
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร บุคลากร ขับเคลื่อนการด าเนินกิจการให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจ และ ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570 
และแผนปฏิบัติการ ปี 2566 ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment 
Model: SE-AM) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของการยาสูบ 
ปีงบประมาณ 2566 – 2570   

แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการ ปี 2566 จะเป็นแนวทางในการก
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็น
แผนการด าเนินงานของพนักงานที่ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามทิศทางและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการก ากับดูแล กิจการที่ด ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บรหิำร 
  การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้ท าการทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร เพ่ือจัดท า แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบาย แนวนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
หน่วยงานของรัฐ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กรอบวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ หลักการและแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. 2562 ระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจของ สคร.   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ITA) ของ ยสท. 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการด าเนินการ แนวทาง
ปฏิบัติ ตัวชี้วัด และรายละเอียดของกิจกรรมแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. พ.ศ. 2566 - 2570  

  การทบทวนสภาพแวดล้อมโดยรวม พบว่า ยสท. มีจุดแข็ง คือ มีช่องทางการจ าหน่ายบุหรี่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับช่องทางการจ าหน่าย เป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับสิทธิ์ผูกขาดในการ
ผลิตบุหรี่ซิกาแรตแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ าท าให้องค์กรและพนักงานมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการใบยาและการผลิต  
มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจยาสูบจ านวนมาก สามารถใช้เป็นฐานต่อรองกับภาครัฐได้และ มีเครือข่ายเกษตรกร
ที่ผลิตวัตถุดิบที่เพียงพอ จุดอ่อน คือ รายได้หลักขององค์กรมาจากการจ าหน่ายบุหรี่ซิกาแรตในประเทศเพียงอย่าง
เดียว องค์กรมีแนวโน้มขาดสภาพคล่องทางการเงินส าหรับด าเนินการทางธุรกิจ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากต้นทุน
วัตถุดิบ ค่าแรง และค่าเสื่อมราคาจากการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่  และมีโอกาส คือทรัพย์สินที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับองค์กรได้ ผลผลิตใบยาสูบที่เกินความ
ต้องการใช้ในการผลิต สามารถพัฒนาเพ่ือเป็นธุรกิจส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ได้  สามารถสร้างนวัตกรรมสิ่ง
ทดแทนบุหรี่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถท าได้และไม่ขัดต่อบทกฎหมาย เช่นการผลิตสารนิโคตินสกัดจากธรรมชาติ และ
การด าเนินการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. และการเป็นองค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) และ
อุปสรรค คือ กระแสสังคมทั้งในและต่างประเทศเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดกว่าและปลอดภัยกว่าบุหรี่
แบบดั้งเดิม และมีการเคลื่อนไหวให้ประเทศไทยรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ถูกกฎหมาย ขนาดตลาดบุหรี่ที่มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจากการรณรงค์และการออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์และราคาจ า หน่ายบุหรี่ 
กฎหมายระหว่างประเทศในการน าเข้ายาสูบมีความเข้มงวด ท าให้การส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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แผนแม่บทการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 2566 - 2570 1 

 

บทที่ 1 

บทน ำ 
1. ควำมเป็นมำ 

  การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทหารายได้ จัดอยู่ใน
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ส าเร็จรูป โดยได้รับสิทธิ
ผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต มีธุรกิจหลักคือ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยาสูบรูปแบบต่าง  ๆ 
ภายในประเทศและมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก การรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
ให้องค์กรภายใต้การก ากับดูแลเชิงนโยบายในฐานะรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้ก าหนดหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562  
ให้รัฐวิสาหกิจใช้เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance: CG) 
  การยาสูบแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการสนับสนุนและ 
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น  
โดยแผนแม่บทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายและการด าเนินการของภาครัฐตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับก ากับ
ดูแล สอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน
ขององค์กร อย่างเป็นระบบ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดีการน า
องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และคณะผู้บริหาร  ให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี 

 2.1 เพ่ือเป็นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส าหรับส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรและ
สามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ ยสท. และเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร 

 2.3 เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
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3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี 
 การจัดท าแผนแม่บทด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. มีลักษณะของการจัดท าแบบมีส่วนร่วมของการ
จัดท าแผน โดยถ่ายโยงมาจาก แผนยุทธศาสตร์ ยสท. 2566 - 2570 

4. กำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 4.1 กำรรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรทบทวนสภำพแวดล้อม 
  4.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมการด า เนินงานภายนอกที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
และการด าเนินการของภาครัฐตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับการก ากับดูแล ดังภาพที่ 1-1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพที่ 1-1 : ข้อมูลส าหรับการทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

นโยบำยและ 

กำรด ำเนินกำร 

ของภำครัฐ 

ตั้งแต่ระดบัชำต ิ

จนถึงระดับ 

ก ำกับดแูลให ้

ปฏิบตัิตำม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ

แผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา 

ประเทศและมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

Thailand 4.0: ประเทศจึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model 

มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชน สามารถสร้างรายได้ ได้ด้วยตนเอง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : หลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ในการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม 

 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 - 2564 

ยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 

 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 - 2564 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง  

พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564: ยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพื่อให้
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 53 แห่ง มีการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม พ.ศ. 2560 - 2564: ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบ 
การก ากับดูแลด้วยหลักการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและปลอดจากความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ทุกระดับและต้องมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีข้ึน 

 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2562 
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  4.1.2 รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมการด าเนินงานภายในที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. ได้แก่ โยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 และผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ ของ ยสท. ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1-2 : ข้อมูลส าหรับการทบทวนสภาพแวดล้อมภายในด้านการก ากับดูแลกจิการที่ด ี

4.2 วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ และมำตรกำร/แนวทำงปฏิบัติ 
  4.2.1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานภายนอกและภายใน สภาพปัญหาตลอดจน  
      ก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดหลักของการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการทีดี่ 
  4.2.2  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2.3 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  4.2.4  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
  4.2.5  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
  4.2.6  ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยปฏิบัติ 
  4.2.7  ก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติงานประจ าปี 
4.3 จัดท ำแผนแม่บทกำรก ำกับดูแลที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 
  จัดท าแผนแม่บท โดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย 7 บท ดังนี้ 
   บทที่ 1  บทน า 
   บทที่ 2  ข้อมูลองค์กร 
   บทที่ 3  แนวคิดและนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
   บทที่ 4  การทบทวนสภาพแวดล้อมการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
   บทที่ 5  ยุทธศาสตร์การก ากับดูแลกิจการที่ดีและองค์ประกอบ 
   บทที่ 6  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
   บทที่ 7  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) 

ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ผลการประเมินระบบคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ยสท. ปีงบประมาณ 2564 

 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ยสท 

 ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท CG 

 ผลการประเมินระบบคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หนว่ยงานของรัฐ (ITA) 

แผนยุทธศาสตร์ ยสท. 2565 - 2570  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คา่นิยม 

กรอบวิสัยทัศน ์ประเด็นยุทธศาสตร ์วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์                

เป้าหมายผลการด าเนินการ 
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 4.4 รำยละเอียดแผนกิจกรรมด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570     
    - โครงการหรือกิจกรรมด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 6 กิจกรรม 
    - ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 6 ตัวชี้วัด 
    - ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 5 ค่าเป้าหมาย 

5. ค ำนิยำมในแผนแม่บทกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 วิสัยทัศน์  คือ  เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

พันธกิจ    คือ  รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อม
พัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  

จุดมุ่งหมำยสูงสุดด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี : การน าองคก์รอย่างยั่งยืนโดยมีการก ากับดแูลกิจการที่ด ี

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม : นโยบายในการยึดมั่นการ
บริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้บริการที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน สากล
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี : แผนหลักในการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ
สร้างความสามารถในการแข่งขันได้และให้มีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ด าเนินกิจการอย่าง
มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลง 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี : การก าหนดหลักการกติกาและกลไกอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ซึ่งหมาย
รวมถึงการจัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน ขั้นตอนกระบวนการท างานที่มีมาตรฐาน การบริหารความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องส าคัญ ๆ ในการบริหารจัดการและด าเนินงานขององค์กรในยุคใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นคงใน
สังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืน มีคุณค่าเป็นกลไกที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้ของสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องการพัฒนา ต้องการมุ่งเน้นและด าเนินการในแผน
แม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ : วัตถุประสงค์ที่ต้องด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เพ่ือตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินกำร : เป้าหมายผลการด าเนินการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

