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 แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 – 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงกรอบเวลาให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถ่ายทอดแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐและวิสัยทัศน์ระดับประเทศเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาวและการ
ถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยการกำหนดระบบการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การถ่ายทอดแผนงานสู่การดำเนินงานในระดับบริหารและระดับบุคลากรมีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริหารจัดการให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดไว้ได้ 
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💡

 แผนยุทธศาสตร์การยาสูบแห่งประเทศไทยปีงบประมาณ 2561 – 2565 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่นโดยได้นำแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง นโยบายรัฐบาล 
แนวนโยบายผู ้ถือหุ ้นภาครัฐ และทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ มาพิจารณาประกอบกับการพิจารณาขีด
ความสามารถและความพร้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจ เพื ่อมุ ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิง
เศรษฐศาสตร์และนำองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ภาพรวมการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายบุหรี่สำเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิต
บุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ บริโภคใน
ประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมและยุทธศาสตร์การดำเนินการปีงบประมาณ 2561 – 2565 ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้นำธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น 

พันธกิจ 
รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ค่านิยม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 



II  |  การยาสูบแห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ข้อ โดยแต่ละ
ข้อถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรสู่การดำเนินงานตามประเด็นหลักดังนี้ 
 
1 ช่วงชิงตลาด 
 ประเด็นหลัก: การจำหน่ายบุหรี่ในประเทศ 
 ดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรคือการจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ โดยมุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้นำใน
ตลาดยาสูบด้วยกลยุทธ์การตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 
 
2 ควบคุมค่าใช้จ่าย 
 ประเด็นหลัก: กระบวนการผลิตและโรงงานผลิต 
 พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและโรงงานผลิตยาสูบให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงต้นทุน 
 
3 พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ 
 ประเด็นหลัก: เพ่ิมรายได้ให้องค์กร 
 ลดความเสี่ยงขององค์กรจากการมีรายได้หลักแหล่งเดียวจากการขายบุหรี่ในประเทศด้วยการพัฒนาธุรกิจอ่ืน
ซึ่งรวมถึงการส่งออกบุหรี่และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือด้วยสินทรัพย์และความชำนาญของ
องค์กร 
 
4 บริหารสู่ความย่ังยืน 
 ประเด็นหลัก: การบริหารองค์กรและบุคลากร 
 บริหารจัดการการดำเนินงานองค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 
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1.1 นโยบายภาครัฐ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาประเทศในหลายระดับ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการนำกรอบการดำเนินงานของแผนต่าง  ๆ ที่ภาครัฐได้จัดทำขึ้นมา
เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกัน โดยแผนงานและกระบวนการทั้งหมดยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” เป็นแนวทางใน
การดำเนินการ 
 

1.1.1 แผนยุทธศาสตรช์าติ 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นั้น แผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฉบับแรกของประเทศมีกรอบการดำเนินงานระหว่างปี 2561 – 2580 และได้มีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 คือ 
 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
 แผนยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข 

• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
• บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
• กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มี

ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
• ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
• การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
การยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ 

• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน  

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ 

• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

• สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  
• กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
• เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

• อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่น
ต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

• ฟ้ืนฟแูละสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

• ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

• ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม 

• ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
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1.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมี
ทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 แผนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ความม่ันคง • การรักษาความสงบภายในประเทศ 

• การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
• การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
• การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
• การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. การต่างประเทศ • ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
• ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
• การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
• การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 
• การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

3. การพัฒนาการเกษตร • เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
• เกษตรปลอดภัย  
• เกษตรชีวภาพ  
• เกษตรแปรรูป  
• เกษตรอัจฉริยะ  
• การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 

4. อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

• อุตสาหกรรมชีวภาพ  
• อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร  
• อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
• อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
• อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
• ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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5. การท่องเที่ยว • การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
• การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
• การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
• การท่องเที่ยวสำราญทางนำ้ 
• การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
• ระบบนิเวศสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
• การฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

6. การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ 

• การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
• การพัฒนาพื้นที่เมืองพิเศษ 

7. โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ 
โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

• โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
• โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน  
• โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
• โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8. การพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

• สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
• สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
• สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
• สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
• ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 

9. เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

• แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
• แผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
• แผนพัฒนาบุคคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
• แผนพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู ่ มหานครการบินภาคตะวันออก และ

ศูนย์กลางการเงิน 
• แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

• การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ด ี

• การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
• การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนใน

สังคม 
11. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต • การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

• การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น  
• การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 
• การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย 
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12. การพัฒนาการเรียนรู้ • ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
• การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุข
ภาวะท่ีด 

• การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
• การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
14. ศักยภาพการกีฬา • การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ 

• การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

15. การเสริมสร้างพลังทางสังคม • การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
• การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
• การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
• การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง

และการจัดการตนเอง 
16. การพัฒนาความเสมอภาค

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก 

• การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
รวมทั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• ช่องทางการตลาด เครือข่าย และกติกาท่ีลดความเสียเปรียบ  
• การเข้าถึงทุน 
• การเข้าถึงทรัพยากรทีด่ินและแหล่งน้ำ 
• กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 

17. การสร้างหลักประกันทาง
สังคม 

• นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน 
• ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
• กลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
• มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
• ระบบและกลไกการคุม้ครองผู้บริโภค 
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18. การสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

• การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
• สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
• สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
• จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
• ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

19. การบริหารจัดการน้ำทั้ง
ระบบ 

• พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ ่มน้ำทั ้งระบบเพื ่อเพิ ่มความมั ่นคงด้านน้ำของ
ประเทศ  

• เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

• จาการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นำ้ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

20. การพัฒนาบริการประชาชน 
และการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

• การพัฒนาบริการประชาชน 
• การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
• การปรับสมดลุภาครัฐ 
• การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

21. การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

• การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
• การปราบปรามการทุจริต 

22. การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

• การพัฒนากฎหมาย  
• การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม 

23. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

• ด้านเศรษฐกิจ 
• ด้านสังคม 
• ด้านสิ่งแวดล้อม 
• ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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1.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน 

 แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด
ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. ด้านการเมือง 
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมือง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทำงานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็น
หลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัลจัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 3. ด้านกฎหมาย 
 ให้กฎหมายดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้
โดยง่ายมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 4. ด้านยุติธรรม 
 ให้ทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มี
มาตรฐานและกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ 
 5. ด้านเศรษฐกิจ 
 มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ
สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเล
และชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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 7. ด้านสาธารณสุข 
 ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนำซ่อม และผู้ที่อาศัยใน
ประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น 
 8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และ
การใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณการรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้
ความรู้แก่ประชาชนปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
 9. ด้านสังคม 
 คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิต
สาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 
 10. ด้านพลังงาน 
 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาลมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับด้านพลังงาน 
 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
 12. ด้านการศึกษา 
 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิม
ความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
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1.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยใช้ทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 เป็น
แนวนโยบายภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบไปด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เน้นการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพคนรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา สร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดี มีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 ลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ สร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 มุ่งเพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 มุ่งมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม 
การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 มุ่งให้ความสำคัญกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 มุ่งเพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค 
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 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 มุ่งให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ และ
การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้าน โลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย 
 
 
 

1.1.5 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และมอบหมายให้
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงา น
ประจำปี แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และและเป้าหมาย 20 ปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำให้ภารกิจ
และงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีวิสัยทัศน์ “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยเน้นการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และการน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” 
 
 ทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจระยะ 20 ปี ประกอบไปด้วย 
  1) ด้านบทบาทและทิศทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
  2) รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับบทบาทอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
 จากทิศทางและแนวทางพัฒนารัฐวิสาหกิจข้างต้นนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 2560 – 2564 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

• กำหนดบทบาทและทิศทางดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่จะช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้มี
ความชัดเจน โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจทำให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น เทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 

• นำบทบาทและทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนไปดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: เร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
• มีการจัดทำแผนการลงทุนที่ชัดเจน สอดคล้องกับบทบาทและทิศทางตามยุทธศาสตร์ โดยนำแนว

ทางการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy) มาประกอบการพิจารณาด้วย 
• จัดทำโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ 5 ปี โดยคำนึงถึงลำดับความพร้อมและความสำคัญ 
• พิจารณาแหล่งเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับโครงการ 
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• สนับสนุนให้มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนทางเลือก เช่น PPPs กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
อนาคตประเทศไทย เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะยาว 
• สร้างความม่ันคงด้านรายได้ ควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริหารทรัพย์สินให้เกิด

ประโยชน์ 
• แก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องจัดทำ

แผนพลิกฟ้ืนทางการเงินเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน 

• มีระบบสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ เช่น PSO/PSA เป็นต้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความ
แข็งแกร่งทางการเงินเพียงพอในการให้บริการตามนโยบายรัฐ 

• ต้องมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ชัดเจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4: สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
และแผน DE 

• กำหนดแนวทางการพัฒนาการผลิต/บริการและการบริหารจัดการโดยเน้นนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานมากขึ ้น รวมถึงการวิจัยเพื ่อพัฒนาการผลิต/บริการของ
รัฐวิสาหกิจ 

• กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
• สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน เพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร 

• ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นสมัยใหม่ มีการประเมินผลและกำหนดแรงจูงใจที่
สอดคล้องกับบทบาทและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

• เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นแก่สาธารณะอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

• ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างสมดุลระหว่างกิจกรรมตามภารกิจกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12  |  การยาสูบแห่งประเทศไทย 

1.1.6 แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

 จากการกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติสู ่การกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ได้มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานที่แตกต่างกันให้สามารถเป็นกลไกที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และบรรลุสู่การเป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้  โดยยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยึดถือแนวทาง คือ 
 

“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธรุกิจรวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

 

 ทิศทางการพัฒนาองค์กรสำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
องค์กรและการดำเนินธุรกิจตามภารกิจหลัก เริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการสร้างรายได้เพ่ิมเพ่ือ
ยกระดับองค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนต่าง ๆ อาทิ
เช่น การลงทุนด้านเครื่องจักร ด้านเทคโนโลยีการผลิต ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับกลยุทธ์ด้าน
การตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรจะต้องควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์กับการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการลูกค้าและประชาชนโดย
คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นสำคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมประกอบได้ด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1: บทบาท/เป้าหมายการดำเนินงาน 

• ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
• แยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็น Regulator และ Operator โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจ

เป็น Operator อย่างเดียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การลงทุน 

• จัดลำดับความสำคัญและความคุ้มค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ 

• มีแหล่งเงินที่เหมาะสมในการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ฐานะการเงินที่ม่ันคง 
• รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องให้จัดทำแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทาง

การเงินให้เพียงพอกับการดำเนินงานตามภารกิจและการลงทุน 

• สร้างรายได้เพ่ิมจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4: เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5: ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 
• ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

ให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
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1.2 ความยั่งยืน 
 เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ขององค์กร ตลอดจนการ
ตระหนักถึงบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การยาสูบแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการสู่ความยั่งยืนขององค์กรที่คำนึงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดการดำเนินงานทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการ
กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นไปอย่างสมดุล สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และตั้งอยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดผลกระทบ
ทางลบจากการดำเนินงานขององค์กรทั้งในทางตรงและทางอ้อม 
 

1.2.1 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030: SDGs) คือเป้าหมายการพัฒนา
ของสหประชาชาติที่ตั ้งขึ ้นทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) โดย
กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2573 โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 
 ในส่วนของประเทศไทยมีการดำเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั ่งยืนมาโดยตลอด ณ ขณะนี้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกนำมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายของประเทศ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้ทุก
ภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสี เขียว 
และมีการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

