอยู่กับองค์กร 
 ความผูกพัน การธ ารงรักษาขวัญก าลังใจและผลิตภาพของพนักงาน 
 ทัศนะของเจ้าของ หน่วยงานก ากับดูแล 
 ความสัมพันธ์กับภาครัฐ เอกชน สื่อ ผู้ส่งมอบ ผู้ร่วมงาน ลูกค้า และชุมชนที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

4.2 แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฯ (7 Cores Subjects) 

ยสท. ก าหนดให้การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของส่วนงาน มีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานประจ า และการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของ ยสท. มีพฤติกรรม
จริยธรรมที่น าองค์กรสู่การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 7 
ประการ เพ่ือสร้าง 7 พฤติกรรมจริยธรรมที่ส าคัญท่ีมีสาระส าคัญเทียบเท่ากับมาตรฐาน ISO 26000 สรุปได้ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบ (Accountability) : มีความรับผิดชอบส าหรับผลกระทบที่เกิดจากองค์กร การ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ความโปร่งใส (Transparency) : มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior)  : การยึดมั่นปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ทัง้ด้านความ
ซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และยุติธรรม 

4. เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) : การเคารพ 
พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร 

5. เคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) : การยอมรับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับ ยสท. 

6. เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior) :การ
เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สากล และการยึดมั่นด าเนินงานตามหลักนิติธรร อย่างเคร่งครัด 

7. เคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) : ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ยอมรับถึงความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน 
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ยสท. ก าหนดให้บุคลากรน าหลัก 7 ประการเพื่อสร้างพฤติกรรมจริยธรรมข้างต้น โดยน าไปปฏิบัติร่วมกับ 
7 กระบวนการหลักด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน ISO 26000 
ประกอบด้วย 7 เรื่องหลัก (Core Subjects)  

1. ธรรมาภิบาล  
เป็นกลไกขั้นต้นส าหรับการขับเคลื่อนให้ ยสท. ปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศภายใต้หลักการคุณธรรม 

จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
2. สิทธิมนุษยชน 

เป็นหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล โดยเป็นการผนวกรวมหลักปฏิบัติเชิง
พฤติกรรมจริยธรรม กับการจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานสากล  ยสท. 
สนับสนุนให้บุคคลทุกระดับทั้งภายในและภายนอก เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง สิทธิความเท่า
เทียมกันทางกฎหมาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการท างาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการ
รับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ เพศ การนับถือศาสนา เป็นต้น 

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 
การส่งเสริมพนักงานให้มีคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับ 

องค์กรในระยะยาว ยสท. จึงได้ก าหนดการปฏิบัติด้านแรงงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา การเลื่อนต าแหน่ง 
การด าเนินการด้านวินัยและการร้องทุกข์ การโอนย้าย การเลิกจ้างงาน การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ รวมถึงการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเจรจาต่อรองและรักษาผลประโยชน์ ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมใน
กลุ่มพนักงาน โดย ยสท. ให้ความส าคัญในการรับผิดชอบการปฏิบัติด้านแรงงานที่ครอบคลุมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง
สัญญาจ้าง และแรงงานหรือลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นการรับเหมาช่วง (Outsource) 

4. สิ่งแวดล้อม 
การด าเนินงานของ ยสท. มีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อมต่อ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ ยสท.. ต้องวางแนวทางการก ากับดูแลและส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนงาน 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จ โดยครอบคลุมมิติการ 
ด าเนินงานที่ส าคัญ ทั้งการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบและการปรับตัวให้เข้ากับ
ภาวะโลกร้อน การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทาง 
ธรรมชาติและระบบนิเวศรอบพื้นท่ีปฏิบัติงานของ ยสท. 

5. การปฏิบัติทีเ่ป็นธรรม 
ยสท.. ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้  เพ่ือสนับสนุนไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการค้า การทุ่มตลาด 
และการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความโปร่งใส ซึ่งด าาแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญ ได้แก่ การต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
การหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจในทางมิชอบเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
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6. ประเด็นด้านผู้บริโภค 
ยสท. ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเท่าเทียม เป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งด้านการให้ความรู้ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าภายใต้ขอบเขตข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพ่ือปกป้องสิทธิของผู้บริโภค เช่น การสื่อสารเพ่ือปกป้อง
ผู้ค้า ผู้บริโภคจากโทษและพาภัยของบุหรี่ปลอมแปลงและบุหรี่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลและความ
เป็นส่วนตัวผู้แจ้งเบาะแสที่พบเห็นการกระท าผิด  

7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาชุมชน 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการ 

ขับเคลื่อนให้ ยสท. ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรอยู่
ร่วมกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันอย่างเกื้อกูล ซึ่ง ยสท. มีการประกอบ
กิจการในหลายพ้ืนที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในเขตพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยมีการควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ที่มีความแตกต่าง
กันตามลักษณะการด าเนินงาน  เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ยสท.. จึงได้ก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน เช่น การสร้างงานการจ้างงานในพ้ืนที่ การสร้างความม่ังคั่งและ
รายได้ สุขภาพ และการลงทุนด้านสังคม 

4.3 การทบทวนสภาพแวดล้อมด้านการแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ยสท. 
การจัดท าแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ยสท. พ.ศ. 2563 - 2565 ใช้

ข้อมูลปัจจัยในการวิเคราะห์และก าหนดแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

นโยบายรัฐบาล/แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ/แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม 

การพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development 
Goals : SDGs ของสหประชาชาติ 

มาตรฐานแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม ISO 
26000 

แผนแม่บทด้านความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม/แผนเสริมร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนส าคญัฯ ของ ยสท.  

ปีงบฯ 2563 - 2565 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
การด าเนินงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ของ ยสท. 

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน ยสท. 
ปีงบฯ 2561 - 2565 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ ยสท.  
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1) แนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 หลักการและแนวทางการการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  
 ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  
 แนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ  
 หลักการ Sustainable Development Goals : SDGs ขององค์การสหประชาชาติ การ

บริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย นโยบายภาครัฐ ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม 

3) ปัจจัยภายใน 

 บริบทของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
 นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ยสท. 
 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ของ ยสท. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 
 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
 ความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

4) ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาจากการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 

ยสท. น าข้อมูลลการรับฟังข้อ เสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลผ่านการส ารวจ การตอบแบบสอบถาม การจัดประชุมสัมมนา มาใช้ประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ โดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
ลูกค้า 

ผู้บริโภค 
 
 
 

 

• ไม่แสบคอเวลาสูบ  
• รสชาติมีมาตรฐานคงที่  
• คุณภาพใบยา  
• รสชาติตรงใจ  
• ราคาถูก 
 

 
 
- 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
ผู้ขาย (ตลาดในประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ไม่ปรับขึ้นราคา  
• ก าไรมากขึ้น  
• ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสู้บุหรี่ตา่งประเทศได้  
• ใช้กฎหมายการค้าแบบเดิม  
• รับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันเหตกุารณ ์ 
• การส่งเสริมการขาย  
• ราคาต้นทุนลดลง  
• การท าตลาดให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ในพืน้ท่ี 
• ราคาถูก (ยาเส้น) 

• นโยบายรัฐท่ีกระทบต่อธุรกิจ  
• การแข่งขันด้านราคา  
• การช่วงชิงลูกค้า  
• การแข่งขันด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย  
• การหาลูกคา้รายใหม่  
• การเพิ่มยอดการจ าหน่าย  
• ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินผล 

ผู้ขาย (ตลาดต่างประเทศ) • ตราผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก  
• ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
(รสชาติ/ลักษณะผลิตภัณฑ์)  
• ราคาจ าหน่ายที่สามารถแข่งขันได้  
• ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมใหม่  
• ผลตอบแทนสูง 

• อายบุุหรี่ของ ยสท.น้อยกว่าบุหรี่คู่แข่ง  
• คุณภาพบุหรี่ของ ยสท. ไม่คงท่ี 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

• บริหารจัดการระบบการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
• จัดสรรทรัพยากรบุคคลได้อย่างมปีระสทิธิภาพและ 
เหมาะสมกับงาน  
• บริหารงานได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร  
• บริหารงานได้ตามมาตรฐานและคู่มือ ระเบียบ 
ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• บริหารจัดการให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ 
ส าเร็จตามแผน  
• มีทีมงานที่ให้ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
• ความมั่นคงขององค์กร  

• วัตถุดิบไม่มคีุณภาพ  
• การส่งมอบพ้ืนท่ีไม่เป็นไปตามก าหนด  
• การตัดบัญชีวัตถุดิบ  
• คงคลังวัตถุดิบมากหรือน้อยเกินไป  
• การตัดบัญชีอะไหล่คงคลังมาก/น้อยเกินไป  
• ความไม่โปร่งใสผู้เกี่ยวข้องที่มีอิทธิพล  
• การหารายได้เพิ่มจากลิตภัณฑ์อื่นโดยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ของฝ่าย  
• การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ  
• การส ารวจและพัฒนาทักษะของพนักงาน
และหัวหน้างานและท าการประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 
 

• ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กร  
• ผลตอบแทนในรูปแบบของการปรับขึ้นของ
เงินเดือน โบนัส  
• มีการมอบหมายงานตามภาระหน้าที่อย่างชัดเจน  
• ประเมินผลการปฏิบัติงา การสรรหาและการเลื่อน
ต าแหน่งอย่างเป็นธรรม  
• สวัสดิการที่ดี จ่ายค่าจ้างถูกต้อง ตรงเวลา  

• นโยบายรัฐท่ีกระทบต่อธุรกิจ  
• คู่แข่งขันในตลาด  
• ยอดจ าหน่ายไม่ไดต้ามเป้าหมาย  
• ประกาศสาธารณสุขเกี่ยวกับห่อหีบ
ผลติภณัฑ์ยาสูบ 
• การปิดโรงพยาบาล 
• การยกโรงพยาบาลให้หน่วยงาน/คนอื่น 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
พนักงานระดับปฏิบตัิการ • มีสังคมการท างานท่ีดีและมีความสุขในการท างาน 

• มีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพ  
• มีหัวหน้าและผู้บริหารที่ดแีละเข้าใจพนักงาน 

 

ส่วนงานภายใน • การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
• การท างานท่ีราบรื่นไม่มีปญัหาอปุสรรค  
• ท างานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
• พนักงานมีความปลอดภยัในการท างาน  
• การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไดร้ับความ 
ร่วมมือ  
• ปฏิบัติงานไดต้ามแผน และส าเรจ็ตามเปา้หมาย  
• ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ ระเบียบค าสั่ง ของ ยสท. 
กฎหมาย และตอบสนองนโยบายได้ทันการ 
• ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ 
เพื่อการพัฒนางาน  
• ได้สิทธิและสวสัดิการตามกฎหมายและระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง  
• องค์กรมีความมั่นคง 

• วัตถุดิบไม่มคีุณภาพ  
• ก าหนดการส่งมอบไม่เป็นไปตามก าหนด  
• ซ่อมแซมเครื่องจักรไม่ทันเวลาทีก่ าหนดไว้  
• อายุการใช้งานของเครื่องจักรลดลง  
• ความปลอดภยัในการเดินเครื่องจักร  
• นโยบายองค์กรเป็นตัวช้ีวัด  
• การปรับปรุงกระบวนการข้อก าหนด spec 
ผลิตภณัฑ์และก าหนดแผนตรวจสอบคุณภาพ
ที่มีความชัดเจน 
• การก าหนดกระบวนการรบัข้อรอ้งเรียนรับ
คืนสินค้าการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหาและ
ก าหนดแนวทางแก้ไขและติดตามผล  
• ข้อมูลที่ไม่สมบรณู์และTime line การจัดท า
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งท าให้การด าเนินการ
อาจไม่เป็นไปตามที่ผูม้ีส่วนได้เสียคาดหวัง  
• ข้อจ ากัดด้านเวลาในการด าเนินงาน  
• ข้อแนะน าข้อเสนอแนะในการแก้ไขป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตยุังไม่เพยีงพอ  
• การพิจารณาสิทธิพนักงานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม  
• กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วข้อง  
• ความไม่ปลอดภัยในการท างานไม่ไดร้ับการ 
ปรับปรุงแก้ไข  
• ไม่ไดร้ับการสนับสนุน/ส่งเสริมตามความ
ต้องการ/ คาดหวัง  
• กรอบการด าเนินงานไม่ชัดเจน  
• งบประมาณ/ระยะเวลาไม่เพียงพอ 
• ไม่ไดร้ับการสนับสนุนการท างานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

คู่ค้า 

Supplier 
 

 

• ผลตอบแทนสูง  
• ความสม่ าเสมอในการสั่งซื้อ  
• ขั้นตอนการช าระเงินรวดเร็ว  

• สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลต่อยอด
จ าหน่าย ของ ยสท.  
• การลักลอบจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า/บหุรี่หนีภาษี 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
Supplier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใบสั่งจ้างท่ีชัดเจน  
• มีนโยบายที่ชัดเจนในการรับซื้อ/จัดสรรโควตา  
• ข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้างทันเวลา  
• มีความมั่นคงในการด าเนินงานขององค์กร  
• ส่งเสริมการด าเนินงาน/ธุรกิจ  
• ไม่กดราคา  
• มีรายการจัดซื้อที่เป็นระบบ  
• เพิ่มความรวดเร็วในการติดตามหลักประกันสัญญา 
• ได้รับเงินค่าสินค้า/บริการตามก าหนดเวลา  
• คืนหนังสือท่ียื่นซอง/ท าสัญญาถูกต้องครบถ้วน  
• รายละเอียดและขอบเขตของงาน(TOR) มีความ 
ครบถ้วนและชัดเจน  
• ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายมีความ 
ถูกต้องรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก  

