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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้จัดท า

รายงานความยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการก ากับดูแลที่ดี  ซึ่ ง
ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 
2564 โดยรายงานฉบับนี้ได้จัดขึ้นตามแนวทางการจัดท า
รายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative 
ฉบับ GRI Standards ซึ่งเชื่อมโยงความ สอดคล้องเบื้องต้น
ของการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs)  

 

นอกจากนี้ รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2564 ที่ 
ใช้หลักเกณฑในการจัดท ารายงานตามมาตรฐานของ Global 
Reporting Initiative (GRI Standard) มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 GRI 102: General Disclosures เป็นการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

ส่วนที่ 2 GRI 103: Management Approach เป็นการเปิดเผยข้อมูลแนวทางบริหารจัดการประเด็นสาระ 
ส าคัญของการพัฒนา ยสท. สู่ความยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 GRI 200: Economic เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของ ยสท. 

ส่วนที่ 4 GRI 300: Environmental เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของ ยสท. 

ส่วนที่ 5 GRI 400: Social เป็นการเปิดเผยข้อมูล ทางด้านสังคมของ ยสท. 
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ข้อมูลทั่วไปของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

บริบทของการยาสบูแห่งประเทศไทย 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิต
บุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภคใน
ประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ การ
ด าเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น 

พันธกิจ 

รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 

 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน : ถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 

 

บริหารสู่
ความยั่งยืน 
การบริหารองค์กรและ

พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ 
เพ่ิมรายได้ให้องค์กร 

พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

ควบคุมค่าใช้จ่าย 
พัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตและ

โรงงานผลิตฯ 

ช่วงชิงตลาด 
รักษาความเป็นผู้น าการ
จ าหน่ายบุหรี่ในประเทศ 
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โครงสร้างองค์กร 

  การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้  

ส่วนงานตามผังโครงสร้างการบริหารงานของ ยสท. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับภารกิจองค์กร 

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Corporate Core Competency) 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามตามการวิเคราะห์แบบ 
SWOT Analysis ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบกับสมรรถนะ
หลักขององค์กรจากแผนยุทธศาสตร์ปีที่ผ่านมา สมรรถนะของหน่วยงานและกลุ่มภารกิจที่ต้นสังกัดน าเสนอ ผลการ
ด าเนินงานในอดีตโดยเฉพาะผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จได้ดีกว่าเป้าหมาย ร่วมกับการวิเคราะห์หน้าที่การ
ท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Driver) มาใช้เป็นปัจจัย
น าเข้าในกระบวนการก าหนดสมรรถนะหลักขององค์กร  
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การยาสูบแห่งประเทศไทย 

 
 ยสท. ได้รวบรวมปัจจัยดังกล่าวเข้าประชุมพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และน าปัจจัยดังกล่าวร่วมกับ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการประชุมท าการวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดท า/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือหาสมรรถนะ
หลักขององค์กร ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ยสท. ได้ก าหนดให้สมรรถนะที่สร้างข้อได้เปรียบอย่างยั่งยืนเป็นสมรรถนะ
หลักขององค์กร คือ “การบริหารช่องทางจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกที่ครอบคลุมทั่วประเทศ” ซึ่งช่องทางจัด
จ าหน่ายของ ยสท. ครอบคลุมพ้ืนทีทั้งประเทศ มีการบริหารการตลาดการและกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการแบ่งการจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาด และการกระจายสินค้าทั้งในรูปแบบช่องทางร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมในระดับต่าง ๆ และร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ความได้เปรียบในขั้นต้นของการมีเครือข่ายการจ าหน่ายที่
ครอบคลุมเช่นนี้คือการยาสูบฯสามารถจัดจ าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันต่อไปได้อย่างยั่งยืน ยสท. ได้พิจารณาให้สมรรถนะที่ควรได้รับการ
พัฒนาขึ้นเป็นสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ การปรุงรสบุหรี่ การผลิตวัตถุดิบ การบริหารศักยภาพทาง
การเกษตร 
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ผลิตภัณฑ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของ ยสท. โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับการด าเนินงาน หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่
อาจท 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 
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การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ ยสท. 

 เพ่ือให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการ
ตระหนักถึงบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การยาสูบแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับความยั่งยืนในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการสู่ความยั่งยืนขององค์กรที่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดการด าเนินงานทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นไปอย่างสมดุล สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และตั้งอยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดผลกระทบ
ทางลบจากการด าเนินงานขององค์กรทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ในปี 2564 ยสท. ก าหนดประเด็นความส าคัญด้านความยั่งยืน โดยน ากรอบแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030: SDGs) ขององงค์กรสหประชาชาติ คือเป้าหมายการพัฒนาของ
สหประชาชาติที่ตั้งข้ึนทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) โดยก าหนด
ทิศทางการพัฒนาด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2573 โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 

 ในส่วนของประเทศไทยมีการด าเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ณ ขณะนี้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของประเทศ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้ทุก
ภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสี เขียว 
และมีการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ 
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 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ขจัดความยากจน ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

 2. ขจัดความอดอยาก ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

 3. สุขภาพดีชีวีมีสุข รับรองการมีสุขภาวะในการด ารงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ 

 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ รับรองการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการ
เรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกคน 

 5. ความเท่าเทียมกันทางเพศ บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

 6. น้ าสะอาดและการสุขาภิบาล รับรองมีการจัดการน้ าสะอาดและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

 7. พลังงานสะอาดในราคาที่เอื้อมถึง รับรองการเข้าถึงพลังงานในราคาที่ซื้อได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและทันสมัย
ส าหรับทุกคน 

 8. อาชีพและเศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการท าให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

 10. ลดความไม่เท่าเทียม ลดความไม่เท่าเทียมของรายได้กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

 12. การผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ รับรองการรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 13. การปฏิบัติการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษและการส่งเสริม
พลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได ้

 14. ชีวิตใต้สมุทร รักษาและใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรและท้องทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 15. ชีวิตบนผืนดิน ปกป้อง บูรณะและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรจากป่าอย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการเปลี่ยนเป็นทะเลทราย หยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดิน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 16. สันติ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง ส่งเสริมสังคมทีมีความสงบสุขไม่มีการแบ่งแยกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รับรองการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พ่ึงของ
ส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

 17. ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย เสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 ในการวิเคราะห์ก าหนดความยั่งยืนองค์กร ยสท. ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ Triple Bottom Line ซึ่งแบ่ง

ความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าในการพัฒนาและการเติบโตของ

องค์กรจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร สังคมซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียขององค์กรมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กรอยู่

ในระดับท่ีน้อยที่สุด โดยมุมมองทั้งสามด้านนั้นการยาสูบแห่งประเทศไทยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แบ่ง 6 กลุ่ม

ใหญ่คือ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากับดูแล และชุมชน ซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปสู่การวาง

แผนการด าเนินงานและการก าหนดเป้าหมายขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 

 โดยความมุ่งหมายหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการบรรลุความยั่งยืนทั้งสามด้าน คือ 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่มี  
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