แผนภาพที่ 1-1 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ 
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 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1. ขจัดความยากจน ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
 2. ขจัดความอดอยาก ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
 3. สุขภาพดีชีวีมีสุข รับรองการมีสุขภาวะในการดำรงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ 
 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ รับรองการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการ
เรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกคน 
 5. ความเท่าเทียมกันทางเพศ บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
 6. น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล รับรองมีการจัดการน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 
 7. พลังงานสะอาดในราคาที่เอ้ือมถึง รับรองการเข้าถึงพลังงานในราคาที่ซื้อได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและทันสมัย
สำหรับทุกคน 
 8. อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการทำให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
 10. ลดความไม่เท่าเทียม ลดความไม่เท่าเทียมของรายได้กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 
 12. การผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ รับรองการรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 13. การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษและการส่งเสริม
พลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้ 
 14. ชีวิตใต้สมุทร รักษาและใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรและท้องทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 15. ชีวิตบนผืนดิน ปกป้อง บูรณะและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรจากป่าอย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการเปลี่ยนเป็นทะเลทราย หยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดิน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 16. สันติ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง ส่งเสริมสังคมทีมีความสงบสุขไม่มีการแบ่งแยกเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รับรองการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของ
ส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 
 17. ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย เสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 การยาสูบแห่งประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและ
แผนงานระดับประเทศ โดยเป้าหมายบางส่วนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียขององค์กรได้
นำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 
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1.2.2 ความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 ในการวิเคราะห์กำหนดความยั่งยืนองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ Triple 
Bottom Line ซึ่งแบ่งความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าในการพัฒนา
และการเติบโตขององค์กรจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างความสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร สังคม
ซึ่งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดำเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด โดยมุมมองทั้งสามด้านนั้นการยาสูบแห่งประเทศไทยคำนึงถึงผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียซึ่งได้แบ่ง 6 กลุ่มใหญ่คือ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และชุมชน ซึ่งจะถูก
ถ่ายทอดไปสู่การวางแผนการดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมายขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

แผนภาพที่ 1-2 ความยั่งยืนองค์กร 
 

 
 
 โดยความมุ่งหมายหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการบรรลุความยั่งยืนทั้งสามด้าน คือ 
 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรมีรายได้ที่มั ่นคงและยั่งยืน
ด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้
การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจ
ของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอด
ห่วงโซ่อุปทานและการบริหารของ
องค์กร 

ล ด ม ล พ ิ ษ จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร 
สนับสนุนการทำการเกษตรที่ยั่งยืน 
แ ล ะล ด ผ ล ก ร ะท บ เ ช ิ ง ล บ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
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 เมื่อได้กำหนดความมุ่งหมายหลักแล้ว การยาสูบแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน
ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความเชื่อมโยงและสมดุลในการดำเนินงานระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และห่วงโซ่อุปทานแล้ว เพ่ือกำหนดปัจจัยความยั่งยืนขององค์กรภายใต้ความยั่งยืนสามด้านให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรและสภาพแวดล้อมซึ่งองค์กรดำเนินธุรกิจอยู่ได้ดังนี ้
 