• การขึ้นภาษีสรรพสามติ  
• การแพร่ระบาด COVID-19  
• มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ตรวจรับพัสดุและการด าเนินการด้ านการ
จ่ายเงินอย่างชัดเจน  
• นโยบายที่มีผลต่อการด าเนินงาน  
• ได้รับเงินล่าช้า  
• ไม่สะดวกในการติดต่อขอรับเงิน  
• การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง  
• จัดท าสัญญาได้ล่าช้า หรือท าผิดพลาดต้อง
แก้ไข 

ชาวไร่/ผู้บ่มอิสระ • มีนโยบายที่ชัดเจนในการรับซื้อ/จัดสรรโควตา  
• การให้ความรู้เรื่องการผลิตใบยาอย่างต่อเนื่อง  
• ข้อมูลด้านจัดซื้อจัดจ้างทันเวลา  
• องค์กรมีความมั่นคง 

• นโยบายที่มีผลต่อการด าเนินงาน  
• นโยบายที่กระทบต่อโควตา 

ผู้ส่งมอบ  
(วัตถุดิบ /อะไหล่เครื่องจักร/
อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต) 

• ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบั Spec สนิค้าทีต่อ้งการ  
• การให้บริการข้อมลูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อฯ  
• เพิ่มความรวดเร็วในการตรวจรับพัสดุและการ 
ช าระค่าสินค้า 

 
- 

ผู้รับจ้างขนส่งบุหร่ี
ส าเร็จรูป 

• ปริมาณสินค้าในการขนส่งเป็นไปตามสญัญาจ้าง  • ปริมาณสินค้าในการขนส่งลดลง 

ผู้รับจ้างขนส่งใบยา • ได้รับแผนการขนส่งใบยาตามก าหนด - 

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ • ช าระค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
• ควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ก าหนด  

• การปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน 

หน่วยงานรับจ้าง/ตรวจวัด
ภายนอก 

• ได้รับโอกาส/คดัเลือกให้เป็นหนว่ยงานรับจ้างและ 
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานจัดจา้ง  

• ไม่ไดร้ับโอกาสในการจดัจ้าง  
• ไม่ไดร้ับความร่วมมือในการตรวจวดั 
• ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

บริษัทภายนอก  
(ผู้ตรวจประเมิน) 

• ปรับปรุงการท างานเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้าน 
พลังงานและเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ก าหนด  

• การช ารุดเสียหาย/การไม่ปฏิบัตติามข้อ
กฎหมาย ก าหนดมีความเสยี่งเกิดอันตราย 

ผู้ซ้ือของเสียที่เหลือจาก
การผลิตไปรียสู หรือรีไซเคิล 

• ก าไรจากการซื้อขาย - 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
Outsource • เพิ่มค่าตอบแทน  

• มีสวัสดิการ  
• จ่ายค่าตอบแทนตรงต่อเวลา  
• ความมั่นคง 

- 

บริษัทประกันภัย • ด าเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วน 
ทั้งองค์กรเพื่อป้องกันและลดการเกิดเหตุความ 
เสียหาย  

• ถ้าผลการด าเนินงานขององค์กรลดลงจะ
ส่งผลท า ให้การประกันภัยลดลง 

วิทยากรฯ • ได้รับโอกาส/คดัเลือกให้เป็นวิทยากรหรือผู้ให้ 
ความรู้  
• เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน  

• ไม่ไดร้ับความร่วมมือในการเข้าอบรม 

ผู้รับก าจัดของเสีย • มีระยะเวลาการก าจัดที่แน่นอน - 
ผู้ร่วมทุน 
(Joint venture) 

• นโยบายที่มั่นคงชัดเจน • ลดขั้นตอนการตดัสินใจ • 
นโยบายสนับสนุนความร่วมมือ 

- 

หน่วยงานก ากับดูแล 
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ได้รับรายงานการควบคุมภายในฯ ตามเวลาที่
ก าหนด ความครบถ้วนของรายงาน  
• ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด รวมถึงเพิ่ม 
ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

- 

ส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) 

• จัดตั้งงบประมาณตามระเบียบภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนด  
• รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยใช้ 
บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานเป็น 
เครื่องมือในการก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ  
• เงินกู้ประเภท OD  

• นโยบายองค์กร  
• นโยบายภาครัฐ  
• องค์กรสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันหากขาด
สภาพคล่องและจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ าสุด  
• บริหารเงินและจัดเตรียมเงินให้เพียงพอกับ
แผนงาน  
• การด าเนินงานของ ยสท. ช่วงย้ายโรงงาน 

ส านักงบประมาณ • เงินกู้ประเภท OD  • องค์กรสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันหากขาด
สภาพคล่องและจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ าสุด  
• บริหารเงินและจัดเตรียมเงินให้เพียงพอกับ 
แผนการใช้เงินขององค์กร 

คณะรัฐมนตรี  - - 
สนง.บริหารหนี้สาธารณะ  - - 



36 | แผนแม่บท CSR in Process การยาสูบแห่งประเทศไทย : 2564 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) 

• เงินกู้ประเภท OD  
• จัดตั้งงบประมาณตามระเบียบภายในระยะเวลาที่ 
ก าหนด 

• องค์กรสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทนัหากขาด
สภาพ คล่องและจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ าสุด 
 • บริหารเงินและจัดเตรียมเงินให้เพยีงพอกับ 
แผนการใช้เงินขององค์กร  
• นโยบายองค์กร  
• นโยบายภาครัฐ 

คณะกรรมการการยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

• มีการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะครบถ้วนทุกประเด็น 
และตามระยะเวลาที่ก าหนด  
• เงินกู้ประเภท OD  
• มีแผนยุทธศาสตรส์ าหรับเป็นกรอบแนวทางในการ 
ด าเนินงาน  
• ปริมาณคงคลังใบยาที่เหมาะสม  

• องค์กรสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทนัหากขาด
สภาพคล่องและจ่ายดอกเบี้ยในอัตราต่ าสุด  
• บริหารเงินและจัดเตรยีมเงินให้เพยีงพอกับ 
แผนการใช้เงินขององค์กร  
• ทิศทางการด าเนินธุรกิจผิด  
• ข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนฯไม่เพียงพอ  
• คุณภาพใบยาคงคลัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - - 

หน่วยงานภาครัฐ 
กรมสรรพสามิต • จัดเก็บภาษียาสูบเข้ารัฐได้เพิม่ขึน้  

• การด าเนินการตาม พรบ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสูบ  
• ยอดแสตมปต์รงตามประมาณการ  
• ผลิตภณัฑ์ (Stamp) มีคุณภาพ  
• จ าหน่ายแสตมป์ได้ตามเป้าท่ีตั้งไว้  
• ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูตามที่ต้องการ  
• ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  

• ผลการด าเนินงานขององค์กรลดลงจะส่งผล
ท าให้การยอดซื้อแสตมปล์ดลง 

กรมสรรพากร • จัดเก็บภาษียาสูบได้เพิ่มขึ้น  
• จ่ายภาษีต่าง ๆ ครบถ้วนและภายในเวลาที่ก าหนด 
•  ให้ความร่วมมือโครงการต่างๆ  

• ผลการด าเนินงานขององค์กรลดลงจะส่งผล
ท าให้การจัดเก็บภาษีลดลง 

กระทรวงสาธารณสุข • การด าเนินการตาม พรบ.ควบคมุผลติภณัฑ์ยาสูบ  
• รายไดจ้ากภาษีบุหรี ่

- 

กรมศุลกากร • ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  
• มีการจับกุมบุหรี่ผดิกฎหมายเพิ่มมากขึ้น  

• การช าระเงินผ่านระบบ  E-Payment 

การท่าเรือ • ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร  • การช าระเงินผ่านระบบ E-Payment 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

• เก็บภาษีไดต้ามเป้าท่ีตั้งไว้  
• ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

• ถ้าผลการด าเนินงานขององค์กรลดลงจะ
ส่งผลท า ให้การจัดเก็บภาษีลดลง 

ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

• ได้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง - 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง ความกังวล 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
ด้านการปราบปรามฯ 

• มีการจับกุมบุหรี่ผดิกฎหมายเพิ่มมากขึ้น - 

องค์การบริหารส่วนต าบล • เก็บภาษีไดต้ามเป้าท่ีตั้งไว้  
• ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

• ถ้าผลการด าเนินงานขององค์กรลดลงจะ
ส่งผลท า ให้การจัดเก็บภาษีลดลง 

กระทรวงมหาดไทย • ได้รับเงินสนับสนุนตามที่ก าหนด  
• ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูตามที่ต้องการ  
• ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

• ผลการด าเนินงานขององค์กรลดลงจะส่งผล
ต่อเงินสนับสนุนจากยอดซื้อแสตมป์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

- - 

องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะฯ(ส.ส.ท.) 

- - 

การกีฬาแห่งประเทศไทย   - - 
กองทุนผู้สูงอายุ - - 
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

• รายงานถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีและ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- 

ส านักงานอัยการสูงสุด • เอกสารประกอบการด าเนินคดีและพยานหลักฐาน
ครบถ้วน ถูกต้อง  
• พยานบุคคลสามารถชี้แจงเท็จจริงได้ชัดเจน ครบถ้วน  
• จัดส่งเอกสารประกอบการด าเนนิคดี 
คา่ธรรมเนียม ค่าทนายความทันก าหนด  

• เอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน  
• พยานช้ีแจงข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง 

ชุมชน 
ชุมชนโดยรอบท่ีต้ัง • ความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลดา้นผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท างานของ ยสท.  
• ได้รับการช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมหรือ 
โครงการ  
• สร้างอาชีพแก่คนในชุมชน  

• ไม่ไดร้ับผลกระทบด้านลบในการใช้
ชีวิตประจ าวัน  
• ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินงาน ของ ยสท. 

ประชาชนทั่วไป • ความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลดา้นผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการท างานของ ยสท.  
• ได้รับการช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ  
• โรงพยาบาลมคีลินิกนอกเวลา  
• บริการทางการแพทย์ที่ดี/รวดเรว็  
• ค่าบริการทางการแพทย์ถูก  
• โรงพยาบาลมีแพทยเ์ฉพาะทางหลายสาขา  
• เพิ่มบริการทันตกรรม 

• ไม่ไดร้ับผลกระทบด้านลบในการใช้
ชีวิตประจ าวัน  
• ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ด าเนินงาน ของ ยสท.  
• ค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ 

ชุมชนรอบโรงพยาบาล • โรงพยาบาลรบัรักษาผู้ป่วยทุกสวัสดิการ - 
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แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างาน ปีงบประมาณ 
2563 – 2565 รวมทั้งแผนประจ าปีปฏิบัติงานด้าน CSR in Process ของ ยสท. จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืนโดยได้
น าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ และทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ มาพิจารณาประกอบกับการ
พิจารณาขีดความสามารถและความพร้อมของ ยสท. ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือมุ่งสร้างคุณค่าและน าองค์กรไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.4 แนวทางพิจารณาด้านการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชนส าคัญขององค์กร 

ยสท. มีแนวทางพิจารณาในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม หรือให้การสนับสนุนเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการก าหนดชุมชนที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ ยสท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. พิจารณาปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ แผนงานด้านสังคม/ชุมชน ผล

ด าเนินงานของ ยสท. ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน ผลวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน
และความสามารถในการให้การสนับสนุนของ ยสท. เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการสนับสนุน 

2. วางแผนงานในการให้การสนับสนุน โดยพิจารณาข้อมูลจากการปัจจัยน าเข้า ล าดับความส าคัญและ
ความต้องการของชุมชน หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนของ ยสท. และแนวทางการด าเนินการของชุมชน 
ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการสนับสนุนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความสามารถของ ยสท.  
ประสานงานความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม (พนักงานยาสูบ/ชุมชน/หน่วยงานสนับสนุน/อื่นๆ) 

3. น าเสนอแผนงานฯ ด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม รายงานการด าเนินการและประเมินผล  
4. ทบทวนผลลัพธ์ของการด าเนินการที่ผ่านมา เช่น  วิธีการให้การสนับสนุน กิจกรรมที่ด าเนินการ  

อุปสรรคปัญหา แนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้การสนับสนุนและการ
ด าเนินงานขององค์กร 

ก าหนดกิจกรรม/วิธีการ

ให้การสนับสนนุ 
 

 

กระบวนการวางแผนงานในการให้การสนับสนุน 

ก าหนด

กิจกรรม/

แนวทาง

ด าเนนิการ 

แผนงาน/ผลการ

ด าเนินงานองค์กร 

ข้อมูลชุมชน/ความเห็น 

เบื้องต้นของชุมชน 

วิเคราะหค์วามต้องการ

และการสนับสนุน 

ก าหนดชุมชนทีส่ าคัญ

ขององค์กร 
 

 
จัดล าดับ 

ความส าคัญ/

ความต้องการ

ของชุมชน 

หลักเกณฑ์/

แนวทางการ

สนับสนุน 

ประสานงาน/

ด าเนนิการ

สนับสนุน 

ประเมินผลการให้การ

สนับสนุน 

 

 
ประเมนิผลการ

ตอบสนอง

ความต้องการ

ของชุมชน 

ประเมนิผลการ

ตอบสนอง

กระบวนการ

ขององคก์ร 

 

ปัจจัยน าเข้า 
ทบทวน : วิธีการ/แผนงาน/ผลด าเนินการ 
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4.4.1 การจัดล าดับชุมชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ ยสท.  

แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณากลุ่มชุมชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย) ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการท างาน
ของ ยสท. มีส่วนช่วยเสริมร้างความเข้มแข็งในระบบการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งการพิจารณาให้การสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มชุมชนของชุมชนส าคัญตามความสามารถ
พิเศษขององค์กร ซึ่งได้รวบรวม วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการที่จะช่วยให้สามารถ
ก าหนดทิศทางการและกระบวนการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียของ ยสท. 

  การจัดล าดับความส าคัญของชุมชนที่ส าคัญฯ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ของ ยสท. มีการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ประเมินความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่  
อิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ ยสท. ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งการจัดล าดับส าคัญของชุมชนฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการองค์กรและ
ด าเนินกิจกรรมโครงการตามระดับความส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมินระดับอิทธิพลและเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ของ ยสท. แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง น้อย และเล็กน้อย และผลการประเมินความส าคัญของผู้มี
ส่วนได้เสียจากการพิจารณาในท้ังสองมิติ สามารถแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงต่อการ
ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของ ยสท. ในล าดับถัดไป 

อิท
ธิผ

ลข
อง

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้ส

่วน
เส

ียต
่อก

าร
ด า

เน
ินง

าน
ขอ

งอ
งค

์กร
 4 

        

3     
 

  

2 

      

  

1         

 
1 2 3 4 

  ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรทีต่่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนไดเ้สียมีอิทธิพลและ
ความสนใจ แต่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินการขององค์กร
เพียงเล็กน้อย 

ผู้มีส่วนไดเ้สียมีอิทธิพลและความ
สนใจ และมผีลกระทบโดยตรง
ต่อการด าเนินการขององค์กร 

ผู้มีส่วนไดเ้สียมีอิทธิพลและความ
สนใจในระดับหนึ่ง และมี

ผลกระทบต่อจากการด าเนินการ
ขององค์กรเพียงเล็กน้อย 

ผู้มีส่วนไดเ้สียไมม่ีอิทธิพลและ
ความสนใจ แตม่ีผลกระทบต่อ

การด าเนินการขององค์กร 
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ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย 

ระดับอิทธิผล รายละเอียด 

สูง 
(4) 

 - ผู้มีส่วนได้เสียมสี่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลต่อการหยดุด าเนินงานขององค์กร 

 - ผู้มีส่วนได้เสียที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย ทิศทาง หรอืกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งมีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง
ในความส าเร็จของการด าเนินงานขององค์กร 

 - ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนไดเ้สียต้องไดร้ับการพิจารณาและด าเนินการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 

ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ า 

ปานกลาง 
(3) 

 - ผู้มีส่วนได้เสียที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร แต่ไมส่่งผลใหเ้กิดการหยุดด าเนินงานขององค์กร 

 - ผู้มีส่วนได้เสียมสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร มีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย เช่น 

สิทธิในการไดร้ับค่าตอบแทนจากลูกจ้าง 

 - ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนไดเ้สียไดร้ับการพิจารณาและด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนดังกลา่วซ้ า 

น้อย 
(2) 

- ผู้มสี่วนได้เสียที่มีส่วนส าคญัต่อการสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรตอ่สาธารณชน 

- ผู้มสี่วนได้เสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร แต่มีสิทธิเรยีกร้องหรือป้องกันสิทธิไดต้ามกฎหมาย 

- ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนที่ไดร้ับจากผู้มีส่วนไดเ้สียไดร้ับการพิจารณาและด าเนินการแกไ้ขอย่างเหมาะสม 

เล็กน้อย 
(1) 

 - ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนไดเ้สียจากท้ังภายในหรือภายนอกองค์กร ได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับผลกระทบจากการด าเนินการการยาสูบแห่งประเทศไทยต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

สูง  
(4) 

 - การด าเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กร  ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างรุนแรง ทั้งในแง่ผลกระทบทางกายภาพ เช่น การบาดเจ็บอย่างรุนแรง ทุพลภาพหรือสูญเสียเสียชีวิต
หรือทรัพย์สิน 

 - ในแง่ของการด าเนินการตามนโยบาย ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้น ๆ 

โดยยากที่จะแก้ไขหรือประนีประนอมได้ 
 - การด าเนินการขององค์กร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนหรือบรเิวณที่ผู้มีสว่นไดเ้สยีอาศัยอยู่ หรือด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ 

- องค์กรไม่สามารถควบคุม หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียได้ ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กรท าให้สูญเสียการยอมรับ หรือได้รับการลงโทษ รวมทั้งการฟ้องร้องเพื่อให้มีการจ่ายค่าชดเชย 

ปานกลาง 
(3) 

 - การด าเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กร  ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียระดับปานกลาง โดยในแง่ผลกระทบทางกายภาพ ท าให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
แต่ไม่ถึงทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

- อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินในบางส่วน ในแง่ของการด าเนินการตามนโยบาย ส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้นๆ แต่อยู่ในระดับที่สามารถจัดการแก้ไข  ประนีประนอมได้ 
 - การด าเนินการขององค์กร ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณที่ผู้มีส่วนได้เสียอาศัยอยู่  หรือด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ 

 - องค์กรสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
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ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

และภาพลักษณ์ขององค์กร ท าให้เกิดความไม่พอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

น้อย 
(2) 

- การด าเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กร  ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียระดับเพียงเล็กน้อย โดยในแง่ผลกระทบทางกายภาพ ท าให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงบาดเจ็บ 

 - อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย ในแง่ของการด าเนินการตามนโยบาย  ส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย และองค์กรสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับผู้มี
ส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม 

- องค์กรสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียได้ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย 

เล็กน้อย 
(1) 

 - การด าเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กรนั้น ไมส่่งผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียเลย หรืออาจมผีลกระทบเพียงเล็กน้อย ทั้งในแง่ระดับการรับรู้ผลกระทบและผลกระทบที่แท้จริงท่ี
เกิดขึ้น 

 - องค์กรสามารถสื่อสารในแง่การด าเนินการแกผู่้มสี่วนได้เสยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาช่ือเสียงและ
ภาพลักษณไ์ด ้ผ่านการสื่อสารองคก์รและกิจกรรมในการมสี่วนร่วมกบัผู้มีส่วนไดเ้สีย 

ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สี ความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แดง สูง 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญอันเนื่องมาจากการด าเนินงานขององค์กร และ
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินงานขององค์กร 

เขียว ปานกลาง 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รบัผลกระทบอยา่งไม่มนีัยส าคญัอันเนื่องมาจากการด าเนินงานขององค์กร แต่
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินงานขององค์กร 

เหลือง ปานกลาง 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมีนัยส าคัญอันเนื่องมาจากการด าเนินงานขององค์กร แต่มี
อิทธิพลน้อยต่อการด าเนินงานขององค์กร 

ฟ้า น้อย 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยส าคัญอันเนื่องมาจากการด าเนินงานขององค์กร  

และมีอิทธิพลน้อยต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 
4.4.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง ได้ก าหนดขอบเขตของ
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่ม ได้แก่  

1) ลูกค้า  
2) บุคลากร  
3) คู่ค้า  
4) หน่วยงานก ากับดูแล       
5) หน่วยงานภาครัฐ   
6) ชุมชน 
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การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของ 
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) ลูกค้า ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ส านักป้องกันบุหรี่ผดิกฎหมาย, 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายวางแผนการผลิต ฯลฯ 

- ร่วมด าเนินธุรกจิ 
- บริโภคสินค้า 

2) บุคลากร  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายการพิมพ์, ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ,สายงาน
ผู้ช านาญการปรุง, ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายใน, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่าย
วิจัยและพัฒนา, ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา, ส านักคุณภาพฯ, ฝ่ายตลาด
ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร ,ส านักกฎหมาย, 
ส านักงบประมาณ, ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ฯลฯ 

- ร่วมในการผลักดันให้องค์กร
บรรลเุป้าหมาย 

บุคคลากร 
หน่วยงานก ากับดูแล 
หน่วยงานภาครัฐ 

 คู่ค้า 
 ลูกค้า 

 ชุมชน 
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3) คู่ค้า  ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ, ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา, ฝ่ายอ านวยการ
และสื่อสารองค์กร,ฝ่ายการแพทย์,ฝ่ายการพิมพ์, ฝ่ายบัญชีและการเงิน
รยส.5 รยส.4, ฝ่ายใบยา, ส านักคุณภาพฯ, ส านักงานโครงการย้าย
โรงงานฯ, ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, 
ส านักงานโครงการย้ายโรงงานฯ, ส านักกฎหมาย ฯลฯ 

- จัดหาวัตถุดิบในการผลติ  
- จัดส่งสินค้า 
- ให้ข้อมูลต่างๆ 

4) หน่วยงาน
ก ากับดูแล       

ส านักงบประมาณ, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร,ส านักโครงการย้ายโรงงานฯ
,ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ส านักคุณภาพฯ, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, รยส.5,
รยส.4, ส านักงบประมาณ, ฝ่ายใบยา, ส านักกฎหมาย, ฝ่ายยุทธศาสตร์
องค์กร ฯลฯ 

- ก าหนดนโยบาย 
- ก ากับดูแล 

5) หน่วยงาน
ภาครัฐ   

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ,ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ,ฝ่ายจัดหา
และรักษาพัสดุ,ฝ่ายการพิมพ์, รยส.4, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวาง
แผนการผลิต, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ส านักคุณภาพฯ,ส านักโครงการ
ย้ายโรงงานฯ, ฝ่ายตรวจสอบ, ฝ่ายใน, ฝ่ายบริการกลาง, ส านัก
กฎหมาย ฯลฯ 

- ให้ข้อมูลต่างๆ 
- แลกเปลี่ยนข้อมลู 
- กฎ ระเบียบต่างๆ 

6) ชุมชน ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายใบยา, ฝ่ายการแพทย์ ฯลฯ - ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ร่วมสื่อสารประเพณี 
วัฒนธรรม และดูแลชุมชน
ร่วมกัน 

 

จากผลการการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้พิจารณา
คัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชน) ที่มีความส าคัญในล าดับต้น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 3 
กลุ่มประกอบด้วย คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการฯ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) และแผนงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนส าคัญที่
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร 

 

4.5 โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม         
ในกระบวนการ (CSR in Process) ของ ยสท. 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรไปสู่ความยั่งยืน การบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ยสท. มีโครงสร้างการบริการจัดการด้าน (CSR in Process) โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดุแลที่ดี 
การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และคณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core 
Business Enablers เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานของส่วนงานตามผังโครงสร้างองค์กร  
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บทบาทหน้าทีแ่ละการบริหารจัดการ 
ยสท. ได้ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยระบุทั้งบทบาท หน้าที่ความ

รับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายงานหลักที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดุแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
คณะกรรมการ ยสท. ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการการ ยสท. 

ผู้บริหารสูงสุด เพ่ือการก ากับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ให้นโยบาย กรอบทิศทาง และแนวปฏิบัติที่ดีต่อ ยสท. ตามมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับใน
เรื่องการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) การน าองค์กร (Leadership) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งตาม
กฎหมายและข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและการรายงานความยั่งยืน (Global Reporting Initiative) การ
บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) และการบริหารจัดการลูกค้า (Customer 
Management) 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนด้านการก ากับดูแลที่ดี แผนด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม แผนระบบบริหารจัดการองค์กร แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผน
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า และตลาด เป็นต้น และทบทวนแผนงานดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่
ส าคัญจ าเป็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพ่ือทราบ 

(3) ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่ดี แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมทั้งให้
ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

(4) รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
เพ่ือทราบอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดแุลที่ดี การน าองค์กร 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและลูกคา้ 

คณะท างานรายงานผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers 

กลุ่มภารกิจ
ขึ้นตรงผู้ว่า

การ

กลุ่มภารกิจ
ด้านบรหิาร 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการผลติ

การ

กลุ่มภารกิจด้าน
บริหารจดัการผลติ

การ

กลุ่มภารกิจ
ด้านใบยา 

กลุ่มภารกิจ
ด้าน

การตลาดการ
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2. คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business 

Enablers ของ ยสท. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและการบริหารจัดการองค์กร 
ยสท. จึงได้จัดให้มีคณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers รายด้าน รวม 8 
ด้านตามระบบการประเมินฯ โดยคณะท างานมีหน้าที่ดังนี ้

(1) ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers 

(2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการยาสูบแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ 
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการที่ก ากับ เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และรายงานคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือทราบ 
และ/หรือเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงาน 

(3) ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาการยาสูบแห่งประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบ โดยที่ 
1. การด าเนินการตามแนวทางต้องมีนโยบาย / ระบบหลักการ  
2. นโยบาย / ระบบหลักการ ท าได้อย่างมีคุณภาพ  
3. การด าเนินการตามแนวทางต้องท าจริงอย่างทั่วถึง / สม่ าเสมอ และได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนด  
4. การด าเนินการตามแนวทางต้องมีการเชื่อมโยงกับหัวข้ออ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5. การด าเนินการตามแนวทางต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(4) จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงาน พร้อมเอกสารประกอบ เพ่ือน าส่งส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน 1 เดือน หลังสิ้นปีบัญชี 

(5) ตอบสัมภาษณ์ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

3. กลุ่มภารกิจตามผังโครงสรร้างองค์กร ยสท. 
การยาสูบแห่งประเทศไทย ก าหนดให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามผังโครงสร้างองค์กร 

ทั้ง 5 กลุ่มภารกิจ รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in 
Process) โดยบริหารจัดการ ก ากับดูแล ส่งเสริมและปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการด้านด้านความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและรายงานผลกาด าเนินงานแก่
ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการ เพ่ือทราบอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม หรือ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 
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4.6 การเชื่อมโยงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ ของ ยสท. 