โครงกำรหรือกิจกรรม : โครงการ กิจกรรม หรือวิธีการที่จะด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : ตัวบ่งชี้การบรรลุเป้าหมายผลการด าเนินการที่วางไว้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมา 

ค่ำเป้ำหมำย หมายถึง ค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลองค์กร 

1. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

  การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทหารายได้ จัดอยู่ใน
สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ส าเร็จรูป โดยได้รับสิทธิ
ผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต มีธุรกิจหลักคือ การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยาสูบรูปแบบต่าง  ๆ 
ภายในประเทศและมุ่งขยายสู้ธุรกิจอ่ืน เช่นการส่งออก การรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร 

 

2. วิสัยทัศน ์(Vision) 

“เป็นผู้น ำธุรกิจยำสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน” 

 

3. พันธกิจ (Mission) 

“รักษำส่วนแบ่งตลำดยำสูบไทย ขยำยสู่ตลำดต่ำงประเทศ 

ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภำพ พร้อมพัฒนำธุรกิจ เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน” 

 

4. ค่ำนิยม (Value) 

“สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ท ำงำนเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้ำ เห็นคุณค่ำบุคลำกร” 

 

5. วัฒนธรรมองค์กร 

มีคุณธรรม รอบรู้ทันโลก มุ่งสร้ำงประโยชน์ส่วนรวม 

 

6. โครงสร้ำงองค์กร 

โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน แสดงในภาพที่ 2-1 
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ภาพที่ 2-1 : โครงสร้างองค์กรและการแบง่ส่วนงาน    
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7. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ ยสท. 

  

 

 

 

 7.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ยสท. 

 คณะกรรมการ ยสท. ได้ให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการด าเนินงานของ ยสท.  
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐและหน่วยงานก ากับดูแล โดยก าหนดให้วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือการสร้างสมดุลระหว่างการบรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองความต้องการการ
บริโภคยาสูบที่ยังมีอยู่ การด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้ ยสท. ยังคงเป็นศูนย์กลาง
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศให้สามารถเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 ดังนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายองค์กรอย่าง
เคร่งครัดและเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท.  เป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติ
หน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการด าเนินงานของ ยสท.  
จึงก าหนดเป็นนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  

1. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการบริหารงานที่ดีเป็นไปตามพันธกิจ วัตถุประสงค์
และนโยบายของภาครัฐ ต้องให้ความส าคัญในการบริหารตามแนวทางระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วน ปฏิบัติตนตามหลักธรร
มาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยแสดงให้พนักงานเห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมการและผู้บริหาร ก ากับดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการและการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาความสอดคล้องตามนโยบาย/ทิศทาง/ยุทธศาสตร์ ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ความเพียงพอของทรัพยากร 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดขององค์กรเป็นที่ตั้ง ไม่กระท าการใดๆ อันอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ด าเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

“กำรยำสูบแห่งประเทศไทย มีควำมมุ่งม่ันที่จะด ำเนินกิจกำรบนพื้นฐำนของ 

ธรรมมำภิบำลที่ดี กำรบริหำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และด ำเนินงำนโดยควำมโปร่งใส 

ที่จะท ำให้เกิดทั้งประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ด้วยควำมรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อควำมย่ังยืน” 
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4. คณะกรรมการและผู้บริหาร ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีกลไกการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน ยสท. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ด้วยความรับผิดชอบโดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. คณะกรรมการและผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนด าเนินงานขององค์กร         
ที่ค านึงถึงการปฏิบัติที่น าไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน การให้บริการ และการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

6. คณะกรรมการและผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้  ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

7. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ด้านการด าเนินงานตามแนวท าง 
การก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานทุกคน เพ่ือให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ
ปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการท างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ 

7.1 รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง (Accountability) 
7.2 ส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) 
7.3 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยสุจริต อย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม 

(Equity/Equitable Treatment) 
7.4 ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  ต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียและต่อสาธารณะ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของ
องค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา (Transparency) 

7.5 มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
ความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation) 

7.6 ด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการส่งเสริมและพัฒนาการก ากับดูแลและ
จรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินการ (Ethics) 

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

8. คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีระบบงานด้านบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เป็นรายเดือนหรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม 
ประกอบด้วย 
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8.1 ระบบการตรวจสอบภายใน 
8.2 ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8.3 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
8.4 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.5 ระบบบริหารจัดการความรู้ 
8.6 รายงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น ค่าก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์  รายงานทางการเงิน รายรับ-

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

8.7 รายงานผลด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การบรรลุ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   

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

8.9 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมประเด็น
ส าคัญ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของ ยสท. ที่มีต่อหน่วยงานการก ากับดูแล การปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการอย่างเท่าเทียม บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการรายงานทาง
การเงินและการตรวจสอบภายใน 

7.2 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

7.2.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ (Governance Risk Compliance : GRC)  

การยาสูบแห่งประเทศไทยน าหลักการการบริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบตามแนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk 
Management, and Compliance : GRC) เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบริหารองค์กร
แบบบูรณาการอย่างมีคุณค่า (Business Integrity) มีคุณธรรมในการบริหาร และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งนี้ 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ต้องทราบและพึงท าหน้าที่ปลูกฝัง รวมถึงผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการบริหารงานตามแนวทาง GRC ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการท างาน น าไปสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์และการสร้างมูลค่าที่เป็นการเงินและมิใช่การเงินของ ยสท.  
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การยาสูบแห่งประเทศไทยก าหนดให้การบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทาง GRC ที่ เป็นสากล ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ ยสท. ก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

1. ให้การก ากับดูแลองค์กรเชื่อมโยงการจัดการที่ดี (Good Governance) เข้ากับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง (COSO-ERM) ทั่วทั้งองค์กร และการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะเชิงรุก คือ การ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกับการสร้างคุณค่าเพ่ิม อย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร  รวมทั้งการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) 

2. เชื่อมโยง GRC เข้ากับการด าเนินการและมีการวัดผลที่ตรงประเด็น เพ่ือให้การบูรณาการ GRC ลด
การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการแยกกันท างาน ในขณะที่พร้อมสนับสนุนและมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน  

3.  ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สื่อสารและด าเนินกิจกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร การมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเพ่ิมมูลค่าใน
กิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ค านึงถึง
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

4. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ มุ่งเน้นความเสี่ยงที่ตรงประเด็น และสามารถจัด
กระบวนการท างานเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบหรือการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม       การด าเนินงานที่
สมเหตุสมผล รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง
เหมาะสมทันเวลา รวมทั้งก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ จนได้ผลลัพธ์ที่สามารถวัด
ประสิทธิภาพของคุณค่าเพ่ิมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ ยสท. ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ทุกคนปฏิบัติงานด้วย
คว ามซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต  น่ า เชื่ อ ถื อ  ต ามกฎ เกณฑ์  ซึ่ ง ค รอบคลุ มถึ ง  กฎหมาย  กฎ  ระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บ  
ข้อปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ นโยบาย มาตรฐาน การปฏิบัติงาน ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ในการด าเนินธุรกิจ  เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อ ยสท. 

6.  สื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการก าหนดแนวทาง และก ากับดูแลให้
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ และสืบทอดวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของ ยสท. 
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7. มุ่งเน้นให้มีระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย จัดให้มีกระบวนการที่ใช้ใน
การก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจทั้งภายใน ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

7.2.2 นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) 

การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและบริหารงานตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดย
ก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบ
แห่งประเทศไทยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของ ยสท. และไม่ด าเนินการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ยอมรับ ส่งเสริม มีส่วนร่วมหรือกระท าการใด ๆ ที่มีเจตนาใน
การทุจริตและคอร์รัปชันเพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต้องยึดถือประโยชน์
ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. คณะกรรมการและผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรและของส่วนงาน 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้องให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่จัด
ขึ้น เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคน 

5. ผู้บริหารต้องจัดท าและทบทวนขั้นตอน คู่มือ และระบบปฏิบัติงานที่ส าคัญ เพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริต
คอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการถือปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานให้มีการถือปฏิบัติตามอย่างสม่ าเสมอ 

6. ผู้บริหารต้องสื่อสารนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพ่ือปลูก ฝังจิตส านึก 
ให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และร่วมมือต่อต้านการทุจริต  
และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

7. ผู้บริหารต้องปกป้อง คุ้มครอง ให้ความเป็นธรรม และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลในการ
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล 

8. นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ยสท. นี้ ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงาน
บุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนต าแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้
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ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายนี้ 

9. พนักงานทุกระดับชั้น ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ ยสท. และต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

7.2.3 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement Policy & CSR in Process 
Policy) 

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

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม ถือเป็นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของ ยสท. จึงได้จัดท านโยบายและแนวทางในการด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ยสท. ดังนี้   

 1. คณะกรรมการ ต้องก ากับดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิและมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้ส่วน
เสียอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ความผาสุก ผลประโยชน์ของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง 

 2. ผู้บริหารต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ตามมาตรฐานสากลที่
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

 3 ผู้บริหารต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการระบุชุมชนที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ ยสท. และ
ก าหนดให้มีแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุมชนส าคัญตาม
ความสามารถพิเศษขององค์กรเป็นส าคัญ  

 4. ยสท. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ให้ความส าคัญในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือรับทราบปัญหา ผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร รับทราบความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ 
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 5. หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติงานและด าเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม หรือแผนกิจกรรมโครงการที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องพิจารณาน าเข้าปัจจัยด้านความยั่งยืนของ
องค์กร ความสารถพิเศษขององค์กร ความต้องการ ความคาดหวัง ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละกลุ่ม มาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการ 

 6. ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการให้การด าเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม มีการติดตามและการ
ประเมินผล การด าเนินงานด้าน CSR in Process น าเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน สร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

7.2.4 นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 การยาสูบแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ให้ความส าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ซึ่งเป็น
กระบวนการส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานของ ยสท. ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีการตรวจสอบอย่าง
รัดกุม และให้ความส าคัญกับผู้ค้า/ผู้ส่งมอบ โดยปฏิบัติอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
เท่าเทียม  โดยในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง ต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ 
รวมทั้งต้องสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ซึ่งในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ให้ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของ ยสท. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด หรือสอบถามไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้บังคับบัญชาก่อนด าเนินการใด ๆ 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ ยสท. เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึง
ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. หน่วยงานของ ยสท. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ต้องค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าด้านราคาและ คุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ต้องด าเนินกระบวนการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้า/ผู้ส่งมอบอย่างถูกต้อง เท่าเทียมกัน ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ สร้าง
การแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้า/ผู้ส่งมอบทุกราย ไม่ท าความตกลงใด ๆ กับผู้ค้า/ผู้ส่งมอบที่มีลักษณะเป็น
การลดหรือจ ากัดการแข่งขันทางการค้า 

2. หน่วยงานของ ยสท. ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ควรด าเนินการในระยะเวลาที่กระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลา
ผู้ค้า/ผู้ส่งมอบอย่างเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เอกสารการเสนอราคาและเอกสารที่
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เกี่ยวข้องต่าง ๆ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้น าเสนอเหตุผล ความจ าเป็น และอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการ 

 3. ในการจัดท าข้อก าหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดการส่งมอบไม่ควรเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และหากไม่
แน่ใจควรปรึกษาหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือส านักกฎหมายในการด าเนินการ  

4. พนักงาน ยสท. ต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้ข้อมูลภายใน
ที่ ได้ รับทราบอันเนื่ องมาจากการจัดซื้ อจัดจ้ าง เ พ่ือประโยชน์ส่ วนตัวหรือแจ้ ง ให้ผู้ อ่ื นทราบ 
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท 
หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้า/ผู้ส่งมอบจนท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และให้
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด 

 5. หน่วยงานหรือพนักงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การ
อนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญา ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตาม
สมควรแก่ความจ าเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด  

6. ยสท. ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า ยสท. ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู้ค้า/ผู้
ส่งมอบไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไป
ได้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กันทั้งสองฝ่าย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือปรึกษาส่วนงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือยุติการด าเนินการต่อไป 

7.2.5 นโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

  การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ให้ความส าคัญต่อ
นโยบายของรัฐ บริหารจัดการองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับตระหนักและยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม โดยไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ ยสท. ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ค าสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest : COI) เป็นต้น  

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและการยาสูบ
แห่งประเทศไทยเป็นที่ตั้ง ปราศจากอิทธิพลของผู้ใกล้ชิด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งมีในองค์กร หรือ
ธุรกรรมใด ๆ ที่จะขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ยสท. 

2. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยความลับ อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ ยสท. 

3. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่กระท าการใด ๆ  โดยอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยงานใน
ต าแหน่งหน้าที่ของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ยสท. 

4. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่เอ้ือประโยชน์หรือมีส่วนร่วมกับคู่สัญญา คู่แข่งขัน หรือกับ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อันเป็นเหตุให้ ยสท. เสียผลประโยชน์หรือเสียหาย 

5. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความ
เสมอภาค ไม่เรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากลูกค้าหรือคู่ค้า 

6. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวโยง หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียผลประโยชน์กับรายการ
ที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของ ยสท. ต้องแจ้งให้ ยสท. ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ  

7. ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใด ๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ยสท. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ฯลฯ ของ ยสท. ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

8. ผู้บริหารหรือพนักงาน จะต้องปฏิบัติสอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ยสท. 

 นอกจากระเบียบและค าสั่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานทุกคนแล้ว  ยสท. ยังจัดการอบรม
เพ่ือให้ความรู้เพิ่มเติม โดยก าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเข้ารับการอบรมและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนหาก
พบว่าหน่วยงานใดมีการด าเนินการที่อาจเข้าข่ายต้องห้ามตามระเบียบและค าสั่งดังกล่าวข้างต้น จะได้ชี้แจงและท า
ความเข้าใจกับส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย 

 

8. โครงสร้ำงและระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ยสท. 

  ยสท. ได้ยึดแนวทางการก ากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ 
สคร. พ.ศ. 2562 จึงได้ก าหนดโมเดลการก ากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพ หรือ TQC (Total Quality Control)  
เป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังภาพที่ 2-3 

 



แผนแม่บทการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 2566 - 2570 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-3 : โมเดลการก ากับดูแลกิจการที่ดีเชิงคุณภาพของ ยสท. ที่ด าเนินงานตาม 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. พ.ศ. 2562 

ยสท. ได้วางระบบโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจตามหลักการและแนวทางฯ ดังภาพที่ 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2-4 : โครงสร้างและระบบการ

ก ากับดแูลกิจการที่ดีของ ยสท. 

โครงสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ ี

(กระบวนกำร) 

ผลลัพธก์ำรก ำกับดแูลกิจกำรทีด่ ี

(ปัจจัยน ำออก) 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ด ี     

การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลกูค้า 

หน่วยงานปฏิบัต ิ

( ฝ่าย / ส านกั /ส่วน / กอง ) 

ระบบกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

(ปัจจัยน ำเข้ำ) 
- ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลัง, 

สคร. และ ป.ป.ช. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความ โปร่งใส ในการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร 

- ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ITA, Integrity Pact, ความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์  และส่งเสริมด้าน

จริยธรรมของพนักงาน 

- บริหารจัดการช่องทางสื่อสารต่างๆให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสื่อสารงานเกี่ยวกับ 

CG, ITA, องค์กรคุณธรรม อย่างทั่วถึงใน ยสท. 