ด้านเศรษฐกิจ 
 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจวัดความสามารถขององค์กรในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในแง่หนึ่ง
คือตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรที่วัดด้วยตัวเลขทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยการมองในเชิงความยั่งยืนหมายถึงองค์กร
ต้องประสบความสำเร็จมากกว่าการได้ผลกำไรในระยะสั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยความสำเร็จที่สะท้อนว่า
องค์กรจะยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทที่องค์กรดำเนินธุรกิจ 
โดยความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย 
 1) ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรผูกขาดการผลิต
บุหรี ่ในประเทศและมีเป้าหมายในการเป็นผู ้นำธุรกิจยาสูบในประเทศ แม้จะมียุทธศาสตร์ขยายสู ่ตลาดยาสูบ
ต่างประเทศและการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจำหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นธุรกิจหลักที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งยวด เป็นฐานรายได้และเงินทุนในการต่อยอดหารายได้อื่นต่อไป ความสามารถในการแข่งขันใน
ประเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กรต่อการดำเนินธุรกิจปัจจุบันและการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป 
 2) ความย่ังยืนด้านการเงิน จนถึงปัจจุบันรายได้หลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยยังคงเป็นรายได้จากการ
จำหน่ายบุหรี่ในประเทศมากกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของรายได้รวมทั้งหมด ในสภาวะที่การแข่งขันในประเทศถูกกดดัน
อย่างหนักจากการรณรงค์ต่อต้าน กฎหมายต่าง ๆ และการแข่งขันอย่า งดุเดือดกับคู่แข่งต่างชาติ การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยประสบกับปัญหาในการรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจบุหรี่ในประเทศและความมั่นคงของรายได้อย่าง
รุนแรง หากไม่สามารถเพิ่มความหลากหลายของรายได้ทั้งที่มาและจำนวนให้มากพอ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะมี
ปัญหาด้านความมั่นคงและยั่งยืนของรายได้องค์กรอย่างแน่นอน และจะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรที่
ปัจจุบันต้องรับภาระการนำส่งภาษีต่าง ๆ ให้รัฐจำนวนมาก ซึ่งเป็นภาระภาษีที่มิได้คิดจากผลประกอบการหรือกำไร
สุทธิอย่างธุรกิจทั่วไป ทำให้องค์กรต้องมีผลกำไรหมุนเวียนเข้ามาเป็นสภาพคล่ององค์กรใ นระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจและตอบสนองความรับผิดชอบด้านภาษีต่อรัฐได้ 
 3) ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่มากเกินไปและไม่สามารถนำมาสร้างมูลค่าให้องค์กรได้
ถือเป็นภาระที่ส่งผลลบต่อการเงินขององค์กรในเชิงการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การยาสูบแห่งประเทศ
ไทยเป็นองค์กรเก่าแก่ที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจำนวนมาก และสถานะขององค์กรซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลในอดี ตส่งผลให้ไม่
สามารถสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ในภาวะการแข่งขันที่รายได้จากธุรกิจหลักขององค์กรลดลงและมีภาระ
ค่าใช้จ่ายและภาษีสูงขึ้นองค์กรต้องบริหารสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลประกอบการขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

4) ความยั่งยืนด้านบุคลากร อัตรากำลังที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
และการดำเนินงานขององค์กร บุคลากรที่ไม่เพียงพอจะสร้างภาระงานที่มากเกินไปและลดประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน ส่วนบุคลากรที่มากเกินไปจะทำให้องค์กรใช้งานบุคลากรที่มากกว่าภาระงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
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เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจำเป็น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องบรรลุความสมดุลระหว่างอัตรากำลังตาม
ภาระงานและปริมาณบุคลากรในปัจจุบัน ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตตามการดำเนินงานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 
ด้านสังคม 
 1) ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน การยาสูบแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการผลิตและจัดจำหน่ายครบทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูกใบยาสูบไปจนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเหล่านี้จะเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปด้วยดีและสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการวาง
เครือข่ายขององค์กรในธุรกิจยาสูบในประเทศให้แข็งแกร่งยากต่อการแทรกซึมเข้ามาโดยคู่แข่งต่างชาติ 
 2) ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ในองค์กร แม้องค์กรจะบริหารอัตรากำลังและภาระงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเพียงใดหากบุคลากรมีทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรและบริหารจัดการองค์กร การดำเนินงานย่อมไม่อาจ
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพแน่นอน ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่
แสวงหาความสำเร็จจากผลกำไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กร ซึ่ง
นอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรเพื่อมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความชำนาญที่จำเป็น 
 3) ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม การยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจซึ่งถูกห้าม
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรหรือทำกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้
รัฐวิสาหกิจสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง การยาสูบแห่งประเทศไทยยังคงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน 
โดยเฉพาะในด้านการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจน
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็
ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำรายได้ส่ง
ให้รัฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 1) ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร การยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้า จึงต่างกับ
รัฐวิสาหกิจเชิงบริการอื่นเพราะมีการใช้วัตถุดิบและพลังงานจำนวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้
ทันสมัยและลดการสูญเสียวัตถุดิบนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จา่ย
ขอองค์กรในระยะยาวจากการประหยัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต 
 2) ความย่ังยืนในการจัดการของเสียและมลพิษ เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ยาสูบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
องค์กดรต้องคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งการ
จัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อ ยที่สุดเมื่อ
ปล่อยสู่ภายนอกโรงงานผลิต ตลอดจนพัฒนาและวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดมลภวะตั้งแต่ต้นเหตุ 
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 โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานองค์กร แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยความยั่งยืนองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 1-3 ความเชื่อมโยงของปัจจัยความยั่งยืนกับการดำเนินงานขององค์กร 
 

