
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 



 
 

 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้จัดท ารายงานความยั่งยืนประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเปิดเผยผลการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแลที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยรายงานฉบับนี้ได้จัดขึ้นตามแนว
ทางการจัดท ารายงานความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative ฉบับ GRI Standards ซึ่งเชื่อมโยงความ
สอดคล้องเบื้องต้นของการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (Sustainable 
Development Goals: SDGs)  

 รายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2565 ใช้หลักเกณฑในการจัดท ารายงานตามแนวทางของมาตรฐาน Global 
Reporting Initiative (GRI Standard) ซ่ึงมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 GRI 102  :  General Disclosures เป็นการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

ส่วนที่ 2 GRI 103 :  Management Approach เป็นการเปิดเผยข้อมูลแนวทางบริหารจัดการประเด็นสาระ  
ส าคัญของการพัฒนาการยาสูบแห่งประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล 

ส่วนที่ 3 GRI 200  :  Economic เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 4 GRI 300  :  Environmental เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 5 GRI 400  :  Social เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสังคมของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารจากประธานคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดี 

การยาสูบแห่งประเทศไทย ยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการสร้างสมดุลของทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับกรอบการด าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน  ให้ความส าาคัญกับการดูแลด้านสังคมและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ซึ่งในปี 

2565 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม การยาสูบได้บริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้ดีเมื่อเผชิญกับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน  มีการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการด าาเนินธุรกิจ (Business 

Continuity Management) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยธุรกิจไม่หยุดชะงัก มีการเฝ้าระวัง

จัดระบบการป้องกัน การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ท าให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าและ  

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขของฝ่ายการแพทย์ 

ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของการยาสูบ ในการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 ให้

สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2565 ฉบับนี้ ได้แสดงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้การบริหารงานองค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการ
ตระหนักถึงบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีผลต่อการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล ค านึงถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ตลอดการด าเนินงานทั้งห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ สอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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รู้จักการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 

การด าเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ใน
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการ
ผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ  ของผู้บริโภคใน
ประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร 
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โครงสร้างการบริหารองค์กร 
  การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร โดยคณะ 
กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและหน่วยงานภาครัฐในฐานะ
เจ้าของรัฐวิสาหกิจ มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้  คณะกรรมการฯ  
ได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารงานที่ดี  ด าเนินงานตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์กร รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน 
โดยคณะกรรมการฯ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีความรู้ ความช านาญด้านต่าง ๆ ท าหน้าที่กลั่นกรอง
การด าเนินงานที่ส าคัญของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานของ ยสท. ตามผังโครงสร้าง ส่วนงานมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับภารกิจองค์กร ดังนี้  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นด าเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน 
โดยได้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการด าเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น 

พันธกิจ   : รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมพัฒนาธุรกิจ 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ค่านิยม   : สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และกลยุทธ์  
ทิศทางการพัฒนาองค์กรส าหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

จัดการองค์กรและการด าเนินธุรกิจตามภารกิจหลัก เริ่มจากการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการสร้างรายได้
เพ่ิมเพ่ือยกระดับองค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีการพัฒนาการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ
ลงทุนต่าง ๆ อาทิ การลงทุนด้านเครื่องจักร การลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดเพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรจะต้องควบคู่ไปกับ
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์กับการผลิต การพัฒนาสินค้าและบริการ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและ
ประชาชน โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นส าคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บทบาท/เป้าหมายการด าเนินงาน 
 ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 
 แยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็น Regulator และ Operator โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจ

เป็น Operator อย่างเดียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลงทุน 

 จัดล าดับความส าคัญและความคุ้มค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทิศทางตาม
ยุทธศาสตร์ 

 มีแหล่งเงินที่เหมาะสมในการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ฐานะการเงินที่ม่ันคง 
 รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องให้จัดท าแผนฟื้นฟูฐานะองค์กรเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

ให้เพียงพอกับการด าเนินงานตามภารกิจและการลงทุน 

 สร้างรายได้เพ่ิมจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี 
 ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี

ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
จากการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ได้มีการก าหนด

ยุทธศาสตร์แยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่มีการด าเนินงานที่แตกต่างกันให้สามารถเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
บรรลุสู่การเป็นประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ โดยยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรมมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจในกลุ่มนี้ยึดถือแนวทาง คือ  

“พิจารณาบทบาทและภารกิจขององค์กรให้เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธรุกิจ 

รวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ ยสท. 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ทบทวนทิศทางและก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
จัดท ายุทธศาสตร์การด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 – 2570 เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์
และทิศทางที่ได้ก าหนดขึ้นและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจและแนวนโยบายแห่งรัฐ ยสท. ได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการจัดท ายุทธศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการก าหนดเป้าหมาย
ระยะยาวให้องค์กรถ่ายทอดมาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์รองรับตามช่วงเวลาแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรลงมาเป็นปัจจัยที่สามารถถ่ายทอดสู่การจัดท าแผนงานและตัวชี้วัดในระดับต่างๆ นับแต่
ระดับองค์กรสู่ ระดับบุคลากร เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานและการติดตามวัดผลความส าเร็จในทุกระดับขององค์กร
จะสอดคล้องกับกับวิสัยทัศน์และทิศทางองค์กรที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้  

 เพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรตภายในประเทศโดยการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี 
คุณภาพที่มีต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการจ าหน่ายกับเครือข่ายขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินการ  

 เพิ่มรายได้จากการพัฒนาธุรกิจอื่น โดยการขยายตลาดสู่ต่างประเทศและรับจ้างผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น ใบยา ยาเส้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอ่ืนจากสินทรัพย์องค์กร เพ่ือให้มีก าไรสุทธิเพ่ิมจากการพัฒนา
ธุรกิจอ่ืน 
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ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain Driver)  

 
 

เพ่ือให้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก าหนดปัจจัยประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีความถูกต้องสอดคล้อง

กับการด าเนินงานจริงขององค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้สามารถ

แสดงถึงความสอดคล้องกับการด าเนินงานที่แบ่งออกเป็นต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า และงานสนับสนุน ตลอดจนการ

แสดงถึงหลักการ Circular Economy ในการด าเนินงานขององค์กรที  ่มุ  ่งเน้นลดการใช้ทรัพยากรและการสูญเสีย

ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้ผลก าไรที่ได้จากห่วงโซ่คุณค่าเป็นผลตอบแทนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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การยาสูบฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยด าเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการบริหาร
องค์กร มีแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ยสท. ด้วยสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรและตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านความต้องการ ความคาดหวัง 
และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบจากการ
ด าเนินงานขององค์กร 

กระบวนการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การยาสูบฯ มีกระบวนการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ยสท. ใน

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการส ารวจ การตอบแบบสอบถาม 
และการจัดประชุม สัมมนา เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ สภาพการณ์การด าเนินงานในปัจจุบัน และความพึง
พอใจ โดยสรุปดังนี้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการด้านการบริการ ความต้องการด้านการปฏิบัต ิ ความคาดหวังในอนาคต 

ลูกค้า 

 ผู้บริโภค 

 ผู้ขาย (ตลาดในประเทศ) 

 ผู้ขาย (ตลาดตา่งประเทศ) 

 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและ

ร้องเรียนโดยตรงระหว่าง

องค์กรแลผู้บริโภค 

 ลดขั้นตอนและความ

ซับซ้อนของการด าเนินงาน

ให้คล่องตัวยิ่งข้ึน 

 ช่องทางการสื่อสารที่มากข้ึน

และรวดเร็วขึ้น 

 แจ้งข่าวสารด้านการผลิต

และเครื่องจักรให้สามารถ

วางแผนการสั่งซื้อและสาร

องสินค้าล่วงหน้าได ้

 เพิ่มจุดขายสินค้าเพื่อความสะดวก

ในการซื้อหา 

 บังคับใช้โควตาของร้านขายส่งแต่

ละรายอย่างจริงจัง 

 ก าหนดเป้าหมายการขายให้

สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 

 ออกมาตรการบังคับไม่ให้ MT ขาย

ส่งบุหรี่ในราคาต่ ากว่าทุน 

 การขนส่งท่ีรวดเร็วและช่องทาง

ติดต่อผู้ส่งสินคา้ 

 แก้ปัญหาบุหรีผ่ิดกฎหมาย 

อย่างเร่งด่วน 

 ออกบุหรี่ที่มีรสชาติและภาพ 

ลักษณ์ใกลเ้คียงกับบุหรี่ ตปท. 

 บุหรี่กลุม่ Premium 

 ปลอกสวมบุหรี่ที่ทันสมยั 

 จัดการสัดส่วนการจ าหนา่ย

ระหว่าง ป.1 กับโมเดิร์นเทรด

ให้ชัดเจนและเป็นธรรม 

 เป็นผู้น าในการเคลื่อนไหวให้

ปรับโครงสร้างราคาและภาษี

ยาสูบให้สอดคล้องกับ

สภาพการณ์จริงและ

ประเทศชาตไิม่เสีย

ผลประโยชน์ 

 ออกนโยบายรับคืนบหุรี่เก่า 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการด้านการบริการ ความต้องการด้านการปฏิบัต ิ ความคาดหวังในอนาคต 

บุคลากร 

 ผู้บริหาร 

 พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

 ส่วนงานภายใน 

 ช่องทางการสื่อสารที่มากข้ึน

และรวดเร็วขึ้น 

 จัดสรรจ านวนบุคลากร/ทรัพยากร

ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ก าหนดขอบเขตและความ

รับผิดชอบงานให้ชัดเจน 

 พัฒนาพนักงานให้สามารถท างาน

ในต าแหน่งงานได้ ไม่ให้เป็นงานท่ี

ติดไปกับตัวบุคคลเพียงคนเดียว 

 ไม่จัดกจิกรรมให้พนักงานเข้าร่วม

ในเวลางาน 

 ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน

และสวสัดิการให้เป็นธรรม 

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การสรรหา และการเลื่อน

ต าแหน่งอย่างชัดเจน 

 การวางแผนปฏิบตัิงานท่ี

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้

พนักงานมั่นใจในอนาคตของ

องค์กร 

คู่ค้า 

 Supplier 

 ชาวไร่/ผู้บ่มอสิระ 

 ผู้ส่งมอบ (วัตถุดิบ/

อะไหลเ่ครื่องจักร/

อุปกรณ์สนบัสนุนการ

ผลิต) 