-  สิทธิของผู้ถือหุ้น         

- การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

- บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส      

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    

- จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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  จากโมลเดลการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พ.ศ. 2562  กล่าวคือ มีโครงสร้างการก ากับดูแลที่ดีที่เป็นเชิงคุณภาพ มี
โครงสร้างส่วนบนสุดที่เป็นการบริหารนโยบาย โดยการท าหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการ
ด้านการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ให้นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน มีการบริหารข้ามสาย
งานโดยคณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ในการรับนโยบาย ด้านการก ากับดูแลที่ดี ลงมาปฏิบัติและรายงานผลการ
ปฏิบัติต่อคณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดการงานประจ า วันโดย
คณะท างานด้านการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ปฏิบัติในมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับด้านการก ากับดูแลที่ดี และ มีคณะท างานฯ เป็นผู้ประสานงานกับ ฝ่าย / ส านัก /ส่วน / กอง ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ด าเนินงานตามแผนแม่บทการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และบูรณาการผลลัพธ์
การด าเนินการตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร.  ข้อมูลที่จะแสดงถึงการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ ยสท. จะประกอบด้วย (1) หน่วยงานก ากับดูแล (2) การปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างเท่าเทียมกัน (3) 
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (6) การ
บริหารความเสี่ยง (7) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (8) การควบคุมภายใน และ (9) การรายงานทาง
การเงินและการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการก ากับดูแลที่ดีก็เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน สามารถรักษาสมดุลทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
ความสามารถในการด าเนินงานของ ยสท. 
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บทที่ 3 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

1. หลักกำรและแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สคร. 2562 

 หลักส าคัญส าหรับการจัดท าการก ากับดูแลที่ดีตามหลักการและแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 
2562 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แสดงในภาพที่ 3-1 

 
ภาพที่ 3-1 : การจัดท าการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

1.1 ควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง กระบวนการในการก ากับดูแลกิจการที่มีการจัดโครงสร้างและ 
การบริหารจัดการองค์กร โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มี
กลไกในการก าหนดวัตถุประสงค์และการก าหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของกิจการ เพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร 

การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ ต้องสอดคล้องกับหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งการตัดสินในและการกระท าของ
ตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบ 
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2. Responsibility หมายถึง ความส านึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่
เพียงพอ 

3. Equity/Equitable Treatment หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรโดยสุจริต 
จะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรม 

4. Transparency หมายถึง ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. Value Creation หมายถึง การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมมูลค่าใด ๆ นั้น จะต้องเป็นการเพ่ิมความสามารถในทุกด้านเพ่ือการแข่งขัน 

6. Ethics หมายถึง การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน มีการส่งเสริมและพัฒนาการก ากับ
ดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินการ 

7. Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือการตัดสินใจขององค์กร เช่น  
การส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการใด ๆ ที่อาจส่ง
กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การก ากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความยั่งยืน และเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ การก ากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ไปท าหน้าที่
ทางการบริหาร เพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้ถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

 

1.2 สำระส ำคัญของหลักกำรและแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สคร. ปี 2562 

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ทั้ง 9 หมวด สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
หมวดที่ 1 บทบำทของภำครัฐ 

• ภาครัฐควรพิจารณาแยกบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในการก าหนดนโยบาย (Policy Maker) การก ากับดูแล 
(Regulator) การด าเนินการ (Operator) และเจ้าของ (Owner) ออกจากกันให้ชัดเจน 

• ภาครัฐควรมีการรับภาระการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้จากนโยบายที่ให้รัฐวิสาหกิจด าเนิน
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ 

• ภาครัฐควรมีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
รัฐวิสาหกิจ โดยไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการบริหารงาน 

• ภาครัฐในฐานะเจ้าของควรร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและท าหน้าที่โดยชอบผ่านการออกเสียงลงมติ 
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หมวดที่ 2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

• การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรเสนอเรื่องส าคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงควรจัดท าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นไดใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 

• การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ่น
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดง
ความเห็นและตั้งค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนน พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

  • การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้
รัฐวิสาหกิจเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน 

หมวดที่ 3 คณะกรรมกำร 
  • การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรเสนอเรื่องส าคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงควรจัดท าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น และควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน 
  • การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการควรอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดง
ความเห็นและตั้งค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควรสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนน พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
  • การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้
รัฐวิสาหกิจเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน 
หมวดที่ 4 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  • คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน และควรระบุความส าคัญของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก ากับดูแลได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
  • คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

หมวดที่ 5 ควำมยั่งยืนและนวัตกรรม 
  • คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  • คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน การให้บริการและบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 6 กำรเปิดเผยข้อมูล 

• คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ค านึงถึงการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน การให้บริการและบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 7 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 

• การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรมีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่ส าคัญของรัฐวิสาหกิจและการ
บริหารความเสี่ยง และควรพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานที่มีหน้าที่ประเมินและก ากับดูแลความเสี่ยง 
  • การควบคุมภายใน เช่น คณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความ
เป็นอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและจัดท านโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในรัฐวิสาหกิจได้รับ
ทราบ 

หมวดที่ 8 จรรยำบรรณ 

• คณะกรรมการควรก าหนดแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและ
ควรดูแลให้เรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ  
  • คณะกรรมการควรก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุ้มครองผู้
ที่ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 

หมวดที่ 9 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

• คณะกรรมการควรก าหนดแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจและ
ควรดูแลให้เรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานรัฐ วิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 
  • คณะกรรมการควรก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และมีมาตรการในการตรวจสอบและคุ้มครองผู้
ที่ร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
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2. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ยสท. 

แนวปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ยสท. ได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความยั่งยืน และเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพขององค์กร ดังนี้ 
1. บทบาทหน้าที่ของ ยสท. ที่มีต่อกระทรวงกระการคลัง 
2. การปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลที่ดี คือ 

  กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน    

1. ยสท. ต้องรักษาสิทธิและปฏิบัติต่อคณะกรรมการทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการ  ทุกราย
ย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุว่าเป็นวาระ
เพ่ือทราบหรือเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม 

2.  ยสท. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม รวมทั้งเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า
เหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

3.  ยสท. ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลากช่องทางช่องทาง เช่น 
เว็ปไซต์ขององค์กร และระบบ Intranet อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน  

  บทบำทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ยสท. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีความส าคัญในการ
ด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จึงก าหนดให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมเพ่ือความสมดุลระหว่างการ
ด าเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็น
ธรรม ค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลให้มีกลไกและการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมถึง
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือความกังวล
ต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้ ยสท. สามารถด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน  จึงได้ก าหนดนโยบายและข้อพึง
ปฏิบัติในการท างานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์องค์กร ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน โดย ยสท. ได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม 
ได้แก่ 1. ลูกค้า 2. บุคลากร 3. คู่ค้า 4. หน่วยงานก ากับดูแล  5. หน่วยงานภาครัฐ 6. ชุมชน  

   โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
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 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อหน่วยงำนก ำกับดูแล 

   ยสท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ มีภารกิจในการผลิตและจ าหน่ายบุหรี่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ การด าเนินงานของ ยสท. เพ่ือหารายได้น าส่งรัฐในรูปแบบเงิน
ภาษีและผลก าไรจากการประกอบการ โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนด และ
ประกาศต่าง ๆ จากหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการเป็นตัวแทนของหน่วยงานก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และนโยบายของภาครัฐ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและ
สังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด าเนินการตามบทบาทและภารกิจเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และนโยบายของภาครัฐ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2. เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  มุ่งมั่นด าเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างการเติบโต
ให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

3. ก าหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
4. เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ขององค์กร รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ด าเนินงานของ ยสท. อย่าง
สม่ าเสมอผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

5. บริหารงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร 
รวมถึงบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   นโยบำยกำรปฏิบัติต่อพนักงำน 

ยสท. ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานทุกคนที่เป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร เป็นปัจจัยแห่งความ ส าเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน  ยสท. จึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาสผลตอบแทน การ
แต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมิให้ถูกล่วงละเมิด 
รวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างอิสระ 

2. ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน  
โดยมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การฝึกอบรม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดู
งาน การท ากิจกรรมร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสในการท างาน
ให้แก่พนักงาน 
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3. บริหารจัดการตามระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล โดยดูแลสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล และก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
อย่างเป็นธรรม 

5. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน 

6. จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแส รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงการปกป้องพนักงาน
ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

  นโยบำยกำรปฏิบัติต่อตัวแทนจ ำหน่ำย   

    ยสท. เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวแทนจ าหน่าย มุ่งมั่นให้บริการบริหารด้านการตลาดและการขายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตัวแทนจ าหน่าย ในการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าให้ครอบคลุม
ตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือประโยชน์ทาง
ธุรกิจของตัวแทนจ าหน่ายและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ ยสท. โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ด าเนินการตามกฎ ระเบียบในการคัดเลือกและประเมินตัวแทนจ าหน่ายอย่างเคร่งครัด จัดท าสัญญาการ
เป็นตัวแทนจ าหน่ายของ ยสท. อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคูส่ัญญา 

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

3. พัฒนากระบวนการท างานและน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการติดต่อผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ตัวแทนจ าหน่ายให้ได้รับประโยชน์และสร้างความพึงพอใจแก่ตัวแทนจ าหน่าย 

4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว  

5. ให้ความช่วยเหลือในการประกอบการและเยี่ยมเยียนของตัวแทนจ าหน่ายอย่ างสม่ า เสมอ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรคทางการค้า สภาวะการตลาด และรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ  

