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ค ำน ำ 
 

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ในการคงความเป็นผู้น าในธุรกิจซิกาแรตในประเทศไทยและการ
ขยายสู่ธุรกิจอ่ืน โดยได้น าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ และทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ มาพิจารณา
ประกอบกับการ พิจารณาขีดความสามารถและความพร้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการด า เนินธุรกิจ เพ่ือมุ่ง
สร้างมูลค่าเพ่ิมในชิงเศรษฐศาสตร์และน าองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

ยสท. มุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนดอย่างจริงจัง และผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทที่ 1 
บริบทของกำรยำสบูแห่งประเทศไทย 

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

 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมและยุทธศาสตร์การด าเนินการปีงบประมาณ 2565 – 2570 ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น ำธุรกิจยำสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น 

 

พันธกิจ 

รักษำส่วนแบ่งตลำดยำสูบไทย ขยำยสู่ตลำดต่ำงประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภำพ 

พร้อมพัฒนำธุรกิจ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 

ค่ำนิยม 

สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ท ำงำนเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้ำ เห็นคุณค่ำบุคลำกร 
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1.2 โครงสร้ำงองค์กร 

  การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้  

ส่วนงานตามผังโครงสร้างการบริหารงานของ ยสท. มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับภารกิจองค์กร 

1.3 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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ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) กำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

 
 ยสท. ได้รวบรวมปัจจัยดังกล่าวเข้าประชุมพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และน าปัจจัยดังกล่าวร่วมกับ
ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการประชุมท าการวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดท า/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือหาสมรรถนะ
หลักขององค์กร ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ยสท. ได้ก าหนดให้สมรรถนะที่สร้างข้อได้เปรียบอย่างยั่งยืนเป็นสมรรถนะ
หลักขององค์กร คือ “กำรบริหำรช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกทีค่รอบคลุมทั่วประเทศ” 

 ช่องทางจัดจ าหน่ายของ ยสท. ครอบคลุมพ้ืนทีทั้งประเทศ มีการบริหารจัดการแบ่งเป็น Node กลุ่มจังหวัด 

เพ่ือการบริหารการตลาดการและกระจายสินค้าในระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งการจัดการผลิตภัณฑ์ 

การตลาด และการกระจายสินค้าทั้งในรูปแบบช่องทางร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในระดับต่าง ๆ และร้ านสะดวกซื้อ

สมัยใหม่ ความได้เปรียบในขั้นต้นของการมีเครือข่ายการจ าหน่ายที่ครอบคลุมเช่นนี้คือการยาสูบฯสามารถจัดจ าหน่าย

สินค้าให้ครอบคลุมตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งซึ่งต้องขนส่งสินค้า เข้ามาจาก

ฐานการผลิตในต่างประเทศ ท าให้มีปัจจัยด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การตรวจสอบสินค้าผ่านแดน และอายุของ

ผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น ต่างจาก ยสท. ที่มีจุดแข็งคือ

ผูกขาดการผลิตในประเทศท าให้สามารถผลิตสินค้าและกระจายสู่ช่องทาง ต่าง ๆ สู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการ

บริหารทั้งหมดนี้นอกจากจะสร้างความเหนือกว่าคู่แข่งในด้านภูมิศาสตร์แล้วยังเป็นเครือข่ายช่วยให้สามารถเข้าถึง

ข้อมูลการตลาดและการบริโภคอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการตลาด การบริหารการขนส่ง ตลอดจนศึกษาวิจัย

ความต้องการของผู้บริโภคและการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาสูบเพ่ือประโยชน์ทาง

ธุรกิจขององค์กรเองและช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 เพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันต่อไปได้อย่างยั่งยืน ยสท. ได้พิจารณาให้สมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น

สมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ กำรปรุงรสบุหรี่ กำรผลิตวัตถุดิบ กำรบริหำรศักยภำพทำงกำรเกษตร 
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1.4 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนิน

ธุรกิจของ ยสท. โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับการด าเนินงาน หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่
อาจท าให้เกิดผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของ ยสท. ประกอบด้วย 
ลูกค้ำ 

 ผู้บริโภค                             - ผู้ขาย (ตลาดในประเทศ)         - ผู้ขาย (ตลาดต่างประเทศ) 
บุคลำกร 

 ผู้บริหาร                             - พนักงานระดับปฏิบัติการ        - ส่วนงานภายใน 
คู่ค้ำ 

 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) 

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

หน่วยงำนภำครัฐ 
 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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1.5 กฎหมำย กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
 พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 

 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 พระราชบัญญัติการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 

 กฎระเบียบเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์

ยาสูบประเภทบุหร่ีซิกาแรต พ.ศ. 2561  
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงค าหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจ

ผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2561 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์  ยาสูบประเภท     

ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. 2562 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการเป็ น

สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561 
• กฎกระทรวงหรือประกาศต่างๆ ของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

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

 กฎระเบียบด้านการตลาด  
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการ เป็น

สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

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

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

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

 กฎระเบียบเก่ียวกับโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
การจัดตั้งโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่และการย้ายฐานการผลิตของการยาสูบแห่งประเทศไทยไปยังสวน อุตสาหกรรม

โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้การยาสูบแห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้  
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

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

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

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

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  

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

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ทบทวนทิศทางและก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
จัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 – 2570 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์
และทิศทางที่ได้ก าหนดขึ้นและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจและแนวนโยบายแห่งรัฐ ยสท. ได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการจัดท ายุทธศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการก าหนด
เป้าหมายระยะยาวให้องค์กรถ่ายทอดมาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์รองรับตามช่วงเวลาแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรลงมาเป็นปัจจัยที่สามารถถ่ายทอดสู่การจัดท าแผนงานและตัวชี้วัดในระดับ
ต่างๆ นับแต่ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคลากร เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานและการติดตามวัดผลความส าเร็จในทุก
ระดับขององค์กรจะสอดคล้องกับกับวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้  

 เพิ่มสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยบุหรี่ซิกำแรตภำยในประเทศโดยกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี 
คุณภาพที่มีต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการจ าหน่ายกับเครือข่ายขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินการ  

 เพิ่มรำยได้จำกกำรพัฒนำธุรกิจอ่ืน โดยการขยายตลาดสู่ต่างประเทศและรับจ้างผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น ใบยา ยาเส้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอ่ืนจากสินทรัพย์องค์กร เพ่ือให้มีก าไรสุทธิเพ่ิมจากการ
พัฒนาธุรกิจอ่ืน 
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2.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ทบทวนและก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565–2570 โดยแต่ละข้อถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรสู่การด าเนินงานตาม
ประเด็นหลักดังนี้ 

1 ช่วงชิงตลำด 

มุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  (Customer Centric) 
และให้ความส าคัญกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า (Customer Feedback) และน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
มูลค่าให้กับผู้บริโภค การน าเสียงตอบกลับผู้บริโภค (Voice of Customer) มาใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และปรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2 เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน 

  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้า (Voice of Customer : VOC) 
ในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่น คุณภาพการสูบที่ดีขึ้น เป็นต้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับการควบคุมต้นทุน และการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งด้านใบยา ด้านการผลิต และด้านบริหารจัดการ
ผลิต  

3 พัฒนำและต่อยอดธุรกิจ 

  การมองหาโอกาสสร้างรายได้เพ่ิมจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business) โดยใช้ทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และความช านาญขององค์กรที่มีอยู่ ให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจอ่ืนและการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ การขยายตลาดธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ การจ าหน่ายใบยาและยา
เส้นมวนเอง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสร้างรายได้จากพืชอ่ืน การพัฒนาบริการทางการแพทย์ และการเพ่ิม
ศักยภาพการพิมพ์  

4 บริหำรสู่ควำมย่ังยืน 

  การบริหารจัดการด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และห่วงใยองค์กร 
(Burning Platform) ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยวางกรอบการด าเนินงานเพ่ือ
รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร 
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2.2 กำรถ่ำยทอดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์สู่กลยุทธ์และกำรปฏิบัติ 
 
 จากการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แล้ว ยสท. ได้วิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือรองรับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ โดยท าการวิเคราะห์สมรรถนะหลักองค์กร ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และ
สัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาก าหนดความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แล้ว 
ท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการด าเนินการตามสภาพแวดล้อมการด าเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์
แบบ TOWS Matrix เพ่ือให้แน่ใจว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามทุกข้อจะมีกลยุทธ์รองรับ  
 