 ผู้รับจ้างขนส่งบุหรี่
ส าเรจ็รูป 

 ผู้รับจ้างขนส่งใบยา 
 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
 หน่วยรับจ้าง/ตรวจวดั 
 บริษัทผู้ตรวจประเมิน 
 ผู้ซื้อของเสียจากการผลิต 
 Outsource 
 บริษัทประกันภยั 
 วิทยากรฯ 
 ผู้รับก าจดัของเสีย 

 ขั้นตอนการรับซื้อ การลง 

ทะเบียนและการด าเนินการ 

มีความซับซ้อนและล่าช้า  

ควรปรับปรุงให้คล่องตัว

ยิ่งข้ึน 

 จัดสรรโควตาให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคมให้

ทันต่อฤดูเพาะปลูก 

 ช่องทางการสื่อสารที่มากข้ึน
และรวดเร็วขึ้น 

 ลดขั้นตอนและความ
ซับซ้อนของการด าเนินงาน
ให้คล่องตัวยิ่งข้ึน 
ช่องทางการสื่อสารที่มากข้ึน

และรวดเร็วขึ้น 

 การแก้ไขปัญหาโรคระบาดและภยั

ธรรมชาติที่เป็นระบบ 

 โครงการทายาทผู้เพาะปลูก 

 ความเข้าใจของผู้บริหารระดับสูง

ต่อสภาพการณจ์ริง 

 จัดสรรโควตาการผลิต 

ให้สอดคล้องกับต้นทุน 

และศักยภาพของผู้บ่มอิสระ 

แต่ละรายงชาวไร ่

 การประกันภัยไร่ยาสูบ 

จากภัยธรรมชาต ิ

 โควตารับซื้อใบยาที่มากข้ึน 

 พัฒนาสถานีใบยาเป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู ้

 ชดเชยรายได้จากการลด 

การรับซื้อใบยา 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการด้านการบริการ ความต้องการด้านการปฏิบัต ิ ความคาดหวังในอนาคต 

หน่วยงานก ากับดูแล 
 กระทรวงการคลัง 
 ส านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวสิาหกิจ 
 ส านักงบประมาณ 
 ส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
 ส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจฯ 
 คณะกรรมการการยาสูบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 รวมศูนย์การติดต่อข้อมูล 
ทุกด้านของการยาสูบ 
แห่งประเทศไทยเพื่อให้
สามารถส่งข้อมูลไดร้วดเร็ว
ขึ้น 

 กรณีที่มีข่าวทีเ่กีย่วข้องกับ 
การด าเนินงานของ ยสท.  
ควรรีบให้ข้อมลูหรือช้ีแจงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยเร็วเพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องให้กับประชาชน
และผูเ้กี่ยวข้อง 

 ให้มีทิศทางด้านนโยบายการ
ลงทุนที่ชัดเจน โดยให้
ความส าคญักับรายการลงทุน
หลักตามภารกิจให้เสร็จสิ้น
ตามวัตถุประสงค์และ
ระยะเวลาทีไ่ด้ก าหนดไวต้าม
แผน เพราะความล่าช้าที่
เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เปา้หมาย
และผลที่คาดวา่จะได้รับจาก
โครงการมีแนวโน้มที่อาจเริ่ม
ไม่สะท้อนกับสภาพตลาดและ
การแข่งขันในปัจจุบัน
เท่าที่ควร 

หน่วยงานภาครัฐ 
  กรมสรรพสามิต 
  กรมสรรพากร 
  กระทรวงสาธารณสุข 
  กรมศุลกากร 
  การท่าเรือ 
  สศช. 
  หน่วยงานภาครัฐ 

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

 จัดตั้งฝ่ายประสานงาน 
หรือฝ่ายรัฐกิจสมัพันธ์ 
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง 
ในการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ 

 จัดท าฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ  พิจารณาตลาดสินค้ายาสูบท่ี
จ าหน่ายอยู่ในปัจจุบันและ
ของต่างประเทศและ
ด าเนินการเพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมยาสูบ 

 จัดหาอุปกรณ์ส านักงานให้
เพียงพอและพื้นท่ีปฏิบัติงาน
ที่มากข้ึนให้ทางส านักงานฯใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีใน ยสท. 

ชุมชน 

 ชุมชนโดยรอบที่ตั้ง 

 ประชาชนท่ัวไป 

 ชุมชนรอบโรงพยาบาล 

 ลดขั้นตอนและความ

ซับซ้อน ด าเนินงานและให้

คล่องตัวขึ้น 

 สนับสนุนการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับยาสูบ 

 ส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับยาสูบ 

ทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของ 
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) ลูกค้า 

 
ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ส านักป้องกันบุหรี่ผดิกฎหมาย, 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายวางแผนการผลิตฯลฯ 
 

- ร่วมด าเนินธุรกิจ 
- บริโภคสินค้า 

2) บุคลากร  

 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายการพิมพ,์ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสด,ุสายงาน
ผู้ช านาญการปรุง, ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายใน, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝา่ยวิจัย
และพัฒนา, ฝ่ายวิศวกรรมและพฒันา, ส านักคุณภาพฯ, ฝ่ายตลาดฝ่าย
การแพทย์, ฝ่ายอ านวยการและสือ่สารองค์กร,ส านักกฎหมาย, ส านกั
งบประมาณ, ส านักป้องกันบุหรี่ผดิกฎหมาย ฯลฯ 
 

- ร่วมในการผลักดันให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
 

3) คู่ค้า  

 
ฝ่ายจัดหาและรักษาพสัด,ุ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา, ฝ่ายอ านวยการและ
สื่อสารองค์กร,ฝ่ายการแพทย,์ฝ่ายการพิมพ,์ ฝ่ายบญัชีและการเงินฝา่ยผลติ
ด้านใบยา, ฝ่ายผลิตภณัฑส์ าเร็จรปู, ฝ่ายใบยา, ส านักคุณภาพฯ, ส านักงาน
โครงการยา้ยโรงงานฯ, ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา, ส านักงานโครงการย้ายโรงงานฯ, ส านักกฎหมาย ฯลฯ 
 

- จัดหาวัตถุดิบในการผลิต  
- จัดส่งสินค้า 
- ให้ข้อมูลต่างๆ 

4) หน่วยงานก ากับ
ดูแล       

 
ส านักงบประมาณ, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร,ส านักโครงการย้ายโรงงานฯ,
ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ส านักคุณภาพฯ, ฝ่ายบญัชีและการเงิน, ฝ่ายผลิต
ด้านใบยา, ฝ่ายผลิตภณัฑส์ าเร็จรปู, ส านักงบประมาณ, ฝ่ายใบยา, ส านัก
กฎหมาย, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฯลฯ 
 

- ก าหนดนโยบาย 
- ก ากับดูแล 

5) หน่วยงาน
ภาครัฐ   

ฝ่ายจัดหาและรักษาพสัดุ,ส านักปอ้งกันบุหรี่ผิดกฎหมาย,ฝ่ายจัดหาและ
รักษาพัสด,ุฝ่ายการพิมพ,์ ฝ่ายผลติด้านใบยา, ฝ่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป, 
ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ส านัก
คุณภาพฯ,ส านักโครงการย้ายโรงงานฯ, ฝ่ายตรวจสอบ, ฝ่ายใน, ฝ่าย
บริการกลาง, ส านักกฎหมาย ฯลฯ 

- ให้ข้อมูลต่างๆ 
- แลกเปลี่ยนข้อมูล 
- กฎ ระเบียบต่างๆ 

6) ชุมชน ฝ่ายอ านวยการและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายใบยา, ฝ่ายการแพทย์ ฯลฯ 

- ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ร่วมสื่อสารประเพณี 
วัฒนธรรม และดูแลชุมชน
ร่วมกัน 
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การยาสูบ สู่ความย่ังยืน 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ บริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนการตระหนักถึงบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจที่
มีต่อการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดย
ก าหนดแนวทางการด าเนินการสู่ความยั่งยืนที่ค านึงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง  ๆ 
ตลอดการด าเนินงานทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้บรรลุยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานตามการก าหนดเป็นไป
อย่างสมดุล สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตั้งอยู่บนฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานขององค์กรทั้งใน
ทางตรงและทางอ้อม 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดประเด็นความส าคัญด้านความยั่งยืน โดยน ากรอบแนวคิดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ขององงค์กรสหประชาชาติ คือเป้าหมายการ
พัฒนาของสหประชาชาติที่ตั้งขึ้นทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) 
โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2573 โดยมองการพัฒนาเป็นมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 

 ในส่วนของประเทศไทยมีการด าเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ณ ขณะนี้ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกน ามาใช้ในการก าหนดเป้าหมายของประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้ทุกภาคร่วมสร้าง
สังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมีการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                      เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
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 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขจัดความยากจน ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
 2. ขจัดความอดอยาก ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 
 3. สุขภาพดีชีวีมีสุข รับรองการมีสุขภาวะในการด ารงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ 
 4. การศึกษาที่มีคุณภาพ รับรองการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
ตลอดชีพแก่ทุกคน 
 5. ความเท่าเทียมกันทางเพศ บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
 6. น้ าสะอาดและการสุขาภิบาล รับรองมีการจัดการน้ าสะอาดและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 
 7. พลังงานสะอาดในราคาที่เอ้ือมถึง 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 าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษและการส่งเสริม
พลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้ 

 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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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สังคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย และ 169 เป้าหมายย่อย มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ประเด็น ซึ่งในการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย เป็นกลไกระดับชาติ เพื่อสนับสนุน
ให้แนวทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามีความครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและบูรณาการ เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ที่มีความ
เป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน โดยแบ่งแยกมิได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขับเคลื่อนในทุกเป้าหมายไปพร้อมกัน  

สหประชาชาติก าหนดให้มีตัวชี้วัดจ านวน 247 ตัวชี้วัด (ข้อมูลจากผลการประชุมคณะกรรมาธิการสถิติแห่ง
สหประชาชาติ ครั้งที่ 52 ณ เดือนมีนาคม 2564) เพ่ือใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา ทั้งนี้ สามารถ
จัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5Ps) ได้แก่  

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

(2) สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ 
ตลอดจนส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืนเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป  

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

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

(5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพ่ือ
ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทียั่งยืน โดยรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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GRI Standards 
 GRI หรือ Global Reporting Initiative เป็นหน่วยงานระดับสากลที่เป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งโดยส านักงาน
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครือข่าย Ceres โดย GRI ได้ออกมาตรฐานการรายงานความ
ยั่งยืน หรือ GRI Standards ซึ่งเป็นกรอบการรายงานความยั่งยืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเหมาะกับองค์กรทุก
ประเภท ทุกขนาด และทุกอุตสาหกรรม 