6. เปิดโอกาสหรือจัดให้มีกิจกรรมที่ตัวแทนจ าหน่ายได้พบปะกับผู้บริหาร ยสท. และรับฟังข้อมูลความ
คิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การท างานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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7. สนับสนุนให้ตัวแทนจ าหน่ายมีการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้การประกอบการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
8. ส่งเสริมและติดตามให้ตัวแทนจ าหน่ายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  นโยบำยกำรปฏิบัติต่อชำวไร่ยำสูบ/ผู้บ่มอิสระ 

   ยสท. มีนโยบายในการส่งเสริมชาวไร่ยาสูบและผู้บ่มอิสระในการผลิตใบยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพ่ือสร้างคุณภาพของ
ผลผลิตใบยาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค สัตว์ พืชและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี คุ้มค่าในการลงทุน เกิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาไปสู่
ระบบการเกษตรที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติตามข้อก าหนดจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกใบยาสูบ รวมทั้ง
การจัดสรรโควตาการผลิต/การรับซื้อใบยาจากเกษตรชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

2. ส่งเสริมการเพาะปลูกใบยาตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพ่ือให้การผลิตใบยาของ ยสท.เป็นไปตาม
คุณภาพที่ก าหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับของตลาดใบยาระดับสากล ประกอบด้วย 11 ข้อ ดังนี้ 
2.1  การจัดการดินและน้ า (Soil and Water Management)   

2.2  ความสมบูรณ์ของพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ (Variety Integrity / Selection)   

2.3  การจัดการการเพาะปลูก (Crop Management)   

2.4  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)   

2.5  การจัดการสารเคมีทางการเกษตร (Agrochemical Management)   

2.6  การอนุรักษ์ธรรมชาติด้านป่าไม้ (Forestry)   

2.7  การจัดการการบ่มใบยา (Curing and Barn Management)   

2.8  การเก็บรักษาใบยา (On-Farm Tobacco Storage)   

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

2.10 การฝึกอบรมชาวไร่ (Farmer Training)   

2.11 ผลของเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Issues) 
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3. พัฒนาความรู้และให้ความช่วยเหลือในการเพาะปลูกใบยา ตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรชาวไร่
ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเพาะปลูกใบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
ตามท่ีก าหนด  

4. ก าหนดระเบียบในการจัดหาและรับซื้อใบยาสูบที่ชัดเจน ด าเนินการตามเงื่อนไขในระเบียบ ข้อก าหนด 
และข้อตกลงที่ท าไว้กับชาวไร่ยาสูบ/ผู้บ่มอิสระอย่างตรงไปตรงมา  

5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น การส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง ข้อกังวล 
ข้อเสนอแนะและด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  

  นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบ 

   การยาสูบแห่งประเทศไทยยึดถือการปฏิบัติกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่สัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานองค์กรด้วยความเสมอภาค ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อก าหนด สัญญา หรือข้อตกลงที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
จัดซื้อจัดจ้าง อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ในคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2. ผู้บริหารและพนักงาน จัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้ 
2.1 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 
2.2 พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและ

บริการทีไ่ด้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ 
2.3 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน จัดท าสัญญาตามรูปแบบที่ก าหนดโดยกฎหมาย ซึ่งมีความ

เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 
2.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง

ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา 
2.5 ช าระเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช าระเงินที่ตกลงกัน 

3. ผู้บริหารและพนักงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ โดยไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข
ที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด 

4. ผู้บริหารและพนักงาน พัฒนาศักยภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา โดยมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน 
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5. คณะกรรมการและผู้บริหาร จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว  

6. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ซื้อสินค้าจากที่คู่ค้า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดี  

 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้บริโภค 

   ยสท. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได้ ประกอบธุรกิจการผลิตและ  
จัดจ าหน่ายบุหรี่ส าเร็จรูปโดยได้รับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองค์กรมีภารกิจหลักคือการตอบสนอง
ความต้องการบริโภคยาสูบรูปแบบต่าง ๆ ของผู้บริโภคในประเทศ และมุ่งขยายสู่ธุรกิจอ่ืน เช่น การส่งออก  
การรับจ้างคู่ค้าต่างประเทศในการผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้องค์กร  และน ารายได้ส่งรัฐในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการ
พัฒนาประเทศ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคดังนี้ 

1. ด าเนินกระบวนการผลิตบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้มาตรฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 

2. มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในหลากหลายมิติ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานกฎหมายที่
ก าหนด  

3. ไม่ท าการตลาดที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสูบบุหรี่ รวมทั้งด าเนินการตามกฎหมายและข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปกป้องเยาวชนจากการบริโภคบุหรี่ 

4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคและผู้ค้ายาสูบ เพ่ือป้องกันการจ าหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายและ
หลีกเลี่ยงการบริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือสินค้าที่เป็นอาจอันตรายต่อผู้บริโภค 

นโยบำยกำรปฏิบัติต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

   ยสท. มีนโยบายบริหารจัดการที่เป็นธรรมเพื่อความสมดุลระหว่างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่ 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน าองค์ความรู้ขององค์กรมาพัฒนาโครงการเพ่ือเสริมสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม มีการบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ป้องกันและควบคุมไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการด าเนินงานขององค์กร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของ ยสท. สนับสนุน
กิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม  ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดผลรูปธรรมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
4. บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และวัตถุดิบ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิตให้ทันสมัย ลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  
5. ลดและควบคุมการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต จัดการของเสียเพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยเป็นไปตามมาตรฐาน
กฎหมายที่ก าหนดก่อนปล่อยสู่ภายนอกโรงงานผลิต 

6. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
   ยสท. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และ

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่การเงิน เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ยสท. โดยได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างเงินทุน การลงทุนที่ส าคัญในปัจจุบันและ
อนาคต ผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี  
รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งข่าวสารการด าเนินงานต่างๆ และรายงานทางการเงิน ซึ่งข้อมูลจะมีทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปีของ ยสท. ได้  ซึ่งจะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นดัชนีชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ 
ของ ยสท. (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน ยสท. จึงให้ความส าคัญในการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. ผู้บริหาร ก ากับดูแลกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของ ยสท. ทั้งท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่การเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจ หรือตามกฎหมาย ข้อบังคับที่ก าหนด รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ 
รวดเร็ว ทันสถานการณ์ 

2. ยสท. ต้องด าเนินการจัดท าและเปิดเผยรายงานประจ าปี ให้แล้วเสร็จ และท าการเผยแพรร่ายงาน
ประจ าปีภายใน 1 เดือนหลังจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับรองงบการเงิน หรือภายใน 1 
เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยังไม่ได้รับรองงบการเงิน 

3. ข้อมูลส าคัญท่ี ยสท. เปิดเผยในรายงานประจ าปี  
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3.1 ด้านการเงิน ประกอบด้วย 
1) งบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 
2) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ อธิบายถึงความรับผิดชอบของตน 

ในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
3.2 ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ประกอบด้วย 

1)   โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ/โครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้อนผู้มีอ านาจควบคุมที่แท้จริง  
2)   ประวัติของคณะกรรมการ ยสท. 
3) ข้อมูลประวัติผู้บริหาร 
4) การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 

รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุ หรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
5) การเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี 
6) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานทางการเงิน 
7) ความเสี่ยงหลักของการด าเนินธุรกิจ 
8) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
9) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
10) จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล 
11) การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
12) การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน สากล

อย่างน้อย ได้แก่ มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ 
13) นโยบายและผลการจัดการรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
14) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์ 

ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ การเปิดเผย หากกรณีคณะกรรมการไม่มีการถือครอง
หลักทรัพย์ให้ระบุว่า “ไม่มี” เท่านั้น รวมถึงต้องเปิดเผยขั้นตอน/แนวทาง การรวบรวมข้อมูลหลักทรัพย์จาก
คณะกรรมการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง เชื่อได้ และทันกาล 

4. การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไวต์ของ ยสท. ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการเงินและ
มิใช่การเงินที่ส าคัญขององค์กร ดังนี้  
1) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารสูงสุด  
2) นโยบายการก ากับดูแลที่ดี  
3) การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ  
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4) แผนงานที่ส าคัญ  
5) ข้อมูลโครงการลงทุนที่ส าคัญ  
6) การจัดซื้อจัดจ้าง  
7) ผลการด าเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่ส าคัญ  
8) รายงานประจ าปี 

5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ยสท. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
ให้เป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ท า
หน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรได้อย่างทั่วถึง 

6. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ยสท. ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง วิธีการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่อสารภายใน เว็บไซต์ของ ยสท. เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง การปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ ที่ท าการของ ยสท. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ  รวมทั้งส่งเอกสารเผยแพร่ถึงบุคคลหรือหน่วยงานโดยตรง 
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   

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

 เพิ่มสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยบุหรี่ซิกำแรตภำยในประเทศโดยกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี 
คุณภาพที่มีต้นทุนที่เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพช่องทางการจ าหน่าย ส่งเสริมการจ าหน่ายกับเครือข่ายขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินการ  
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 เพิ่มรำยได้จำกกำรพัฒนำธุรกิจอ่ืน โดยการขยายตลาดสู่ต่างประเทศและรับจ้างผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบที่มีอยู่ เช่น ใบยา ยาเส้น รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอ่ืนจากสินทรัพย์องค์กร เพ่ือให้มีก าไรสุทธิเพ่ิมจากการ
พัฒนาธุรกิจอ่ืน 

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

1 ช่วงชิงตลำด 

มุ่งเน้นความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และ
ให้ความส าคัญกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า (Customer Feedback) และน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า
ให้กับผู้บริโภค การน าเสียงตอบกลับผู้บริโภค (Voice of Customer) มาใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และปรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2 เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน 

  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้า (Voice of Customer : VOC) ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค เช่น คุณภาพการสูบที่ดีขึ้น เป็นต้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับการควบคุมต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งด้านใบยา ด้านการผลิต และด้านบริหารจัดการผลิต  

3 พัฒนำและต่อยอดธุรกิจ 

  การมองหาโอกาสสร้างรายได้เพ่ิมจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business) โดยใช้ทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ความช านาญขององค์กรที่มีอยู่ ให้ความส าคัญกับการสร้างรายได้เพ่ิมจากธุรกิจอ่ืนและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ โดย
พิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ การขยายตลาดธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ การจ าหน่ายใบยาและยาเส้นมวนเอง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
การสร้างรายได้จากพืชอ่ืน การพัฒนาบริการทางการแพทย์ และการเพ่ิมศักยภาพการพิมพ์  

4 บริหำรสู่ควำมย่ังยืน 

  การบริหารจัดการด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และห่วงใยองค์กร 
(Burning Platform) ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยวางกรอบการด าเนินงานเพ่ือ
รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร 
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4. กฎหมำย กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ ยสท. 

พระรำชบัญญัติกำรยำสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 
  กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ 

- พระราชบัญญัติยาสูบ (ใบยา) พ.ศ. 2509 
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

  กฎระเบียบเกี่ยวกับชื่อ เครื่องหมำยกำรค้ำ และบรรจุภัณฑ์  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดง

ค าหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ 
ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2538 

  กฎระเบียบด้ำนกำรตลำด  
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงชื่อ ราคา และการแสดงการ

เป็นสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2561  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

  กฎระเบียบด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  

  กฎระเบียบด้ำนกำรเงิน  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
- ประมวลรัษฎากรและกฎกระทรวงการคลังต่าง ๆ ด้านบัญชีและการเงิน  
- กฎกระทรวงการคลังและประกาศต่างๆ  

  กฎระเบียบด้ำนแรงงำน  
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

  กฎระเบียบด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม  
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
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กฎระเบียบเกี่ยวกับโรงงำนผลิตยำสูบ สวนอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
การจัดตั้งโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่และการย้ายฐานการผลิตของ ยสท. ไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าให้ ยสท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังต่อไปนี้  
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 (บัญชีประเภท โรงงาน)  
- กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535  

• หมวดที่ 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน  
• หมวดที่ 4 การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
• หมวดที่ 5 ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบาย  
ออกจากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน พ.ศ. 2549  

    - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2538) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งที่ 
   ระบาย ออกจากโรงงาน  

  - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  
   - ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ 

   ระบายน้ าเสียเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  
 - ประกาศบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
- ประกาศฉบับที่  1/2557 เรื่อง การปล่อยน้ าเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

  - ประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่อง การควบคุมและจัดสรรอัตราการระบายมลสารทางอากาศ  
  - ประกาศฉบับที่ 3/2557 เรื่อง การก าหนดลักษณะและคุณภาพของน้ ามันเตา  

 - ประกาศฉบับที่ 4/2557 เรื่อง การก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก 
จากโรงงาน 

  - ประกาศฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การคิดค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย  
  - ประกาศฉบับที่ 6/2557 เรื่อง การปล่อยน้ าเสียลงรางระบายน้ าฝน 
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5. เป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืน 
  ในการวิเคราะห์ของ ยสท. ได้ให้ความส าคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นแนวคิดในระดับสากลที่ประเทศไทยเองได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
และแผนงานทั้งของภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ขจัดควำมยำกจน ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 

2. ขจัดควำมอดอยำก ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงด้านการโภชนาการ 
และส่งเสริมเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

3. สุขภำพดีชีวีมีสุข รับรองการมีสุขภาวะในการด ารงชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ 
4. กำรศึกษำที่มีคุณภำพ รับรองการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสการ  

เรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกคน 
5. ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ บรรลุถึงความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

  6. น้ ำสะอำดและกำรสุขำภิบำล รับรองมีการจัดการน้ าสะอาดและการสุขาภิบาลที่ยั่งยืนส าหรับทุกคน 
  7. พลังงำนสะอำดในรำคำที่เอ้ือมถึง รับรองการเข้าถึงพลังงานในราคาที่ซื้อได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและทันสมัย
ส าหรับทุกคน 

8. อำชีพและเศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการท าให้เกิดอาชีพและการจ้างงานอย่างถ้วนหน้าและเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน  
  9. อุตสำหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้ำงพื้นฐำน สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและท่ัวถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
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10. ลดควำมไม่เท่ำเทียม ลดความไม่เท่าเทียมของรายได้กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
  11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

12. กำรผลิตและบริโภคอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ รับรองการรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
  13. กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศ ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษและการส่งเสริม
พลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได ้

14. ชีวิตใต้สมุทร รักษาและใช้ทรัพยากรในมหาสมุทรและท้องทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  15. ชีวิตบนผืนดิน ปกป้อง บูรณะและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากรจากป่า 
อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการเปลี่ยนเป็นทะเลทราย หยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดิน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

16. สันติ ควำมยุติธรรม และสถำบันที่เข้มแข็ง ส่งเสริมสังคมทีมีความสงบสุขไม่มีการแบ่งแยก เพ่ือการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน รับรองการเข้าถึงความยุติธรรมส าหรับทุกคนและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่พ่ึงของ  
ส่วนรวมและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

17. ควำมร่วมมือเพื่อเป้ำหมำย เสริมสร้างวิธีการปฏิบัติให้เข้มแข็งและสร้างพลังความร่วมมือนานาชาติเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6. ปัจจัยควำมย่ังยืนของกำรยำสูบแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-3 : ความยั่งยืนของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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โดยความมุ่งหมายหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยในการบรรลุความยั่งยืนทั้งสามด้าน คือ 

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

องค์กรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ด้วยธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้

การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

และความโปร่งใส 

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งกายและใจ

ของบุคลากร ชุมชน สังคมตลอด

ห่วงโซ่อุปทานและการบริหารของ

องค์กร 

ล ด ม ล พิ ษ จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร 

สนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

แ ล ะ ล ด ผ ล ก ร ะท บ เ ชิ ง ล บ ต่ อ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