TOWS Matrix ของกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน 

 จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอ
กำ

ส 

 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Traditional Trade 

 การพัฒนาธุรกิจยาเส้น 

 การขยายสู่ธุรกิจอื่นเพ่ือเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก 

 การพัฒนาธุรกิจยาเส้น 

 การพัฒนาธุรกิจยาสูบสู่ต่างประเทศ 

 การขยายสู่ธุรกิจอื่นเพ่ือเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก 

ภัย
คุก

คำ
ม 

 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Traditional Trade 

 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Modern Trade 

 การตลาดด้านราคาและผลิตภัณฑ์ 

 การพัฒนาธุรกิจยาสูบสู่ต่างประเทศ 

 การขยายสู่ธุรกิจอื่นเพ่ือเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก 

 การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล 

 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Traditional Trade 

 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย Modern Trade 

 การตลาดด้านราคาและผลิตภัณฑ์ 

 การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิต 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารโรงงานผลิตยาสูบ
แห่งใหม่ 

 การพัฒนาธุรกิจยาสูบสู่ต่างประเทศ 

 การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของ ยสท. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ     
กลยุทธ์ และเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561–2565 โดยแต่ละข้อถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรสู่การ
ด าเนินงานตามประเด็นหลัก ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย* 

1 ช่วงชิงตลำด ปริมำณจ ำหน่ำยบุหรี่ในประเทศ (ล้ำนมวน) - 

1.1 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย รายได้จ าหน่ายบุหรี่ในประเทศ (ล้านบาท) - 

1.2 การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ รายได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ Retarget (ล้านบาท) - 

1.3 การตลาดด้านราคา ราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ - 

2 เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน ต้นทุนกำรผลิต (บำท/พันมวน) - 

2.1 การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (บาท/พันมวน) 
ค่าแรงทางตรง (บาท/พันมวน) 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/พันมวน) 

- 
- 
- 

2.2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร้อยละของแบตท์การผลิตที่มี Filling Power ของยาเส้น 
ไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม (ร้อยละ) 

- 
 

 ร้อยละของแบตท์การผลิตที่มีความช้ืนยาเส้นก่อนเข้าไซโลตาม
เกณฑ์ร้อยละ 12-13 (ร้อยละ) 

- 

3 พัฒนำและต่อยอดธุรกิจ รำยได้จำกกำรขยำยสู่ธุรกิจอื่น (ล้ำนบำท) - 

3.1 การพัฒนาธุรกิจอื่นที่ เกี่ ยวเนื่ อง     
กับยาสูบ 

รายได้จากธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับยาสูบ (ล้านบาท) - 

3.1 การขยายสู่ธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
จากธุรกิจหลัก 

รายได้จากธุรกิจอื่น (ล้านบาท) - 

4 บริหำรสู่ควำมย่ังยืน ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน (ร้อยละ) - 

4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ) - 

4.2 การบริหารทุนมนุษย์ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ) - 

4.3 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ) - 

*หมำยเหตุ : เป้าหมายขอดูได้ที่การยาสบูแห่งประเทศไทย 
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บทที่  3 

ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยนืของ ยสท. 
3.1  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืนเชิงยุทธศำสตร์ . 

ยสท. มุ่งมั่นบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กรในการคงความเป็นผู้น าในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้
องค์กร โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติงานสู่การด าเนินงานในระดับบริหารและระดับบุคลากร มี
การบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนด  

คณะกรรมการ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือให้ผู้บริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่ งยืนเชิง
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  

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 ที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ เพ่ือการก ากับดูแลและ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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3.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.3 บทบำทหน้ำที่และระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน 

ยสท. ได้ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยระบุทั้งบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ายงานหลักท่ี เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาความยั่งยืนของ ยสท. โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 
1) พิจารณาทบทวนประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนและแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของ ยสท 
2) สนับสนุนให้มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ของเละสอดคล้องกับการพฒันาความยั่งยืนตามหลัก สากล  

2. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกับดุแลที่ดี กำรน ำองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำ 
คณะกรรมการ ยสท. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการการ ยสท. 

ผู้บริหารสูงสุด เพ่ือการก ากับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างคล่องตัว มีมาตรฐาน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1)  ให้นโยบาย กรอบทิศทาง และแนวปฏิบัติที่ดีต่อการยาสูบแห่งประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ที่

เป็นที่ยอมรับในเรื่องการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) การน าองค์กร (Leadership) การแสดงความ

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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รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม การบริหารสิทธิของผู้
ถือหุ้น ทั้งตามกฎหมายและข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและการรายงานความยั่งยืน (Global Reporting 
Initiative) การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management) และการบริหารจัดการลูกค้า 
(Customer Management) 

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนด้านการก ากับดูแลที่ดี แผนด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม แผนระบบบริหารจัดการองค์กร แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า และ
ตลาด เป็นต้น และทบทวนแผนงานดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส าคัญจ าเป็น ก่อนรายงานให้
คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ 

3) ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
ดี แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมทั้งให้ความเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

4) รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ทราบอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

3. คณะท ำงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจด้ำน Core Business Enablers 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business 

Enablers ของ ยสท. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและการบริหารจัดการองค์กร ยสท. จึง
ได้จัดให้มีคณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers รายด้าน รวม 8 ด้านตาม
ระบบการประเมินฯ โดยคณะท างานมีหน้าที่ดังนี ้

1) ศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers 
2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาการยาสูบแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ 

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการที่ก ากับ เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และรายงานคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ือทราบ 
และ/หรือเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงาน 

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

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

5) ตอบสัมภาษณ์ผู้ตรวจประเมินภายนอก 
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4. ผู้บริหำรและส่วนงำนภำยใน ยสท. 
การยาสูบแห่งประเทศไทย ก าหนดให้ผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามผังโครงสร้างองค์กร ทั้ง 5 

กลุ่มภารกิจ รับผิดชอบด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรและนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยบริหารจัดการ ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ส่ งเสริมและปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการด้านความยั่งยืนขององค์กรและตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด าเนินการของแต่ละส่วนงาน ให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดและรายงานผลกาด าเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการ และ /หรือ
คณะกรรมการ เพ่ือทราบอย่างสม่ าเสมอตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

4.1 ผู้บริหารระดับสูง    

 พิจารณาก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางบริหารและดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของ ยสท. 

 ผลักดันให้มีการบริหารความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น 
หน่วยงาน คณะกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นผู้แทนผู้บริหารใน
การด าเนินงานด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
คณะกรรมการ หรือคณะท างาน หรือบุคคลผู้รับผิดชอบ ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถ
รายงานตรงต่อประธานคณะกรรมการฯ  

 ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงพิจารณาการรายงาน ผลการ
ด าเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านรายงานความยั่งยืนประจ าปีของ ยสท. 

 สื่อสารแสดงความมุ่งมัน่และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านความยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

4.2 หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนของ ยสท. 

 ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร / เลขานุการคณะท างานฯ ด้านการก ากับดูแลที่ดี 
- จัดท าเอกสารสนับสนุน คู่มือ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคต่างๆท่ีจ าเป็น เพ่ือ   
  สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน 
- ด าเนินการในการบวนการค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ตามแนว 
  ปฏิบัติที่ก าหนด 
- สื่อสารการด าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อสาธารณะ 

 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
- รบัผิดชอบในภาพรวมของการขบัเคลื่อนนโยบาย แนวปฏิบัติและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้าน   
  ความยั่งยืนของ ยสท. ไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- น าปัจจัยยั่งยืนเป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและ 
  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กร 
- ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ประเมินผลส าเร็จเทยีบกับเป้าหมาย ทวนสอบ 
  ความถูกต้อง ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน   
  รวมถึงรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสะ 1 ครั้ง 
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 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการรายงานผลด้านความยั่งยืนของ ยสท. 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
-  อบรมพนักงานให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร  
-  สร้างความตระหนักให้เกิดความจริงจังในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการศึกษาดูงาน/การจัด

กิจกรรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน
ภายในองค์กร 

-  ถ่ายทอดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนขององค์กร เพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วม/ตัวชี้วัดรายบุคคล 
(KPI) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของพนักงาน ยสท.  

 ทุกส่วนงานภายใน ยสท.  

-  น าเอานโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ  
-  รับผิดชอบด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของ ยสท.  
-  ติดตาม ประเมินละทบทวนผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน 
-  รายงานผลการด าเนินด้านความยั่งยืนน าเสนอฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เป็นประจ าทุกเดือน 

รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง 

-  สื่อสารผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วยได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

3.4 กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน  

 ยสท. ก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการจัดท ารายงานด้านความยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ โดยให้ผู้บริหาร

และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 

1) ส่วนงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงานด้านความยั่งยืนประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอ
ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการฯ ที่ก ากับดูแล 

2) ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร รวบรวมข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านความยั่งยืนประจ าปี การ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดส าหรับการจัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปีของ ยสท. 

3) คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers ด้านการก ากับดูแลที่ดีและ
การน าองค์กร (CG & Leadership) รวบรวมข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความ
ยั่งยืนและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ าปี เพื่อการจัดท ารายงานฯ 
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4) คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร (CG & 
Leadership) ด าเนินการจัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ ยสท. ประจ าปี ให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล : หลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงานตามมาตรฐานของ Global Reporting 
Initiative (GRI Standard) ซึ่งเชื่อมโยงความสอดคล้องของการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังสิ้นปีงบประมาณ และน าเสนอต่อหัวหน้าคณะท างาน/ผู้บริหาร 

5) ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร ด าเนินการเผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศ
ไทยในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ Intranet Internet รายงานประจ าปี เพ่ือสื่อสารสารการ
ด าเนินงานขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 | คู่มือปฏิบตัิงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ยสท. 