ห่วงโซ่อุปทาน แนวทางการดำเนินงาน ปัจจัยความยั่งยืนองคก์ร กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ต้นน้ำ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทาง
การเกษตรภายใต้การ
ดำเนินงานท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• ความยั่งยืนด้านการเงิน 
• ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
• ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
• ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
• ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
• ความยั่งยืนในการจดัการของเสยีและมลพิษ 

• คู่ค้า 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• หน่วยงานกำกับดูแล 
• ชุมชน 

กลางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลติที่ได้
มาตรฐาน ลดการสร้าง
มลพิษ และขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

• ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
• ความยั่งยืนด้านการเงิน 
• ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
• ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
• ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
• ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
• ความยั่งยืนในการจดัการของเสยีและมลพิษ 

• คู่ค้า 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• หน่วยงานกำกับดูแล 
• ชุมชน 

ปลายน้ำ สร้างเครือข่ายการจัดการ
สินค้าท่ีรวดเร็วและมี
คุณภาพ และเป็นอาชีพท่ี
มั่นคงและยั่งยืนในกับ
ผู้ประกอบการ 

• ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
• ความยั่งยืนด้านการเงิน 
• ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
• ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

• ลูกค้า 
• คู่ค้า 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• หน่วยงานกำกับดูแล 
• ชุมชน 

การบริหาร
องค์กร 

บริหารและปฏิรูปองค์กรให้
ทันสมัยและพร้อมต่อการ
ดำเนินธุรกิจในยุคใหม ่

• ความยั่งยืนด้านการเงิน 
• ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
• ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
• ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในองค์กร 
• ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์กับชุมชนและสังคม 

• บุคลากร 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• หน่วยงานกำกับดูแล 
• ชุมชน 
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2 

 การยาสูบแห่งประเทศไทยไดว้ิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

1) การปรับอัตราภาษีที่จะทำให้บุหรี่มีราคาใกล้เคียงกันหมดในปีงบประมาณ 2565 
 ภาษีสรรพสามติบุหรี่ที่ประกาศใช้ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 นั้นทำให้บุหรี่ถูกจัดเก็บภาษีเป็น
สองกลุ่มโดยมีราคากลาง 60 บาทเป็นตัวแบ่งกลุ่ม แต่ในปีงบประมาณ 2565 บุหรี่ทั้งหมดจะต้องจัดเก็บภาษีที่อัตรา
เท่ากันซึ่งจะทำให้บุหรี่ทุกกลุ่มที่ตราที่เคยมีความแตกต่างกันด้านราคาจากคุณภาพและภาพลักษณ์มีราคาใกล้เคียงกัน
หมดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เคยจัดอยู่ในกลุ่มราคาประหยัดจะมีราคาใกล้เคียงกับบุหรี่ราคาสูงก่อนการประกาศใช้อัตรา
ภาษีใหม่ 
 

2) กระแสผลักดันให้ห้ามผลิตบุหรี่เมนทอลใน WHO และ FCTC 
 กระแสการต่อต้านให้รัฐสมาชิกสั่งห้ามบุหรี่เมนทอลทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้และคาดว่า
จะกลายเป็นประเด็นสำคัญในอนาคตอันใกล้ องค์การระหว่างประเทศซึ่งพยายามต่อต้านการบริโภคยาสูบมีความเห็น
ว่าการใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสประเภทใด ๆ ที่ทำให้การสูบบุหรี่ “ง่าย” ขึ้นหรือมีกลิ่นอายรสชาติดีขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภค
ไม่สามารถเลิกบริโภคบุหรี่ได้ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือบุหรี่เมนทอลที่ทำให้บุหรี่มีความเย็นและไม่ระคายคอ 
 

3) การเปิดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่เป็นสิ่งถูกกฎหมาย 
 ในปัจจุบันท่าทีของการควบคุมยาสูบในประเทศไทยยังคงยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่รูปแบบใหม่เป็น
อันตรายและห้ามจำหน่ายในประเทศ กระนั้นประชาคมระหว่างประเทศเริ่มเห็นพ้องต้องการจากหลักฐานทางวิชาการ
ต่าง ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนไม่ได้มีอันตรายมากไปกว่าบุหรี่ และสมควรเปิดให้มีการจำหน่ายและบริโภคเพ่ือลดการสูบ
บุหรี่แบบดั้งเดิมที่อันตรายกว่า ซึ่งคาดว่าหากกระแสโลกยังคงเป็นไปในทางนี้ประเทศไทยย่อมไม่สามารถฝืนความ
ต้องการของผู้บริโภคและหลักฐานงานวิจัยต่าง ๆ ได้และต้องเปิดเสรีให้มีการจำหน่ายและบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ไม่ใช่บุหรี่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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4) การดำเนินธุรกิจหลังการยกฐานะองค์กรเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 การยกฐานะองค์กรเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนิติบุคคลเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถขยายสู่ธุรกิจ
อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการทำยาสูบได้เพ่ือใช้สินทรัพย์และความชำนายให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากผู้บริหารจะต้อง
วางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมแล้วยังต้องอาศัยการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
แก่พนักงานภายในองค์กรทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการปรับองค์กรที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 
 การยาสูบแห่งประเทศไทยได้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรนั้นไม่อาจจำเพาะเจาะจงให้เป็น
การเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งได้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวพันกันตามความซับซ้อนของตลาดและ
อุตสาหกรรมยาสูบซึ่งมีผู ้เล่นที่มีอิทธิพลอย่างสูงหลายกลุ่มทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีผลการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 

แผนภาพที่ 2-1 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสภาพแวดล้อม 
 

ปัจจัย 

ภายนอก ภายใน 

เท
คโ

นโ
ลย

ี 

เศ
รษ

ฐก
ิจ 

ตล
าด

 

กา
รเม

ือง
 

กฎ
หม

าย
 

สิ่ง
แว

ดล
้อม

 

สัง
คม

 

กา
รเง

ิน 

ลูก
ค้า

 

กร
ะบ

วน
กา

ร 

อง
ค์ก

ร 

1. การปรับอัตราภาษีที่จะทำให้บุหรี่มีราคา
ใกล้เคียงกันหมดในปีงบประมาณ 2564 

  ✓  ✓   ✓ ✓   

2. กระแสผลักดันให้ห้ามผลิตบุหรี่เมนทอล
ใน WHO และ FCTC 

  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  

3. การเปิดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่เป็น
สิ่งถูกกฎหมาย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  

4. การดำเนินธุรกิจหลังการยกฐานะองค์กร
เป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย 

   ✓ ✓   ✓   ✓ 
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3 

 จากนโยบายภาครัฐ แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการยาสูบ
แห่งประเทศไทยนั้น นำมาสู่การกำหนดทิศทางขององค์กรด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
การยาสูบแห่งประเทศไทยจากผู้บริหารระดับสูงของการยาสูบแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 
 

3.1 วิสัยทัศน์ 
 

เป็นผู้นำธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสูธุ่รกิจอื่น 
 
 

3.2 พันธกิจ 
 

รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพือ่การเติบโตอย่างย่ังยืน 

 

3.3 ค่านิยม 
 ค่านิยมที่สามารถทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ดังนี้ 
 

สร้างสรรค์นวัตกรรม ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 
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4 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้การดำเนินงานสามารถบรรลุผลตามทิศทางของ
องค์กร โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จากปัจจัยที่สำคัญโดยคำนึงถึงแนวนโยบาย
จากภาครัฐ 
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4.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับปัจจัยความยั่งยืนองค์กร 
  
 การยาสูบแห่งประเทศไทยนำปัจจัยความยั่งยืนเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเพ่ือรองรับ
สภาพการณ์ให้สะท้อนถึงประเด็นความยั่งยืนในการดำเนินงานขององค์กรได้ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 4-1 การถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนสู่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