 เมื่อได้ก าหนดความมุ่งหมายหลักแล้ว การยาสูบแห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน
ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนความเชื่อมโยงและสมดุลในการด าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และห่วงโซ่อุปทานแล้ว เพื่อก าหนดปัจจัยความยั่งยืนขององค์กรภายใต้ความยั่งยืนสามด้านให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรและสภาพแวดล้อมซึ่งองค์กรด าเนินธุรกิจอยู่ได้ดังนี้ 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจวัดความสามารถขององค์กรในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งในแง่หนึ่ง
คือตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กรที่วัดด้วยตัวเลขทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยการมองในเชิงความยั่งยืนหมายถึงองค์กร
ต้องประสบความส าเร็จมากกว่าการได้ผลก าไรในระยะสั้น แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยความส าเร็จที่สะท้อนว่า
องค์กรจะยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบทที่องค์กรด าเนินธุรกิจ 
โดยความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วย 
 1) ควำมยั่งยืนด้ำนกำรแข่งขันในธุรกิจในประเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรผูกขาดการผลิต
บุหรี่ในประเทศและมีเป้าหมายในการเป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศ แม้จะมียุทธศาสตร์ขยายสู่ตลาดยาสูบ
ต่างประเทศและการขยายสู่ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง องค์กรไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจ าหน่ายบุหรี่ในประเทศเป็นธุรกิจหลักที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งยวด เป็นฐานรายได้และเงินทุนในการต่อยอดหารายได้อ่ืนต่อไป ความสามารถในการแข่งขันใน
ประเทศจึงเป็นปัจจัยส าคัญขององค์กรต่อการด าเนินธุรกิจปัจจุบันและการขยายสู่ธุรกิจอ่ืนในอนาคตต่อไป 
 2) ควำมย่ังยืนด้ำนกำรเงิน จนถึงปัจจุบันรายได้หลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยยังคงเป็นรายได้จากการ
จ าหน่ายบุหรี่ในประเทศมากกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของรายได้รวมทั้งหมด ในสภาวะที่การแข่งขันในประเทศถูกกดดัน
อย่างหนักจากการรณรงค์ต่อต้าน กฎหมายต่าง ๆ และการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งต่างชาติ การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยประสบกับปัญหาในการรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจบุหรี่ในประเทศและความมั่นคงของรายได้อย่าง
รุนแรง หากไม่สามารถเพ่ิมความหลากหลายของรายได้ทั้งที่มาและจ านวนให้มากพอ การยาสูบแห่งประเทศไทยจะมี
ปัญหาด้านความม่ันคงและยั่งยืนของรายได้องค์กรอย่างแน่นอน และจะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรที่
ปัจจุบันต้องรับภาระการน าส่งภาษีต่าง ๆ ให้รัฐจ านวนมาก ซึ่งเป็นภาระภาษีที่มิได้คิดจากผลประกอบการหรือก าไร
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สุทธิอย่างธุรกิจทั่วไป ท าให้องค์กรต้องมีผลก าไรหมุนเวียนเข้ามาเป็นสภาพคล่ององค์กรในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจและตอบสนองความรับผิดชอบด้านภาษีต่อรัฐได้ 
 3) ควำมย่ังยืนด้ำนกำรบริหำรสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่มากเกินไปและไม่สามารถน ามาสร้างมูลค่าให้องค์กรได้
ถือเป็นภาระที่ส่งผลลบต่อการเงินขององค์กรในเชิงการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การยาสูบแห่งประเทศ
ไทยเป็นองค์กรเก่าแก่ที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจ านวนมาก และสถานะขององค์กรซึ่งไม่เป็นนิติบุคคลในอดีตส่งผลให้ไม่
สามารถสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ ในภาวการณ์แข่งขันท่ีรายได้จากธุรกิจหลักขององค์กรลดลงและมีภาระ
ค่าใช้จ่ายและภาษีสูงขึ้นองค์กรต้องบริหารสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลประกอบการขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 

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

ด้ำนสังคม 
 1) ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทำน การยาสูบแห่งประเทศไทยด าเนินธุรกิจโดยเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการผลิตและจัดจ าหน่ายครบทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมากตั้งแต่ชาวไร่ที่ปลูกใบยาสูบไปจนถึงผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเหล่านี้จะเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปด้วยดีและสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการวาง
เครือข่ายขององค์กรในธุรกิจยาสูบในประเทศให้แข็งแกร่งยากต่อการแทรกซึมเข้ามาโดยคู่แข่งต่างชาติ 
 2) ควำมย่ังยืนด้ำนควำมสัมพันธ์ในองค์กร แม้องค์กรจะบริหารอัตราก าลังและภาระงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเพียงใดหากบุคลากรมีทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรและบริหารจัดการองค์กร การด าเนินงานย่อมไม่อาจ
เป็นไปอย่างประสิทธิภาพแน่นอน ดังนั้น องค์กรจ าเป็นต้องมุ่งเน้นความสมดุลระหว่ างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่
แสวงหาความส าเร็จจากผลก าไรและความยั่งยืนด้านสังคมที่มุ่งเน้นทัศนคติและความผูกพันที่บุคลากรมีต่อองค์กร ซึ่ง
นอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกท่ีเอ้ือต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้วยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงให้กับองค์กรเพื่อมิให้บุคลากรออกจากองค์กรไปอันเป็นการสูญเสียทักษะและความช านาญที่จ าเป็น 
 3) ควำมยั่งยืนด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม การยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจซึ่งถูกห้าม
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรหรือท ากิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเด็ดขาด ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้
รัฐวิสาหกิจสร้างสัมพันธ์กับชุมชนและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง การยาสูบแห่งประเทศไทยยังคงสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมได้ในบางส่วน 
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โดยเฉพาะในด้านการให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนใกล้เคียงและเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนการ
บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ซึ่งแม้จะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ได้ แต่ก็ถือ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและน ารายได้ส่ งให้
รัฐเป็นงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 1) ควำมยั่งยืนในกำรใช้ทรัพยำกร การยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบอุตสาหกรรมผลิตสินค้า จึงต่างกับ
รัฐวิสาหกิจเชิงบริการอ่ืนเพราะมีการใช้วัตถุดิบและพลังงานจ านวนมากทั้งปี การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้
ทันสมัยและลดการสูญเสียวัตถุดิบนอกจากจะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังส่งผลดีต่อการลดค่าใช้จ่าย
ขอองค์กรในระยะยาวจากการประหยัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบและพลังงานในการผลิต 
 2) ควำมย่ังยืนในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ เพ่ือให้การบริหารจัดการกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
ยาสูบส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบด้านน้อยที่สุดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
องค์กดรต้องค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยการลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งการ
จัดการมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเมื่อปล่อย
สู่ภายนอกโรงงานผลิต ตลอดจนพัฒนาและวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเกิด มลภาวะตั้งแต่ต้นเหตุ 
 โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานองค์กร แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ

ปัจจัยความยั่งยืนองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ห่วงโซ่อุปทำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปัจจัยควำมยั่งยืนองค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ต้นน้ ำ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทาง

การเกษตรภายใต้การ

ด าเนินงานท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย ์
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจดัการของเสยีและมลพิษ 

 คู่ค้า 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

กลำงน้ ำ เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลติที่ได้

มาตรฐาน ลดการสร้าง

มลพิษ และขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 
 ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร 
 ความยั่งยืนในการจดัการของเสยีและมลพิษ 

 คู่ค้า 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 
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ห่วงโซ่อุปทำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน ปัจจัยควำมยั่งยืนองค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปลำยน้ ำ สร้างเครือข่ายการจัดการ

สินค้าท่ีรวดเร็วและมี

คุณภาพ และเป็นอาชีพท่ี

มั่นคงและยั่งยืนในกับ

ผู้ประกอบการ 

 ความยั่งยืนด้านการแข่งขันในธุรกิจในประเทศ 
 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน 

 ลูกค้า 
 คู่ค้า 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

กำรบริหำร

องค์กร 

บริหารและปฏิรูปองค์กรให้

ทันสมัยและพร้อมต่อการ

ด าเนินธุรกิจในยุคใหม ่

 ความยั่งยืนด้านการเงิน 
 ความยั่งยืนด้านการบริหารสินทรพัย์ 
 ความยั่งยืนด้านบุคลากร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์ในองค์กร 
 ความยั่งยืนด้านความสมัพันธ์กับชุมชนและสังคม 

 

 บุคลากร 
 หน่วยงานภาครัฐ 
 หน่วยงานก ากับดูแล 
 ชุมชน 

ภาพที่ 3-4 : ความเชื่อมโยงของปจัจัยความยั่งยืนกับการด าเนินงานขององค์กร 
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บทที่ 4 

กำรทบทวนสภำพแวดล้อมกำรก ำกับดแูลกจิกำรที่ดี 
กำรทบทวนสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  1. การทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอก 
  2. การทบทวนสภาพแวดล้อมภายใน 
  3. การวิเคราะห์ข้อมลูด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  4. การทบทวนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในหน่วยงานของรัฐ (ITA) 

1. กำรทบทวนสภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบันพ.ศ. 2564 
พิจารณาได้จากสภาพแวดล้อมระดับชาติสู่สภาพแวดล้อมระดับองค์กร เริ่มจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานของรัฐ 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 65 
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรา 76 รัฐพึงพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หน่วยงานของรัฐทุกประเภท 
จึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากรัฐธรรมนูญแล้ว กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศและมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนา
ให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ มีแนวทางที่เก่ียวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในกรอบแนวทางที่ส าคัญ
ล าดับที่ 6 คือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีแนวทางส าคัญ 8 แนวทาง ได้แก่  