บทที่  4  

กระบวนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน 

 

การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร เพ่ือให้การบริหารองค์กร    
มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจ
ที่มีต่อการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ยสท. ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินการสู่ความ
ยั่งยืนขององค์กรที่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดการด าเนินงาน    
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานเป็นไปอย่างสมดุล 
สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตั้งอยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานขององค์กรทั้งในทางตรง
และทางอ้อม โดยมีขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานดังรายละเอียดตาม SIPOC / Workflow ดังนี้ 
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4.1 กระบวนกำรก ำหนดประเด็นควำมยั่งยืนที่ส ำคัญ 
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4.2 ขั้นตอนกำรก ำหนด/กำรทบทวนหัวข้อควำมยั่งยืนที่ส ำคัญ 

ขั้นตอนด ำเนินกำร แนวทำงกำรปฏิบัต ิ ข้อมูล/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัย
น ำเข้ำทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอก 

- รวบรวมข้อมูลปัจจัยน าเข้าทั้งภายใน/ภายนอก 
- รวบรวมหัวข้อด้านความยั่งยืนที่ส าคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ข้อมูลจาก
การส ารวจความคิดเห็น ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  
- ศึกษาแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ โดยเทียบเคียงกับกลุ่ม
ธุรกิจเดียวกัน 
- รวบรวมประเด็นในบริบทของความยั่งยืนที่นานาชาติให้ความส าคัญ รวมถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้อง 

- ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานองค์กร  
- ข้อมูลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนงานภายใน
องค์กร เช่น เรื่องร้องเรียน ผลส ารวจต่าง ๆ จากกลุ่ม
พนักงานยาสูบ 
- ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- แผนงาน/โครงการภาครัฐ 

2. ท บ ท ว น /วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ข้ อ มู ล 
หลักเกณฑ์ ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยยั่งยืนองค์กร 

- ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนของ ยสท. โดยพิจารณาความส าเร็จ การบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรที่ผ่านมา ทบทวน/วิเคราะห์ข้อมูลว่ายังเป็นหัว
ข้อความยั่งยืนที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องหรือไม่  เพ่ือเป็นกรอบการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ยสท. 

'- ผลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ส าคัญปีที่ผ่านมา  
- เป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยนืน (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ 
- หัวข้อความยั่งยืนตามแนวทาง GRI 
- แผนงาน/ยุทธศาสตร์ภาครัฐ 

3. ก ำหนดกรอบด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมย่ังยืนของ ยสท. 

- พิจารณาหัวข้อความยั่งยืนที่ส าคัญ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสามารถในการด าเนิน
กิจการของ ยสท. ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้ส่วนสียทั้งภายในและภายนอกหัวข้อที่
ธุรกิจย่าสูบให้ความส าคัญ โดยเทียบเคียงกับหัวข้อที่นานาชาติให้ความส าคัญ 
รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก/ธุรกิจ 

- แผนยุทธศาสตร์ ยสท. 
- หัวข้อการด าเนินงานด้านความยั่งยืนที่ส าคัญในปีที่
ผ่านมา  
- เป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยนืน (SDGs) ของ
องค์การสหประชาชาติ 
- หัวข้อความยั่งยืนตามแนวทาง GRI 
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ขั้นตอนด ำเนินกำร แนวทำงกำรปฏิบัต ิ ข้อมูล/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4. ระบุหัวข้อเรื่ องควำมยั่ งยืนที่
ส ำคัญของ ยสท. 

- การระบุหัวข้อเรื่องความยั่งยืนที่เป็นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการของ ยสท. ให้มีความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็น เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอ่ืนเพิ่มเติมที่ได้จากการทบทวนข้อมูล โดยพิจารณาจากกล
ยุทย์ ความเสี่ยง ความท้าทาย ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวโน้มธุรกิจ ตัวชี้วัด/มาตรฐานด้านความยั่งยืน 
- รวบรวมรายการหัวข้อความยั่งยืนฯ ส่งให้ผู้บริหาร/ผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และ
คณะท างานฯพิจารณา 

- รายการหัวข้อที่ได้จากการคัดเลือกประเด็นส าคัญ
ด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 
ยสท. 

5. จัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อ
ปัจจัยย่ังยืน 

- การจัดล าดับตวามส าคัญ โดยขอรับความเห็นจากคณะท างานฯ ผู้บริหาร ผู้แทน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาจัดล าดับความส าคัญหัวข่อต่างๆ ว่าเป็นประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยค านึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและ
ผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งระดับความส าคัญออกเป็น 3 ระดับ คือ 
สูง กลาง ต่ า ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- แบบฟอร์มการจัดล าดับความส าคัญฯ 
- เอกสารแสดงผลการจัดล าดับความส าคัญฯ ของ
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

6. ตรวจสอบยืนยันกำรจัดล ำดับ
หัวข้อปัจจัยย่ังยืน 

- ตรวจสอบการด าเนินการเพ่ือประเมินความสมบูรณ์ของรายการยั่งยืนฯและ
ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. โดยจัดท าผลสรุปประเด็นที่ส าคัญต่อ 
ยสท. ซึ่งรวบรวมผลการประเมินประเด็นที่ส าคัญและระบุความสอดคล้องระหว่าง
ประเดน็ที่ส าคัญกับหมวดการรายงานของ GRI (GRI Aspects)  
- จัดท ารายงานการคัดเลือกประเด็นส าคัญ 

- มาตรฐาน GRI 
- รายงานผลการจัดล าดับความส าคัญฯ ของ ยสท. 

7. จั ดท ำ ร ำ ย ง ำนกำ รคั ด เ ลื อ ก
ประเด็นส ำคัญของ ยสท. 

- จัดท ารายงานน าเสนอสรุปผลการจัดล าดับความส าคัญฯ ให้คณะอนุกรรมการ
ก ากับดูแลที่ดีฯ คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาทบทวน/ให้ความเห็นชอบ 
- ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข ตามความเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ/
คณะกรรมการ 

- เอกสารหลักฐานการน าเสนอเพ่ือพิจารณา/การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ (รายงานการ
ประชุม/มติที่ประชุม) 
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ขั้นตอนด ำเนินกำร แนวทำงกำรปฏิบัต ิ ข้อมูล/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
8. จัดท ำ/ทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ร ะ ยะยำวและแผนปฏิ บั ติ ง ำน
ประจ ำปี 

- น าเสนอผลการทบทวน/วิเคราะห์ปัจจัยยั่งยืน เพ่ือใช้วางแผนงานด้านการพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร น าส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ใน
การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ปัจจัยยั่งยืนองค์กร 
- ยุทธศาสตร์/แผนปฏบัติงานประจ าปีของ ยสท. 

9. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนด้ำน
ควำมย่ังยืน 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการด้านความยั่งยืนที่
ก าหนด  
- ติดตาม/รายงานผลด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านความยั่งยืนขององค์กร
ตามท่ีก าหนด 

- แผนงาน/โครงการด้านาความยั่งยืนฯ ประจ าปี 

10. จัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำควำม
ยั่งยืนของ ยสท. 

- คณะท างานฯ รวบรวมผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาความยั่งยืน
ขององค์กร  
- จัดท ารายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ ยสท. ตามแนวทางมาตรฐาน GRI 

- มาตรฐาน GRI 
- รายงานการพัฒนาความยั่งยืนของ ยสท.  

11. ทบทวนผลกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำควำมย่ังยืนประจ ำปี 

- ด าเนินการทบทวนและพัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืนของ ยสท. โดยทวนสอบ
รายงานความยั่งยืนเพ่ือให้การพิจารณาก าหนดปัจจัยยั่งยืยองค์กรที่เป็นประเด็น
ส าคัญ เพ่ือให้สามารถตอบสนองการบรรลุวัตุประสงค์/เป้าหมายองค์กร สามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- แบบประเมินกระบวนการฯ 
- รายงานผลการประเมิน ปรับปรุงกระบวนการ 
ขั้นตอน/องค์ประกอบ/ระบบงาน 

12. ประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำน 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำร 

- คณะท างานฯ ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการ
จัดให้มีนโยบาย และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์  
- น าผลการประเมินกระบวนการฯ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการ
ด าเนินงาน การปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ/กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 

- แบบประเมินกระบวนการฯ 
- รายงานผลการประเมิน ปรับปรุงกระบวนการ 
ขั้นตอน/องค์ประกอบ/ระบบงาน 
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4.3 ข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ กำรทบทวน กำรระบุประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน  

4.3.1 บริบทของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้จัดอยู่ใน

สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูป โดยได้รับสิทธิผูกขาดใน

การผลิตบุหรี่ซิกาแรต ยสท. มีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภคใน

ประเทศ   ในขณะเดียวกัน ยสท. ยังมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออกบุหรี่ ยาเส้นพอง และใบยาสูบ รวมถึงการรับจ้างคู่

ค้าต่างประเทศในการผลิตบุหรี่ เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 

1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม 

 ยสท. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

พันธกิจ   รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ  

พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ค่ำนิยม    สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 

2) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2565-2570 

(1) ช่วงชิงตลำด มุ่งเน้นความต้องการของผู้บริ โภคอย่างแท้จริง โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

(Customer Centric) และให้ความส าคัญกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า (Customer Feedback) และ

น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับผู้บริโภค การน าเสียงตอบกลับผู้บริโภค (Voice of Customer) มาใช้เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และปรับการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(2) เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้า (Voice 

of Customer : VOC) ในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น คุณภาพการสูบที่ดีขึ้น เป็นต้น  รวมถึงการ   ให้ความส าคัญกับการ

ควบคุมต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งด้านใบยา ด้านการผลิต 

และด้านบริหารจัดการผลิต 

(3) พัฒนำและต่อยอดธุรกิจ การมองหาโอกาสสร้างรายได้เพ่ิมจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New 

Business) โดยใช้ทรัพยากร ทรัพย์สิน และความช านาญขององค์กรที่มีอยู่ ให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจ

อ่ืนและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดยพิจารณาแต่ละด้าน ได้แก ่การขยายตลาดธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ การจ าหน่ายใบ

ยาและยาเส้นมวนเอง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสร้างรายได้จากพืชอ่ืน การพัฒนาบริการทางการแพทย์ และ

การเพ่ิมศักยภาพการพิมพ์ 
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(4) บริหำรสู่ควำมย่ังยืน การบริหารจัดการด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างการตระหนัก

รู้และห่วงใยองค์กร (Burning Platform) ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยวางกรอบ

การด าเนินงานเพ่ือรองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร 

3) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2565-2570 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ช่วงชิงตลำด ปริมำณจ ำหน่ำยบุหรี่ในประเทศ (ล้ำนมวน) 

1.1 การบริหารช่องทางการจ าหน่าย รายได้จ าหน่ายบุหร่ีในประเทศ (ล้านบาท) 

1.2 การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ รายได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ Retarget (ล้านบาท) 

1.3 การตลาดด้านราคา ราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 

2. เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน ต้นทุนกำรผลิต (บำท/พันมวน) 

2.1 การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (บาท/พันมวน) 

ค่าแรงทางตรง (บาท/พันมวน) 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/พันมวน) 

2.2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร้อยละของแบตท์การผลิตที่มี Filling Power ของยาเส้น ไม่น้อยกว่า 

4.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกรัม (ร้อยละ) 

 ร้อยละของแบตท์การผลิตที่มีความชื้นยาเส้นก่อนเข้าไซโลตามเกณฑ์

ร้อยละ 12-13 (ร้อยละ) 

3. พัฒนำและต่อยอดธุรกิจ รำยได้จำกกำรขยำยสู่ธุรกิจอื่น (ล้ำนบำท) 

3.1 การพัฒนาธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับยาสูบ รายได้จากธุรกิจอื่นที่เก่ียวเนื่องกับยาสูบ (ล้านบาท) 

3.2 การขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มรายได้ 

     จากธุรกิจหลัก 

รายได้จากธุรกิจอื่น (ล้านบาท) 

4. บริหำรสู่ควำมย่ังยืน ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน (ร้อยละ) 

4.1 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ) 

4.2 การบริหารทุนมนุษย์ ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ) 

4.3 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน (ร้อยละ) 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2570 
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4.3.2 กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

การรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ยสท. ในขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการส ารวจ การตอบแบบสอบถาม และการจัดประชุม  
สัมมนา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ สภาพการณ์การด าเนินงานในปัจจุบัน และความพึงพอใจ โดยสรุปดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริกำร ควำมต้องกำรด้ำนกำรปฏิบัติ ควำมคำดหวังในอนำคต 

ลูกค้ำ 

 ผู้บริโภค 

 ผู้ขาย (ตลาดในประเทศ) 

 ผู้ขาย (ตลาดต่างประเทศ) 

 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและ

ร้องเรียนโดยตรงระหว่าง

องค์กรแลผู้บริโภค 

 ลดขั้นตอนและความซับซ้อน

ของการด าเนินงานให้คล่องตัว

ยิ่งขึ้น 

 ช่องทางการสื่อสารท่ีมากขึ้น

และรวดเร็วขึ้น 

 แจ้งข่าวสารด้านการผลิตและ

เครื่องจักรให้สามารถวาง

แผนการสั่งซื้อและสารอง

สินค้าล่วงหน้าได้ 

 เพิม่จุดขายสินค้าเพื่อความสะดวกใน

การซ้ือหา 

 บังคับใช้โควตาของร้านขายส่งแต่ละ

รายอย่างจริงจงั 

 ก าหนดเป้าหมายการขายให้

สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

 ออกมาตรการบังคับไม่ให้ MT ขายส่ง

บุหรี่ในราคาต่ ากว่าทุน 

 การขนส่งที่รวดเร็วและช่องทาง

ติดต่อผู้ส่งสินค้า 

 แก้ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมาย 

อย่างเร่งด่วน 

 ออกบุหรี่ที่มีรสชาติและภาพ 

ลักษณ์ใกล้เคียงกับบุหรี่ ตปท. 

 บุหรี่กลุ่ม Premium 

 ปลอกสวมบุหรี่ที่ทันสมัย 

 จัดการสัดส่วนการจ าหน่าย

ระหว่าง ป.1 กับโมเดิร์นเทรดให้

ชัดเจนและเป็นธรรม 

 เป็นผู้น าในการเคลื่อนไหวให้

ปรับโครงสร้างราคาและภาษี

ยาสูบให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์จริงและ

ประเทศชาติไม่เสียผลประโยชน์ 

 ออกนโยบายรับคืนบุหรี่เก่า 

บุคลำกร 

 ผู้บริหาร 

 พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 ส่วนงานภายใน 

 ช่องทางการสื่อสารท่ีมากขึ้น

และรวดเร็วขึ้น 

 จัดสรรจ านวนบุคลากร/ทรัพยากรให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบ

งานให้ชัดเจน 

 พัฒนาพนักงานให้สามารถท างานใน

ต าแหน่งงานได้ ไม่ให้เป็นงานท่ีติดไป

กับตัวบุคคลเพียงคนเดียว 

 ไม่จัดกิจกรรมให้พนักงานเข้าร่วมใน

เวลางาน 

 ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและ

สวัสดิการให้เป็นธรรม 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การสรรหา และการเลื่อน

ต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 การวางแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

และเป็นรูปธรรมให้พนักงาน

มั่นใจในอนาคตขององค์กร 

คู่ค้ำ 

 Supplier 

 ชาวไร่/ผู้บ่มอิสระ 

 ผู้ส่งมอบ (วัตถุดิบ/อะไหล่

เครื่องจักร/อุปกรณ์

สนับสนุนการผลิต) 

 ผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่

ส าเร็จรูป 

 ขั้นตอนการรับซ้ือ การลง 

ทะเบียนและการด าเนินการ 

มีความซับซ้อนและล่าช้า  

ควรปรับปรุงให้คล่องตัวยิ่งขึ้น 

 จัดสรรโควตาให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคมให้ทัน 

ต่อฤดูเพาะปลูก 

 การแก้ไขปัญหาโรคระบาดและภัย

ธรรมชาติท่ีเป็นระบบ 

 โครงการทายาทผู้เพาะปลูก 

 ความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูงต่อ

สภาพการณ์จริง 

ของชาวไร่ 

 การประกันภัยไร่ยาสูบ 

จากภัยธรรมชาติ 

 โควตารับซ้ือใบยาที่มากขึ้น 

 พัฒนาสถานีใบยาเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ 

 ชดเชยรายได้จากการลด 

การรับซ้ือใบยา 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริกำร ควำมต้องกำรด้ำนกำรปฏิบัติ ควำมคำดหวังในอนำคต 
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คู่ค้ำ (ต่อ) 
 ผู้รับจ้างขนส่งใบยา 
 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
 หน่วยรับจ้าง/ตรวจวัด 
 บริษัทผู้ตรวจประเมิน 
 ผู้ซ้ือของเสียจากการผลิต 
 Outsource 
 บริษัทประกันภัย 
 วิทยากรฯ 
 ผู้รับก าจัดของเสีย 

 ช่องทางการสื่อสารท่ีมากขึ้นและ
รวดเร็วขึ้น 

 ลดขั้นตอนและความซับซ้อนของ
การด าเนินงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น 