ปัจจัยความยั่งยืน 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ช่วงชิงตลาด ควบคุมค่าใช้จ่าย 
พัฒนาและต่อ

ยอดธุรกิจ 
บริหารสู่ความ

ยั่งยืน 
ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ     
ความยั่งยืนด้านการแข่งขันใน
ธุรกิจในประเทศ ✓ ✓ ✓  

ความยั่งยืนด้านการเงิน   ✓  

ความยั่งยืนด้านการบริหาร
สินทรัพย์ 

 ✓ ✓ ✓ 

ความยั่งยืนด้านบุคลากร ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความย่ังยืนด้านสังคม     
ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ใน
ห่วงโซ่อุปทาน ✓ ✓ ✓  

ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ใน
องค์กร 

   ✓ 

ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์
กับชุมชนและสังคม 

 ✓  ✓ 

ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม     

ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร  ✓   

ความยั่งยืนในการจัดการของ
เสียและมลพิษ 

 ✓   
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4.2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าที่สำคัญ 
  
 จากการวิเคราะห์ค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์และปัจจัยทางการเงิน  สามารถนำมากำหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางการเงินได้ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 4-2 ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางการเงินและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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4.3 สรุปวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
 เพื่อให้การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สู่การกำหนดตัวชี้วัดและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเนื้อหาภาพรวมให้หน่วยงานนำไปสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร จึงได้กำหนด
คำอธิบายขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 4-3 คำอธิบายวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คำอธิบาย 

1 ช่วงชิงตลาด ประเด็นหลัก: การจำหน่ายบุหรี่ในประเทศ 
ดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรคือการจำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตในประเทศ โดย
มุ่งเน้นการรักษาความเป็นผู้นำในตลาดยาสูบด้วยกลยุทธ์การตลาดผ่าน
ช่องทางการจำหน่ายด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค 

2 ควบคุมค่าใช้จ่าย ประเด็นหลัก: กระบวนการผลิตและโรงงานผลิต 
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและโรงงานผลิตยาสูบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงต้นทุน 

3 พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ ประเด็นหลัก: เพ่ิมรายได้ให้องค์กร 
ลดความเสี่ยงขององค์กรจากการมีรายได้หลักแหล่งเดียวจากการขายบุหรี่
ในประเทศด้วยการพัฒนาธุรกิจอ่ืนซึ่งรวมถึงการส่งออกบุหรี่และธุรกิจอ่ืน
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือด้วยสินทรัพย์และความชำนาญ
ขององค์กร 

4 บริหารสู่ความยั่งยืน ประเด็นหลัก: การบริหารองค์กรและบุคลากร 
บร ิหารจ ัดการการดำเน ินงานองค ์กรและบ ุคลากรให ้ท ันต ่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 
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 แผนปฏิบัติการจัดทำขึ้นเพ่ือรองรับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพ่ือให้
การถ่ายทอดแผนงานสู่การดำเนินงานในระดับบริหารและระดับบุคลากรมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริหารจัดการให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ 

 
แผนภาพที่ 5-1 แผนปฏิบัติการ 

 

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ 

แผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

1. เพ่ือใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน 
2. เพ่ือช่วยลดต้นทุนในทางตรงและทางอ้อม 

แผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 

แผนจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ เพ่ือจัดทำโครงสร้างองค์กรใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

แผนระบบสืบทอดตำแหน่ง 
(Succession Plan) 

เพ่ือแต่งตั้งผู้บริหารและหัวหน้างานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง 

แผนพัฒนาโรงพยาบาล 1. เพ่ิมจำนวนผู้รับบริการ 
2. เพ่ิมรายได้จากบุคคลภายนอก โรงพยาบาลสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. เป็นกิจการเพ่ือสังคม (Social business) โดยเป็นโรงพยาบาลที่บริการ

ให้แก่ประชาชน 

แผนการจัดเก็บองค์ความรู้องค์กร
เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 

1. สร้างทักษะทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในการจัดการความรู้ 
2. สร้างระบบการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการทำงาน 
3. สร้างทีมงานและเครือข่ายการจัดการความรู้ในหน่วยงาน และองค์กร 
4. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติและนวัตกรรม 
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