ด้านสังคม 
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานและการ
บริหารขององค์กร 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ลดมลพิษจากกระบวนการ สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน และลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
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ปัจจัยการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนความเชื่อมโยงและสมดุลในการด าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและห่วงโซ่อุปทานแล้ว 
เพ่ือก าหนดปัจจัยความยั่งยืนขององค์กรภายใต้ความยั่งยืนสามด้านให้สอดคล้อ งกับบริบทขององค์กรและ
สภาพแวดล้อมซึ่งองค์กรด าเนินธุรกิจอยู่ได้ดังนี้ 

  ด้านเศรษฐกิจ  

 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจวัดความสามารถขององค์กรในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งในแง่หนึ่ง
คือตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กรที่วัดด้วยตัวเลขทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยการมองในเชิงความยั่งยืนหมายถึงองค์กร
ต้องประสบความส าเร็จมากกว่าการได้ผลก าไรในระยะสั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยความส าเร็จที่สะท้อนว่า
องค์กรจะยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทที่องค์กรด าเนินธุรกิจ 
โดยความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของ ยสท. ประกอบไปด้วย 

 1) ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ ยสท. เป็นองค์กรผูกขาดการผลิตบุหรี่ในประเทศและมี
เป้าหมายในการเป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศ แม้จะมียุทธศาสตร์ขยายสู่ตลาดยาสูบต่างประเทศและการขยายสู่
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นธุรกิจหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด 
เป็นฐานรายได้และเงินทุนในการต่อยอดหารายได้อ่ืนต่อไป ความสามารถในการแข่งขันในประเทศจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ขององค์กรต่อการด าเนินธุรกิจปัจจุบันและการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป 

 2) ความยั่งยืนด้านการเงิน จนถึงปัจจุบันรายได้หลักยังคงเป็นรายได้จากการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศ
มากกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของรายได้รวมทั้งหมด ในสภาวะที่การแข่งขันในประเทศถูกกดดันอย่างหนักจากการรณรงค์
ต่อต้าน กฎหมายต่าง ๆ และการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งต่างชาติ ยสท. ประสบกับปัญหาในการรักษาความเป็น
ผู้น าในธุรกิจบุหรี่ในประเทศและความม่ันคงของรายได้อย่างรุนแรง หากไม่สามารถเพ่ิมความหลากหลายของรายได้ทั้ง
ที่มาและจ านวนให้มากพอ  ยสท. จะมีปัญหาด้านความมั่นคงและยั่งยืนของรายได้องค์กรอย่างแน่นอน และจะส่งผล
ต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรที่ปัจจุบันต้องรับภาระการน าส่งภาษีต่าง ๆ ให้รัฐจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระภาษีที่
มิได้คิดจากผลประกอบการหรือก าไรสุทธิอย่างธุรกิจทั่วไป ท าให้องค์กรต้องมีผลก าไรหมุนเวียนเข้ามาเป็นสภาพคล่อง
องค์กรในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจและตอบสนองความรับผิดชอบด้านภาษีต่อรัฐได้ 

 3) ความย่ังยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่มากเกินไปและไม่สามารถน ามาสร้างมูลค่าให้องค์กรได้
ถือเป็นภาระท่ีส่งผลลบต่อการเงินขององค์กรในเชิงการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ยสท. เป็นองค์กรเก่าแก่
ที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจ านวนมาก และสถานะขององค์กรซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลในอดีตส่งผลให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าจาก
สินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ในภาวะการแข่งขันที่รายได้จากธุรกิจหลักขององค์กรลดลงและมีภาระค่าใช้จ่ายและภาษี
สูงขึ้นองค์กรต้องบริหารสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลประกอบการขององค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

4) ความยั่งยืนด้านบุคลากร อัตราก าลังที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
และการด าเนินงานขององค์กร บุคลากรที่ไม่เพียงพอจะสร้างภาระงานที่มากเกินไปและลดประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ส่วนบุคลากรที่มากเกินไปจะท าให้องค์กรใช้งานบุคลากรที่มากกว่าภาระงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
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เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจ าเป็น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องบรรลุความสมดุลระหว่างอัตราก าลังตาม
ภาระงานและปริมาณบุคลากรในปัจจุบัน ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตตามการด าเนินงานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 ด้านสังคม 

 1) ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน ยสท. ด าเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตและ
จัดจ าหน่ายครบทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ านวนมากตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูกใบยาสูบไปจนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้
จะเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปด้วยดีและสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการวางเครือข่ายของ
องค์กรในธุรกิจยาสูบในประเทศให้แข็งแกร่งยากต่อการแทรกซึมเข้ามาโดยคู่แข่งต่างชาติ 
 2) ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ในองค์กร แม้องค์กรจะบริหารอัตราก าลังและภาระงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเพียงใดหากบุคลากรมีทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรและบริหารจัดการองค์กร การด าเนินงานย่อมไม่อาจ
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพแน่นอน ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่
แสวงหาความส าเร็จจากผลก าไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กร ซึ่ง
นอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรเพื่อมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความช านาญที่จ าเป็น 
 3) ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม ยสท. ประกอบธุรกิจซึ่งถูกห้ามการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสร้าง
สัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง ยสท. ยังคงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน โดยเฉพาะในด้านการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ส่งให้รั ฐเป็น
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

 ด้านสิ่งแวดล้อม  

 1) ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร ยสท. ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้า จึงต่างกับรัฐวิสาหกิจเชิงบริการ
อ่ืนเพราะมีการใช้วัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัยและลดการสูญเสีย
วัตถุดิบนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ายขอองค์กรในระยะยาวจาก
การประหยัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต 

 2) ความย่ังยืนในการจัดการของเสียและมลพิษ เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ยาสูบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
องค์กดรต้องค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งการ
จัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อ
ปล่อยสู่ภายนอกโรงงานผลิต ตลอดจนพัฒนาและวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดมลภวะตั้งแต่ต้นเหตุ 
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ความเชื่อมโยงของปัจจัยความยั่งยืนกับการด าเนินงานของ ยสท. 

ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานองค์กร แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยความยั่งยืนองค์กร และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 การยาสูบแห่งประเทศไทยสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและ
แผนงานระดับประเทศ โดยเป้าหมายบางส่วนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

ห่วงโซ่อุปทาน แนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยความยั่งยืนองคก์ร กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ต้นน้ า 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทาง
การเกษตรภายใต้การ
ด าเนินงานที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจดัการของเสียและมลพิษ 

 คู่ค้า 
 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

กลางน้ า 

เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน ลดการสรา้ง
มลพิษ และขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจดัการของเสียและมลพิษ 

 คู่ค้า 
 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

ปลายน้ า 

สร้างเครือข่ายการจดัการสินค้า
ที่รวดเร็วและมีคุณภาพ และ
เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนใน
กับผู้ประกอบการ 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

 ลูกค้า 
 คู่ค้า 
 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

การบริหาร
องค์กร 

บริหารและปฏิรูปองค์กรให้
ทันสมัยและพร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจในยุคใหม ่

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในองค์กร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์กับชมุชน/สังคม 

 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรไปสู่ความยั่งยืน การบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จะเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ยสท. มี
โครงสร้างการบริการจัดการโดยคณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดุแลที่ดี การน า
องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และคณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business 
Enablers เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงานของส่วนงานตามผังโครงสร้างองค์กร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นโยบายด้านการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร์ . 