ยสท. ได้วิเคราะห์กิจกรรมด าเนินการตามที่ก าหนดในแผนงานประจ าปีซึ่งถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานประจ า/
โครงการของส่วนงานต่าง ๆ  มีความสอดคล้องกับแนวทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างานตามมาตรฐาน ISO 26000 ดังนี้ 

 
 

Core Subject ประเดน็ภายใต ้Core Subject งานประจ า แผนงาน/โครงการ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1 ความรับผิดชอบ การถายทอดความรูดานการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ คณะทํางานศูนย์ ศปท./ฝอส.

2 ความโปร่งใส การถายทอดความรูดานการป้องกนัการทุจริต แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. คณะทํางานศูนย ์ศปท./ทุกส่วนงาน

3 การปฏิบัติอย่างมจีริยธรรม แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายอํานวยการฯ

4 เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสีย กจิกรรมเสริมสรางจริยธรรมและจริยธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5 เคารพต่อหลักนิติธรรม

6 เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล

1 การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ คณะทํางานศูนย์ ศปท./ฝอส.

2 สถานการณ์ความเส่ียงของสิทธมินุษยชน แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. คณะทํางานศูนย ์ศปท./ทุกส่วนงาน

3 การหลีกเล่ียงการร่วมกระทําความผิด การประชุมสานเสวนากบัสหภาพแรงงาน

4 การแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง (การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์)

5 การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

6 สิทธกิารเป็นพลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง

7 สิทธทิางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม การจ้างงานตามกฎ ระเบียบฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8 หลักการพืน้ฐานและ สิทธใินการทํางาน

การประเมินความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการฯ กับความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000

1. ธรรมาภบิาล

2. สิทธมินุษยชน

Organization 

Governance : กลไก

กาํกบัดูแลองค์กร การ

กาํหนดโครงสร้างและ

กระบวนการ

การสร้างความเข้าใจระหวา่งพนักงานและ     กรม

สวสัดิการ

4.บริหารสู่ความยั่งยืน / 

   4.2 การพฒันาประสิทธ ิ

ภาพการบริหารองค์กร

Human Rights :

หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการ

เคารพ การปกปอ้ง 

และเติมเต็มสิทธิ

มนุษยชน ไม่ละเมิด

สิทธขิองผู้อืน่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.บริหารสู่ความยั่งยืน / 

   4.2 การพฒันาประสิทธ ิ

ภาพการบริหารองค์กร
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Core Subject ประเดน็ภายใต ้Core Subject งานประจ า แผนงาน/โครงการ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1 การจ้างงานและความสัมพนัธก์ารจ้างงาน  แผนพฒันาระบบทรัพยากรบุคคล สคส. (กองความปลอดภัย)

2 สภาพการทํางานและการคุ้มครองทางสังคม แผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจําปี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3 สังคมเสวนา การจ้างงานตามกฎ ระเบียบฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การจัดสวสัดิการและสภาพแวดล้อมในการทํางาน สํานักคุณภาพฯ (สคส.)

5 การพฒันาบุคลากรและการฝึกอบรมใน

สถานท่ีปฏิบัติงาน

การประชุมสานเสวนากบัสหภาพแรงงาน      

(การประชุมคณะกรรมการกจิการสัมพนัธ์)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ตรวจสุขภาพชาวไร่ประจําปี ฝ่ายใบยา

1 การป้องกนัมลพษิ แผนปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อมประจําปี สคส. (กองส่ิงแวดล้อม)

2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
แผนการดําเนินการเพือ่สร้างประสิทธภิาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกจิ(Eco–efficiency)
สคส. (กองส่ิงแวดล้อม)

3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ การลด

ผลกระทบ และการปรับตัว
แผนงานควบคุมประสิทธภิาพการผลิต ฝรง. 3, 4, 5

แผนลดต้นทุนด้านวตัถุดิบ (Material Cost Down) ฝรง. 3, 4, 5

แผนการบริหารใบยา ฝ่ายใบยา

โครงการพฒันาใบยาสูบอย่างยังยืน ฝ่ายใบยา

การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวจิัยและพฒันา

การซ่อมบํารุงเครืองจักร ฝ่ายวศิวกรรมและพฒันา

การจัดการกากของเสีย การกําจัดสารพษิและ

สารเคมอีนัตราย
ฝ่ายบริการกลาง

4 การปกป้องส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการฟืน้ฟสูภาพแวดล้อม ทาง

ธรรมชาติ

Labor Practice : 

นโยบายและแนว

ปฏบิติัท่ีเปน็

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง

องค์กรกบัลูกจ้าง

3. การปฏบัิตดิา้นแรงงาน

4. สิ่งแวดล้อม

The Environment : 

การดําเนินการของ

องค์กรท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อ

ผลกระทบด้านส่ิง 

แวดล้อมและสุขขภาพ

 การปอ้งกนั การ

จัดการความเส่ียงด้าน

ส่ิงแวดล้อม

2.ควบคุมค่าใช้จ่าย / 

  2.2 การจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและการบริหาร

โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

4.บริหารสู่ความยั่งยืน / 

   4.2 การพฒันาประสิทธ ิ

ภาพการบริหารองค์กร

2.ควบคุมค่าใช้จ่าย / 

  2.1 การบริหารและ

ควบคุมต้นทุนการผลิต

  2.2 การจัดการส่ิงแวด 

ล้อมและการบริหารโรงงาน

ผิตยาสูบแห่งใหม่

4.บริหารสู่ความยั่งยืน / 

   4.2 การพฒันาประสิทธ ิ

ภาพการบริหารองค์กร

การประเมินความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการฯ กับความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000
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Core Subject ประเดน็ภายใต ้Core Subject งานประจ า แผนงาน/โครงการ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1 การต่อต้านการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ คณะทํางานศูนย์ ศปท./ฝอส.

2 การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงอย่างรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. คณะทํางานศูนย ์ศปท./ทุกส่วนงาน

3 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซ้ือจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส ฝ่ายจัดหาและรักษาพสัดุ

4 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่

แห่งคุณค่า

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม (คู่มอืจริยธรรม

จรรยาบรรณ : คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5 การเคารพต่อสิทธใินทรัพย์สิน การบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน ข้อเสนอแนะฯ ศูนยข์อ้มูลขา่วสารฯ / ทุกส่วนงาน

1 การตลาดท่ีเป็นธรรม สารสนเทศท่ีเป็นจริง 

และไมเ่บีย่งเบน และการปฏิบัติตามข้อตกลงท่ี

เป็นธรรม

แผนการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกยีวกบั บุ

หรีผิดกฎหมาย แกห่นวยงานภาครัฐและเอกชน
สํานักป้องกนับุหร่ีผิดกฎหมาย

2 การคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของ 

ผู้บริโภค

การบริหารจัดการเร่ืองข้อร้องเรียนของลูกค้า/

ผู้บริโภคผ่านศูนย์รับเรืองร้องเรียน

ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาด/สูนย์ข้อมลู

ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์

3 การบริโภคอย่างยั่งยืน 4.การบริการ การ

สนับสนุน และการยุติ ข้อร้องเรียนและข้อ

โต้แย้งแกผู้่บริโภค

ดําเนินงานด้านการตลาดและการขาย การให้

ข้อมธลูลด้านผลิตภัณฑ์แกผู้่บริโภค ภายใต้

ข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง

ฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาด

4 การบริการ การสนับสนุน และการยุติข้อ

ร้องเรียนและข้อโต้แย้งแกผู้่บริโภค

5 การปกป้องข้อมลู และความเป็นส่วนตัว ของ

ผู้บริโภค

6 การเข้าถึงบริการท่ีจําเป็น

7 การให้ความรู้ และการสร้างความตระหนัก

Fair Operating 

Practices : การ

ปฏบิติัตามหลัก

จริยธรรม และความ

รับผิดชอบต่อสังคม

Consumer Issues : 

ความรับผิดชอบต่อ

สังคมโดยคํานึงถงึ

ความต้องการตามขอ้

กฎหมาย สิทธขิอง

ผู้บริโภค

1.ช่วงชิงตลาด

5. การปฏบัิตทิีเ่ป็นธรรม

6. ประเดน็ดา้นผู้บริโภค

4.บริหารสู่ความยั่งยืน / 

   4.2 การพฒันาประสิทธ ิ

ภาพการบริหารองค์กร

การประเมินความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการฯ กับความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000
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4.7 เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
จากการพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000 ของ ยสท. ได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาว 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 ของด าเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบ สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ดังนี้ 
 เป้าหมายการด าเนินงานด้าน CSR in Process หน่วย ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 2565 

1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวสิาหกิจ (ยสท.) 
1) ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผน  
2) ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ยสท. 
    (การแบ่งระดบัคะแนนตามการประเมินฯ ของ ป.ป.ช.) 

 
ร้อยละ 
คะแนน 

  
 

(92,47) 

 
100 

 94 
(A) 

 
100 

 95 
(AA) 

 
100 

95 – 100 
(AA) 

2 แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ยสท. ร้อยละ   100 100 100 

Core Subject ประเดน็ภายใต ้Core Subject งานประจ า แผนงาน/โครงการ ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1 การมส่ีวนร่วมของชุมชน โครงการพฒันาใบยาสูบอย่างยังยืน ฝ่ายใบยา

2 การศึกษาและวฒันธรรม แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายใบยา / ฝอส.

3 การสร้างการจ้างงานและการพฒันาทักษะ
แผนการเสริมสร้างความสัมพนัธก์บัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

(ชุมชนรอบ ยสท.)
ฝ่ายอํานวยการฯ

4 การพฒันาและเข้าถึงเทคโนโลยี โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ ฝ่ายการแพทย์

5 การสร้างความมัง่ค่ังและรายได้

6 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

7 การลงทุนด้านสังคม

4.บริหารสู่ความยัง่ยืน / 

   4.2 การพฒันาประสิทธ ิ

ภาพการบริหารองค์กร

Community 

Involvement and

 Development : 

การพฒันาชุมชน

สามารถทําให้องค์ 

กรสามารถรักษา 

และเสริมสร้างความ

 สัมพนัธท์ีม่กีบัชุม 

ชนได้อย่างนั่งยยืน

7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

การประเมินความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการฯ กับความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 26000
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 เป้าหมายการด าเนินงานด้าน CSR in Process หน่วย ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 2565 

(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

3* แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร (ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) ร้อยละ   100 - - 

4 แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล (ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

 ปี 2563 แผนกิจกรรมพัฒนาทักษะ 4.0 

 ปี 2564 พัฒนาระบบทรัพยากรบคุคล 

ร้อยละ    
100 
- 

 
- 

100 

 
- 

100 

5 แผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภยัประจ าป ี
(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

ร้อยละ   100 100 100 

6 แผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ าป ี
(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

ร้อยละ   100 100 100 

7 แผนการด าเนินการเพื่อสรา้งประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco–
efficiency)  (ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

ร้อยละ   100 100 100 

8 แผนงานควบคุมประสิทธิภาพการผลิต 
1) ค่า OEE ของเครื่องมวนและบรรจุ  
2). มูลค่าการสูญเสียวตัถุดิบ(เทียบต้นทุนผลติบุหรี ่
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

บาท/พันมวน 

   

 57.00 
** 
** 

 
- 

** 
** 

 
- 

** 
** 

9 แผนลดต้นทุนด้านวัตถดุิบ (Material Cost Down) 
(ต้นทุน ณ ระดบัการผลติ 17,250 ล้านมวน) 

บาท/พันมวน   
 

** ** ** 

10 แผนการบริหารใบยา 
1). ต้นทุนใบยาอบ/ท าความสะอาดแล้ว   
    - เวอร์ยิเนีย  
    - เบอร์เลย์  

 
บาท/กก. 