 ช่องทางการสื่อสารท่ีมากขึ้นและ
รวดเร็วขึ้น 

 จัดสรรโควตาการผลิต 
ให้สอดคล้องกับต้นทุน 
และศักยภาพของผู้บ่มอิสระ 
แต่ละราย 

 

หน่วยงำนก ำกับดูแล 
 กระทรวงการคลัง 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 ส านักงบประมาณ 
 ส านักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ 
 ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจฯ 
 คณะกรรมการการยาสูบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 รวมศูนย์การติดต่อข้อมูล 
ทุกด้านของการยาสูบ 
แห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถ
ส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

 กรณีท่ีมีข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานของ ยสท.  
ควรรีบให้ข้อมูลหรือชี้แจงผ่าน
สื่อต่าง ๆ โดยเร็วเพื่อสร้าง
ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 ให้มีทิศทางด้านนโยบายการ
ลงทุนท่ีชัดเจน โดยให้
ความส าคัญกับรายการลงทุน
หลักตามภารกิจให้เสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค์และระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดไว้ตามแผน เพราะความ
ล่าช้าท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลให้
เป้าหมายและผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากโครงการมีแนวโน้มท่ี
อาจเริ่มไม่สะท้อนกับสภาพ
ตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน
เท่าท่ีควร 

หน่วยงำนภำครัฐ 
  กรมสรรพสามิต 
  กรมสรรพากร 
  กระทรวงสาธารณสุข 
  กรมศุลกากร 
  การท่าเรือ 
  สศช. 
  หน่วยงานภาครัฐ 

 ด้านการปราบปรามฯ 
  กระทรวงมหาดไทย 
  อบจ / อบต 
  สสส. 
  องค์การกระจายเสียง 
  กองทุนผู้สูงอายุ 
  สตง. 
  ส านักงานอัยการสูงสุด 

 จัดต้ังฝ่ายประสานงาน 
หรือฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ 
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง 
ในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 จัดท าฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ  พิจารณาตลาดสินค้ายาสูบท่ี
จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันและของ
ต่างประเทศและด าเนินการเพื่อ
รับมือการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

 จัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้
เพียงพอและพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีมากขึ้นให้ทางส านักงานฯใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีใน ยสท. 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริกำร ควำมต้องกำรด้ำนกำรปฏิบัติ ควำมคำดหวังในอนำคต 
ชุมชน 

 ชุมชนโดยรอบท่ีตั้ง 

 ประชาชนท่ัวไป 

 ชุมชนรอบโรงพยาบาล 

 ลดขั้นตอนและความซับซ้อน 

ด าเนินงานและให้คล่องตัวขึ้น 

 สนับสนุนการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับยาสูบ 

 ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับยาสูบ 

ท้ังระบบอย่างยั่งยืน 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ปีงบประมาณ 2565-2570 
 

4.3.3  เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติ 

  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ของสหประชาชาติ ก าหนด

ทิศทางการพัฒนา 17 เป้าหมายหลักที่ต้องบรรลุภายในปี 2573 โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนของสหประชำชำติ 

 
ที่มา : https://thailand.un.org/th/sdgs 

(1) ควำมยำกจนต้องหมดไป ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

(2) ควำมอดอยำกต้องหมดไป ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการ

โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

(3) สุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี รับรองการมีสุขภาวะในการด ารงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ 

(4) กำรศึกษำที่มีคุณภำพ รับรองการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้

ตลอดชีพแก่ทุกคน 

(5) ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

(6) น้ ำสะอำดและกำรสุขอนำมัย รับรองมีการจัดการน้ าสะอาดและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

(7)  พลังงำนสะอำดรำคำถูก รับรองการเข้าถึงพลังงานในราคาที่ซื้อได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและทันสมัยส าหรับทุกคน 
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(8) งำนที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 

ส่งเสริมศักยภาพการท าให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

(9) อุตสำหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้ำงพื้นฐำน  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และ สนับสนุนนวัตกรรม 

(10) ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ลดความไม่เท่าเทียมของรายได้กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

(11) เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

(12) บริโภคและผลิตอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ รับรองการรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

(13) แก้ปัญหำโลกร้อน ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษและการส่งเสริมพลังงานที่กลับมาใช้

ใหม่ได ้

(14) ชีวิตในน้ ำ รักษาและใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรและท้องทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(15) ชีวิตบนบก ปกป้อง บูรณะ และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรจากป่าอย่างยั่งยืน 

ต่อสู้กับการเปลี่ยนเป็นทะเลทราย หยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดิน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

(16) สันติ ควำมยุติธรรม และสถำบันที่เข้มแข็ง ส่งเสริมสังคมที่มีความสงบสุขไม่มีการแบ่งแยกเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน รับรองการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  เป็นที่พ่ึงของ

ส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

(17) ควำมร่วมมือเพื่อพิชิตเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลัง

ความร่วมมือนานาชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้ำหมำย มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตาม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้ 

“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่า งต่อ เนื ่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

SDGs ทั้ง 17 เป้ำหมำย และ 169 เป้ำหมำยย่อย มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน และแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งในกำรขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย เป็นกลไกระดับชำติ เพื่อ
สนับสนุนให้แนวทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมีควำมครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและบูรณำกำร เป็นไปตำมข้อตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนทั้งในปัจจุบันและในอนำคต เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่มีความ
เป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน โดยแบ่งแยกมิได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขับเคลื่อนในทุกเป้าหมายไปพร้อมกัน  
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สหประชำชำติก ำหนดให้มีตัวชี้วัดจ ำนวน 247 ตัวชี้วัด (ข้อมูลจากผลการประชุมคณะกรรมาธิการสถิติแห่ง
สหประชาชาติ ครั้งที่ 52 ณ เดือนมีนาคม 2564) เพ่ือใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา ทั้งนี้ 
สามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5Ps) ได้แก่  

(1) กำรพัฒนำคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยในทุกมิติ สร้าง
โอกาสที่เท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

(2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป  

(3) เศรษฐกิจและควำมม่ังคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ  

(4) สันติภำพและควำมยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และไม่
แบ่งแยก   

(5) ควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ (Partnership) ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทียั่งยืน โดยรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ  

 
4.3.4  GRI Standards 

 GRI หรือ Global Reporting Initiative เป็นหน่วยงานระดับสากลที่เป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งโดย
ส านักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครือข่าย Ceres โดย GRI ได้ออกมาตรฐานการ
รายงานความยั่งยืน หรือ GRI Standards ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะ
เหมาะกับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และทุกอุตสาหกรรม 

โครงสร้ำงของ GRI Standards 2021 
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GRI Standards 2021 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 Universal Standards ได้แก่  

 GRI 1 แนะน าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระบบของ GRI Standards และอธิบาย Key 

Concept ในการรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ข้อก าหนดและหลักการส าหรับ

การรายงานตามมาตรฐาน GRI 

 GRI 2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร และแนวปฏิบัติในการรายงาน กิจกรรม

ขององค์กรและแรงงาน การก ากับดูแลกิจการ กลยุทธ์และแนวปฏิบัติ และการมีส่วน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลและขนาดองค์กรและ

บริบท 

 GRI 3 ให้ค าแนะน าในการระบุหัวข้อสาระส าคัญและอธิบายการใช้ GRI Sector 

Standards กระบวนการก าหนดประเด็นส าคัญและวิธีการจัดการ 

 ส่วนที่ 2 Sector Standards  

  แสดงสาระส าคัญในการรายงานความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา ให้

ครอบคลุมทั้ง 40 กลุ่มธุรกิจ โดยด าเนินการเสร็จแล้ว 2 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจน้ ามันและก๊าซ (GRI 11) 

และธุรกิจถ่านหิน (GRI 12) 

 ส่วนที่ 3 Topic Standards  

  แสดงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเฉพาะเรื่องในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการที่องค์กรจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

ด้านเศรษฐกิจ 
 GRI 201 Economic Performance  GRI 205  Anti-Corruption 
 GRI 202 Market Presence   GRI 206  Anti-competitive Behavior 
 GRI 203 Indirect Economic Impacts  GRI 207  Tax 
 GRI 204 Procurement Practices  

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 GRI 301 Materials    GRI 305  Emissions 
 GRI 302 Energy     GRI 306  Waste 
 GRI 303 Water & Effluents   GRI 308  Supplier Environmental Assessment 
 GRI 304 Biodiversity 
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ด้านสังคม 
 GRI 401 Employment    GRI 402  Labor/Management Relations 
 GRI 403 Occupational Health and Safety GRI 404  Training and Education 
 GRI 405 Diversity and Equal Opportunity GRI 406  Non-discrimination 
 GRI 407 Freedom of Association and Collective Bargaining 
 GRI 408 Child Labor    GRI 409  Forced or Compulsory Labor 
 GRI 410 Security Practices   GRI 411  Rights of Indigenous Peoples 
 GRI 413 Local Communities   GRI 414  Supplier Social Assessment 
 GRI 415 Public Policy    GRI 416  Customer Health and Safety 
 GRI 417 Marketing and Labeling  GRI 418  Customer Privacy 
 