ยสท. มุ่งมั่นบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กรในการคงความเป็นผู้น าในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้
องค์กรสืบไป โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติงานสู่การด าเนินงานในระดับบริหารและระดับ
บุคลากร มีการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามที่
ก าหนด  

คณะกรรมการ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ของ ยสท. อย่างเป็นระบบ โดยมีความสอดคล้องกับกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals 2030: 
SDGs) โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
เชื่อมโยงกัน  

คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 

คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ด้าน Core Business Enablers 

กลุ่มภารกิจขึ้น
ตรงผู้ว่าการ 

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหาร 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการผลติ 

กลุ่มภารกิจด้าน
บริหารจดัการผลติ 

กลุ่มภารกิจ
ด้านใบยา 

กลุ่มภารกิจ
ด้านการตลาด 

คณะอนุกรรมการด้านการก ากบัดูแลที่ดี การน า
องค์กร ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและลกูค้า 
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2. ยสท. ต้องก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดกรอบ ทิศทางและแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยยั่งยืน โดยพิจารณาปัจจัยน าเข้าด้านต่าง ๆ เช่น ผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห์ SWOT สมรรถนะหลักขององค์กร 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสัญญาณการบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ เพ่ือก าหนดปัจจัยความยั่งยืนในการด าเนินงานของ ยสท. 

4. ยสท. ต้องมีการถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนองค์กรสู่การปฏิบัติและก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการด าเนินงาน
รองรับปัจจัยความยั่งยืนแต่ละด้านสู่ระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้การติดตามการด า เนินงานด้านความยั่งยืน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความยั่งยืนกับการด าเนินแผน
ยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร  

5. ผู้บริหาร ท าหน้าที่ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดให้เป็นไปตามนโยบาย คู่มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

6. ยสท. ต้องจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาความยั่งยืนขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ยสท. ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือการก ากับดูแลและ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

การมีส่วนร่วมของกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยสท. ได้จัดท ากระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในขั้นตอการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ โดยให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการส ารวจ การตอบแบบสอบถาม 
และการจัดประชุมสัมมนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น ความต้องการ สภาพการณ์การด าเนินงาน
ในปัจจุบัน และความพึงพอใจ โดยสามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการด้านการบริการ ความต้องการด้านการปฏิบัต ิ ความคาดหวังในอนาคต 

ลูกค้า 
ผู้บริโภค 
ผู้ขาย (ตลาดในประเทศ) 
ผู้ขาย (ตลาดต่างประเทศ) 

- เพิ่มช่องทางการสื่อสารและ
ร้องเรียนโดยตรงระหว่าง
องค์กรแลผู้บริโภค 
- ลดขั้นตอนและความซับซ้อน
ของการด าเนินงานให้คล่องตัว
ยิ่งข้ึน 
- ช่องทางการสื่อสารทีม่ากขึ้น
และรวดเร็วขึ้น 
- แจ้งข่าวสารด้านการผลิต
และเครื่องจักรให้สามารถวาง
แผนการสั่งซื้อและสารอง 
สินค้าล่วงหน้าได ้

- เพิ่มจุดขายสินค้าเพื่อความ
สะดวกในการซื้อหา 
- บังคับใช้โควตาของร้านขาย
ส่งแต่ละรายอยา่งจริงจัง 
- ก าหนดเป้าหมายการขายให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

- ออกมาตรการบังคับไม่ให ้MT 
ขายส่งบุหรี่ในราคาต่ ากว่าทุน 
- การขนส่งท่ีรวดเร็วและ 
ช่องทางติดต่อผู้ส่งสินค้า 
- แก้ปัญหาบุหรีผ่ิดกฎหมาย
อย่างเร่งด่วน 

- ออกบุหรี่ที่มีรสชาติและภาพ 
ลักษณ์ใกลเ้คียงกับบุหรี่ ตปท. 

- บุหรี่กลุม่ Premium 
- ปลอกสวมบุหรี่ที่ทันสมัย 
- จัดการสดัส่วนการจ าหน่าย 
ระหว่าง ป.1 กับโมเดิร์นเทรดให้
ชัดเจนและเป็นธรรม 
- เป็นผู้น าในการเคลื่อนไหวให้ปรบั
โครงสร้างราคาและภาษียาสูบให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์จริงและ
ประเทศชาตไิม่เสียผลประโยชน์ 
- ออกนโยบายรับคืนบุหรี่เก่า 
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บุคลากร 
ผู้บริหาร 
พนักงานระดับปฏิบตัิการ 
ส่วนงานภายใน 

ช่องทางการสื่อสารที่มากข้ึน
และรวดเร็วขึ้น 

- จัดสรรจ านวนบุคลากรและ
ทรัพยากรให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

- ก าหนดขอบเขตและความ
รับผิดชอบงานให้ชัดเจน 

- พัฒนาพนักงานให้สามารถ
ทางานในต าแหน่งงานได ้
ไม่ให้เป็นงานท่ีตดิไปกับตัว
บุคคลเพียงคนเดียว 

- ไม่จัดกจิกรรมให้พนักงาน
เข้าร่วมในเวลางาน 
 

- ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและ
สวัสดิการให้เป็นธรรม 

- ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สรรหา และการเลื่อนต าแหน่ง
อย่างชัดเจน 

- การวางแผนปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน
และเป็นรูปธรรมให้พนักงานมั่นใจ
ในอนาคตขององค์กร 

คู่ค้า 
- Supplier 
- ชาวไร่/ผู้บม่อิสระ 
- ผู้ส่งมอบ (วัตถุดิบ /อะไหล่

เครื่องจักร/อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต) 

- ผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่ส าเร็จรูป 
-ผู้รับจ้างขนส่งใบยา 
- นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
- หน่วยรับจ้าง/ตรวจวัด 
- บริษัทผู้ตรวจประเมิน 
- ผู้ซ้ือของเสียจากการผลิต 
- Outsource 
- บริษัทประกันภัย 
- วิทยากรฯ 
- ผู้รับก าจัดของเสีย 

- ขั้นตอนการรับซื้อ การลง 
ทะเบียนและการด าเนินการมี
ความซับซ้อนและล่าช้า ควร
ปรับปรุงให้คล่องตัวยิ่งข้ึน 
- จัดสรรโควตาให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนกรกฎาคมให้ทัน 
ต่อฤดูเพาะปลูก 
- ช่องทางการสื่อสารทีม่ากขึ้น
และรวดเร็วขึ้น 
- ลดขั้นตอนและความซับซ้อน
ของการด าเนินงานให้คล่องตัว
ยิ่งข้ึน 
- ช่องทางการสื่อสารทีม่ากขึ้น
และรวดเร็วขึ้น 
 
 

- การแก้ไขปัญหาโรคระบาด 
และภยัธรรมชาติที่เป็นระบบ 
- โครงการทายาทผูเ้พาะปลูก 
- ความเข้าใจของผู้บริหาร 
ระดับสูงต่อสภาพการณ์จริง 
ของชาวไร่ 
- จัดสรรโควตาการผลิตให้
สอดคล้องกับต้นทุนและ
ศักยภาพของผู้บ่มอสิระแต่  
ละราย 