โครงสร้างของ GRI Standards 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

GRI Standards 2021 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 Universal Standards ได้แก่  

 GRI 1 แนะน าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และระบบของ GRI Standards และอธิบาย Key 

Concept ในการรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ข้อก าหนดและหลักการส าหรับการ

รายงานตามมาตรฐาน 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 
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 ส่วนที่ 2 Sector Standards : แสดงสาระส าคัญในการรายงานความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ ปัจจุบันอยู่

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

และธุรกิจถ่านหิน (GRI 12) 

 ส่วนที่ 3 Topic Standards : แสดงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเฉพาะเรื่องในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 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 

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 

 การยาสูบ ได้น ามาตรฐาน GRI Standards มาใช้เป็นกรอบในการรายงานเพ่ือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และเป็นเช็คลิสต์ที่ช่วยให้องค์กรน าไปวางกลยุทธ์ในระยะยาว เพราะจุดส าคัญคือ “กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล” 

ในการจัดท ารายงานตาม GRI Standards จะช่วยให้องค์กรเป็นช่องว่างระหว่างการด าเนินธุรกิจกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า เมื่อมีการด าเนินการเพ่ือปิดช่องว่างเหล่านั้น จะท าให้องค์กรเกิด “การพัฒนา” 

ซึ่งน าไปสู่ “การสร้างมูลค่าเพ่ิม” ให้กับองค์กร ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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ความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
การยาสูบ มุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง

เป้าหมายการิพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) รวมถึงพิจารณาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนองค์กร ทั้งในระดับประเทศ

และระดับสากล ซึ่งครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนในมิติด้านการก ากับดูแลที่ดี มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติ

ด้านสิ่งแวดล้อม เพือ่ลดความเสี่ยงและผลกระทบทางธุรกิจ และค้นหาโอกาสในการิพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน 

และการด าเนินธุรกิจให้ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการ

ด าเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับสากล เพ่ือให้การยาสูบ สามารถด าเนินงานเชิงรุกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสถานการณ์โลกและประเด็นความเสียงที่เกิดขึน้ใหม่อย่างแข็งแกร่ง 

จากบริบทการด าเนินงานของการยาสูบ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคอุตสาหกรรม ที่มีหน้าที่ในการผลิต

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบเพ่ือหารายได้น าส่งรัฐในการพัฒนาประเทศ ได้มีการวิเคราะห์ก าหนดความยั่งยืนองค์กร 

โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ Triple Bottom Line ซึ่งแบ่งความยั่งยืนออกเป็น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มั่นใจว่าในการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรจะเป็นไปอย่างยั่งยืนและมีความสมดุลระหว่าง

ความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจขององค์กร สังคมซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมีความมั่นคงและความปลอดภัยใน  ชีวิต 

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในระดับที่น้อยที่ สุด โดยมุมมองทั้งสามด้านนั้น  การ

ยาสูบ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แบ่ง 6 กลุ่มใหญ่คือ บุคลากร ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากับดูแล 

และชุมชน ซึ่งจะถูกถ่ายทอดไปสู่การวางแผนการด าเนินงานและการก าหนดเป้าหมายขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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นโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชงิยุทธศาสตร์ 
ยสท. มุ่งม่ันบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

องค์กรในการคงความเป็นผู้น าในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพ่ือสร้างความยั่งยืนให้ องค์กร 
โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติงานสู่การด าเนินงานในระดับบริหารและระดับบุคลากร มีการ
บริหารจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนด  

คณะกรรมการ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ผู้บริหารและ
พนักงานถือปฏิบัติ 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 สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 

2. ยสท. ต้องก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย ก าหนดกรอบ ทิศทางและแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยยั่งยืน โดยพิจารณาปัจจัยน าเข้าด้านต่าง ๆ เช่น ผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห์ SWOT สมรรถนะหลักขององค์กร ความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสัญญาณการบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพ่ือ
ก าหนดปัจจัยความยั่งยืนในการด าเนินงานของ ยสท. 

4. ยสท. ต้องมีการถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนองค์กรสู่การปฏิบัติและก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการด าเนินงาน
รองรับปัจจัยความยั่งยืนแต่ละด้านสู่ระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้การติดตามการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 
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ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน 

ในปี 2565 ประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการทบทวนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

พ่ือที่จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร  

การระบปุระเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน 

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 าดับ 
ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน  

ปี 2565 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ 

ประเด็นความย่ังยืน
ตามแนวทางของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ    

1 การแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 

 ส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในxระเทL 

 ปริมาณการจ าหน่ายบุหรี่ใน

ประเทศ 

 ก าไรสุทธิ 

 
 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  บุคลากร 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

2 การเงิน 

 รายได้จากธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ

ยาสูบ 

 รายได้จากธุรกิจอ่ืน 

 
 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  บุคลากร 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 
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ล าดับ 
ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน  

ปี 2565 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ 

ประเด็นความย่ังยืน
ตามแนวทางของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

3 การบริหารสินทรัพย์ 

 ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  
 มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ  หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

4 บุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากร  
 การฝึกอบรม 

และการให้ความรู้ 

 บุคลากร 

ด้านสังคม    

5 ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

 คะแนนความพึงพอใจของชาวไร่ 

 คะแนนความพึงพอใจของเอเย่นต์

และเครือข่าย 

 

-  ลูกค้า 

 คู่ค้า 

6 ความสัมพันธ์ในองค์กร 

 ความผูกพันของพนักงาน 

 ร้อยละของพนักงานที่มีความ

เชื่อมั่นต่อธรรมาภิบาลขององค์กร

และผู้บริหาร 

 

 

 

 การไม่เลือกปฏิบัติ 

 แรงงานสัมพันธ์ 

 การต่อต้านการ

ทุจริต 

 บุคลากร 

7 ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 

 

 

 การต่อต้านการ

ทุจริต 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

 ชุมชน 

 

 

 



 

23 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2565 

ล าดับ 
ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน  

ปี 2565 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ 

ประเด็นความย่ังยืน
ตามแนวทางของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม    

8 การใช้ทรัพยากร 

 ร้อยละการสูญเสียเทียบกับต้นทุน

การผลิตบุหรี่ทุกตรา 

 อัตราเนื้อใบยาที่ได้จาก

กระบวนการแยกก้านและอบ/ท า

ความสะอาด 

 

 

 วัสดุ 

 พลังงาน 

 ก๊าซเรือนกระจก 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

 ชุมชน 

9 การจัดการของเสียและมลพิษ 

 ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผน Eco-efficiency 

 

 

 ขยะ  หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดูแล 

 ชุมชน 

 

“…....เพื่อการบริหารจดัการองค์กรท่ีดสีู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 
ด้วยความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างคุ้มค่าและรักษาสิง่แวดล้อม 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน 

น าความผาสุขสู่ของสังคมอย่างแท้จริง………..” 
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การทบทวนประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน 

เมื่อได้พิจารณาทบทวนประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 9 ประเด็น โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติสากล สามารถ

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

ล าดับ ประเด็นส าคัญ 
ด้านความย่ังยืน  

(เพิ่มเติม) 

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของ

สหประชาชาติ 

ประเด็นความย่ังยืน
ตามแนวทางของ 

GRI 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง/ขอบเขต

ของผลกระทบ 

ด้านเศรษฐกิจ 

10 การบริหารความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

 
-  บุคลากร 

 หน่วยงานก ากับดแูล 

11 การรักษาความปลอดภัยและ
คุ้มครองข้อมูลของลูกค้า  

 ความเป็นส่วนตัว 

ของลูกค้า 

 ลูกค้า 

 

12 การพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม การวิจัย และ
นวัตกรรม 

 
-  บุคลากร 

 ลูกค้า 

 คู่ค้า 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับดแูล 

ด้านสังคม    

13 คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ี
ดีของพนักงาน 

 

 การจ้างงาน 

 อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 บุคลากร 

ด้านสิ่งแวดล้อม    

14 การใช้พลังงาน 

 การเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ 

พลังงานทดแทน 

 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 

 -พลังงาน  คู่ค้า 

 หน่วยงานภาครัฐ 

 หน่วยงานก ากับ

ดูแล 
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การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นด้านความย่ังยืน 

การยาสูบ ท าการคัดเลือกและระบุประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 14 ประเด็น และได้น า

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นมาจัดล าดับความส าคัญ ทั้งในมุมมองของ ยสท. และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ประเด็น

ส าคัญด้านความยั่งยืนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนล าดับความส าคัญได้ เมื่อบริบทขององค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียมีการเปลี ่ยนแปลง จึงต้องมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนไปนั้น 

มุมมอง แนวทางการพิจารณา 

ความส าคัญต่อ  
ยสท. 

 Value Creation คือ ประเด็นนั้นสร้างคุณค่าให้กับ ยสท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
หรือเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง  
สร้างผลกระทบสูงสุด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด าเนินงานของ ยสท. 

 ประเด็นที่สร้างคุณค่า เช่น สร้างผลประกอบการที่ดีท าให้มีผลก าไรที่ดี สร้างการ
เติบโตทางธุรกิจ เป็นต้น 

 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง เกิดความสูญเสียทางธุรกิจอย่าง
มาก เป็นต้น 

 Enabler  คือ ประเด็นนั้นส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับ ยสท. เช่น ส่งเสริมในด้านการบริหาร
ความเสี่ยง การก ากับดูแลที่ดี เป็นต้น 

 Fundamental  คือ ประเด็นนั้นเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่
กฎหมาย มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติทั่วไปก าหนด ส าหรับการท าธุรกิจของ ยสท. 