 
 

   
** 
 
 

 
** 
 
 

 
** 
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 เป้าหมายการด าเนินงานด้าน CSR in Process หน่วย ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 2565 

    - เตอร์กิช  
2) อัตราเนื้อใบยา  
    - เวอร์ยิเนีย  
    - เบอร์เลย์  
    - เตอร์กิช 

 
ร้อยละ 

 
** 

 
** 

 
** 
 

11 แผนการให้ความรู้เรื่องบุหรีผ่ิดกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(คะแนนประเมินความรู้ผู้อบรมความรู้ฯ ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้) 

ร้อยละ   80 80 80 

12* โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยนื 
1) ความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผน 
2. ความพึงพอใจของชาวไร่ที่เข้ารว่มโครงการ  

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

   
100 
80 

 
100 
8ถ 

 
100 
80 

13* แผนการเสรมิสร้างความสัมพันธ์กบัผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (ชุมชนรอบ ยสท.) 
(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน)  

ร้อยละ   - 100 100 

14* แผนการตลาดและการขายเพื่อเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่าย 

 ปี 2563 - กิจกรรมการบริหารการตลาดและการขายตามกลุ่มพื้นท่ี  
Node และโครงการเครือข่ายเข้มแข็ง 
(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

 ปี 2564 – โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง 
      (ปริมาณการจ าหน่ายของร้านเครือข่ายเขม้แข็ง) 

 
ร้อยละ 

 
 

หีบ 

   
100 

 
 
- 

 
100 

 
 

40,000 

 
100 

 
 

40,000 

15* แผนบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(คะแนนประเมินความพึงพอใจ  4) ร้อยละ   84 85 85.50 

หมายเหตุ 1.  แผนงาน/โครงการด้าน  CSR in Process ประกอบด้วย แผนงานล าดับท่ี 1 – 13 
  2*. แผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของ ยสท. ได้แก่ แผนงานล าดับที่ 3, 12, 13, 14 และ 15 ตามการ

จัดล าดับชุมชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ ยสท. และสมรรถนะหลักขององค์กรที่ก าหนด 
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  3. ** เป้าหมายตัวช้ีวัด เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ยสท. ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 

เป้าหมายการด าเนินงานของ ยสท. 

เพ่ือขบัเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาในทุกมิติตามหลักการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  ยสท. ตระหนักถึงปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนคือประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และขั้นตอนปฏิบัติงาน
สู่คลากรทุกระดับเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ 

1. องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยการเตรียมก าหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานรองรับกับสภาวะต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และผลงานมีคุณภาพ 

2. การก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
โครงสร้าง การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ 

3. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

High Performance Organization (HOP) 
: องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

Corporate Social Responsibility in Process 
(CSR in Process) : ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 

Corporate Governance 
: การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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จากวิเคราะห์กิจกรรมด าเนินการความสอดคล้องกับแนวทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างานตามมาตรฐาน ISO 
26000 แล้ว ยสท. ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 ซึ่งมีกิจกรรมด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยสท. ดังนี้ 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565

ผู้รับผิดชอบหลกั : ผู้วา่การ / รองผู้วา่การ

งบลงทนุ งบท าการ

1
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- ระดับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของ ยสท.

1.ธรรมาภิบาล

2.สิทธิมนษุยชน

5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม

 -
คณะทํางานศูนย์ฯ

ศปท../ฝอส.
  -   -

2
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)
- จํานวนขอ้ร้องเรียนด้านการทุจริต

1.ธรรมาภิบาล

2.สิทธิมนษุยชน

5.การปฏิบัติที่เป็นธรรม

 -
คณะทํางานศูนย์ ศปท.

 /ทุกส่วนงาน
 -   -

3*
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- ระดับความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ

 (ร้อยละ)

1. ธรรมาภบิาล

3.การปฏบิติัด้านแรงงาน

7. การมีส่วนร่วมของชมุชนฯ

ไม่ได้รับความร่วมมือจาก

กลุ่มเปา้หมาย

ฝ่ายอํานวยการและ

ส่ือสารองค์กร
 - 2,878,950

4
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- จํานวน Man days ของพนักงานที่ได้รับ

การพฒันาทักษะ 4.0 (ป ี2563)

- ดําเนินกจิกรรมฝึกออบรมฯ ได้ตามท่ี

กาํหนด (ป ี2564)

3.การปฏิบัติด้านแรงงาน

การจัดสรรอตัรากาํลังคน

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ

ขององค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  - 2,000,000

5
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- สถติิการลดลงของการเกดิอบุติัเหตุจากปท่ีี

ผ่านมา (ร้อยละ)
4.ส่ิงแวดล้อม  -

สํานกัคุณภาพ 

ความปลลอดภัยฯ
 -   -

6
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- ผลการจตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เปน็ไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด

3.การปฏิบัติด้านแรงงาน

4.ส่ิงแวดล้อม
 -

สํานกัคุณภาพ 

ความปลลอดภัยฯ
 -   -

7
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- การดําเนินงานเพือ่สร้างประสิทธภิาพเชงิ

นิเวศเศรษฐกจิได้สําเร็จตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด
4.ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานใหค้วามร่วมมือ

ในการดําเนินโครงการฯ

อยา่งจริงจัง

หวัหน้าสํานักคุณภาพฯ/

คณะทํางานสร้าง

ประสิทธภิาพเชงินิเวศฯ

 - 2,400,000

แผนปฏิบัตงิานดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าปี

แผนเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร

ผู้รับผิดชอบ

ในขั้นตอน

ค่าใช้จา่ย ( ลา้นบาท)

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตในภาครัฐวิสาหกิจ 

(ยสท.)

2563 2563 2565

ผลลพัธ์

(Outcome)

แผนการด าเนินการเพ่ือสร้างประสทิธภิาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ(Eco–efficiency)

วัตถุประสงค์ :

ชื่อแผนงาน/โครงการ : แผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการทํางาน (CSR in Process) เป้าหมาย : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 / บรรลุเป้าหมายและให้ผลลัพธต์ามตัวชี้วดัของแผนงานฯ

ดําเนินกจิการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility in Process (CSR) 

และเสริมสร้างความเข้าแข็งชุมชนสําคัญขององคกร

ความเสีย่ง

แผนปฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทจุริตของสว่นงาน ยสท.

แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัตงิานดา้นความปลอดภัยประจ าปี

หวัข้อ CSRแผนงาน/โครงการ ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลติ

(Output)
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งบลงทนุ งบท าการ

8
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

1. ค่า OEE ของเคร่ืองมวนและบรรจ/ุมูลค่า

การสูญเสีย เทียบต้นทุนผลิตบหุร่ี (ร้อยละ) 

2. ควบคุมค่าใชจ้่ายในการผลิต(บาท/พนัมวน)

4.ส่ิงแวดล้อม

ต้นทุนด้านวตัถดิุบ

ทางตรงไม่เปน็ไปตาม

เปา้หมาย

ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ

 3, 4, 5
 -   -

9
: ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- สามารถลดต้นทุนการสูญเสียวตัถดิุบ ได้ต

ตามกาํหนด (บาท/พนัมวน)
4.ส่ิงแวดล้อม   -

ฝ่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

ฝ่ายวางแผนการผลิต
 -   -

10
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- สามารถควบคุมต้นทุนใบยาอบ/ทําความ

สะอาดแล้ว เวอร์ยเินีย เบอร์เลย ์เตอร์กชิ 

(บาท/กโิลกรัม) / อตัราเนื้อใบยาเวอร์ยเินีย 

เบอร์เลย ์เตอร์กชิ ได้ตามกาํหนด (ร้อยละ)

4.ส่ิงแวดล้อม
ชาวไร่ไม่ปฏบิติัตาม

มาตรฐานการเพาะปลูก
ฝ่ายใบยา  -   -

11
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

คะแนนประเมินความรู้ผู้อบรมฯ ผ่านเกณฑ์

การทดสอบความรู้ (ร้อยละ)
6.ประเด็นด้านผู้บริโภค  -

สํานกัป้องกันบุหร่ีผิด

กฎหมาย
 - 301,200

12*
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- ระดับความพงึพอใจของชาวไร่ท่ีเขา้ร่วม

โครงการฯ (ร้อยละ)

4.ส่ิงแวดล้อม

7.การมีส่วนร่วมของชุมชน

และการพัฒนาชุมชน

ไม่ได้รับความร่วมมือใน

การเขา้ร่วมกจิกรรมจาก

กลุ่มเปา้หมาย

ฝ่ายใบยา  - 40,878,000   

13*
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

(ร้อยละ)

- ระดับความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

ตามแผนงาน (ร้อยละ)

7.การมีส่วนร่วมของชุมชน

และการพัฒนาชุมชน

ไม่ได้รับความร่วมมือใน

การเขา้ร่วมกจิกรรมจาก

กลุ่มเปา้หมาย

ฝ่ายอํานวยการและ

ส่ือสารองค์กร
 - 150,000

14*
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

(ร้อยละ)

- ปริมาณการจําหน่ายของร้านเครือขา่ย

เขม้แขง็ เปน็ไปตามเปา้หมายท่ีกาํหนด (หบี)
กลยุทย์ 1.1 (แผน 1.1.1)

ร้านค้าเครือขา่ยไม่เขา้

ร่วมโครงการ / เปา้หมาย

การผลักดันไม่สอดคล้อง

กบัสถานการณ์ตลาด

ฝ่ายขาย  - 160,000,000 

15*
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน

(ร้อยละ)

ร้อยละของ Agent และเครือขา่ยมีคะแนน

ประเมินความพงึพอใจไม่น้อยกวา่ 4
กลยุทย์ 1.1 (แผน 1.1.2)

ร้านค้ายาสูบกลุ่มเปา้ 

หมายไม่ใหค้วามร่วมมือ/

ไม่เขา้ร่วมกจิกรรม

ฝ่ายขาย  - 72,000,000

* แผนงาน/โครงการ ดา้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของ ยสท. (สมรรถนะหลักขององค์กร : การบริหารช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศ)

  ประกอบดว้ย แผนงานฯ พ าดบัที ่3, 12 - 15

แผนบริหารความสมัพันธกั์บลกูค้า

ผู้รับผิดชอบ

ในขั้นตอน

ค่าใช้จา่ย ( ลา้นบาท)

2563 2563 2565

ผลลพัธ์

(Outcome)

แผนสร้างสมัพันธภาพกับชุมชนรอบข้าง ยสท. อยธุยา

แผนการตลาดและการขายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่าย

แผนการบริหารใบยา

โครงการพัฒนาใบยาสบูอยา่งยงัยนื

ความเสีย่งหวัข้อ CSR

แผนการใหค้วามรู้เรื่องบุหรีผิดกฎหมายแก่หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน

แผนงาน/โครงการ ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลติ

(Output)

แผนงานควบคุมประสทิธภิาพการผลติ

แผนลดตน้ทนุดา้นวัตถุดบิ (Material Cost Down)
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4.9 แผนปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ปีงบประมาณ 2563 

จากวิเคราะห์กิจกรรมด าเนินการความสอดคล้องกับแนวทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างานตามมาตรฐาน  
ISO 26000 แล้ว ยสท. ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ 2563 – 2565 ซึ่งมีกิจกรรมด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยสท. ดังนี้ 

 

ผู้รับผิดชอบหลกั     :  

ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563

(%) ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในขั้นตอน งบลงทุน งบท าการ
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Actual

Plan

Actual

Plan
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Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

2

 -

1. หวัหน้าทุกส่วน

งาน ยสท.

2. คณะทํางานศูนย ์

ศปท.(นายสุคิด สุดดี

 : เลขาฯ)

 -  -

- ผลการประเมนิ

คุณธรรมความโปร่งใส

ในนการดําเนินงานของ

 ยสท. (ITA) ไมน่้อยกวา่

 94 คะแนน

- การสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงัการทุจริต (เพิม่ประสิทธภิาพ

กระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต)
- ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.) / สรุปผลดําเนินการ

แผนปฏบัิตงิานดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างาน (CSR in Process) ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยทุธศาสตร์  : การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2565 (ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 - 4)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จา่ย (บาท)

แผนปฏิบัตกิาร   : ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการทํางาน (CSR in Process)

วัตถุประสงค์ : ดําเนินกจิการด้วยความรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility in Process (CSR) และเสริมสร้างความเข้าแข็งชุมชนสําคัญขององค์กร

ความเสี่ยงหรอื

ปัจจัยความส าเรจ็
ผลผลิต (Output)

ผู้วา่การ / รองผู้วา่การ / ผู้บริหารส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง

เป้าหมาย : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 / บรรลุเปา้หมายและใหผ้ลลัพธต์ามตัวชี้วดัของแผนงานฯ

- การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต (ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้

มค่ีานิยมสุจริต)

- การแสดงเจตจํานงในการบริหารด้วยความสุจริต (กาํหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ / 

กาํกบัดูแลองค์กรใหป้ฏบิติัภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ และจริยธรรม)

- การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ส่งเสริมให้มรีะบบบริหารจัดการ

ภายในเพือ่เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ฯ / สร้างกลไกป้องกนัการทุจริต)

- ทบทวน ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

- วเิคราะหผ์ลดําเนินงานตามแผนปฏบิติัการต่อต้านการทุจริตของส่วนงานปท่ีีผ่านมา

- การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต (ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชดิชบูคุคลใหป้ระพฤติปฏบิติัดี / 

การสร้างความตระหนักถงึโทษของการกระทําทุจริต)

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของส่วนงาน

- ดําเนินกจิกรรมตามแนวทางของแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตฯ (ยสท.)

1

ผลลัพธ์ (Outcome)

แผนปฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทจุริตของสว่นงาน ยสท. 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)

- จํานวนการกระทํา

ทุจริตของพนักงาน = 0

1. คณะทํางานศูนย ์

ศปท.. (รองผู้วา่การ

ด้านพฒันาธรุกจิ)

2.เลขานุการ

คณะทํางานฯ ศปท.