- การประกันภยัไร่ยาสบูจากภัย
ธรรมชาต ิ
- โควตารับซื้อใบยาที่มากข้ึน 
- พัฒนาสถานีใบยาเป็นศูนย์กลาง
การเรยีนรู ้

- - ชดเชยรายได้จากการลดการรับ
ซื้อใบยา 

หน่วยงานก ากับดูแล 
- กระทรวงการคลัง 
- ส านักงานคณะ 
กรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
- ส านักงบประมาณ 
- ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) 
- ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจฯ (สศช.) 
- คณะกรรมการการยาสูบ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- รวมศูนย์การติดต่อข้อมลูทุก
ด้านของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยเพื่อให้สามารถส่ง
ข้อมูลได้รวดเร็วข้ึน 

• ในกรณีที่มีข่าวทีเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย ควรรีบให้
ข้อมูลหรือช้ีแจงผ่านสื่อต่าง ๆ
โดยเร็วเพื่อสร้างความเข้าใจท่ี
ถูกต้องให้กับประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ให้มีทิศทางด้านนโยบายการลงทนุ
ที่ชัดเจน โดยให้ความส าคญักับ
รายการลงทุนหลักตามภารกิจให้
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์และ
ระยะเวลาทีไ่ด้ก าหนดไวต้ามแผน 
เพราะความล่าช้าที่เกดิขึ้นอาจส่งผล
ให้เปา้หมายและผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
จากโครงการมีแนวโน้มที่อาจเริ่มไม่
สะท้อนกับสภาพตลาดและการ
แข่งขันในปัจจุบันเท่าท่ีควร 
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หน่วยงานภาครัฐ 
- กรมสรรพสามิต 
- กรมสรรพากร 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมศุลกากร 
- การท่าเรือ 
- สศช. 
- หน่วยงานภาครัฐด้าน
การปราบปรามฯ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- อบจ / อบต 
- สสส. 
- องค์การกระจายเสียง 
- กองทุนผู้สูงอาย ุ
- สตง. 
- ส านักงานอัยการสูงสดุ 

- จัดตั้งฝ่ายประสานงานหรือ
ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

จัดท าฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ - พิจารณาตลาดสินค้ายาสูบท่ีจา
หน่ายอยู่ในปัจจุบันและ 
ของต่างประเทศและด าเนินการเพือ่
รับมือการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 
- จัดหาอุปกรณส์านักงานให ้
เพียงพอและพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
ที่มากข้ึนให้ทางสานักงานฯใช้ปฏบิัติ
หน้าท่ีในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ชุมชน 
- ชุมชนโดยรอบที่ตั้ง 
- ประชาชนท่ัวไป 
- ชุมชนรอบโรงพยาบาล 

- ลดข้นตอนและความซับซ้อน 
ด าเนินงานและให้คล่องตัวขึ้น 

- สนับการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับยาสูบ 

- ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับยาสูบท้ัง
ระบบอย่างยั่งยืน 
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การจัดล าดับความส าคญัของผู้มีส่วนได้เสียของ ยสท. 
ยสท. มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ประเมินความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณา

จากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่  อิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานของ ยสท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งการจัดล าดับส าคัญของชุมชนฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กร

สามารถบริหารจัดการองค์กรและด าเนินกิจกรรมโครงการตามระดับความส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

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
ฝ่ายผลิตด้านใบยา, ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป , ฝ่ายใบยา, ส านัก
คุณภาพฯ, ส านักงานโครงการย้ายโรงงานฯ , ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่าย
ตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ส านักกฎหมาย ฯลฯ 

- จัดหาวัตถุดิบในการผลติ  
- จัดส่งสินค้า 
- ให้ข้อมูลต่างๆ 

4) หน่วยงาน
ก ากับดูแล       

ส านักงบประมาณ, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร,ส านักโครงการย้ายโรงงานฯ
,ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ส านักคุณภาพฯ, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่าย
ผลิตด้านใบยา, ฝ่ายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป, ส านักงบประมาณ, ฝ่ายใบยา, 
ส านักกฎหมาย, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฯลฯ 

- ก าหนดนโยบาย 
- ก ากับดูแล 

5) หน่วยงาน
ภาครัฐ   

ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ,ส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ,ฝ่ายจัดหา
และรักษาพัสดุ,ฝ่ายการพิมพ์, ฝ่ายผลิตด้านใบยา, ฝ่ายผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน, ส านักคุณภาพฯ,ส านักโครงการย้ายโรงงานฯ, ฝ่ายตรวจสอบ, 
ฝ่ายใน, ฝ่ายบริการกลาง, ส านักกฎหมาย ฯลฯ 

- ให้ข้อมูลต่างๆ 
- แลกเปลี่ยนข้อมลู 
- กฎ ระเบียบต่างๆ 

6) ชุมชน ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายใบยา, ฝ่ายการแพทย์ ฯลฯ - ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ร่วมสื่อสารวัฒนธรรมประ 
เพณี และดูแลชุมชนร่วมกัน 

การคัดเลือกชุมชนส าคัญของการยาสูบ 
จากผลการการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ยสท. ได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (ชุมชน) ที่มีความส าคัญในล าดับต้น ๆ เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการฯ ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) และแผนงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนส าคัญที่
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจการด าเนินงานขององค์กรตามห่วงโซ่อุปทาน 
(Value Chain) 3 กลุ่มประกอบด้วย  

1. ลูกค้า หมายถึง กลุ่มร้านค้าส่งยาสูบ ประเภท ป.1 ในสังกัดของ ยสท. ทั่วประเทศ เป็นกลุ่มที่ร่วม
ด าเนินธุรกิจในการจ าหน่ายบุหรี่ กระจายสินค้าไปยังร้านค้าส่งช่วง (ป.2) และร้านค้าปลีก (ป.3) ส่วนภูมิภาคตามเขต
พ้ืนที่การขายที่ก าหนด ซึ่งร้านค้า ป.1 ในสังกัดของการยาสูบ มีจ านวนประมาณ 244 ราย รวมถึงผู้บริโภคบุหรี่/สินค้า
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และผู้ขาย (ต่างประเทศ) 

2. ชุมชน หมายถึง ชุมชนโดยรอบที่ตั้ง ยสท.คลองเตย และ ยสท.อยุธยา เป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของการยาสูบ  ได้แก่  ชุมชนหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 ต.บ้านช้าง  หมู่ 4 ต.อุทัย  อ.อุทัย                 จ.
พระนครศรีอยุธยา และชุมชนคลองเตย กทม. รวมถึงชุมชนรอบโรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป 

3. คู่ค้า มายถึง ชาวไร่/ผู้บ่มอิสระ เป็นกลุ่มเกษตรกรในสังกัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เพาะปลูกใบยาสูบหรือ
จัดหาใบยาสูบส่งให้กับ ยสท. ในการผลิตบุหรี่ โดยกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของส านักงาน
ยาสูบส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ บ้านไผ่ (จ.ขอนแก่น) หนองคาย 
และนครพนม รวมถึงผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิต ผู้จัดส่งสินค้า 

จากกลุ่มชุมชนดังกล่าว ยสท. ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามยุทธศาสตร์องค์กร เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส าคัญที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่ถือ
ปฏิบัติตามภารกิจประจ าของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานและการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนต่าง ๆ  
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การแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) 
ปี 2564 ยสท.มีการทบทวนนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะยาว แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 

ด้าน CSR in Process ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ ยสท. มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือใช้บริหารจัดการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อมยสท. ได้วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรมด าเนินการตามที่ก าหนดในแผนงานประจ าปีที่ถ่ายทอด
จากยุทธ ศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานประจ า/โครงการของส่วนงานต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
แนวทางด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างานตามมาตรฐาน ISO 26000 ดังนี้ 

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

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 / ทกุส่วนงาน

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

ข้อกําหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

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

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



23 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2564  

ผลด าเนินงานด้านการสร้างความสัมพันธ์  การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ของ ยสท. ปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ 
(ยสท.) 