ความส าคัญต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พิจารณาจากผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ ยสท. 
ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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การยาสูบ ได้น าผลการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ด้วยตาราง

เมทริกซ์ ก่อนน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปพิจารณาแนวทางบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมต่อไป 
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ระดับความส าคัญต่อ ยสท.  
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ผลการจัดล าดับความส าคัญประเด็นด้านความยั่งยืน 

การยาสูบแห่งประเทศไทย น าเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นให้ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วน

งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จัดล าดับความส าคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน

ของ ยสท. ทั้งในมุมมองของ ยสท. และมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประเด็นด้านความยั่งยืนที่ก าหนด เพ่ือ

รวบรวมประประมวลผลตามหลักณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ และน าเสนอผู้บริหารการยาสูบแห่งประเผทศไทย เพ่ือ

พิจารณาส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นปัจจัยยั่งยืนน าเข้า (Input) ส าหรับการจัดท า/ทบทวนแผนยุทฑศาสตร์ระยะ

ยาวและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กร ต่อไป 
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 ด้านเศรษฐกิจ 

1. การแข่งขันในธุรกิจในประเทศ (4.88 x 4.86) 

2. การเงิน (4.88 x 4.50) 

3. การบริหารสินทรัพย์ (4.57 x 3.81) 

4. บุคลากร (ด้านการพัฒนาบุคลากร) (4.67 x 3.93) 

5. การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (4.55 x 4.17) 

6. การรักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า (4.12 x 4.29) 

7. การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การวิจัย และนวัตกรรม (4.57 x 3.81) 

 

 ด้านสังคม 

8. ความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน (4.38 x 4.19) 

9. ความสัมพันธ์ในองค์กร (4.40 x 3.86) 

10. ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม (4.00 x 4.00) 

11. คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (4.74 x 3.90) 

 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 

12. การใช้ทรัพยากร (4.10 x 3.52) 

13. การจัดการของเสียและมลพิษ (4.21 x 4.00) 

14. การใช้พลังงาน (4.24 x 3.52) 
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ประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืน ปี 2565 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กรทั้งภายในและภายนอก 
ตลอดจนความเชื่อมโยงและสมดุลในการด าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและห่วงโซ่อุปทานแล้ว เพ่ือก าหนด
ปัจจัยความยั่งยืนขององค์กรที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและสภาพแวดล้อมซึ่งองค์กรด าเนินธุรกิจอยู่ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยความมุ่งหมายหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการบรรลุความยั่งยืนทั้งสามด้าน คือ 

 

  

ด้านเศรษฐกิจ 
องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่มี  
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

ด้านสังคม 
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานและการ
บริหารขององค์กร 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ลดมลพิษจากกระบวนการ สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน และลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 



 

30 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2565 

  ด้านเศรษฐกิจ  
 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจวัดความสามารถขององค์กรในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งในแง่หนึ่ง
คือตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กรที่วัดด้วยตัวเลขทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยการมองในเชิงความยั่งยืนหมายถึงองค์กร
ต้องประสบความส าเร็จมากกว่าการได้ผลก าไรในระยะสั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยความส าเร็จที่สะท้อนว่าองค์กร
จะยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทที่องค์กรด าเนินธุรกิจ โดย
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของ ยสท. ประกอบไปด้วย 
 1) ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ ยสท. เป็นองค์กรผูกขาดการผลิตบุหรี่ในประเทศและมี
เป้าหมายในการเป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศ แม้จะมียุทธศาสตร์ขยายสู่ตลาดยาสูบต่างประเทศและการขยายสู่ธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง องค์กรไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นธุรกิจหลักที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวด เป็นฐาน
รายได้และเงินทุนในการต่อยอดหารายได้อ่ืนต่อไป ความสามารถในการแข่งขันในประเทศจึงเป็นปัจจัยส าคัญของ
องค์กรต่อการด าเนินธุรกิจปัจจุบันและการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป 
 2) ความย่ังยืนด้านการเงิน จนถึงปัจจุบันรายได้หลักยังคงเป็นรายได้จากการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศมากกว่า
ร้อยละเก้าสิบเก้าของรายได้รวมทั้งหมด ในสภาวะที่การแข่งขันในประเทศถูกกดดันอย่างหนักจากการรณรงค์ต่อต้าน 
กฎหมายต่าง ๆ และการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งต่างชาติ ยสท. ประสบกับปัญหาในการรักษาความเป็นผู้น าใน
ธุรกิจบุหรี่ในประเทศและความมั่นคงของรายได้อย่างรุนแรง หากไม่สามารถเพ่ิมความหลากหลายของรายได้ทั้งที่มา
และจ านวนให้มากพอ  ยสท. จะมีปัญหาด้านความมั่นคงและยั่งยืนของรายได้องค์กรอย่างแน่นอน และจะส่งผลต่อ
สภาพคล่องทางการเงินขององค์กรที่ปัจจุบันต้องรับภาระการน าส่งภาษีต่าง ๆ ให้รัฐจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระภาษีที่มิได้
คิดจากผลประกอบการหรือก าไรสุทธิอย่างธุรกิจทั่วไป ท าให้องค์กรต้องมีผลก าไรหมุนเวียนเข้ามาเป็นสภาพคล่อง
องค์กรในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจและตอบสนองความรับผิดชอบด้านภาษีต่อรัฐได้ 
 3) ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่มากเกินไปและไม่สามารถน ามาสร้างมูลค่าให้องค์กรได้
ถือเป็นภาระท่ีส่งผลลบต่อการเงินขององค์กรในเชิงการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ ยสท. เป็นองค์กรเก่าแก่ที่
มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจ านวนมาก และสถานะขององค์กรซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลในอดีตส่งผลให้ไม่สามารถสร้างมูลค่า จาก
สินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ในภาวะการแข่งขันที่รายได้จากธุรกิจหลักขององค์กรลดลงและมีภาระค่าใช้จ่ายและภาษีสูงขึ้น
องค์กรต้องบริหารสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลประกอบการขององค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

4) ความยั่งยืนด้านบุคลากร อัตราก าลังที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
และการด าเนินงานขององค์กร บุคลากรที่ไม่เพียงพอจะสร้างภาระงานที่มากเกินไปและลดประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ส่วนบุคลากรที่มากเกินไปจะท าให้องค์กรใช้งานบุคลากรที่มากกว่าภาระงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและ
เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจ าเป็น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องบรรลุความสมดุลระหว่างอัตราก าลังตาม
ภาระงานและปริมาณบุคลากรในปัจจุบัน ตลอดจนการคาดการณ์ความต้องการในอนาคตตามการด าเนินงา นที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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 ด้านสังคม  
 1) ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน ยสท. ด าเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตและจัด
จ าหน่ายครบทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน
มากตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูกใบยาสูบไปจนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเอ้ือต่อ
การด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปด้วยดีและสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการวางเครือข่ายขององค์กรในธุรกิจ
ยาสูบในประเทศให้แข็งแกร่งยากต่อการแทรกซึมเข้ามาโดยคู่แข่งต่างชาติ 
 2) ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ในองค์กร แม้องค์กรจะบริหารอัตราก าลังและภาระงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเพียงใดหากบุคลากรมีทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรและบริหารจัดการองค์กร การด าเนินงานย่อมไม่อาจ
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพแน่นอน ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่
แสวงหาความส าเร็จจากผลก าไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กร ซึ่ง
นอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรเพื่อมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความช านาญที่จ าเป็น 
 3) ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม ยสท. ประกอบธุรกิจซึ่งถูกห้ามการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสร้าง
สัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ
ผู้เกี่ยวข้อง ยสท. ยังคงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน โดยเฉพาะในด้านการให้บริการทาง
การแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ส่งให้รั ฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2565 

 ด้านสิ่งแวดล้อม  

 1) ความย่ังยืนในการใช้ทรัพยากร ยสท. ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้า จึงต่างกับรัฐวิสาหกิจเชิงบริการอ่ืน
เพราะมีการใช้วัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัยและลดการสูญเสีย
วัตถุดิบนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ายขอองค์กรในระยะยาวจาก
การประหยัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต 

 2) ความยั่งยืนในการจัดการของเสียและมลพิษ เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ยาสูบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
องค์กดรต้องค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งการ
จัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อปล่อย
สู่ภายนอกโรงงานผลิต ตลอดจนพัฒนาและวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดมลภวะตั้งแต่ต้นเหตุ 
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ความยั่งยืนกับการด าเนินงานของ ยสท. 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย สนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและ
แผนงานระดับประเทศ โดยเป้าหมายบางส่วนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานองค์กร แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปัจจัยความยั่งยืนองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ห่วงโซ่อุปทาน แนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยความยั่งยืนองคก์ร กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ต้นน้ า 

พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ทางการเกษตรภายใต้การ
ด าเนินงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่

อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจัดการของเสยีและ

มลพิษ 

 คู่ค้า 
 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

กลางน้ า 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน ลดการสร้าง
มลพิษ และขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจใน
ประเทศ 

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่

อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจัดการของเสยีและ

มลพิษ 

 คู่ค้า 
 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

ปลายน้ า 

สร้างเครือข่ายการจัดการ
สินค้าที่รวดเร็วและมี
คุณภาพ และเป็นอาชีพที่
มั่นคงและยั่งยนืในกับ
ผู้ประกอบการ 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจใน
ประเทศ 

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่

อุปทาน 

 ลูกค้า 
 คู่ค้า 
 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

การบริหาร
องค์กร 

บริหารและปฏิรูปองค์กรให้
ทันสมัยและพร้อมต่อการ
ด าเนินธุรกิจในยุคใหม ่

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในองค์กร 
 ความยั่งยืนด้านความสัมพันธก์ับชุมชน/

สังคม 

 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 
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กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 

การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้มีการถ่ายทอดปัจจัยความยั่งยืนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การติดตามการด าเนินงาน
เพ่ือความยั่งยืนขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความยั่งยืนและการ
ด าเนินแผนยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และเพ่ือให้สามารถ่ายทอดการด าเนินงานตาม
ปัจจัยความยั่งยืนองค์กรสู่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือรองรับปัจจัยความยั่งยืนองค์กรแต่ละด้าน ดังนี้ 

ปัจจัยความยั่งยืน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย* 
ความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ   

ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจใน
ประเทศ 
 

- ส่วนแบ่งตลาดบุหรี่ในประเทศ - ร้อยละ 
- ปริมาณจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศ - ล้านมวน 
- ก าไรสุทธิ - ล้านบาท 

ความยั่งยืนด้านการเงิน - รายได้จากธุรกิจอื่นท่ีเกีย่วเนื่องกับยาสูบ - ล้านบาท 
- รายได้จากธุรกิจอื่น - ล้านบาท 

ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรัพย์ - ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร ์ - ล้านบาท 
ความยั่งยืนด้านบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - ร้อยละ 

ความย่ังยืนด้านสังคม   
ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในห่วงโซ่
อุปทาน 

- คะแนนความพึงพอใจของชาวไร่ - ร้อยละ 
- คะแนนความพึงพอใจ Agent และเครือข่าย - ร้อยละ 

ความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในองค์กร - ความผูกพันพนักงาน - ร้อยละ 
- ร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมัน่ต่อธรรมาภิบาล