(นายสุคิด สุดดี/ฝอส)

  -  -  -

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนฯ 

ส่วนงาน ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรมที่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานด้านความโปร่งใส

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรมเพือ่

เสริมสร้างการดําเนินงาน

ขององค์กรอยา่งมีธรร

มาภบิาลและสร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกภาคส่วน

- วเิคราะห์ผลการประเมนิตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช./ทบทวน ปรับปรุง และจัดทํา

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ

- การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ(ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
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- ความสําเร็จของการ

ดําเนินกจิกรรมตาม

แผนงานฯ ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์

 กรและสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีกบัชมุชนและสังคม

ไม่ได้รับความ

ร่วมมือในการเขา้

ร่วมกจิกรรมจาก

กลุ่มเปา้หมาย

นางประภาพรรณ 

ประพนัธพ์จน์ 

(ฝ่ายอาํนวยการและ

ส่ือสารองค์กร)

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการตรวจสภาพแวดล้อม

เพือ่ความปลอดภยัในการ

ทํางานและมีระบบบริหาร

จัดการด้านความปลอดภยั

และสภาพแวดล้อมการ

ทํางานใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

 -

นายสมคิด จงเกยีรติ

เจริญ 

(สํานักคุณภาพ 

ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อม)

- สรุปผลการประเมนิเสนอผู้บริหาร

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

'- มีแนวทางในการบริหาร

และพฒันาทรัพยากร

บคุคลขององค์กรออยา่ง

เปน็ระบบ

1.การจัดสรรอตัรา

กาํลังคนใหเ้หมาะ 

สมกบัสภาพของ

องค์กร

2.บคุลากรใน

สายการผลิตขาด

ทักษะการทํางาน

กบัเคร่ืองจักรท่ี

หลากหลายตลอด

กระบวนการผลิต

นายคงศักด์ิ ขตัติยา

นุวฒัน์ 

(ฝ่ายทรัพยากรบคุคล)

 -  -

4

- พนักงานประเมนิตนเอง และส่งให้ผู้บังคับบัญชาประเมนิ (คร้ังท่ี 2)

- ดําเนินการพฒันาตามแนวทางท่ีกําหนด

- สรุปผลการประเมนิ และรวบรวมการประเมนิเพือ่พฒันา

- พนักงานประเมนิตนเอง และส่งให้ผู้บังคับบัญชาประเมนิ (คร้ังท่ี 1)

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จา่ย (บาท)ความเสี่ยงหรอื

ปัจจัยความส าเรจ็
ผลผลิต (Output)

- โครงการพฒันาคุณภาพชีวติชาวไร่ยาสูบ โดยแนวทางการพฒันาชุมชนเชิงพืน้ท่ี

แบบองค์รวม (HAB)

- กจิกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติกบัพนักงาน ยสท. 

  (โครงการยาสูบยิ้ม โครงการกฬีาสัมพนัธ ์โครงการหลักสูตรวทัินตสาสมาธ)ิ

3*

- ทบทวนทักษะบุคลากร 4.0 และหลักสูตรการพฒันาตามระดับทักษะ

- กจิกรรมสร้างสัมพนัธก์บัชุมชนรอบ ยสท. 

   (โครงการบําเพญ็ประโยชน์ กลุ่มจิตอาสายาสูบ  โครงการกฬีาสัมพนัธ)์

- จัดทําบันทึกเวยีน ชี้แจงและให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายประเมนิทักษะ 4.0 ของตนเอง

- จัดทําแผนการพฒันาทักษะ 4.0 สําหรับพนักงานรายเดือนระดับ 1-7 

   (กลุ่มภารกจิด้านบริหาร กลุ่มงานขึ้นตรงผู้วา่การ)

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เดือนละ 1 คร้ัง ดําเนินโครงการ ติดตามและ

สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจําปี

- สงขอมลูพนักงานเขารับการตรวจสุขภาพการทํางานตามปจจัยเส่ียง ท่ี ฝ.การแพทย์

- อบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 

5

- รวบรวมและจัดสงแบบบัญชีรายชื่อสารเคมอีนัตรายฯ (แบบ สอ.1)

- ตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน Ethyl acetate, Isopropyl Alcohol, Acrolein ฝ.การพมิพ ์

- ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานฝุนและสารเคม ียสท.อยุธยา ประจําป

ผลลัพธ์ (Outcome)

แผนเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร

แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล (แผนพัฒนาทกัษะ 4.0)

- สถติิการเกดิอบุติัเหตุจาก

การทํางาน ลดลงจากปงีบฯ

 2562 ร้อยละ 20

- พนักงานได้รับการ

พฒันาทักษะ 4.0 อย่าง

น้อย 2 Man days

- ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ไมตํ่่ากวา่ ร้อยละ 80

 - 2,878,950     

 -  -

- ประชุมคณะทํางานพิจารณาวินจิฉัยการจายเงินทดแทน และรายงานเสนอสวนงานตางๆ 

- สํารวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โรงอบใบยาเดนชัย

- ฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนไีฟประจาํป ยสท. สวนกลาง, ยสท.อยุธยา, อาคารที่พัก

- ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน แสงสวาง เสียง  ยสท.อยุธยา ประจําป

- ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานประเภทความรอน ยสท.อยุธยา ประจําป

- โครงการรณรงคลดสถิติอบุัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident)
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8 - ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เพือ่ใหเ้กดิการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า ลด

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

และควบคุมต้นทุนการผลิต

ต้นทุนด้านวตัถดิุบ

ทางตรงไม่เปน็ไป

ตามเปา้หมาย

7

9
- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการใชท้รัพยากรคุ้มค่า 

และลดความสูญเสียใน

กระบวนการทํางาน

ใบยาปลอมปน 

เส่ือมสภาพและมี

ความชื้นสูง ทําให้

ร้อยละการสูญเสีย

ของใบยากอ่นเขา้

กระบวนการเกนิ

ค่าท่ีกาํหนด

- นายกอบชยั บญุใส่

- นายภริมย ์พรหมฉ่าํ

- นายศักยภพ แดง

เกดิ

(ฝ่ายโรงงานผลิต

ยาสูบ 3, 4, 5)

 -  -
- ประเมนิผลการทํา Preventive Maintenance ของ ฝรง. 3, 4, 5 และรวบรวม 

ข้อมลู OEE ของปีงบฯ 2564 และวางแนวทางการเพิม่ประสิทธภิาพเคร่ืองจักร

-  ดําเนินการตามแผนบํารุงรักษาเคร่ืองจักร (Planned Maintenance) ท่ีฝ่าย

โรงงานผลิตยาสูบ 3, 4,5 (ยสท. พระนครศรีอยุธยา)

- ติดตาม รวบรวมผลของมลูค่าสูญเสีย ฝรง. 3, 4, 5  เพือ่วางแผนแกไ้ขในปีถัดไป

- แผนเพิม่มาตรการใช้วตัถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ถาดเพาะเมล็ดและถาดหลุมพลาสติกชํากล้าปลูกยาสูบ

- จัดต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการสร้างประสิทธภิาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เพือ่พิม่ประสิทธภิาพการ

ใชท้รัพยากรและลด

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

1.หน่วยงานให้

ความร่วมมือใน

การดําเนิน

โครงการฯอยา่ง

จริงจัง

2.หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้งส่งขอ้มูล

ถกูต้องและตรง

ตามกาํหนดเวลา

นายสมคิด จงเกยีรติ

เจริญ 

(สํานักคุณภาพ 

ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อม) / 

หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

6

- วเิคราะหคุ์ณภาพน้ําท้ิงท่ีปล่อยออกจาก ระบบบําบดัน้ําเสีย/เคร่ืองจํากดักล่ินและควนั/บอ่อาคาร

- ตรวจเช็คการทํางานของคร่ืองกําจัดกล่ินและควนัของ ยสท. อยุธยา / ฝรง.5 / 

- สํารวจและตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อม ยสท. อยุธยา 

- สํารวจและตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อม โรงทําความสะอาดใบยาเตอร์กชิ  สนง.ยาสูบบา้นไผ่ฯ

- สํารวจและตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อมโรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ประจําปี

- ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการตรวจวดัคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมและบริหาร

จัดการปจัจัยที่อาจส่งผล

กระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อ

ผู้เกีย่วขอ้งใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด

  -

นายสมคิด จงเกยีรติ

เจริญ 

(สํานักคุณภาพ 

ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อม)

 -

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จา่ย (บาท)ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็
ผลผลิต (Output)

- สํารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน รายงานฯ

- งานสุขาภิบาลอาหาร / งานกําจัดแมลงและสัตวน์ําโรค

1. ต้นทุนใบยาอบ/ทําความ 

สะอาดแล้ว 

เวอร์ยิเนีย 214.39 บาท/กก.

เบอร์เลย์ 149.13 บาท/กก.

เตอร์กชิ 145.35 บาท/กก.

2. อตัราเนื้อใบยา 

เวอร์ยิเนีย ร้อยละ 62.20 

เบอร์เลย์ ร้อยละ 58.80 

เตอร์กชิร้อยละ 90.10

1. การควบคุมการสูญเสียกอ่นเข้ากระบวนการแยกกา้นและอบ/ทําความสะอาดใบยา

 - 800,000       

- เกบ็ข้อมลูปริมาณการใช้ถาดเพาะเมล็ด/ถาดหลุมพลาสติกชํากล้า/ปริมาณการใช้น้ํา/

การใช้เชื้อเพลิงสําหรับการสูบน้ํา/ข้อมลูบัญชีรายการส่ิงแวดล้อม

- ศึกษาการเล่ือนระยะเวลาการปลูกยาสูบเบอร์เลย์ คัดเลือกตัวแทนเกษตรกร ให้ความรู้

ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ

1. ค่า OEE ของเคร่ือง

มวนและบรรจุไมตํ่่ากวา่

ร้อยละ 57.00 

2. มลูค่าการสูญเสีย 

ไมเ่กนิร้อยละ 1 (เทียบ

ต้นทุนผลิตบุหร่ี)

- แผนลดค่าใช้จ่ายพลังงาน (บํารุงรักษาหม้อไอน้ําประจําเดือน / ควบคุมระบบสนับสนุนการ

ผลิตใหม้ีประสิทธภิาพ)

- ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม วเิคราะห์ สรุป/รายงนผลการดําเนินโครงการ

 -

- ติดตาม แนะนํา ส่งเสริมการผลิตทุกขั้นตอนตามคู่มือการเพาะปลูก ร่วมกบันโยบายของฝ่ายใบยา

ผลลัพธ์ (Outcome)

แผนการบริหารใบยา

แผนการด าเนินการเพ่ือสร้างประสทิธภิาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco–efficiency)

แผนปฏิบัตงิานดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าปี

- มีการดําเนนิงานตาม

แนวทางการดําเนนิการ

วัดและประเมินเร่ือง

ประสิทธิภาพเชิงนเิวศ

เศรษฐกิจ ตามแนว

ปฏิบัติที่ดี และได้ค่า

เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ 

สคร. กําหนด

- ผลการจตรวจวดั

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เป็นไปตามมาตรฐานที่

กําหนด ร้อยละ 100

นายชชัชยั สิริรวกีลู

(ฝ่ายใบยา)
 -    -

- การเข้มงวดในขั้นตอนการรับซ้ือใบยา โดยตรวจสอบความชื้นและการปลอมปนใบยา

3. การบริหารจดัการการขนส่งและคงคลังใบยา วางแผนและติดตามการรับซ้ือและขนส่งใบยา

2. การควบคุมการสูญเสีย โดยการควบคุมความชื้นและปรับแต่งเคร่ืองจักร ให้สัมพนัธ์

กบักลุ่มใบยาในกระบวนการแยกกา้นและอบ/ทeความสะอาด

- การเกบ็กองใบยาและขนส่งใบยาตามคู่มือการเกบ็กองฯ เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหใ้บยาเกดิความเสียหาย
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(%) ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในขั้นตอน งบลงทุน งบท าการ
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แผนการตลาดและการขายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่ายฯ

การบริหารการตลาดและการขายตามกลุม่พ้ืนที ่Node
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

แผนบริหารความสมัพันธกั์บลกูค้า
Plan

Actual
Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual

หมายเหตุ :  1. แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการทํางาน (CSR in Process) ประกอบด้วยแผนฯ ลําดับท่ี 1 - 11

                2. แผนงานด้านการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนสําคัญตามความสามารถพเิศษของ ยสท. ประกอบด้วยแผนฯ ลําดับท่ี 3, 11, 12 และ 13

12*

11*

* แผนงานดา้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของ ยสท. (ประกอบดว้ยแผนฯ ล าดบัที ่3, 11, 12, 13)

10

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จา่ย (บาท)ความเสี่ยงหรอื

ปัจจัยความส าเรจ็
ผลผลิต (Output)

13*

- กจิกรรมมอบทุนครอบครัวยาสูบ

- กจิกรรมพฒันาแหล่งน้ําเพือ่ใช้ในการเกษตรแกเ่กษตรกรชาวไร่ยาสูบ

- กจิกรรมศูนย์เผยแพร่การจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM)

- กจิกรรมฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ(ใหร้างวลัชาวไร่ดีเด่น)