Output :  ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนร้อยละ 100  

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผน ร้อยละ 100 

Outcome : ผลการประเมินคณุธรรมความ
โปร่งใสในนการด าเนินงานของ ยสท. (ITA) ไม่
น้อยกว่า 95 คะแนน 

Outcome : ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ยสท. ปี 2564 
= 95.07 คะแนน (AA) 

2. แผนปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตของส่วนงาน 
ยสท. 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนร้อยละ 100 
Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Outcome : จ านวนการกระท าทจุริตของพนักงาน = 

0 
Outcome : การกระท าทุจริตของพนักงาน = 0 

3. แผนพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคล 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Outcome : พัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง (Self- Learning) ได้ตามเป้าหมาย ร้อย

ละ 100 (ได้รับผลการอบรมผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70) 

Outcome : ได้แนวทางในการปรับปรุงอัตรา ก าลัง

หากมีการทดแทนด้วยเทคโนโลย ี- มีหลกัสูตรใหม่ 5 

หลักสูตรส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร  

และผู้ได้รับการพัฒนามีผลการอบรมผ่านเกณฑ์ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 

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

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

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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แผนงาน เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 

4. แผนปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยประจ าปี 

Output :  ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนร้อยละ 100 
Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 (มีการตรวจสภาพแวดล้อมฯ 

และด้านความปลอดภยัฯ ตามมาตรฐานที่ก าหนด) 

Outcome : สถิติการเกิดอบุัติเหตุจากการท างาน 
ลดลงจากปีงบฯ 2563 ร้อยละ 10 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง = 0 ราย 

Outcome :  สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
ลดลงจากปีงบฯ 2563 ร้อยละ 40 
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ปีงบฯ 2564 = 0 ราย 

5. แผนปฏิบัติงานด้าน
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Outcome : ผลการจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 

Outcome : ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนดทุกตวัชี้วัด 

6. แผนการด าเนินการเพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ 
(Eco–efficiency) 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนร้อยละ 100 
Output : ด าเนินงานตามแผนได ้ร้อยละ 

100 

Outcome : มีการด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินการวัดและประเมินฯ และได้ค่าเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดที่ สคร. ก าหนด 

Outcome : จากข้อมูลจริง (ต.ค. 63 – ส.ค. 64) 

และข้อมูลประมาณการของเดือน ก.ย. 65 สามารถ

ค านวณค่า Factor ได้ = 1.1065 ซึ่งผ่านเกณฑ์วัด

ระดับ 5 ที่ก าหนดค่า Factor = 1.0590 

7. แผนงานควบคุมประสิทธิภาพ
การผลิต 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100 (เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า ลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมตน้ทุนการผลิต) 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
ต.ค.63-ก.ย.64 ร้อยละ 100 

Outcome :  
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต = 70.88 บาท/พนัมวน 
- การสูญเสียวัตถุดิบเทียบต้นทุน 
ผลิตบุหรี่ ไม่เกินร้อยละ 0.950 
 

Outcome :  
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตและแรงงานทางตรง = 60.91 
บาท/พันมวน (ค่าจริง ต.ค.63-ก.ค.64)  ...แต่ค่า
คาดการณ์ ต.ค.63-ก.ย.64 = 59.93 บาท/พันมวน  
- ร้อยละมูลค่าการสูญเสียเทียบต้นทุนผลิตบุหรี่ = 
ร้อยละ 0.83 (ค่าจริง ต.ค.63-ก.ค.64) ...แต่ค่า
คาดการณ์ ต.ค.63-ก.ย.64 = ร้อยละ 0.84  

8. แผนลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ 
(Material Cost Down) 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผนร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผน ต.ค.63-ก.ย.64 ร้อยละ 100 

Outcome : ลดต้นทุนการสูญเสียวัตถดุิบ 0.1 บาท
ต่อพันมวน (จากเดิมค่าเฉลีย่ ต.ค.62-พ.ค.63  เท่ากับ 
1.90 บาทต่อพันมวน)  เป็น 1.80 บาทต่อพันมวน ณ 
ระดับการผลิต 17,250 ล้านมวน 

Outcome : ลดต้นทุนการสูญเสียวัตถดุิบ 0.1 บาท
ต่อพันมวน 
 

9. แผนลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ 
(Material Cost Down) 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ร้อยละ 100 

Outcome : - ต้นทุนใบยาอบ/ท าความสะอาดแล้ว  
เวอร์ยิเนีย 205.06 บาท/กก. 
เบอร์เลย์ 140.92 บาท/กก.  
เตอร์กิช 127.22 บาท/กก. 
- อัตราเนื้อใบยา  
เวอร์ยิเนียร้อยละ 62.20  
เบอร์เลย์ร้อยละ 58.80  
เตอร์กิชร้อยละ 90.10 

Outcome : - ต้นทุนใบยาอบ/ท าความสะอาดแล้ว  
เวอร์ยิเนีย 197.99 บาท/กก. 
เบอร์เลย์ 133.77 บาท/กก. 
เตอร์กิช 116.25 บาท/กก. 
- อัตราเนื้อใบยา ณ วันที่ 24 ก.ย. 64  
เวอร์ยิเนียร้อยละ 63.79 
เบอร์เลย์ร้อยละ 61.26  
เตอร์กิชร้อยละ 93.27 
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แผนงาน เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 

10. แผนให้ความรู้เร่ืองบุหร่ีผิด
กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Outcome :  
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ได้
คะแนน มากกวา่หรือเท่ากับร้อยละ 80 

Outcome :  
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ ได้
คะแนน ร้อยละ 86.67 

11. โครงการพัฒนาใบยาสบูอย่าง
ยั่งยืน 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผน ร้อยละ 100 

Outcome : ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ที่เข้าร่วม

โครงการฯ ร้อยละ 80 

Outcome : ระดับความพึงพอใจของชาวไร่ที่ 

เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 92.40 

12. แผนสร้างสัมพันธภาพกับ
ชุมชนรอบข้าง ยสท. อยุธยา 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

ตามแผนฯ ร้อยละ 100 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100  

Output : ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

ร้อยละ 100 

Outcome : ผลการประเมินของกิจกรรมอยู่ในระดับ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.64 

13. แผนการตลาดและการขาย
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่าย
ช่องทาง Traditional Trade 

Output : ความส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมตาม
แผนฯ ร้อยละ 100 

Output : ด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ ครบถ้วน ร้อย
ละ 100 

Outcome : ปริมาณการจ าหนา่ยของร้านเครือข่าย
เข้มแข็ง = 40,000 หีบ 

Outcome : ปริมาณการจ าหนา่ยของร้านเครือข่าย
เข้มแข็ง = 406,358.10 หีบ 

14. แผนบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

Output : - ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผน ร้อยละ 100 (มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งลูกค้ากับองค์กร) 

Output : - ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามแผน ร้อยละ 90 (มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งลูกค้ากับองค์กร) 

Outcome : ร้อยละ 85 ของ Agent และเครือข่ายมี
คะแนนประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4 

Outcome : Agent และเครือข่ายมีคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ 4 รอ้ยละ 86.74 

 

“…เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดีสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและ
รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน    
น าความผาสุขสู่ของสังคมอย่างแท้จริง………..” 
 