 GRI Standards ไม่ใช่เพียงแค่กรอบการรายงานเพ่ือสื่อสารเท่านั้น แต่เป็นเช็คลิสต์ที่ช่วยให้องค์กรน าไป

วางกลยุทธ์ในระยะยาว เพราะจุดส าคัญคือ “กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล” ในการจัดท ารายงานตาม GRI Standards 

จะช่วยให้องค์กรเป็นช่องว่างระหว่างการด าเนินธุรกิจกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า เมื่อมี

การด าเนินการเพ่ือปิดช่องว่างเหล่านั้น จะท าให้องค์กรเกิด “การพัฒนา” ซึ่งน าไปสู่ “การสร้างมูลค่าเพ่ิม” ให้กับ

องค์กร ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

4.3.5 นโยบำยภำครัฐ ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และควำมยั่งยืนองค์กร 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาประเทศในหลายระดับ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยในฐานะ
รัฐวิสาหกิจได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการน ากรอบการด าเนินงานของแผนต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้จัดท าขึ้นมา
เชื่อมโยงกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกัน โดยแผนงานและกระบวนการทั้งหมดยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม” เป็นแนวทางใน
การด าเนินการ 

(1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีกรอบการด าเนินงานระหว่างปี 2561 – 2580 และได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 คือ 

“ ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  โดยเป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
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(2) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติมีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

(3) แผนกำรปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำน 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศ
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(4) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  ส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยใช้
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 
เป็นแนวนโยบายภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์  

(5) แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ 
  คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีมติให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และ
มอบหมายให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงานประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และและเป้าหมาย 20 ปี โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจ
ท าให้ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ “รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยเน้นการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและมีคุณธรรม และ
การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้” 

(6) แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม 
  จากการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินงานที่แตกต่างกันให้สามารถเป็นกลไกที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และบรรลุสู่การเป็นประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ โดยยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ยึดถือแนวทาง คือ 

“พิจำรณำบทบำทและภำรกิจขององค์กรให้เหมำะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ของ
ประเทศ เพิ่มศักยภำพในกำรด ำเนินธรุกิจรวมถึงบริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมำภิบำล” 

 

 ทิศทางการพัฒนาองค์กรส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ควรมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
องค์กรและการด าเนินธุรกิจตามภารกิจหลัก เริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการสร้างรายได้เพ่ิมเพ่ือ
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ยกระดับองค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง พัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการลงทุน ต่าง ๆ 
อาทิเช่น การลงทุนด้านเครื่องจักร ด้านเทคโนโลยีการผลิต ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับกลยุทธ์ด้าน
การตลาดเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรจะต้องควบคู่ไปกับการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์กับการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการลูกค้าและประชาชนโดย
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นส าคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

(7) ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหำจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ 
  การพิจารณาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562 โดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจได้มีข้อสังเกต ดังนี้ 

 เนื่องจากบริบทการแข่งขันโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้แก่ โครงสร้าง
ภาษีบุหรี่ การแข่งขันด้านราคาและด้านเทคโนโลยีของคู่แข่งที่เพ่ิมขึ้น สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology/Digital Disruption) ส่งผลให้ระดับขีดความสามารถของ ยสท. ลดลง ดังนั้น 
ยสท.ควรมีการทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการท างานที่ส าคัญ และรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ (Business 
Model) ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม รวมทั้งด าเนินการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งแบบ 
Upskill และ Reskill และสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรในองค์กรเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างานทั่วทั้งองค์กร 
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างคุณค่าให้ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถองค์กรอย่างยั่งยืน 

 ยสท. ควรเร่งสรรหาผู้ว่าการ ยสท. คนใหม่ เพื่อให้องค์กรมีทิศทางการด าเนินงานระยะสั้นและระยะ
ยาวที่ชัดเจนมีความต่อเนื่อง และสามารถน าทิศทางดังกล่าวไปปฏิบัติตอบสนองต่อบริบทการแข่งขันได้ทันกาล 

 ยสท. ต้องมีการด าเนินการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้ 
เช่น หาช่องทางการตลาดใหม่ ลดต้นทุนการผลิต และวิจัยใบยา เพ่ือน าไปพัฒนา/สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยสท. ควรมียุทธศาสตร์ด้านบุคลากรให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดท ากระบวนการ
ท างานและการผลิตที่จ าเป็นส าหรับโรงงานผลิตยาสูบ ซึ่งเป็นการประเมินตนเอง (Self-assessment) เพ่ือวิเคราะห์
หาอัตราก าลังหรือจ านวนแรงงาน กลุ่ม/ประเภทแรงงานที่เหมาะสม (Optimal size) และสร้างเป็นกลยุทธ์ด้าน
บุคลากรของ ยสท. ให้สามารถปรับตัว และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก เช่น 
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 

(8) ควำมเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงกำรคลัง  

 ยสท. ควรพิจารณาความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เกี่ยวกับการทบทวนจ านวนชนิด
ผลิตภัณฑ์ (Product Item) และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมและรักษาส่วนแบ่งการตลาด 
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 ยสท. ควรหาแนวทางในการเพ่ิมรายได้ เช่น การพิจารณาช่องทางเพ่ือขยายตลาดในต่างประเทศ 
และการหารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บุหรี่ (Non-Cigarette) เช่น การจ าหน่ายยาเส้นมวนเอง การจ าหน่าย
ยาเส้นไม่ปรุง การจ าหน่ายใบยา และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
4.3.6 ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืนของ ยสท. 

ในการวิเคราะห์ก าหนดความยั่งยืนองค์กร ยสท.ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์ Triple Bottom Line ซึ่งแบ่ง

ความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าในการพัฒนาและการเติบโตของ
องค์กรจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่างความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร สังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กรมีความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กร

อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด โดยมุมมองทั้งสามด้านนั้น ยสท. ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และถ่ายทอดไปสู่การวาง

แผนการด าเนินงานและการก าหนดเป้าหมายขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ควำมมุ่งหมำยหลักของกำรยำสูบแห่งประเทศไทยในกำรบรรลุควำมยั่งยืน ทั้ง 3 ด้ำน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่มี  
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

ด้ำนสังคม 
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานและการ
บริหารขององค์กร 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ลดมลพิษจากกระบวนการ สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน และลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
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4.4 กำรระบุ/ทบทวนประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มีแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน โดยยึดกรอบแนวคิด Triple 

Bottom Line ซึ่งแบ่งการพัฒนาความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้

มั่นใจว่าการพัฒนาและการเติบโตของ ยสท. จะเป็นไปอย่างยั่งยืน และมีความสมดุลระหว่าง  

1) ความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร  

2) สังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และ  

3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด  

ด้วยมุมมองทั้ง 3 ด้าน ยสท. ได้ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และน ามาถ่ายทอดสู่การวางแผนการ

ด าเนินงานพร้อมทัง้ก าหนดเป้าหมายขององค์กรตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

4.4.1 กำรก ำหนดประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 

แผนยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ 2561-2570 ได้ก าหนดประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนของ ยสท. ไว้แล้วทั้งสิ้น 9 

ประเด็น แบ่งเป็นประเด็นด้านเศรษฐกิจ 4 ประเด็น ด้านสังคม 3 ประเด็น และด้านสิ่งแวดล้อม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) ด้ำนเศรษฐกิจ 2) ด้ำนสังคม 3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ยสท. มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
ด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส ประกอบด้วย 4 
ประเด็นส าคัญ ได้แก ่

1.1 การแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 

1.2 การเงิน 

1.3 การบริหารสินทรัพย์ 

1.4 บุคลากร 

ยสท. สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและ
ใจของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารของ
องค์กร ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ 

2.1 ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

2.2 ความสัมพันธ์ในองค์กร 

2.3 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 

 

ยสท. ลดมลพิษจากกระบวนการ 
สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน 
และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ส าคัญ ได้แก ่

3.1 การใช้ทรัพยากร 

3.2 การจัดการของเสียและมลพิษ 

 

1) ด้ำนเศรษฐกิจ 

 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ วัดความสามารถขององค์กรในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งในแง่

หนึ ่งคือตัวชี้ว ัดความส าเร็จขององค์กรที ่ว ัดด้วยตัวเลขทางการเงินแบบดั้งเดิม แต่หากมองในเชิง ความยั่งยืน 

หมายถึงองค์กรต้องประสบความส าเร็จมากกว่าการได้ผลก าไรในระยะสั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยความส าเร็จที่

สะท้อนว่าองค์กรจะยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทที่

องค์กรด าเนินธุรกิจ โดยความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของ ยสท. ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี้ 
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 1.1) กำรแข่งขันในธุรกิจยำสูบในประเทศ  ยสท. ผูกขาดการผลิตบุหรี่ในประเทศและมีเป้าหมายในการ

เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศ แม้จะมียุทธศาสตร์ขยายสู่ตลาดยาสูบต่างประเทศ รวมถึงการขยายสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นธุรกิจหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด เป็นฐานรายได้และเงินทุน

ในการต่อยอดหารายได้อ่ืนต่อไป ความสามารถในการแข่งขันในประเทศจึงเป็นปัจจัยส าคัญขององค์กรต่อการด าเนิน

ธุรกิจปัจจุบันและการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป 

 1.2) กำรเงิน  จนถึงปัจจุบันรายได้หลักของ ยสท. ยังคงเป็นรายได้จากการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศมากกว่า

ร้อยละ 99 ของรายได้รวมทั้งหมด ในสภาวะที่การแข่งขันในประเทศถูกกดดันอย่างหนักจากการรณรงค์ต่อต้าน 

กฎหมายต่าง ๆ และการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งต่างชาติ ยสท. ประสบกับปัญหาในการรักษาความเป็นผู้น าใน

ธุรกิจบุหรี่ในประเทศและความมั่นคงของรายได้อย่างรุนแรง หากไม่สามารถเพ่ิมความหลากหลายของรายได้ทั้งที่มา

และจ านวนให้มากพอ ยสท. จะมีปัญหาด้านความมั่นคงและยั่งยืนของรายได้องค์กรอย่างแน่นอน และจะส่งผลต่อ

สภาพคล่องทางการเงินขององค์กรที่ปัจจุบันต้องรับภาระการน าส่งภาษีต่าง ๆ ให้ รัฐจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระภาษีที่

มิได้คิดจากผลประกอบการหรือก าไรสุทธิอย่างธุรกิจทั่วไป ท าให้องค์กรต้องมีผลก าไรหมุนเวียนเข้ามาเป็นสภาพคล่อง

องค์กรในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจและตอบสนองความรับผิดชอบด้านภาษีต่อรัฐได้ 

 1.3) กำรบริหำรสินทรัพย์   สินทรัพย์ที่มากเกินไปและไม่สามารถน ามาสร้างมูลค่าให้องค์กรได้ถือเป็น

ภาระที่ส่งผลลบต่อการเงินของ ยสท. ในเชิงการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ยสท . เป็นองค์กรเก่าแก่ที่มี

สินทรัพย์มูลค่าสูงจ านวนมาก และสถานะขององค์กรซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลในอดีตส่งผลให้ ไม่สามารถสร้างมูลค่าจาก

สินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ในภาวการณ์แข่งขันที่รายได้จากธุรกิจหลักขององค์กรลดลง และมีภาระค่าใช้จ่ายและภาษีสูงขึ้น

องค์กรต้องบริหารสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลประกอบการขององค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

 1.4) บุคลำกร   อัตราก าลังที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการ

ด าเนินงานขององค์กร บุคลากรที่ไม่เพียงพอจะสร้างภาระงานที่มากเกินไปและลดประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

ส่วนบุคลากรที่มากเกินไปจะท าให้องค์กรใช้งานบุคลากรที่มากกว่าภาระงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและเป็นภาระ

ค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจ าเป็น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องบรรลุความสมดุลระหว่างอัตราก าลังตามภาระงาน

และปริมาณบุคลากรในปัจจุบัน ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตตามการด าเนินงานที่เปลี่ ยนแปลงไป

ตามสภาพแวดล้อมและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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2) ด้ำนสังคม 

 ความยั่งยืนด้านสังคมของ ยสท. ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น ดังนี้ 

 2.1) ควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทำน ยสท. ด าเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตและจัดจ าหน่ายครบทั้ง

ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก ตั้งแต่ชาวไร่ที่

ปลูกยาสูบไปจนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของ

องค์กรให้เป็นไปด้วยดี และสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการวางเครือข่ายขององค์กรในธุรกิจยาสูบในประเทศให้

แข็งแกร่งยากต่อการแทรกซึมเข้ามาโดยคู่แข่งต่างชาติ 

 2.2) ควำมสัมพันธ์ในองค์กร แม้องค์กรจะสามารถบริหารอัตราก าลังและภาระงานได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพมากเพียงใด หากบุคลากรมีทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรและการบริหารจัดการองค์กร การด าเนินงาน

ย่อมไม่อาจเป็นไปอย่างประสิทธิภาพแน่นอน ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจที่แสวงหาความส าเร็จจากผลก าไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อ

องค์กร ซึ่งนอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังเป็นการ

สร้างความม่ันคงให้กับองค์กรเพื่อมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความช านาญที่จ าเป็น 

 2.3) ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม ยสท. ประกอบธุรกิจซึ่ งถูกห้ามมิให้ท าการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสร้าง
สัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง ยสท. ยังคงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน โดยเฉพาะด้านการให้บริการทาง
การแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ ส่งให้รัฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของ ยสท. ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 3.1) กำรใช้ทรัพยำกร ยสท. ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้า จึงต่างกับรัฐวิสาหกิจเชิงบริการอ่ืนเพราะมี

การใช้วัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัยและลดการสูญเสียวัตถุดิบนอกจาก
จะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ ายขององค์กรในระยะยาวจากการประหยัด
ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต 

 3.2) กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยาสูบส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต้อง
ค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต  ทั้งการจัดการ
มลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อปล่อยสู่
ภายนอกโรงงานผลิต ตลอดจนพัฒนาและวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดมลภาวะตั้งแต่ต้นเหตุ 
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4.4.2 ควำมเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทำนองค์กรและกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

 ยสท. มุ่งมั่นให้เกิดการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนในทุกกิจกรรมตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน จึงได้พิจารณาความ
เชื่อมโยงระหว่างประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนในมติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับห่วงโซ่อุปทานองค์กรและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นส ำคัญด้ำนควำมย่ังยืนกับห่วงโซ่อุปทำนองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ห่วงโซ ่
อุปทำน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้นน้ ำ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ทางการเกษตรภายใต้การ
ด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรเงิน 
 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ 
 ควำมย่ังยืนด้ำนบุคลำกร 
 ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทำน 
 ควำมย่ังยืนในกำรใช้ทรัพยำกร 
 ควำมย่ังยืนในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 

 คู่ค้ำ 
 หน่วยงำนภำครัฐ 
 หน่วยงำนก ำกับดูแล 
 ชุมชน 

กลำงน้ ำ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด้
มาตรฐาน ลดการสร้ าง
มลพิษ และขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรเงิน 
 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ 
 ควำมย่ังยืนด้ำนบุคลำกร 
 ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทำน 
 ควำมย่ังยืนในกำรใช้ทรัพยำกร 
 ควำมย่ังยืนในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 

 คู่ค้ำ 
 หน่วยงำนภำครัฐ 
 หน่วยงำนก ำกับดูแล 
 ชุมชน 

ปลำยน้ ำ สร้างเครือข่ายการจัดการ
สิ น ค้ า ที่ ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
คุณภาพ และเป็นอาชีพที่
มั่ น คงและยั่ ง ยื น ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ 

 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรเงิน 
 ควำมย่ังยืนด้ำนบุคลำกร 
 ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทำน 

 ลูกค้ำ 
 คู่ค้ำ 
 หน่วยงำนภำครัฐ 
 หน่วยงำนก ำกับดูแล 
 ชุมชน 

กำร
บริหำร
องค์กร 

บริหารและปฏิรูปองค์กรให้
ทันสมัยและพร้อมต่อการ
ด าเนินธุรกิจ 
ในยุคใหม่ 

 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรเงิน 
 ควำมย่ังยืนด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ 
 ควำมย่ังยืนด้ำนบุคลำกร 
 ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์ในองค์กร 
 ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและ

สังคม 

 บุคลำกร 
 หน่วยงำนภำครัฐ 
 หน่วยงำนก ำกับดูแล 
 ชุมชน 

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2570 
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4.4.3 กำรระบุประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 

การก าหนดประเด็นส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้

พิจารณามาจากบริบทองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ความเสี่ยง ความท้าทาย ความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) และตัวชี้วัดตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiative 

(GRI Standards) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากล น ามาจัดการความเชื่อมโยงเพื่อจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการความยั่งยืนให้เหมาะสมและครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้ 

ล ำดับ 
ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน  

ปี 2565 

เป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนของ

สหประชำชำติ 

ประเด็นควำมย่ังยืน
ตำมแนวทำงของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

ด้ำนเศรษฐกิจ    

1 กำรแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 

 ส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในxระเทL 

 ปริมาณการจ าหน่ายบุหรี่ใน

ประเทศ 

 ก าไรสุทธิ 

 
 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  บุคลากร 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

2 กำรเงิน 

 รายได้จากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ

ยาสูบ 

 รายได้จากธุรกิจอ่ืน 

 
 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  บุคลากร 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

3 กำรบริหำรสินทรัพย์ 

 ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  
 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

4 บุคลำกร 

 การพัฒนาบุคลากร  
 การฝึกอบรม 

และการให้ความรู้ 

 บุคลากร 
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ล ำดับ 
ประเด็นส ำคัญด้ำนควำมย่ังยืน  