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรมเพือ่

เสริมสร้างความเขม้แขง็

ในการประกอบอาชพีของ

ชาวไร่ยาสูบ

ไม่ได้รับความ

ร่วมมือในการเขา้

ร่วมกจิกรรมจาก

กลุ่มเปา้หมาย

นายชชัชยั สิริรวกีลู

(ฝ่ายใบยา)
 - 13,626,000   

- ระดับความพงึพอใจ

ของชาวไร่ท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ ร้อยละ 80

- ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน

เกณฑ์การทดสอบความรู้

 ได้คะแนน  ร้อยละ 80
301,200        -

- การช่วยเหลือและเยียวยาชาวไร่ผู้ประสบภัยพบิัติ

- กจิกรรมสร้างความสัมพนัธอ์นัดีกบัเครือข่าย (กําหนดเกณฑ์คัดเลือกพืน้ท่ี / ขออนุมติั

 / จัดกจิกรรมสร้างความสัมพนัธอ์นัดีกบัเครือข่ายตามพืน้ท่ีเป้าหมาย)

- ผลักดันยอดจําหน่ายผ่านเครือขา่ยเขม้แขง็

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินกจิกรรมตาม

แผนฯ ร้อยละ 100

- มีเครือขา่ยร้านค้ายาสูบ

ท่ีมีความสามารถดําเนิน

ธรุกจิได้อยา่งเขม้แขง็และ

 และส่งเสริมการดําเนิน 

การตามสมรรถนะของ

องค์กร

- ดําเนินการสรรหาร้านค้าท่ีจะเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเข้มแข็งและกําหนดเป้ารายร้าน

- การประชุมร้านขายส่งยาสูบประจําปี (ดําเนินการจัดประชุม / สรุปผลดําเนินงาน)

- กจิกรรมลูกค้าสัมพนัธด้์านสังคม

ร้านค้าเครือขา่ย

ไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการเขา้ร่วม

กจิกรรม

นายอรรถ อรรถยติุ

(ฝ่ายขาย)
 - 16,000,000   

- วางแผนงานและรูปแบบการจัดเกบ็ข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีสํารวจตลาดบุหร่ี

- กลงพืน้ท่ีปฏิบัติงานภาคสนามสํารวจตลาดบุหร่ี

- การจัดประชุมร้านขายส่งยาสูบสัญจรตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

- สรุปผลการดําเนินงาน

ผลลัพธ์ (Outcome)

โครงการพัฒนาใบยาสบูอยา่งยัง่ยนื

แผนใหค้วามรู้เรื่องบุหรี่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การลักลอบผลิด

และนําเขา้บหุร่ี

ปลอมฯ จากนอก

ราชอาณาจักร

นายณัฐพงศ์ 

สุทธารมณ์ 

(สํานักปอ้งกนับหุร่ีฯ)

- ความสําเร็จของการ

ดําเนิน งานตามแผน 

ร้อยละ 100

- ปริมาณจําหน่ายเฉล่ีย

ของAgent = 72 ล้าน

มวน 

(เปา้หมายการดําเนิน

กจิกรรมฯ เปน็ส่วนหนึ่ง

ของกจิกรรมตามแผนการ

ตลาดและการขายเพือ่เพิม่

ศักย ภาพการจําหน่าย

โดยรวม)

ร้านขายส่งยาสูบ

และเครือขา่ยใน

กลุ่มพืน้ท่ี Node 

ไม่ใหค้วามร่วมมือ

นายอรรถ อรรถยติุ

(ฝ่ายขาย)
 - 35,000,000   

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เพือ่สร้างความสัมพนัธอ์นั

ดีระหวา่งลูกค้ากบัองค์กร

ร้อยละ 84 ของ Agent

และเครือข่ายมคีะแนน

ประเมนิความพงึพอใจ

ไมน่้อยกวา่ 4

- การรับฟงัและการจัดการเสียงของลูกค้า

- กิจกรรมให้ความรู้แก่หนว่ยงานภาครัฐ (สรรพสามิต/ศุลกากร/ตํารวจ/ทหาร/ปราบปรามฯ)

- กจิกรรมให้ความรู้แกห่น่วยงานภาคเอกชน (ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง)
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4.10 แผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องและสอดคล้องตามแผ่แม่บทด้าน CSR in Process และแผนปฏิบัติการระยะยาวตามยุทธศาสตร์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

 

ผู้รับผิดชอบหลกั :  

ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564

(%) ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในขั้นตอน งบลงทุน งบท าการ
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็

ค่าใช้จา่ย (บาท)

แผนปฏบัิตงิานดา้นความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างาน (CSR in Process) ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยทุธศาสตร์  : การยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2561 - 2565 (ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 - 4)

แผนปฏิบัตกิาร   : ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการทํางาน (CSR in Process) ผู้วา่การ / รองผู้วา่การ / ผู้บริหารส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง

วัตถุประสงค์ : ดําเนินกจิการด้วยความรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility in Process (CSR) และเสริมสร้างความเข้าแข็งชุมชนสําคัญขององค์กร

เป้าหมาย : ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 / บรรลุเปา้หมายและใหผ้ลลัพธต์ามตัวชี้วดัของแผนงานฯ

 -  -

1 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรมเพือ่

เสริมสร้างการดําเนินงาน

ขององค์กรอยา่งมีธรร

มาภบิาลและสร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกภาคส่วน

- ผลการประเมนิ

คุณธรรมความโปร่งใส

ในนการดําเนินงานของ

 ยสท. (ITA) ไมน่้อยกวา่

 95 คะแนน

 -

1. หวัหน้าคณะ 

ทํางานศูนย ์ศปท..

2..น.ส.พนูทรัพย ์

เจียรณัย (ฝ่าย

อาํนวยการและ

ส่ือสารองค์กร)

- วเิคราะห์ผลการประเมนิ ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช./ทบทวน ปรับปรุง และจัดทํา

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวสิาหกจิ
- การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกนัการทุจริต (เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ ให้มคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง)
- การเสริมสร้างวฒันธรรมสุจริต (ส่งเสริมค่านิยม ยกยอ่งเชดิชบูคุคลใหป้ระพฤติปฏบิติัดี / 

การสร้างความตระหนักถงึโทษของการกระทําทุจริต)

- การแสดงเจตจํานงในการบริหารด้วยความสุจริต (ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต

และด้านกํากบัดูแลกจิการท่ีดี พร้อมเผยแพร่สู่การปฏิบัติ / กํากบัดูแลองค์กรให้ปฏิบัติ

ภารกจิในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม)

- การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ส่งเสริมให้มรีะบบบริหารจัดการ

ภายในเพือ่เป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ฯ / สร้างกลไกป้องกนัการทุจริต)
- การสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัและเฝ้าระวงัการทุจริต (เพิม่ประสิทธภิาพ

กระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต)
- ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.)  / สรุปผลดําเนินการ

 -  -

- วเิคราะหผ์ลดําเนินงานตามแผนปฏบิติัการต่อต้านการทุจริตของส่วนงานปท่ีีผ่านมา

- ทบทวน ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน

- ดําเนินกจิกรรมตามแนวทางของแผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตฯ (ยสท.)

- รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของส่วนงาน

2 แผนปฏิบัตกิารตอ่ตา้นการทจุริตของสว่นงาน ยสท. - ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผน ของ

ส่วนงาน ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรมท่ี

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานด้านความโปร่งใส

- จํานวนการกระทํา

ทุจริตของพนักงาน = 0
-

1. หวัหน้าทุกส่วน

งาน ยสท.

2. เลขานุการคณะ 

ทํางานศูนย ์ศปท.- การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานฯ(ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช.
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Plan
Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

แผนปฏิบัตงิานดา้นความปลอดภัยประจ าปี
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

Plan
Actual

Plan
Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

- สํารวจและตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อม ยสท. อยุธยา 

- ตรวจเช็คการทํางานของคร่ืองกําจัดกล่ินและควนัของ ยสท. อยุธยา / ฝรง.5 / 

- วเิคราะหคุ์ณภาพน้ําท้ิงท่ีปล่อยออกจาก ระบบบําบดัน้ําเสีย/เคร่ืองจํากดักล่ินและควนั/บอ่อาคาร

- งานสุขาภิบาลอาหาร / งานกําจัดแมลงและสัตวน์ําโรค

- สํารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทํางาน รายงานฯ

5 แผนปฏิบัตงิานดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าปี

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็

ค่าใช้จา่ย (บาท)

3 แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- พฒันาบุคลากรด้วย

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Self-Learning) ได้ตาม

เป้าหมาย ร้อยละ 100

การจัดสรรอตัรา

กาํลังคนให้

เหมาะสมกบัสภาพ

ขององค์กร

 -  -

- ศึกษาวเิคราะห์ทดแทนอตัรากําลังจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

- การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ยสท. ตามแผนกจิกรรมการฝึกอบรมประจําปีงบฯ 2564

- สรุปผลการประเมนิเสนอผู้บริหาร

- ติดตามการดําเนินการอย่งสม่ําเสมอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลทุกเดือน

 -

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการตรวจสภาพแวดล้อม

เพือ่ความปลอดภยัในการ

ทํางานและมีระบบบริหาร

จัดการด้านความปลอดภยั

และสภาพแวดล้อมการ

ทํางานใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

- สถติิการเกดิอบุติัเหตุจาก

การทํางาน ลดลงจากปงีบฯ

 2562 ร้อยละ 10

  -

- อบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 

- สงขอมลูพนักงานเขารับการตรวจสุขภาพการทํางานตามปจจัยเส่ียง ท่ี ฝ.การแพทย์

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เดือนละ 1 คร้ัง ดําเนินโครงการ ติดตามและ

สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจําปี

นายคงศักด์ิ ขตัติยา

นุวฒัน์ 

(ฝ่ายทรัพยากร

บคุคล)

- การพฒันาบุคลากรด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)

 -  -

- รวบรวมและจัดสงแบบบัญชีรายชื่อสารเคมอีนัตรายฯ (แบบ สอ.1)

- ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานฝุนและสารเคม ียสท.อยุธยา ประจําป

- ตรวจสภาพแวดล้อมในการทํางาน Ethyl acetate, Isopropyl Alcohol, Acrolein ฝ.การพมิพ ์

- ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางานประเภทความรอน ยสท.อยุธยา ประจําป

- ตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน แสงสวาง เสียง  ยสท.อยุธยา ประจําป

- ฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนไีฟประจาํป ยสท. สวนกลาง, ยสท.อยุธยา, อาคารที่พัก

- สํารวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โรงอบใบยาเดนชัย

- ประชุมคณะทํางานพิจารณาวินจิฉัยการจายเงินทดแทน และรายงานเสนอสวนงานตางๆ 

นายสมคิด จงเกยีรติ

เจริญ 

(สํานักคุณภาพ 

ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อม)

- โครงการรณรงคลดสถิติอบุัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident)

- สํารวจและตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อมโรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ ประจําปี

- สํารวจและตรวจวดัทางด้านส่ิงแวดล้อม โรงทําความสะอาดใบยาเตอร์กชิ  สนง.ยาสูบบา้นไผ่ฯ

 -

4

- ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการตรวจวดัคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมและบริหาร

จัดการปจัจัยท่ีอาจส่งผล

กระทบด้านส่ิงแวดล้อมต่อ

ผู้เกีย่วขอ้งใหเ้ปน็ไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

- ผลการจตรวจวดั

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เป็นไปตามมาตรฐานที่

กําหนด ร้อยละ 100

 -

นายสมคิด จงเกยีรติ

เจริญ 

(สํานักคุณภาพ 

ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อม)
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Plan
Actual
Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual
Plan ประชมุคณะทํางานฯ เพือ่หาแนวทางการปรับปรุงเขา้สู่มาตรฐาน

Actual
Plan

Actual

แผนงานควบคุมประสทิธภิาพการผลติ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual

Plan

Actual

8 แผนลดตน้ทนุดา้นวัตถุดบิ (Material Cost Down)

- ส่ือสารแบบ 2 ทางถงึแนวทางการลดต้นทุนแกพ่นักงานระดับปฏบิติัการ และรวบรวมขอ้คิดเหน็ 

ขอ้เสนอแนะ

- ติดตามการสูญเสียผ่าน Dashboard ระบบการผลิต
- นําเคร่ืองมือหรือเทคนิคด้านการลดต้นทุน เชน่  Kaizen, 5ส, QCC มาใชใ้นการลดต้นทุนด้าน

วตัถดิุบ
- จัดกจิกรรมสร้างแรงจูงใจ (Motivate employee) เช่น การให้รางวลัแกพ่นักงานท่ี

นําผลงานการปรับปรุงในสายการผลิตท่ีสามารถลดต้นทุนด้านวตัถุดิบอย่างเป็นรูปธรรม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ความเสี่ยงหรอื

ปัจจัยความส าเรจ็

ค่าใช้จา่ย (บาท)

7

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มกีารดําเนินกจิกรรม

เพือ่ให้เกดิการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

ลดผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมและควบคุม

ต้นทุนการผลิต

1.ค่าใช้จ่ายในการผลิต

 = 70.88 บาท/พนัมวน

2.การสูญเสียวตัถุดิบ

เทียบต้นทุนผลิตบุหร่ี ไม่

เกนิร้อยละ 0.950

ต้นทนุด้านวตัถดิุบ

ทางตรงไม่เปน็ไป

ตามเปา้หมาย

- นายกอบชยั บญุใส่

- นายภริมย ์พรหม

ฉ่าํ

- นายศักยภพ แดง

เกดิ

(ฝ่ายโรงงานผลิต

ยาสูบ 3, 4, 5)