 

 

 

 

คู่มือ CSR in Process 
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economic Sutainability) 

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิต
บุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง  ๆ ของผู้บริโภคใน
ประเทศและมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร 

“องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหาร

จัดการที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส” 

 

ลูกค้า 244 ราย 
ร้านค้าส่งยาสูบ(ป.1) 

Traditional Trade 238 ราย 

Modern Trade         6 ราย 

 

ส่วนแบ่งตลาด        ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  94.788 

 

ปริมาณจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 108.33 

ปริมาณจ าหน่ายยาเส้น ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 129.67 
(เป้าหมาย หน่วย : ล้านมวน) 

 

ก าไรสุทธิ                     ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 365.47 
(เป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท) 

 

รายได้จ าหน่ายยาเส้น ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 128.20 

รายได้จากการส่งออก ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ   34.72 

รายได้จากธุรกิจอื่น    ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 337.56 
(เป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท) 

 

การพัฒนาบุคลากร   ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ   80.21 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การ

ก ากับดูแลของกระทรวงการคลังภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการฯ มุ่งม่ันรักษามาตรฐานงานด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีในการด าเนินงานขององค์กร โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการด าเนินงาน และ
มอบหมายคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ก ากับดูแลกิจการให้ท าหน้าที่
ก ากับดูแลรักษามาตรฐานการปฏิบัติให้อยู่ ในระดับสากลและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจน
ข้อก าหนด กฎหมาย แนวปฏิบัติต่าง ๆ  คณะกรรมการ ยสท. ท า
หน้าที่ติดตามและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการ
เฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการ ยสท. อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยต่อหน่วยงานในสังกัด 
หน่วยงานก ากับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชน  

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และการสรรหาคณะกรรมการ ยสท.  

 คณะกรรมการ ยสท. ได้รับการเสนอแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพ่ือ
ก ากับดูแลแนวทางด าเนินงานของ ยสท. ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ โดยมีโครงสร้าง
คณะกรรมการและการสรรหากรรมการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 และ ตาม
พระราชบัญญัตคิุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ได้เห็นชอบใน
หลักการการก าหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) และกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 
จ านวน 5 คน และมีกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ า จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เชื่อมโยง
นโยบายจากกระทรวงการคลัง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผลักดันการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)  

 ในปี 2564 คณะกรรมการ ยสท. มีจ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยในจ านวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 คน โดยกรรมการทุกท่านมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ข้อก าหนด และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งประธานกรรมการท าหน้าที่ก ากับดูแลการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงสร้าง
คณะกรรมการ ยสท.” 
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2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
    คณะกรรมการ ยสท. ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 12 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ ยสท. คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการก ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ ยสท. คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแล
ที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดความรู้และ
นวัตกรรม และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมในการท า
หน้าที่เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยท าหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
และขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แต่ละคณะ ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวนครั้งการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม มีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “สรุปการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยสท./คณะอนุกรรมการฯ” 

3. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ ยสท. ได้ก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการด าเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปตาม

แนวนโยบายของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือการสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและ
ตอบสนองความต้องการการบริโภคยาสูบที่ยังมีอยู่  การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือให้ ยสท. ยังคงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศให้สามารถเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  
เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายองค์กรอย่างเคร่งครัด
และเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. เป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการด าเนินงานของ ยสท. จึงก าหนดเป็นนโยบาย
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  

1. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดีเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์
และนโยบายของภาครัฐ ต้องให้ความส าคัญในการบริหารตามแนวทางระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วน 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยแสดงให้พนักงานเห็นถึงความ
มุง่มั่นตอ่การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการและการยาสูบฯ ให้เหมาะสมต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาความ
สอดคล้องตามนโยบาย/ทิศทาง/ยุทธศาสตร์ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอของทรัพยากร 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดขององค์กรเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าการใดๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด าเนินงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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4. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีกลไกการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน ยสท. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่มด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนด าเนินงานขององค์กร ที่
ค านึงถึงการปฏิบัติที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน การ
ให้บริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการ และผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7. คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้านการด าเนินงานตามแนวทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดแีก่พนักงานทุกคน เพ่ือให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือปฏิบัติงานหรือ
มาตรฐานการท างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 
7.1 รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระท า

ของตนเอง (Accountability) 
7.2 ส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและมี

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
7.3 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยสุจริต  
7.4 ปฏิบัติงานด้วยความอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม 

(Equity/Equitable Treatment)สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อ
สาธารณะ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่
การเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา (Transparency) 

7.5 มุ่งม่ันในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน 
(Value Creation) 

7.6 ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการส่งเสริมและพัฒนาการ
ก ากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินการ (Ethics) 

7.7 ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมด าเนินการหรือการตัดสินใจขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ ยสท. (Participation) 

8. คณะกรรมการ ก ากับดูแลให้มีระบบงานด้านบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เป็นรายเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย 
8.1 ระบบการตรวจสอบภายใน 
8.2 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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8.3 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
8.4 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.5 รายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ รายงานทางการเงิน รายรับ-

รายจ่าย ก าไร การบริหารสินทรัพย์ การเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือน รายงานประมาณการทางการเงิน
รายไตรมาส ผลการด าเนินงานของ ยสท. แยกตามกลุ่มภารกิจ ผลด าเนินงานตามระบบ EVM ผล
ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผล  

8.6 รายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   

8.7 รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของ ยสท. รายงานการตรวจติดตามและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม รายงานผลด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ยสท. 