ขององค์กรและผู้บรหิาร 
- ร้อยละ 

ความยั่งยืนด้านความสัมพันธก์ับชุมชนและ
สังคม 

- ผลประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงาน 

- ร้อยละ 

ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม   
ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร - ร้อยละการสญูเสียเทียบต้นทุนผลติบุหรี่ทุกตรา - ร้อยละ 

- อัตราเนื้อใบยาทีไ่ด้จากกระบวนการแยกก้านและ
อบ, ท าความสะอาด (ร้อยละ) 

- เวอร์ยิเนีย 
- เบอร์เลย ์
- เตอร์กิซ 

ความยั่งยืนในการจัดการประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ 

- ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน Eco-
efficiency 

- ร้อยละ 

หมายเหตุ : เป้าหมายตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ยสท. ปีงบประมาณ 2561–2570 ฉบับแก้ไขปรับปรุง 
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ผลการด าเนินงานด้านความย่ังยืน 

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ จัดอยู่ในสาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิต
บุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภคใน
ประเทศและมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก และการรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร 
โดยที่การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามภารกิจและบริบทขององค์กรภายใต้ข้อจ ากัดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เกิดข้ึนระหว่างการยาสูบกับผู้ประกอบการค้ายาสูบในสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตยาสูบ กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร โดยมิได้มีการกระท าละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ แต่ประการใด 

“ องค์กรมีรายได้ทีม่ั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 

ภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ” 

การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวิสัยทัศน์และทิศทางที่ได้ก าหนดขึ้นและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม   
ในการด าเนินธุรกิจและแนวนโยบายแห่งรัฐ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ก าหนดทิศทางองค์กรให้ปรับตัวให้รองรับการ
แข่งขันและนวัตกรรมสมัยใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตสร้างปริมาณ
จ าหน่ายในระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลก าไรในระดับที่องค์กรสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระดับที่องค์กรมี
ผลก าไรเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้นและบุคลากร สามารถลงทุนและท าการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
ทิศทางตลาดในอนาคต และเป็นฐานทางการเงินในการลงทุนเข้าสู่ธุรกิจอ่ืนโดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนผ่านการกระจายแหล่งรายได้ท่ีหลากหลาย 
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ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economic Sutainability) 

 

ลูกค้า 236 ราย 
ร้านค้าส่งยาสูบ(ป.1) 

Traditional Trade 229 ราย 

Modern Trade         7 ราย 

 

ส่วนแบ่งตลาด        ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ  88.021 

 

ปริมาณจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 95.023 

ปริมาณจ าหน่ายยาเส้น ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 124.076 
(เป้าหมาย หน่วย : ล้านมวน) 

 

ก าไรสุทธิ                     ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 40.981 
(เป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท) 

 

รายได้จ าหน่ายยาเส้น ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 153.115 

รายได้จากการส่งออก ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 306.837 

รายได้จากธุรกิจอื่น    ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 178.149 
(เป้าหมาย หน่วย : ล้านบาท) 

 

การพัฒนาบุคลากร   ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ   100 
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ปัจจัยด้านความยั่งยืน แผนงาน / การด าเนินงาน 

ความย่ังยืนด้านการแข่งขันใน
ธุรกิจในประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันยอดจ าหน่ายช่องทางที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

 โครงการสนับสนุนการกระจายสินค้าบุหร่ีสู่ร้านขายปลีก 

 สนับสนุนการตลาดและการขายร้านค้าเครือข่ายด้วยระบบเทคโนโลยี เช่น 

สื่อสารข้อมมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลการตลาดและการขายผ่าน LINE Official 

Account ยสท. การจัดหาระบบสนับสนุนการขาย ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนกับ

ร้านค้าปลีกผ่าน Application การประเมินความพึงพอใจร้านค้าปลีกต่อ 

Application  

 โครงการ Family T-Club  

 การบริหารจัดการปัญหาที่เก่ียวข้องกับการท าการค้ายาสูบให้กับร้านขายส่ง

ยาสูบและเครือข่าย  

 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อให้พึงพอใจและเกิดความภักดีต่อ ยสท . 

ประกอบด้วย 

 การจัดประชุมร้านขายส่งยาสูบ เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางของ ยสท. 

การรับฟังเสียงลูกค้าร้านขายส่งยาสูบ  

 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย เพื่อสร้างความพึงพอใจและ

ความภักดีของร้านเครือข่ายต่อ ยสท. 

 กิจกรรม Major Change TOAT: MCT 

 แผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อเพิ่มทางเลือก

ด้านผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมช่วงชิงส่วนแบ่ง

ตลาดน าเข้าจากบุหรี่ต่างประเทศ 

 แผนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพ โดยด าเนิน

โครงการพัฒนาระบบร้านขายส่งทั่วประเทศ และผลักดันช่องทางจ าหน่ายให้มี

ประสิทธิภาพ  
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ปัจจัยด้านความยั่งยืน แผนงาน / การด าเนินงาน 

ความย่ังยืนด้านการเงิน  แผนส่งออกและรับจ้างผลิตบุหรี่ เพื่อเพื่อสร้างรายได้จากการส่งออกบุหรี่และ

รับจ้างผลิตบุหรี่เพื่อส่งออก โดยขยายตลาดส่งออก ผลักดันยอดจ าหน่าย และสร้าง

ความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพส่งออกกับคู่ค้า ของ ยสท. เพิ่มช่องทางในการสร้าง  

การรับรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ ต้องการของคู่ค้า 

 แผนการสร้างรายได้จากการจ าหน่ายใบยาและผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น โดยการพัฒนา

ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบ เพื่อสร้างรายได้จากการจ าหน่ายใบยาและผลิตภัณฑ์

ยาสูบอื่น  

 แผนการจ าหน่ายยาเส้น เพื่อสร้างรายได้จากการจ าหน่ายยาเส้น ซึ่งเป็นธุรกิจอื่นที่

เก่ียวเนื่องกับยาสูบ  

 แผนสร้างรายได้เพิ่มจากโรงพยาบาลโดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่ม

รายได้จากธุรกิจหลัก สร้างรายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอกและโครงการพิเศษ 

ประกอบด้วย 

 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกและบริการโดยความร่วมมือ

พันธมิตร ของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ให้เป็นที่รู้จักผ่าน Social Media และ

ช่องทางอื่น ๆ 

 การแสวงหาความร่วมมือพันธมติรทางการแพทย์ เพื่อเปิดให้บริการคลินิก

เพิ่มเติม  

 แผนสร้างรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ เพื่อการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจ

หลัก สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์ที่ ยสท. มีอยู่ โดยแสวงหาผู้สนใจ

จ้างผลิตสิ่งพิมพ์กับผู้ที่สนใจจ้างต้องการ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์และได้รับการยืนยัน

แบบมาตรฐานจากลูกค้า (รายใหม่) 

 แผนสร้างรายได้เพิ่มจากอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าอสังหารมิทรัพย์ ที่ ยสท. มีอยู ่

เพืเ่พิ่มรายได้จากธุรกิจหลัก 

 



 

39 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2565 

ปัจจัยด้านความยั่งยืน แผนงาน / การด าเนินงาน 

ค วา มยั่ ง ยื น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร

สินทรัพย์ 

 การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ได้ก าหนดศูนย์ EVM เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายขององค์กร ด้วย

การบริหารจัดการที่ค านึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของแต่ละศูนย์ EVM 

เป็นลักษณะการบริหารในแนวทางของการกระจาย ศูนย์ (Decentralization) ซึ่ง

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบศูนย์ EVM จะมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลเป้าหมาย

และผลประกอบการของ แต่ละศูนย์ EVM ทั้งในเร่ืองการสร้างรายได้ควบคุมค่าใช้จ่าย

และบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดก าไรเชิง เศรษฐศาสตร์ตามเป้าหมายของ

ศูนย์ EVM โดยส าหรัปีงบประมาณ 2565 การยาสูบได้ก าหนดโครงสร้างของศูนย์ 

EVM เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย ประกอบด้วย ศูนย์ใบยา ศูนย์การ

ผลิต ศูนย์ารตลาด ศูนย์บริหารการผลิต และศูนย์สนับสนุน เพื่อให้การถ่ายทอด

แผนงานสู่การด าเนินงานในระดับบริหารและระดับบุคลากรมีความชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและบริหารจัดการให้องค์กร

สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ 

ความย่ังยืนด้านบุคลากร  แผนการ Upskill และ Reskill เพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่ม Core Business ให้พร้อม

รับการแข่งขัน 
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ความยั่งยืนด้านสังคม (Social Sutainability) 

การยาสูบแห่งประเทศไทยด าเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตและจัดจ าหน่ายครบทั้ งห่วงโซ่อุปทาน
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมากตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูกใบยาสูบไป
จนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

 พนักงาน 

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ท าการส ารวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ดัชนีความสุข

(Happinometer) และค่านิยมองค์กร พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 ผลการส ารวจด้านความ

พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรส าหรับปี 2565 ในภาพรวมพนักงานให้ค่าคะแนนความพึงพอใจที่ 79.35 คะแนน 
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจที่  83.28 คะแนน (จาก 100 คะแนน) หรือมีผูกพันในภาพรวมใน

ระดับ “มาก” โดยด้านการทุ่มเทมีใจท างานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแก่องค์กร (Strive) มีค่าคะแนนสูงที่สุดถึง 86.83 

หรือที่ระดับความคิดเห็น “มากที่สุด” รองลงมา คือ ด้านความต้องการคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร (Stay) ด้วยคะแนน 

81.76 และการกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (Say) ด้วย คะแนน 81.28 ซึ่งทั้ง 2 ด้านนี้มีระดับความเห็นที่ “มาก” 
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สรุประดับความผูกพันต่อองค์กร 

ล าดับ ประเด็นความผูกพันต่อองค์กร คะแนน 

(100) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความหมาย 

1 การกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี (Say)  81.28 13.12 มาก 

2 ความต้องการคงอยู่เป็นสมาชิก

ขององค์กร  (Stay)  

81.76 14.13 มาก 

3 การทุ่มเทมีใจท างานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์

ที่ดีข้ึนแก่ องค์กร (Strive)  

86.83 12.21 มากที่สุด 

ภาพรวมความผูกพันต่อองค์กร 83.28 11.97 มาก 

 

ผลส ารวจความสุขของพนักงานในภาพรวมและปัจจัยส่งเสริมความสุข พบว่า ภาพรวมความสุขในการท างาน 
(Overall Happiness) ปี 2564 อยู่ที่ 79.48 คะแนน 