ปี 2565 

เป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนของ

สหประชำชำติ 

ประเด็นควำมย่ังยืน
ตำมแนวทำงของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

ด้ำนสังคม    

5 ควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทำน 

 คะแนนควำมพึงพอใจของชำวไร่ 

 คะแนนควำมพึงพอใจของ

เอเย่นต์และเครือข่ำย 

 

-  ลูกค้ำ 

 คู่ค้ำ 

6 ควำมสัมพันธ์ในองค์กร 

 ควำมผูกพันของพนักงำน 

 ร้อยละของพนักงำนที่มีควำม

เชื่อม่ันต่อธรรมำภิบำลของ

องค์กรและผู้บริหำร 

 

 

 

 กำรไม่เลือกปฏิบัติ 

 แรงงำนสัมพันธ์ 

 กำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต 

 บุคลำกร 

7 ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 

 ผลกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

 

 

 กำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต 

 หน่วยงำนภำครัฐ 

 หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

 ชุมชน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม    

8 กำรใช้ทรัพยำกร 

 ร้อยละกำรสูญเสียเทียบกับต้นทุน

กำรผลิตบุหรี่ทุกตรำ 

 อัตรำเนื้อใบยำที่ได้จำก

กระบวนกำรแยกก้ำนและอบ/ท ำ

ควำมสะอำด 

 

 

 วัสดุ 

 พลังงำน 

 ก๊ำซเรือนกระจก 

 หน่วยงำนภำครัฐ 

 หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

 ชุมชน 

9 กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 

 ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน Eco-efficiency 

 

 

 ขยะ  หน่วยงำนภำครัฐ 

 หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

 ชุมชน 
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4.4.4 กำรทบทวนประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน 

เมื่อได้พิจารณาทบทวนประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 9 ประเด็น โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติสากล สามารถ

ก าหนดประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนของ ยสท. เพ่ิมเติมอีก 5 ประเด็น รวมเป็น 14 ประเด็น ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นส ำคัญ 
ด้ำนควำมย่ังยืน  

(เพิ่มเติม) 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ย่ังยืนของ

สหประชำชำติ 

ประเด็นควำมย่ังยืน
ตำมแนวทำงของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

ด้ำนเศรษฐกิจ 

10 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
บริหำรจัดกำรกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
-  บุคลำกร 

 หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

11 กำรรักษำควำมปลอดภัยและ
คุ้มครองข้อมูลของลูกค้ำ  

 ควำมเป็นส่วนตัว 

ของลูกค้ำ 

 ลูกค้ำ 

 

12 กำรพัฒนำเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม กำรวิจัย และ
นวัตกรรม 

 
-  บุคลำกร 

 ลูกค้ำ 

 คู่ค้ำ 

 หน่วยงำนภำครัฐ 

 หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

ด้ำนสังคม    

13 คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ท่ี
ดีของพนักงำน 

 

 กำรจ้ำงงำน 

 อำชีวอนำมัยและ

ควำมปลอดภัย 

 บุคลำกร 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม    

14 กำรใช้พลังงำน 

 กำรเข้ำถึงพลังงำนสมัยใหม่ 

พลังงำนทดแทน 

 ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 

 

 -พลังงำน  คู่ค้ำ 

 หน่วยงำนภำครัฐ 

 หน่วยงำนก ำกับ

ดูแล 

 



 

45 | คู่มือปฏิบตัิงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ยสท. 

4.4.5 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นด้ำนควำมยั่งยืน 

จากการคัดเลือกและระบุประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 14 ประเด็น ล าดับต่อไปคือการน าประเด็น

ต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดล าดับความส าคัญ ทั้งในมุมมองของ ยสท. และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการแทนค่า

ด้วยคะแนนระดับ 1 ถึง 5  ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนล าดับความส าคัญได้ 

เมื่อบริบทขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปนั้น 

มุมมอง แนวทำงกำรพิจำรณำ ล ำดับควำมส ำคัญ 

ควำมส ำคัญต่อ  
ยสท. 

 Value Creation คือ ประเด็นนั้นสร้างคุณค่าให้กับ 
ยสท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หรือเป็นประเด็นที่มีความ
เสี่ยงสูง  
สร้างผลกระทบสูงสุด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานของ ยสท. 

 ประเด็นที่สร้างคุณค่า เช่น สร้างผลประกอบการที่
ดีท าให้มีผลก าไรที่ดี สร้างการเติบโตทางธุรกิจ เป็นต้น 

 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง 
เกิดความสูญเสียทางธุรกิจอย่างมาก เป็นต้น 

 Enabler  คือ ประเด็นนั้นส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับ 
ยสท. เช่น ส่งเสริมในด้านการบริหารความเสี่ยง การก ากับ
ดูแลที่ดี เป็นต้น 

 Fundamental  คือ ประเด็นนั้นเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ต้อง
บริหารจัดการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย มาตรฐาน หรือ
แนวปฏิบัติทั่วไปก าหนด ส าหรับการท าธุรกิจของ ยสท. 

ส ำคัญน้อยที่สุด  = 1 คะแนน 

ส ำคัญน้อย     = 2 คะแนน 

ส ำคัญปำนกลำง  = 3 คะแนน 

ส ำคัญมำก     = 4 คะแนน 

ส ำคัญมำกที่สุด  = 5 คะแนน 

ควำมส ำคัญต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พิจารณาจากผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานของ ยสท. ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ส ำคัญน้อยที่สุด   = 1 คะแนน 

ส ำคัญน้อย     = 2 คะแนน 

ส ำคัญปำนกลำง  = 3 คะแนน 

ส ำคัญมำก     = 4 คะแนน 

ส ำคัญมำกที่สุด  = 5 คะแนน 
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   มีความส าคัญด้านความยั่งยืนมากที่สุด  ต่อทั้ง ยสท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  มีความส าคัญด้านความยั่งยืนค่อนข้างมาก  ต่อทั้ง ยสท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  มีความส าคัญด้านความยั่งยืนปานกลาง  ต่อทั้ง ยสท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  มีความส าคัญด้านความยั่งยืนน้อย   ต่อทั้ง ยสท. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

น าผลการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ด้วยตารางเมทริกซ์ ก่อนน า
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปพิจารณาแนวทางบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นให้ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า 

หัวหน้าส านัก และผู้จัดการส านักงานยาสูบส่วนภูมิภาค หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จัดล าดับความส าคัญของ

ประเด็นด้านความยั่งยืนของ ยสท. ทั้งในมุมมองของ ยสท. และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกรอกข้อมูลลงใน 

“แบบฟอร์มกำรให้คะแนนควำมส ำคัญต่อประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนของ ยสท.” ที่ก าหนด เพ่ือรวบรวมประ

ประมวลผลตามหลักณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ และน าเสนอผู้บริหารการยาสูบแห่งประเผทศไทย เพ่ือพิจารณา

ก่อนส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์องกรใช้เป็นปัจจัยยั่งยืนน าเข้า (Input) ส าหรับการจัดท า/ทบทวนแผนยุทฑศาสตร์ระยะยาว

และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการยาสูบแห่งประเทศไทย ต่อไป 

 

 

ระ
ดับ

คว
ำม

ส ำ
คัญ

ต่อ
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ระดับควำมส ำคัญต่อ ยสท.  

(A) 
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แบบฟอร์มกำรให้คะแนนควำมส ำคัญต่อประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนของ ยสท. 

ค าชี้แจง: โปรดให้คะแนนความส าคัญต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของ ยสท. ทั้ง 14 ประเด็น  

ประเด็นด้ำนควำมย่ังยืน 
คะแนนควำมส ำคัญ ผลกำรวิเครำะห์ 

คะแนน 
(A) x (B) 

ต่อ ยสท. 
(A) 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(B) 

(ตัวอย่าง) 
1. การแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 5 5 5 x 5 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. การแข่งขันในธุรกิจในประเทศ    

2. การเงิน    

3. การบริหารสินทรัพย์    

4. บุคลากร (ด้านการพัฒนาบุคลากร)    

5. การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

   

6. การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูล
ของลูกค้า 

   

7. การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การวิจัย และนวัตกรรม 

   

ด้ำนสังคม 
8. ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

   

9. ความสัมพันธ์ในองค์กร    

10. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม    

11. คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
  ของพนักงาน 

   

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
12. การใช้ทรัพยากร 

   

13. การจัดการของเสียและมลพิษ    

14. การใช้พลังงาน    
 
ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)   
   
   
 ลงชื่อ   
  ( ) 
             ต าแหน่ง         



 

48 | คู่มือปฏิบตัิงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน ยสท. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ กำรยำสูบแห่งประเทศไทย  ยึดมั่นในควำมดี 

สำมัคคีร่วมใจ  สุจริตโปร่งใส่  พัฒนำยำสูบไทยให้ยั่งยืน ” 