8.8 รายงานผลการด าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)  

 
4. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ยสท. ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตามภารกิจและสนองนโยบายภาครัฐ 
และรักษาความสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็น
ธรรมและถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียตามนโยบายและและข้อพึงปฏิบัติในการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแล
กิจการที่ดี หมวดที่ 3 “บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์องค์กรส าหรับใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการด าเนินงานและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ดังนี้  
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 การปฏิบัติต่อพนักงาน ยสท. ให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีระบบ
บริหารงานบุคคลที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ ภายใต้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของพนักงานเป็น
รายบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี ซึ่งในรอบปี 
2554 ที่เกิดเหตุการณแ์พร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ยสท. ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้มี
ผลกระทบกับชีวิตและการปฏิบัติงานของพนักงาน ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานให้สามารถพ้นวิกฤตการแพร่
ระบาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้ช่วยเหลือการครองชีพเพ่ือบรรเทาผล กระทบให้กับพนักงานและครอบครับที่เดือดร้อน
จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานเพ่ือให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยการพัฒนาความรู้ตาม Competency Base ของแต่ละต าแหน่งงาน การจัดท า Training Road Map การพัฒนา
กลุ่ม Young Talent การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแต่ละต าแหน่ง การฝึกอบรมที่สอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
ของแต่ละกลุ่มภารกิจ เป็นต้น ด้านบรรยากาศการท างาน ยสท. ได้ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างานและมี
ความปลอดภัย โดยก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  การด าเนินการตาม
แนวคิด Green Factory เพ่ือพ้ืนที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 

 การปฏิบัติต่อตัวแทนจ าหน่าย ยสท. มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับ พันธมิตรทางธุรกิจไว้
อย่างครบถ้วน ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด และให้ความช่วยเหลือในลักษณะ
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตัวแทนจ าหน่ายและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกันกับ ยสท. เพ่ิมศักยภาพของตัวแทนจ าหน่ายในการบริหารด้านการตลาดและการขาย การกระจายสินค้าให้
ครอบคลุมตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนากระบวนการท างานและน าเทคโนโลยี 
รวมถึงพัฒนาช่องทางการติดต่อผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก เช่น ระบบ E-Commerce ระบบการ
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน การด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของตัวแทนจ าหน่ายให้ได้รับประโยชน์ สร้างความพึงพอใจแก่ตัวแทนจ าหน่าย 

 การปฏิบัติต่อชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระ  ยสท. มีการส่งเสริมชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระในการ
ผลิตใบยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ตามแนวทาง GAP 
ของ CORESTA เพ่ือสร้างคุณภาพของผลผลิตใบยาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูก
ใบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ก าหน รวมทั้งการด าเนินโครงการยาสูบยั่งยืน เพ่ือพัฒนาความรู้ ให้
ความช่วยเหลือในการเพาะปลูกใบยา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ 
โดยมีส านักงานยาสูบส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 

 การปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบ  ยสท. ยึดถือการปฏิบัติกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานองค์กรด้วยความเสมอภาค ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยปฏิบัติตาม
กระบวนการ ข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ก าหนด เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 
จัดท าสัญญาตามรูปแบบที่ก าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา มีการช าระเงินให้คู่ค้าและ
คู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช าระเงินที่ตกลงกัน มีนโยบายและแนวปฏิบัติและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เรยีกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด 
และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว 
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 การปฏิบัติต่อผู้บริโภค  ยสท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตและจัด
จ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูป เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ และ
เพ่ือการรักษาดุลการค้ากับบุหรี่ต่างประเทศท่ีมีสิทธิในการน าเข้าและจ าหน่ายภายในประเทศได้โดยไม่มีการกีดกันทาง
การค้า ทั้งนี้ เพ่ือน ารายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง ยสท. ด าเนินการค้าโดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยด าเนินกระบวนการผลิตบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ท าการตลาดที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสูบบุหรี่ รวมทั้ง 
สนับสนุนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดเพ่ือปกป้องเยาวชนจากการบริโภค
บุหรี่ และผู้บริโภคท่ีอาจถูกหลอกลวงจากบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย/บุหรี่ปลอมแปลง โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ผู้ค้ายาสูบและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด มีการจัดตั้งส านักป้องกัน
บุหรี่ผิดกฎหมายของ ยสท. เพ่ือประสานการด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและคู่ค้า เพ่ือป้องกันการจ าหน่ายบุหรี่ผิด
กฎหมายและหลีกเลี่ยงการบริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ยสท. มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy) เพ่ือใช้บริหารจัดการเพ่ือความสมดุลระหว่างการเติบโต

ขององค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการด าเนินงานขององค์กร มีการด าเนินแผนงาน/โครงการและกิจกรรม
ที่แสดงความรับผิดชอบด้าน Corporate Social Responsibility in Process (CSR in Process) ที่มีองค์กระกอบ
ตามหลักการของมาตรฐานสากล ISO 26000 ทั้งด้านธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การน าองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาโครงการเพ่ือเสริมสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยในปี 2564 ยสท. ได้บรรลุผลส าเร็จตามกิจกรรมและเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ทั้ง 12 แผนงาน/โครงการ อย่างครบถ้วน 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ยสท. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรในหลายวาระและโอกาส ทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจองค์กรด้านตาง ๆ เช่น การประชุมร้านค้ายาสูบ ผู้ส่งมอบ/ผู้ค้าวัตถุดิบ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ใบยาสูบ การสอบถามความคิดเห็นจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และการร่วม
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสายาสูบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยสท, ยังสนับสนุนอย่าง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม 
CSR in Process ของ ยสท.ที่ขับเคลื่อนโดยส่วนงานต่าง ๆ ของ ยสท.  

 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ยสท. ให้ความส าคัญของการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้นตามความต้องการ ความคาดหวังของ
ทุกภาคส่วน โดยจัดให้มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในหลากหลายช่องทาง 

ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ การร้องเรียนผ่านกองลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งการร้องเรียน
ผ่านหน่วยงานต่างๆ ของ ยสท. โดยตรง และการร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนระบบ Globaleaks (ไม่
เปิดเผยตัวตน) ที่สามารถน าเสนอข้อมูลถึงผู้ที่รับฟัง 2 คน โดยตรง คือ ประธานกรรมการ ยสท. และผู้ว่าการการ ซึ่ง
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ระบบจะปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน เพ่ือโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร้องเรียนได้อย่างเต็มที่ โดย ยสท. 
เปิดรับทุกความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

- Call Center  โทรศัพท์ หมายเลข 0-2229-1000 (ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์)  และ 0 2229 1616 (ฝ่ายขาย) 

- โทรสาร         หมายเลข   0-2229-1299 

- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง ติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

ชั้น 2 ยสท. ส านักงานใหญ ่คลองเตย และทุกส่วนงาน 

- หนังสือ/จดหมาย  : การยาสูบแห่งประเทศไทย 184 ถนน

พระราม 4  แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 

-ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราชการ (1111) 

http://www.1111.go.th/ (ยสท. รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

กับองค์กรเพ่ือด าเนินการฯ) 

- Website : http://www.thaitobacco.or.th/  

- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook Fan page บ้านเราชาวยาสูบ 

ยสท.  กลุ่ม Line ห้องรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า (ส าหรับตัวแทน

จ าหน่าย ร้านขายส่งยาสูบในประเทศ)  We Chat / Whatsapp 

/ Line (ส าหรับตัวแทนจ าหน่ายต่างประเทศ) 

 

 

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนฯ แนวปฏิบัติ 

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ของ ยสท. 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/
http://www.thaitobacco.or.th/
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในปี 2564 ยสท. ได้ทบทวนคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน สื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือฯ ถึงส่วนงานและ
พนักงานโดยตรง เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
และสื่อข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม/ธรรมาภิ

บาลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการเสียงตามสาย คลิปวิดีโอ การสื่อสาร
โดยผู้บริหารระดับสูง สื่อเอกสาร/Info graphic สื่อสารออนไลน์ ระบบ 
Intranet/Internet กลุ่ม Line ปชส.องค์กร/ส่วนงาน ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เสริมสร้างการรับรู้และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคูม่ือฯ เช่น แผนงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี แผนการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม/
จรรยาบรรณ  กิจกรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ กิจกรรมจิตอาสายาสูบ กิจกรรมตามแผนงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ศปท.ยสท. และกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของทุกส่วนงาน รวม 26 แผนงาน  
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ในปี 2564 ยสท. บรรลุผลส าเร็จเป้าหมายแผนงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี แผนงานสื่อสาร แผนเสริมสร้าง

จริยธรรมจรรยาบรรณ ครบถ้วนร้อยละ 100 บรรลุตัวชี้วัด ระดับความ

เชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร=ร้อย

ละ 94.84 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายภายใน

องค์กร=ร้อยละ 91.69 ระดับการรับรู้และตระหนักรู้ด้านการป้องกัน

การทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริตฯ=ร้อยละ 97.81 มีผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ(ITA) อยู่ในเกณฑ์

ที่ดีมาก 95.07 คะแนน อยู่ในระดับ AA และได้รับรางวัล ITA 

Awards 2021 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐ 
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ความยั่งยืนด้านสังคม (Social Sutainability) 

 

การยาสูบแห่งประเทศไทยด าเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตและจัดจ าหน่ายครบทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมากตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูกใบยาสูบ
ไปจนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร
ให้เป็นไปด้วยด 

“สร้างความเป็นอยู่ที่ดทีั้งกายและใจของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

และการบริหารขององค์กร” 

 

จ านวนพนักงาน = 2,463 คน (ชาย= 1,441 / หญิง= 1,022) 

สัดส่วนพนักงานชาย : หญิง  คิดเป็นร้อยละ 58.50 : 49.50 

จ านวนการลาออก = 9 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.36 

 

ความผูกพันของพนักงาน              ร้อยละ 82.08 

 

ความพึงพอใจของชาวไร่          ร้อยละ 92.40 

 

ความพึงพอใจของ Agent และเครือข่าย ร้อยละ 86.74 

 

พนักงานมีความเชื่อมัน่ต่อธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร  

ร้อยละ 90.84 
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การยาสูบแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่แสวงหาความส าเร็จจากผล
ก าไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กร ซึ่งนอกจากจะสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงบวกที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังเป็นการสร้างความมั่ นคงให้กับ
องค์กรเพื่อมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความช านาญที่จ าเป็น 
 การด าเนินภารกิจของ ยสท. ซึ่งถูกห้ามการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดย

เด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง การยาสูบแห่งประเทศไทยยังคง

สามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน โดยเฉพาะในด้านการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชน

ใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

และความโปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ

รัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ส่งให้รัฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sutainability) 

 
การยาสูบแห่งประเทศไทย ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่มีการใช้

วัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัย
และลดการสูญเสียวัตถุดิบนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
ส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ายขอองค์กรในระยะยาวจากการประหยัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ
และพลังงานในการผลิต เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ยาสูบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์กดรต้องค านึงถึงความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งการจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อปล่อยสู่ภายนอกโรงงานผลิต 
ตลอดจนพัฒนาและวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดมลภวะตั้งแต่ต้นเหตุ 

“ลดมลพิษจากกระบวนการ สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน และลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ” 

 

อัตราการสูญเสียวัตถุดบิหลัก ผลส าเร็จเทยีบกบัเปา้หมาย ร้อยละ 115.83 
(เป้าหมาย หน่วย : บาท/พันมวน) 

 

อัตราเน้ือใบยาที่ได้จากกระบวนการแยกก้านและอบ ท าความสะอาด 

เวอร์ยิเนีย  ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 102.88 

เบอร์เลย์   ผลส าเร็จเทียบกบัเป้าหมาย ร้อยละ 104.49 

เตอรก์ิช    ผลส าเร็จเทียบกบัเป้าหมาย ร้อยละ 103.52 

 

การจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศนน์ (Eco-efficiency)                    

ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100 
การบรรลุผลส าเร็จเทียบค่าเป้าหมาย ร้อยละ 109.85  

(ด าเนินงานตามแนวทางการวดัและประเมินฯ และได้ค่าเปา้หมายตามตัวชี้วดัที่ สคร. ก าหนด : แฟคเตอร์) 
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 การยาสูบแห่งประเทศไทย ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการ ยสท.ที่ให้ความส าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างย่ังยืน เอให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฎิบัติ ดังนี้ 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดต่าง ๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน 

 บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และวัตถุดิบ อย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ลดและควบคุมการจัดกสนของ
เสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานทุกคน มีจิตส านึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาและปรับปรุงระงงบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรับรู้ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 
ประเด็นความยั่งยืน 

ที่ส าคัญ 
ความสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน 
(Global Reporting Initiative : GRI) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องและ 
ขอบเขตของผลกระทบ 

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร 

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
ความยั่งยืนด้านการ
แข่งขันในธุรกิจใน

ประเทศ 

- Management Approach  
 (103-1 , 103-2 , 103-3) 
- Economic Performance (201-1) 

- บุคลากร 
- กลุ่มลูกค้า 
- กลุ่มคู่ค้า 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

ความยั่งยืนด้านความ
หลากหลายของรายได้ 

- Management Approach  
(103-1 , 103-2 , 103-3) 
- Economic Performance (201-1) 

- บุคลากร 
- กลุ่มลูกค้า 
- กลุ่มคู่ค้า 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

ความยั่งยืนด้านบุคลากร 

- Management Approach  (103-1 , 103-2 , 
103-3) 
- Employment  (401-1, 401-2, 401-3 ) 
- Labor and Management Approach 
(402-1) 
- Training and Education  (404-2 , 404-3) 
- Anticorruption  (205-14 , 205-2 , 205-3) 

- บุคลากร 

- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

ความยั่งยืนด้านสังคม 

ความยั่งยืนด้าน
ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่

อุปทาน 

- Management Approach  (103-1 , 103-2 , 
103.3) 
- Stakeholder Engagement  (102-43) 
- Local Communities  (413-1 , 473-2 ) 

- บุคลากร 

- กลุ่มลูกค้า 
- กลุ่มคู่ค้า 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

ความยั่งยืนด้าน
ความสัมพันธ์ในองคก์ร 

- Management Approach  
  (103-1 , 103-2 , 103-3) - บุคลากร 

- กลุ่มลูกค้า 
- กลุ่มคู่ค้า 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

ความยั่งยืนด้าน
ความสัมพันธก์ับชมุชน

และสังคม 

- Management Approach  (103-1, 103-2, 
103.3) 
-  Stakeholder Engagement  (102-43) 
- Local Communities  (413-1) 

- บุคลากร 

- กลุ่มชุมชนและสังคม 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืนในการใช้
ทรัพยากร 

- Management Approach   
  (103-1 , 103-2 , 103.3) 
- Waste  (306-1 , 306-2) 

- บุคลากร 
- กลุ่มชุมชนและสังคม 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานก ากับดูแล 

ความยั่งยืนในการจัดการ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ 

- Management Approach  
  (103-1 , 103-2 , 103.3) 
- Waste (306-1 , 306-2) 

- บุคลากร 
- กลุ่มชุมชนและสังคม 
- กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานก ากับดูแล 
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