พฤติกรรมที่คาดหวังตามคา่นิยมองค์กร พบว่า พนักงานมีการแสดงออกตามพฤติกรรมที่คาดหวังในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า ได้แก่ การท างาน เป็นทีม เห็นคุณค่าบุคลากร และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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 ชาวไร่ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในการผลิตและจ าหน่ายบุหรี่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยฝ่ายใบยามีภารกิจหลักในการจัดหาใบยาเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิซ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญใน
การผลิตบุหรี่ การจัดหาใบยาในประเทศด าเนินการโดยฝ่ายใบยาจัดสรรโควตาการผลิตให้เกษตรกรชาวไร่และผู้บ่ม
อิสระที่สนใจและมีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ส านักงานยาสูบ ซึ่งเป็นหน่วยงานของฝ่ายใบยาในส่วนภูมิภาค จ านวน 8 
แห่ง ได้แก่ ส านักงานยาสูบเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ บ้านไผ่ หนองคาย และนครพนม ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานในสังกัดคือสถานีใบยา ท าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตและรับซื้อใบยาสูบ ตามราคาและโควตาการรับซื้อที่การ
ยาสูบแห่งประเทศไทยก าหนดให้แก่ชาวไร่และผู้บ่มอิสระ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย โดยฝ่ายใบยาจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจด้านใบยา ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กร
ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี และความภักดีของชาวไร่ต่อการยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

ในปี 2565 ยสท. ได้ส ารวจความพึงพอใจของชาวไร่และผู้บ่มอิสระต่อการบริการของฝ่ายใบยา ปี 2565 โดย
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายคือทัศนคติและความภักดีของชาวไร่ต่อการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ 4.25 คะแนน หรือ ร้อยละ 85 ทั้งนี้ในการท าการส ารวจดังกล่าวจะท าให้ได้รับ
ทราบถึงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค หรือ ความต้องการ ของชาวไร่และผู้บ่มอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
น ามาใช้ในการปรับปรุง หรือบริหารจัดการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระ จาก 8 ส านักงาน จ านวน 554 ราย จ าแนกตาม
กลุ่มการผลิตใบยาสูบ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวไร่ยาสูบ จ านวน 527 ราย แยกย่อยตามชนิดใบยาสูบที่ปลูกในแต่
พ้ืนที่การเพาะปลูกรวม : จังหวัด คือ เซียงใหม่ เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย หนองคาย นครพนม และขอนแก่น 
และกลุ่มผู้บ่มอิสระโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จ านวน 27 ราย ตามสัดส่วนของจ านวนผู้บ่มอิสระใน 3 
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแพร่ พบว่าระดับความพึงพอใจในกิจกรรมการให้บริการแก่ชาวไร่ยาสูบและผู้บ่ม
อิสระของส านักงานยาสูบในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ "มาก" โดยมีระดับความพึงพอใจการบริการ การให้บริการและ
ค าแนะน าด้านการรับซื้อใบยาสูบ การให้บริการด้านสินเชื่อและแหล่งเงินกู้ ทัศนคติของชาวไร่ที่มีต่อการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยการให้บริการและค าแนะน าด้านแปลงเพาะ การปลูก และการบ่มใบยา การให้บริการและค าแนะน าด้าน
ปัจจัยการผลิต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการด าเนินงานโครงการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการเพาะปลูก
ยาสูบที่ลดลง 
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“สร้างความเป็นอยู่ที่ดทีั้งกายและใจของบุคลากร ชุมชน สังคม 

ตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริหารขององค์กร” 

 จ านวนพนักงาน = 2,377 คน (ชาย= 1,384 / หญิง= 993) 

สัดส่วนพนักงานชาย : หญิง  คิดเป็นร้อยละ 58.22 : 41.78 

จ านวนการลาออก = 4 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.17 

 

ความผูกพันของพนักงาน              ร้อยละ 83.28 

 

ความพึงพอใจของชาวไร่          ร้อยละ 94.60 

 

ความพึงพอใจของ Agent และเครือข่าย ร้อยละ 80.50 

 

พนักงานมีความเชื่อมัน่ต่อธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร  

ร้อยละ 96.65 

  
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ  
คะแนน 96.93 
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ปัจจัยด้านความยั่งยืน แผนงาน / การด าเนินงาน 

ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ 

ในห่วงโซ่อุปทาน 

 แผนบูรณาการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยรวมการจัดซื้อวัตถุดิบทุกประเภทรวมศูนย์ 
และบริหารจัดการให้อยู่ในระดับต้นทุนที่เหมาะสม จัดท าฐานข้อมูลวัตถุดิบ การ
ก าหนดแนวทางการใช้ข้อมูลความต้องการบุหร่ีมาตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบ  

 แผนการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการใชว้ัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตบุหร่ี การปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิดเพื่อการใช้วัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 แผนงานควบคุมประสิทธิภาพการผลิต โดยการบริหารและควบคุมต้นทุนการ
ผลิตบุหรี่ ประกอบด้วย  

 กิจกรรมบริหารอัตราก าลังอย่างเหมาะสมและควบคุมการปฏิบตัิงาน
ลว่งเวลาให้มีประสิทธิภาพ  
 ควบคุมค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมเคร่ืองจักร โดยใช้การดัดแปลงและสรร

หาชิ้นสว่นอะไหล่ในประเทศ 

 แผนลดคา่ใช้จ่ายพลังงาน เช่น การบริหารอัตราการใช้ไฟฟา้, การรักษา
ประสิทธิภาพระบบสนับสนนุการผลิตให้พร้อมใช้งาน เชน่ การดูแลระบบ
ลมดูดลมอัด, ระบบ Air Washer  
 ด าเนินการตามแผนบ ารุงรักษาเครื่องจักร (Preventive 

Maintenance)  
 มาตรการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มคา่  

 แผนการปรับปรุงการท างานของเคร่ืองจักร เพื่อการบริหารและควบคุมต้นทุน
การผลิต ลดต้นทุนด้านการจัดซื้อ 

ความย่ังยืนด้านความสัมพันธ์ 

ในองค์กร 

 แผนเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงาน  ยสท. ตามคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

 แผนการสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานมี
ความเชื่อมั่นต่อธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร เสริมสร้างความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลในการท างาน  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ความโปร่งใสของ ยสท. การสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  

 กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร 

 แผนงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนงาน ทั้ง 2 ส่วนงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ป้องกันการกระท าทุจริต ป้องกันการละเมิด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
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ปัจจัยด้านความยั่งยืน แผนงาน / การด าเนินงาน 

ความยั่ งยืนด้านความสัมพันธ์กับ

ชุมชนและสังคม 

 แผนงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ  ยสท.(ศปท.ยสท.) เพื่อ

ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่คุณธรรมและความโปร่งใส ส่งเสริมธรรมาภิบาล

และภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานขององค์กร ประกอบด้วย  

 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต  

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  

 การแสดงเจตจ านงในการบริหารด้วยความสุจริต  

 การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  

 การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต  

 การยกระดับดัชนีการรับรู้การทจุริต : การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านกังาน ป.ป.ช. 

 แผนสร้างความสัมพนัธ์กับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของการยาสบู ประกอบด้วย 

 แผนบริหารความสัมพันธ์กบัลูกค้า 

 แผนการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการแจ้งข้อมูลบุหร่ีผิดกฎหมาย 

 แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้สนใจเช่าที่ดนิและชุมชนโดยรอบทีด่นิแปลง

ศักยภาพ 

 แผนบริหารความสัมพันธ์กบัลูกค้าที่ใช้บริการดา้นการพิมพ์ 

 แผนบริหารความสัมพันธ์และพฒันาศักยภาพส่งออก 
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การยาสูบแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่แสวงหาความส าเร็จจากผล
ก าไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กร ซึ่งนอกจากจะสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงบวกท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
เพ่ือมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความช านาญที่จ าเป็น 
 การด าเนินภารกิจของ ยสท. ซึ่งถูกห้ามการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดย

เด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง การยาสูบแห่งประเทศไทยยังคงสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน โดยเฉพาะในด้านการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและ

เป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและความ

โปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ส่งให้รัฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Sutainability) 

การยาสูบแห่งประเทศไทย ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่มีการใช้
วัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัย
และลดการสูญเสียวัตถุดิบนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยัง
ส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ายขอองค์กรในระยะยาวจากการประหยัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ
และพลังงานในการผลิต เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ยาสูบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์กดรต้องค านึงถึงความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งการจัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อปล่อยสู่ภายนอกโรงงานผลิต ตลอดจนพัฒนา
และวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดมลภวะตั้งแต่ต้นเหตุ 

“ลดมลพิษจากกระบวนการ สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ” 

 

อัตราการสูญเสียวัตถุดบิหลัก ผลส าเร็จเทยีบกบัเปา้หมาย ร้อยละ 118.987 
(เป้าหมาย หน่วย : บาท/พันมวน) 

 

อัตราเน้ือใบยาที่ได้จากกระบวนการแยกก้านและอบ ท าความสะอาด 

เวอร์ยิเนีย  ผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 99.42 

เบอร์เลย์   ผลส าเร็จเทียบกบัเป้าหมาย ร้อยละ 99.09 

เตอร์กิช    ผลส าเร็จเทียบกบัเป้าหมาย ร้อยละ 99.50 

 

การจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศนน์ (Eco-efficiency)                    

ความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100 
การบรรลุผลส าเร็จเทียบค่าเป้าหมาย ร้อยละ 104.120 

(ด าเนินงานตามแนวทางการวดัและประเมินฯ และได้ค่าเปา้หมายตามตัวชี้วดัที่ สคร. ก าหนด : แฟคเตอร์) 
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ปัจจัยด้านความยั่งยืน แผนงาน / ผลการด าเนินงาน 

ความย่ังยืนในการใช้ทรัพยากร  แผนการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อประหยัดพลังงาน ลดตน้ทุนคา่ไฟฟา้ใน

การด าเนินกิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 แผนการยกระดับคุณภาพวตัถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อควบคุมอัตรา

สูญเสียและปรับปรุงคุณภาพตาม VOC Feedback ประกอบดว้ย 

 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลติ 

 การวิเคราะห์หาวัตถุดิบที่มีอัตราสูญเสียอย่างมีนัยส าคัญ ประกอบกับ

ข้อมูล VOC Feedback  

 การคัดเลือกวัตถุดิบจากกลุ่มประเภทต่างๆ เช่น สารปรุง สารหอม วัตถุ

ห่อมวน  

 การจัดหาและปรบัปรุงคุณภาพวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตให้

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ความย่ังยืนในการจัดการประสิทธิภาพ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

 แผนการด าเนินการเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco – 

efficiency) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการ

ปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมกัน โดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้

ทรัพยากร และลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ด าเนิน

โครงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ลดแก๊สเรือนกระจก) 
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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 

 ลดและควบคุมการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน มีจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาและปรับปรุงระงงบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรับรู้ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ตระหนักถึง

ความส าคัญของการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร บุคลากร ขับเคลื่อนการ
ด าเนินกิจการให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือคง
ความเป็นผู้น าในธุรกิจยาสูบในประเทศไทยและการขยายสู่ธุรกิจอ่ืน
สร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการบนพ้ืนฐานของการเติบโตอย่าง
สมดุล จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือส่งเสริมให้ ยสท. เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน มีการก ากับดูแลและการบริหาร
จัดการที่ดี  และได้ประกาศหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. 
และจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรที่เป็นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถ
รักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมความสามารถในการด าเนินงานของ ยสท.  

ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ท าหน้าที่ก ากับและติดตามการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี แผนแม่บท 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานและการจัดการด้านการก ากับดูแลที่ดีลัการน าองค์กร และด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า พร้อม
ทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของ ยสท. พร้อมน าเสนอต่อคณะกรรมการการยาสูบ
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้เห็นชอบ รับทราบผลการด าเนินงาน เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ และการสรรหาคณะกรรมการ ยสท.  

 คณะกรรมการ ยสท. ได้รับการเสนอแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพ่ือก ากับ
ดูแลแนวทางด าเนินงานของ ยสท. ให้บรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ โดยมี โครงสร้าง
คณะกรรมการและการสรรหากรรมการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 และ ตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ได้เห็นชอบใน
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หลักการการก าหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) และกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จ านวน 
5 คน และมีกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังที่เป็นข้าราชการประจ า จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายจาก
กระทรวงการคลัง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น/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 โดยกรรมการทุกท่านมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ข้อก าหนด และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งประธานกรรมการท าหน้าที่ก ากับดูแลการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “โครงสร้างคณะกรรมการ ยสท.” 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
    คณะกรรมการ ยสท. ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย 12 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ของ ยสท. คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการก ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ว่าการ คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ว่าการ 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ ยสท. คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่
ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดความรู้และ
นวัตกรรม และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมในการท าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยท าหน้าที่กลั่นกรองงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แต่ละคณะ ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ หน้าที่
ความรับผิดชอบ จ านวนครั้งการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม มีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับ “สรุปการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยสท./คณะอนุกรรมการฯ” 

3. นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ ยสท. ได้ก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของ ยสท. ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐและหน่วยงานก ากับ
ดูแล เพ่ือการสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนอง
ความต้องการการบริโภคยาสูบที่ยังมีอยู่ การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ ยสท. 
ยังคงเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศให้สามารถ
เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือ
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เป็นหลักปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายองค์กรอย่างเคร่งครัดและเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีคู่มือการก ากับ
ดูแลกิจการทีด่ีของ ยสท. เป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมในการด าเนินงานของ ยสท. จึงก าหนดเป็นนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  

1. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดีเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์และ
นโยบายของภาครัฐ 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 โดยยึดถือประโยชน์สูงสุด
ขององค์กรเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าการใดๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด าเนินงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

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 เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7. คณะกรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้าน
การด าเนินงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานทุก
คน เพ่ือให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
คู่มือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการท างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนให้
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 
7.1 รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการตัดสินใจและการ

กระท าของตนเอง (Accountability) 
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7.2 ส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
7.3 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยสุจริต  
7.4 ปฏิบัติงานด้วยความอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม (Equity/Equitable Treatment)สุจริต 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต่อสาธารณะ โดย
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
(Transparency) 

7.5 มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
ความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation) 

7.6 ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการส่งเสริมและพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณ
ที่ดีในการด าเนินการ (Ethics) 

7.7 ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมด าเนินการหรือการตัดสินใจขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของ ยสท. (Participation) 

8. คณะกรรมการ ก ากับดูแลให้มีระบบงานด้านบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เป็นรายเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย 
8.1 ระบบการตรวจสอบภายใน 
8.2 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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 การบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค/์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)  
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4. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ยสท. ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตามภารกิจและสนองนโยบายภาครัฐ และ
รักษาความสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียตามนโยบายและและข้อพึงปฏิบัติในการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หมวดที่ 3 “บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์องค์กรส าหรับใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการด าเนินงานและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ดังนี้  

 การปฏิบัติต่อพนักงาน ยสท. ให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีระบบ
บริหารงานบุคคลที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ ภายใต้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของพนักงานเป็น
รายบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี ซึ่งในรอบปี 2554 
ที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  ยสท. ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้มี
ผลกระทบกับชีวิตและการปฏิบัติงานของพนักงาน ดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานให้สามารถพ้นวิกฤตการแพร่
ระบาดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้ช่วยเหลือการครองชีพเพ่ือบรรเทาผล กระทบให้กับพนักงานและครอบครับที่เดือดร้อน
จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของพนักงานเพ่ือให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดย
การพัฒนาความรู้ตาม Competency Base ของแต่ละต าแหน่งงาน การจัดท า Training Road Map การพัฒนากลุ่ม 
Young Talent การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานแต่ละต าแหน่ง การฝึกอบรมที่สอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ของแต่
ละกลุ่มภารกิจ เป็นต้น ด้านบรรยากาศการท างาน ยสท. ได้ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างานและมีความ
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ปลอดภัย โดยก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย การด าเนินการตามแนวคิด 
Green Factory เพ่ือพ้ืนที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 

 การปฏิบัติต่อตัวแทนจ าหน่าย ยสท. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท 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. มีการส่งเสริมชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระในการผลิตใบ
ยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ตามแนวทาง GAP ของ 
CORESTA เพ่ือสร้างคุณภาพของผลผลิตใบยาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูก
ใบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ก าหน รวมทั้งการด าเนินโครงการยาสูบยั่งยืน เพ่ือพัฒนาความรู้ ให้
ความช่วยเหลือในการเพาะปลูกใบยา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ 
โดยมีส านักงานยาสูบส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด 

 การปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบ  ยสท. ยึดถือการปฏิบัติกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัย
แห่งความส 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 ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด 
และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว 

 การปฏิบัติต่อผู้บริโภค  ยสท. ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตและจัดจ าหน่ายบุหรี่
ส าเร็จรูป เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ และเพ่ือการรักษา
ดุลการค้ากับบุหรี่ต่างประเทศที่มีสิทธิในการน าเข้าและจ าหน่ายภายในประเทศได้โดยไม่มีการกีดกันทางการค้า ทั้งนี้ 
เพ่ือน ารายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง ยสท. ด าเนินการค้าโดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
โดยด าเนินกระบวนการผลิตบุหรี่ซิกาแรตและผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ท าการตลาดที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสูบบุหรี่ รวมทั้ง สนับสนุนหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดเพ่ือปกป้องเยาวชนจากการบริโภคบุหรี่ และผู้บริโภคที่อาจถูก
หลอกลวงจากบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมาย/บุหรี่ปลอมแปลง โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ค้ายาสูบและเจ้าหน้าที่
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ภาครัฐในการเฝ้าระวัง การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด มีการจัดตั้งส านักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมายของ ยสท . 
เพ่ือประสานการด าเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและคู่ค้า เพ่ือป้องกันการจ าหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการ
บริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ยสท. มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy) เพ่ือใช้บริหารจัดการเพ่ือความสมดุลระหว่างการเติบโต

ขององค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการด าเนินงานขององค์กร มีการด าเนินแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่
แสดงความรับผิดชอบด้าน Corporate Social Responsibility in Process (CSR in Process) ที่มีองค์กระกอบตาม
หลักการของมาตรฐานสากล ISO 26000 ทั้งด้านธรรมาภิบาลด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การน าองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาโครงการเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมโดยรวม โดยในปี 2564 ยสท. ได้บรรลุผลส าเร็จตามกิจกรรมและเป้าหมายการด าเนินงาน ทั้ง 12 
แผนงาน/โครงการ อย่างครบถ้วน 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ยสท. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรในหลายวาระและโอกาส ทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการประชุมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามภารกิจองค์กรด้านตาง ๆ เช่น การประชุมร้านค้า
ยาสูบ ผู้ส่งมอบ/ผู้ค้าวัตถุดิบ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ การ
สอบถามความคิดเห็นจากส่วนงานที่ เกี่ยวข้องที่ ได้ติดต่อ
ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสายาสูบ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยสท, ยังสนับสนุนอย่างให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน
ที่สนใจ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรือกิจกรรม CSR in Process ของ ยสท.ที่ขับเคลื่อนโดย
ส่วนงานต่าง ๆ ของ ยสท.  

 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ยสท. ให้
ความส าคัญของการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
ตามความต้องการ ความคาดหวังของทุกภาคส่วน โดยจัดให้มี
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์ การร้องเรียนผ่านกองลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งการร้องเรียนผ่านหน่วยงานต่างๆ  ของ ยสท. โดยตรง และ
การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนระบบ Globaleaks (ไม่เปิดเผยตัวตน) ที่สามารถน าเสนอข้อมูลถึงผู้ที่รับฟัง 
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2 คน โดยตรง คือ ประธานกรรมการ ยสท. และผู้ว่าการการ ซึ่งระบบจะปกปิดข้อมูลของผู้ร้องเรียน เพ่ือโอกาสในการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร้องเรียนได้อย่างเต็มที่ โดย ยสท. เปิดรับทุกความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

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

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์)  และ 0 2229 1616 (ฝ่ายขาย) 

- โทรสาร หมายเลข   0-2229-1299 

- เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเอง ติดต่อที่ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารฯ ชั้น 2 ยสท. ส านักงานใหญ่ คลองเตย และทุกส่วนงาน 

- หนังสือ/จดหมาย  : การยาสูบแห่งประเทศไทย 184 ถนน

พระราม 4  แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 

-ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราชการ (1111) http://www.1111.go.th/ (ยสท. รับเรื่องร้องเรียนที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรเพ่ือด าเนินการฯ) 

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

- สื่อสังคมออนไลน์ : Facebook Fan page บ้านเราชาวยาสูบ ยสท.  กลุ่ม Line ห้องรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า 

(ส าหรับตัวแทนจ าหน่าย ร้านขายส่งยาสูบในประเทศ)  We Chat / Whatsapp / Line (ส าหรับตัวแทนจ าหน่าย