6

 -  -

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเคร่ืองจักร โดย

- ดําเนินการตามแผน Preventive Maintenance และระบบหล่อล่ืนเพือ่ลดค่าใช้จ่าย

ในการซ่อมแซม

- ดัดแปลงและสรรหาชิ้นส่วนอะไหล่ภายในประเทศเป็นอนัดับแรก

แผนลดค่าใช้จ่ายพลังงาน 

- การบริหารอตัราการใช้ไฟฟา้ท่ีอาคาร B02 และ B03

- การบริหารอตัราการใช้น้ําประปา

- การบริหารอตัราการใช้เชื้อเพลิง

- ควบคุมระบบสนับสนุนการผลิตอืน่ ๆ ให้มปีระสิทธภิาพ

- ดําเนินการตามแผนบํารุงรักษาเคร่ืองจักร (Preventive Maintenance)

- ดําเนินมาตรการใช้วตัถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า และแนวทางการลดร้อยละ

มลูค่าสูญเสียเทียบต้นทุนผลิตบุหร่ี

2,400,000     

- จัดต้ังคณะทํางานดําเนินโครงการสร้างประสิทธภิาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ ปี 2564

- ค้นหากิจกรรมเพื่อนาํมาวางแผนปฏิบัติการ จดักิจกรรมหรือแนวทางการปรับปรุงค่า

ประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจให้เข้าสู่มาตรฐาน

-ดําเนนิการตามแผนกิจกรรมเพื่อเพิ่มค่าประสิทธิภาพเชิงนเิวศเศรษฐกิจ

- เกบ็ข้อมลูท่ีเกีย่วข้องได้ครบถ้วนและถูกต้อง วเิคราะห์ผลดําเนินการและระดับค่า EE

- ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม วเิคราะห์ สรุป/รายงนผลการดําเนินโครงการ

แผนการด าเนินการเพ่ือสร้างประสทิธภิาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco–efficiency) - ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เพือ่พิม่ประสิทธภิาพการ

ใชท้รัพยากรและลด

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

- มกีารดําเนินงานตาม

แนวทางการดําเนินการ

วดัและประเมนิเร่ือง

ประสิทธภิาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกจิ ตามแนว

ปฏิบัติท่ีดี และได้ค่า

เป้าหมายตามตัวชี้วดัที ่

สคร. กําหนด

1.หน่วยงานให้

ความร่วมมือในการ

ดําเนินโครงการฯ

อยา่งจริงจัง

2.หน่วยงานท่ี

เกีย่วขอ้งส่งขอ้มูล

ถกูต้องและตรงตาม

กาํหนดเวลา

นายสมคิด จงเกยีรติ

เจริญ 

(สํานักคุณภาพ 

ความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดล้อม)
- ประชุมคณะทํางานฯ เพือ่หาแนวทางการปรับปรุงเข้าสู่มาตรฐาน

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการบริหารและควบคุม

ต้นทุนในการผลิต ลด

ความสูญเสียการใช้

ทรัพยากร

ลดต้นทุนการสูญเสีย

วัตถุดิบ 0.1 บาทต่อพัน

มวน (จากเดิมค่าเฉล่ีย 

ต.ค.62-พ.ค.63  เท่ากับ 

1.90 บาทต่อพันมวน)  

เป็น 1.80 บาทต่อพันมวน

 ณ ระดับการผลิต 

17,250 ล้านมวน

ไมไ่ด้รับความ

ร่วมมอืในการ

ด าเนินกจิกรรม

จากกลุ่มเป้าหมาย

- นายภริมย ์พรหม

ฉ่าํ

ฝ่ายผลิตภณัฑ์

สําเร็จรูป

- นายสมนึก กษิ

รักษา

ฝ่ายวางแผนการผลิต

 -  -
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(%) ผู้รบัผิดชอบ
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Plan
Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan
Actual

Plan
Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual
Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual

- ความสําเร็จของการ

ดําเนิน งานตามแผน 

ร้อยละ 100

- ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน

เกณฑ์การทดสอบความรู้

 ได้คะแนน  ร้อยละ 80

การลักลอบผลิด

และนําเขา้บหุร่ี

ปลอมฯ จากนอก

ราชอาณาจักร

นายเอกสิทธิ ์วรีะกลุ

(สํานักปอ้งกนับหุร่ี

ผิดกฎหมาย)

 -

- 'ทบทวนแผนแนวทางปฏิบัติเดิม

- รวบรวมข้อมลูข้อร้องเรียน รวมท้ังนําผลสํารวจความต้องการ/ผลกระทบของชุมชน 

มาจัดทําแผนฯ

- ดําเนินกจิกรรมตามแผนงานท่ีกําหนด ร่วมกบัชุทชนเป้าหมาย

- ประเมนิผลความสําเร็จการดําเนินกจิกรรมตามแผน/สรุปผลการประเมนิของกจิกรรม

* แผนงานดา้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของ ยสท.

แผนสร้างสมัพันธภาพกับชุมชนรอบข้าง ยสท. อยธุยา

- กจิกรรมพฒันาแหล่งน้ําเพือ่ใช้ในการเกษตรแกเ่กษตรกรชาวไร่ยาสูบ

- กจิกรรมมอบทุนครอบครัวยาสูบ

- กจิกรรมให้ความรู้แกห่น่วยงานภาครัฐ (จนท.สรรพสามติ ศุลกากร ตํารวจ ทหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปราบรามฯ)

- กจิกรรมให้ความรู้แกห่น่วยงานภาคเอกชน (ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง)

โครงการพัฒนาใบยาสบูอยา่งยัง่ยนื

แผนใหค้วามรู้เรื่องบุหรี่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

9

12*

10

11*

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็

ค่าใช้จา่ย (บาท)

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการใชท้รัพยากรคุ้มค่า 

และลดความสูญเสียใน

กระบวนการทํางาน

1. ต้นทนุใบยาอบ/ทํา

ความสะอาดแล้ว 

เวอร์ยเินีย 205.06 บาท/

กก.

เบอร์เลย ์140.92 บาท/กก. 

เตอร์กชิ 127.22 บาท/กก.

2. อตัราเนื้อใบยา 

เวอร์ยเินียร้อยละ 62.20 

เบอร์เลยร้์อยละ 58.80 

เตอร์กชิร้อยละ 90.10

ใบยาปลอมปน 

เส่ือมสภาพและมี

ความชื้นสูง ทําให้

ร้อยละการสูญเสีย

ของใบยากอ่นเขา้

กระบวนการเกนิ

ค่าที่กาํหนด

นายชชัชยั สิริรวกีลู

(ฝ่ายใบยา)
 -  -

1. 'การควบคุมการสูญเสียกอ่นเข้ากระบวนการแยกกา้นและอบ/ทําความสะอาดใบยา

- ติดตาม แนะนํา ส่งเสริมการผลิตทุกขั้นตอนตามคู่มือการเพาะปลูก ร่วมกบันโยบายของฝ่ายใบยา

- การเข้มงวดในขั้นตอนการรับซ้ือใบยา โดยตรวจสอบความชื้นและการปลอมปนใบยา

- การเกบ็กองใบยาและขนส่งใบยาตามคู่มือการเกบ็กองฯ เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหใ้บยาเกดิความเสียหาย

2.  การควบคุมการสูญเสียในกระบวนการแยกกา้นและอบ/ทําความสะอาดใบยา

- การควบคุมความชื้นและปรับแต่งเคร่ืองจักร ให้สัมพนัธก์บักลุ่มใบยา ในกระบวนการ

แยกกา้นและอบ/ทําความสะอาด

แผนการบริหารใบยา

 - 150,000       

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามผนฯ 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เสริมสร้างงความสัมพนัธ์

อนัดีกบัชมุชนและสังคม

- ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ไมตํ่่ากวา่ ร้อยละ 80

ไม่ได้รับความ

ร่วมมือในการเขา้

ร่วมกจิกรรมจาก

กลุ่มเปา้หมาย

น.ส.พนูทรัพย ์

เจียรณัย (ฝ่าย

อาํนวยการและ

ส่ือสารองค์กร)

- การช่วยเหลือและเยียวยาชาวไร่ผู้ประสบภัยพบิัติ

 - 13,626,000   

- กจิกรรมฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ(ใหร้างวลัชาวไร่ดีเด่น)

- กจิกรรมศูนย์เผยแพร่การจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสาน (IPM)

301,200       

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรมเพือ่

เสริมสร้างความเขม้แขง็

ในการประกอบอาชพีของ

ชาวไร่ยาสูบ

- ระดับความพงึพอใจ

ของชาวไร่ท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ ร้อยละ 80

ไม่ได้รับความ

ร่วมมือในการเขา้

ร่วมกจิกรรมจาก

กลุ่มเปา้หมาย

นายชชัชยั สิริรวกีลู

(ฝ่ายใบยา)
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โครงการเครือข่ายเข้มแข็ง
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual
Plan

Actual

แผนบริหารความสมัพันธกั์บลกูค้า
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan
Actual
Plan

Actual

หมายเหตุ :  1. แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการทํางาน (CSR in Process) ประกอบด้วยแผนฯ ลําดับท่ี 1 - 12

               2. แผนงานด้านการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนสําคัญตามความสามารถพเิศษของ ยสท. ประกอบด้วยแผนฯ ลําดับท่ี 11 - 14

การสื่อสารการตลาดและการขายกับร้านค้าเครือขา่ยดว้ย Line Official Account

- ประชาสัมพนัธร้์านค้าเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Line Official Account

- จัดทําและส่ือสารข้อมลูแกส่มาชิก Line Official Account 

- ประเมนิความพงึพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการ Line Official Account

เปา้หมายการ

ผลักดันไม่

สอดคล้องกบั

สถานการณ์ตลาด

นายณัฐพงศ์ สุท

ธารมณ์

(ฝายขาย)

 -

- กําหนดรูปแบบการผลักดันร้านเครือข่ายเข้มแข็งประจําปี

- สรรหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการ นําเสนอรูปแบบการผลักดัน และเจรจากําหนดเป้า

   รายร้าน

แผนการตลาดและการขายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่ายช่องทาง Traditional Trade - ความสําเร็จของการ

ดําเนินกจิกรรมตาม

แผนฯ ร้อยละ 100

- มีเครือขา่ยร้านค้ายาสูบ

ท่ีมีความสามารถดําเนิน

ธรุกจิได้อยา่งเขม้แขง็และ

 และส่งเสริมการ

ดําเนินการตามสมรรถนะ

ขององค์ก

- ปริมาณการจําหน่าย

ของร้านเครือข่าย

เข้มแข็ง = 40,000 หีบ

* แผนงานดา้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญตามความสามารถพิเศษของ ยสท.

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ดา้น CSR in Process
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
ความเสี่ยงหรอื

ปัจจยัความส าเรจ็

ค่าใช้จา่ย (บาท)

- ดําเนินการผลักดันและติดตามยอดจําหน่ายร้านเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ

- สรุปผลร้านเครือข่ายเข้มแข็งท่ีมยีอดจําหน่ายตามเป้าเพือ่รับผลตอบแทน

13*

47,000,000   

กิจกรรมสร้างความสมัพันธอั์นดกัีบเครือข่าย

- กําหนดรูปแบบและพืน้ท่ีเป้าหมายในการลงพืน้ท่ีดําเนินกจิกรรมสร้างความสัมพนัธฯ์

- ลงพืน้ท่ีดําเนินกจิกรรม (เยี่ยมร้าน จัดเล้ียงขอบคุณ และมอบรางวลั)

- ประเมนิผลความพงึพอใจของร้านเครือข่ายต่อการจัดกจิกรรม

- ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100

- มีการดําเนินกจิกรรม

เพือ่สร้างความสัมพนัธอ์นั

ดีระหวา่งลูกค้ากบัองค์กร

- ร้อยละ 85 ของ 

Agent และเครือข่ายมี

คะแนนประเมนิความ

พงึพอใจไมน่้อยกวา่ 4

- ขาดระบบ

สารสนเทศท่ีพร้อม

ต่อการจัดเกบ็ขอ้มูล

เสียงของลูกค้า

'- ขอ้มูลในการ

ส่ือสารไม่น่าสนใจ

'- ไม่มีผู้สนใจเขา้

ร่วมงาน

- ร้านขายส่งยาสูบ

ไม่เขา้ใจนโยบายท่ี

ต้องการส่ือสาร

- ร้านค้าเครือขา่ย

ไม่พงึพอใจในเร่ือง

การแสดงเอกสาร

หลักฐานในการรับ

รางวลัจํานวนมาก

นายณัฐพงศ์ สุท

ธารมณ์

(ฝายขาย)กิจกรรม Major change by TOAT: MCT

- ประชาสัมพนัธใ์ห้ร้านขายส่งยาสูบเข้าร่วมกจิกรรม MCT

- ดําเนินกจิกรรม MCT (การอบรม/สัมมนาเพือ่พฒันาศักยภาพตัวแทนจําหน่าย.)

- สํารวจและสรุปผลความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม

- การประชุมร้านขายส่งยาสูบ

 - 51,000,000   

14*

การรับฟังและการจัดการเสยีงของลกูค้า

- ทบทวนกระบวนการ/ช่องทาง/คู่มอืการรับฟงัและการจัดการเสียงของลูกค้า

- ดําเนินการรับฟงัและจัดการเสียงลูกค้าตามคู่มอืกําหนด

- สรุปข้อมลูเสียงของลูกค้า (VOC) และการจัดการ
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