ต่างประเทศ) 

ทั้งนี้ ได้เผยแพรคู่่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนฯ แนวปฏิบัติ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

เพ่ือรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ยสท. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1111.go.th/
http://www.thaitobacco.or.th/
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ในปี 2565 การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ทบทวนคู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณฯ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานใน
การด าเนินงาน สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือฯ ถึงส่วนงานและพนักงาน
โดยตรง เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และสื่อข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม/ธรรมาภิ
บาลในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการเสียงตามสาย คลิปวิดีโอ การสื่อสารโดย
ผู้บริหารระดับสูง สื่อเอกสาร/Info 

graphic สื่อสารออนไลน์ ระบบ Intranet/Internet กลุ่ม Line ปชส.องค์กร/
ส่วนงาน ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
เสริมสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคู่มือฯ เช่น แผนงาน
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี แผนการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม/
จรรยาบรรณ  กิจกรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ กิจกรรมจิตอาสายาสูบ 
กิจกรรมตามแผนงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศปท.ยสท. และ
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตของทุกส่วนงาน รวม 26 แผนงาน  
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 การยาสูบ สามารถบรรลุผลส าเร็จเป้าหมายแผนงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี แผนงานสื่อสาร แผนเสริมสร้าง

จริยธรรมจรรยาบรรณ ครบถ้วนร้อยละ 100  โดยบรรลุตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ระดับความเชื่อม่ันของพนักงานที่มีต่อธรรมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร เท่ากับ ร้อยละ ตุใถ 

 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องที่ส าคัญและการสร้างความเข้าใจของบุคลากร เท่ากับร้อยละ 97.00 

 ระดับการรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของพนักงาน ยสท. เท่ากับร้อยละ 97.92 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ (ITA) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 96.93 คะแนน 

อยู่ในระดับ AA และได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐ 
  

 ความเชื่อในการด าเนินงานที่โปร่งใสของการยาสูบแห่งประเทศไทย สะท้อนได้จากผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดยในปีงบประมาณ 2565 การยาสูบแห่งประเทศไทย มีผลการประเมินคุณธรรมฯ ดังนี้ 

 ยสท. ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย

โดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ 96.93 จากจ านวน 

51 แห่งของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับร้อยละ 92.85 (คะแนนเป้าหมายของ

ส านักงาน ป.ป.ช. จะต้องมีผลคะแนน 85 

คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 การจัดอันดับ 

- ยสท. ได้ล าดับที่ 1 จาก 7 หน่วยงานกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

- ยสท. ได้ล าดับที่ 4 จาก 26 หน่วยงานกระทรวงการคลัง   

- ยสท. ได้ล าดับที่ 7 จาก 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   

- ยสท. ได้ล าดับที่ 1,056  จาก 8,303 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. 2565 
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การบริหารความเสีย่ง 
การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) มุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยน าการบริหารความเสี่ยงมาช่วยในการสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารงาน เพ่ือช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และลดโอกาสหรือผลกระทบจากการสูญเสียที่อาจ

เกิดข้ึน  

นอกจากนั้น ยังน าการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือช่วยสะท้อนภาพรวมของความเสี่ยง

ที่ส าคัญทั้งหมดขององค์กร ท าให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง     ยังช่วยให้สามารถ

สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรร่วมกันได้ในที่สุด  

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของ ยสท. นอกจากจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของ

องค์กรแล้ว ยังค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เป็นส าคัญ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการ

บริหารความเสี่ยงของ ยสท. จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างคุณค่าต่อ       ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 

 

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM 2017 
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การบริหารความเสี่ยงของ ยสท. นั้น ด าเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร  COSO-ERM 2017 : 

COSO Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance ซึ่งจะช่วยแสดงความ

ชัดเจนของวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 4 ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (S) 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) ด้านการเงินและการรายงาน (F) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C) ซึ่งช่วยให้องค์กร

สามารถวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

นอกจากนั้นยังช่วยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ

ความชัดเจนของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในทุกระดับขององค์กรอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่

ระดับองค์กร กลุ่มภารกิจ และหน่วยงาน อีกทั้งยังได้บูรณาการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) การ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) หรือ GRC เพ่ือให้

สามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ทั้งในส่วนของคน กระบวนการ และเทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้อสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่นโยบาย

และแนวปฏิบัติ การบริหารงานแบบ GRC ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน  
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การสื่อสารนโยบาย GRC ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(Governance Risk Compliance : GRC) 

 

 

การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 ยสท. มีการด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ

คลังของรัฐ พ.ศ. 2561) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง

ก าหนด และในปี พ.ศ. 2563 ยสท. ได้น าระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 

Model : SEAM มาใช้ในการด าเนินงานควบคุมภายในของ ยสท. และได้น าองค์ประกอบที่ส าคัญของการควบคุมภายใน

ตามแนวทางคณะกรรมการ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) ซึ่งเป็นแม่แบบสากลของการควบคุมภายในมาใช้ในการด าเนินงานของ ยสท. ดังมีองคป์ระกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ยสท. ก าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  ทั่วทั้งองค์กรโดย

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเหมาะสม กับลักษณะขององค์กร  ดังนั้น ฝ่ายบริหารยึดมั่นในคุณค่าของความ

ซื่อตรงและจริยธรรม มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

คณะท างานฯ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ในการก ากับดูแลและการมีส่วนร่วมในการสอบทานความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอก ดังนี้  

 คณะท างานกลุ่มย่อยบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับฝ่าย 

 คณะอนุท างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ 

 คณะท างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 คณะอนุกรรมการก ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ยสท. ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี และมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน โดยสอดคล้องกับกระบวนการและกิจกรรมควบคุมภายใน และพิจารณาความเสี่ยงที่

หลงเหลืออยู่หลังจากการควบคุมภายใน ซ่ึง ยสท. จะพิจารณาเชื่อมโยงความเสี่ยงระดับองค์กร 

ลงสู่กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือควบคุม

ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจหลงเหลืออยู่ จะส่งผลให้การด าเนินงานในระดับหน่วยงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย และยังส่งผลต่อไปถึงการด าเนินงานในระดับองค์กรให้ดีขึ้นอีกด้วย 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

ยสท. มีการด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยวิเคราะห์กระบวนการ

ท างานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ผ่านกระบวนการ Workflow การปฏิบัติงาน และแบบประเมินการควบคุม

ตนเอง (CSA) และวิเคราะห์กระบวนการที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร/เกณฑ์การประเมินผลองค์กร/ข้อสังเกต

ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการทบทวนปรับปรุงกระบวนการและจุดควบคุม กระบวนการหลักของหน่วยงานต่าง ๆ และหรือ

กระบวนการประเมินการควบคุมตนเอง (CSA) และเพ่ือให้ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้

ได้ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

ก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุน การบริหารความเสี่ยง ข้อมูล สารสนเทศ 

ที่เก่ียวข้องกับองค์กร ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม

และทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ประเมินผลและการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

เพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารข้อมูล  ทั้งจากระดับบน

ลงล่าง ระดับล่างขึ้นบน และในระดับเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน เช่น ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ยสท. ได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งได้ 2 

ประเภทหลัก คือ  
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1)  การประเมินผลต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring) หรือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control 

Self Assessment : CSA)  

ระดับส่วนงานย่อย ท าการประเมินการควบคุมตนเอง เป็นรายไตรมาส โดยน าข้อมูลมาสรุปผลและจัดท า

รายงานของส่วนงาน วิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

และเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและความจ าเป็น พร้อมจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 

2561 น าเสนอหัวหน้าส่วนงานย่อยรับรองรายงาน และน าเสนอคณะอนุท างานด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

ระดับกลุ่มภารกิจที่ก ากับดูแลให้ความเห็นชอบ  

ระดับกลุ่มภารกิจ น าผลสรุปการประเมินผลการควบคุมตนเองเป็นรายไตรมาสจากระดับส่วนงานย่อยที่

ก ากับดูแล มาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสรุปการประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  มาตรการปรับปรุงการควบคุม ให้

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข พร้อมจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 น าเสนอคณะท างานด้าน

ยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรให้ความเห็นชอบ  

ระดับองค์กร น าผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองเป็นรายไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบ

จากระดับกลุ่มภารกิจ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลสรุปการประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการ

ด าเนินงาน พร้อมจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และน าเสนอคณะอนุกรรมการ

ก ากับด้านยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

ยสท. ตามล าดับต่อไป  

2)  การประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluations) หรือการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็น

อิสระ (Independent Assessment : IA) ซึ่งประเมินโดยผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน เช่น การ

ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายนอก     

การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในระบบบริหารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  ยสท. ได้ให้

ความส าคัญต่องานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย มีสายการบังคับ

บัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการ ปฏิบัติงานภายใต้ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
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คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๕ ของส านักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท าหน้าที่ให้

ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้ค าแนะน าปรึกษา(Consulting) เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว  ๕ ปี สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร และความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยครอบคลุม

กระบวนการปฏิบัติงานของ ยสท. รวมทั้งคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 

(State Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน โดยอิสระ ไม่มีข้อจ ากัด

ในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการให้ค าปรึกษา ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารทุกระดับ 

และได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี รวมทั้งไม่มีข้อจ ากัดด้านการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2565 

การสื่อสารกับชุมชนและสังคม 

ยสท. ประกอบธุรกิจซึ่งถูกห้ามการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเด็ดขาด ซึ่ง
ขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง ยสท. ยังคงสามารถสื่อสารกับชุมชนและสังคมได้ใน
บางส่วน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน การออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ งานประเพณทีอดกฐินประจ าปีขององค์กร การชี้แจงผลกระทบจากการด าเนินงานเพ่ือให้ชุมชนโดยรอบ
เข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ส่งให้รัฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 
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การสร้างความเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการด าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชนรอบข้าง ผ่าน

แอพพลิเคชั่น Line OA และการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพร้อมกับสร้างความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงานของ ยสท. 
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ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้กับ

ชุมชนโดยรอบ ยสท. 
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โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งข้าราช

บริพารในพระองค์ จิตอาสาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกัน “สืบสาน รักษา และต่อยอด" เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อ

น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 | รายงานการพัฒนาความยั่งยนื ยสท. : 2565 

  

 
“สร้างสรรค์นวัตกรรม

ท างานเป็นทีม 
มุ่งเน้นลูกค้า 

เห็นคุณค่าบุคลากร” 