1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ   
6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล   
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแล้ว รัฐบาลยังได้ก าหนด Thailand 4.0 ให้เป็นเรื่องของการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ประเทศจึงต้องพัฒนา
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชน
สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา 
และแรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็นการผลิตบน
ฐานความรู้และเทคโนโลยี โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทยและมีความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินให้มากขึ้นหรือที่เรียกว่าประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ภายใน 3 - 5 ปี โดยในการสร้างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0" ที่เป็น Value-
based Economy นั้น ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้ แก่  

  1. Food, Agriculture & Bio-tech  
  2. Health, Wellness  & Bio-Medical  
  3. Smart Devices, Robotics & electronics  
  4. Digital & Embedded Technology  
  5. Creative, Culture & High Value Service  

  จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีได้ถ่ายโยงลงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
ซึ่งจัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
กลุ่ มอาชี พ  ระดับภาค และระดั บประ เทศในทุ กขั้ น ตอนของแผนฯ  อย่ า งกว้ า งขวา งและต่ อ เนื่ อ ง  
เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ 2 ของแผนฯ 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้เอง มีหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ซึ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านระบบการบริหารงานและ
บุคลากรมีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค และท้องถิ่น หลักการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพโปร่งใส ทันสมัย และมีการท า งานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนานอกจากสภาพแวดล้อมระดับชาติแล้ว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวม ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็น Roadmap ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบการก ากับดูแล
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ด้วยหลักการที่โปร่งใส่ธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแย้งของผลประโยชน์ทุกระดับและต้องมีประสิทธิภาพและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมนี้ สคร. ได้น าไปจัดท าแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจในยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลและ
บริหารจัดการเพ่ือให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 54 รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน สคร. ได้จัดท าหลักการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2562 ตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ซึ่งเทียบเคียงได้กับหลักการก ากับดูแลที่ดีของบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ออกหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ส าหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็นผู้น าองค์กร น าพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตด้วย
การสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง ภาพแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมระดับชาติ 
(นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนชาติฯ) สู่สภาพแวดล้อมระดับการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2. กำรทบทวนสภำพแวดล้อมภำยในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

  สภาพแวดล้อมภายในเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน พ.ศ. 2562 
พิจารณาได้จากข้อมูลการทบทวนสภาพแวดล้อมของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2565 ผลการด าเนินงานตามแผน
แม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2563 - 2564 ในปีงบฯ 2564 และการ
ประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบฯ 2564  
  2.1 กำรทบทวนสภำพแวดล้อมของแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2565 - 2570 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
กรอบวิสัยทัศน์ ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
 คณะกรรมการ ยสท. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและยุทธศาสตร์
การด าเนินการปีงบประมาณ  2565 - 2570 ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์  : เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน 

 พันธกิจ   : รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อม
พัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ค่ำนิยม   : สร้างสรรค์นวัตกรรม ท างานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร 

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ : ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรที่ถ่ายทอดมาจากวิสัยทัศน์ของ
องค์กร “เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน” 
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  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์

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

1 ช่วงชิงตลำด 

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

2 เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน 

  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลการตอบกลับจากลูกค้า (Voice of Customer : VOC) ในการ
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค เช่น คุณภาพการสูบที่ดีขึ้น เป็นต้น รวมถึงการให้ความส าคัญกับการควบคุมต้นทุน และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งด้านใบยา ด้านการผลิต และด้านบริหารจัดการผลิต  

3 พัฒนำและต่อยอดธุรกิจ 

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

4 บริหำรสู่ควำมย่ังยืน 

  การบริหารจัดการด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และห่วงใยองค์กร 
(Burning Platform) ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยวางกรอบการด าเนินงานเพ่ือ
รองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร 

 จากการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์แล้ว ยสท. ได้วิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือรองรับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ โดยท าการวิเคราะห์สมรรถนะหลักองค์กร ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
และสัญญาณบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมาก าหนดความเชื่อมโยงของปัจจัยดังกล่าวกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมในการด าเนินการตามสภาพแวดล้อมการด าเนินงานโดยใช้การ
วิเคราะห์แบบ  TOWS Matrix เพ่ือให้แน่ใจว่าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามทุกข้อจะมีกลยุทธ์รองรับ  
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของ ยสท. ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ  
กลยุทธ์ และเป้าหมายในปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยแต่ละข้อถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรสู่การ
ด าเนินงานตามประเด็นหลักดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร/์แผนธุรกิจ กลยุทธ์* ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย* 

1 ช่วงชิงตลาด 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด - - 

2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 2.1 การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลติ 

2.2 การควบคุมคุณภาพ 

2.3 การบริหารสินทรัพย์ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 พัฒนาและต่อยอดธุรกิจ 3.1 การขยายมูลค่าทางธุรกิจ - - 

4 บริหารสู่ความยั่งยืน 4.1 การบริหารทุนมนุษย์ 

4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) 

4.3 การจัดการความรู้และ นวัตกรรม 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

*หมำยเหตุ : กลยุทธ์และเป้าหมายขอดไูด้ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย 
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  2.2 กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2566 - 2570 

  ยสท. มีแผนงานและโครงการในเป้าหมายผลการด าเนินการด้านการก ากับดูแลที่ดี ดังนี้ 

ล ำดับ นโยบำย ชื่อโครงกำร/งำน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 

1 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวง 
การคลัง, สคร. และ ปปช. ที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานท่ัวท้ังองค์กร 

 

พัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับ
หลักการและแนวทางการก ากับดแูลที่

ดใีนรัฐวิสาหกิจของ สคร. 

ผลประเมินการด าเนินงานของ ยสท. ตาม
ระบบประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ด้าน CG & Leadership 

2 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกระทรวง 
การคลัง, สคร. และ ปปช.ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานท่ัวท้ังองค์กร 
 

แผนงานศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการ
ทุจริตของ ยสท. (ศปท.ยสท.) 

ระดับความส าเร็จของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ของ ยสท. ประจ าปีงบประมาณ 

3 
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รปัช่ัน ITA , Integrity Pact 

 

แผนงานเสริมสร้างจรยิธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ระดับความความเชื่อมั่นของพนักงานที่มี
ต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและผูบ้ริหาร 

4 

ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รปัช่ัน ITA , Integrity Pact 

การถ่ายทอดความรู้ด้านการก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี

ระดับความส าเร็จของการการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการก ากับดแูลกิจการที่ดีของ

พนักงาน ยสท. 
 

5 

บริหารจดัการช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสื่อสารงาน

เกี่ยวกับ CG, ITA, องค์กรคุณธรรม
อย่างทั่วถึงใน ยสท. 

 

แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสรา้ง
ความเข้าใจของบุคลากร 

ระดับการรับรู้การสื่อสารของกลุ่ม 
เป้าหมายภายในองค์กร 

6 

บริหารจดัการช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสื่อสารงาน

เกี่ยวกับ CG, ITA, องค์กรคุณธรรม 
อย่างทั่วถึงใน ยสท. 

 

แผนงานการด าเนินงาน ศปท.ยสท. 
ส าหรับทุกส่วนงานภายในองค์กร 

ระดับร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชันในส่วนงานภายใน ยสท. 

7. 

เผยแพร่นโยบาย/หรือแนวปฏิบัตแิละ
ผลการด าเนินงานด้าน CG, ITA , Anti-

Corruption ภายใน ยสท. 
 

แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสรา้ง
ความเข้าใจของบุคลากร (ศปท.

,CG,ITA ) 

ระดับการรับรู้ และความตระหนักรู้ในด้าน
การป้องการการทุจริตคอรร์ัปชัน ของ

พนักงาน ยสท. 

ตารางที่ 4-1 : การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดตีามแผนยุทธศาสตร ์



แผนแม่บทการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 2566 - 2570 46 

 

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 ยสท. ท าการวิเคราะห์ SWOT Matrix การทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือระบุ จุดแข็ง (Strength) 

จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat) ของระบบการก ากับดูแลที่ดี 

พร้อมหลักฐานประกอบการวิเคราะห์ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดี ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) Evidence-Based 

S1 ยสท. มีโครงสร้างเพ่ือการก ากับดูแล 

ด้าน CG และ CSR 

- คณะอนุกรรมการด้านการก ากับดูแลที่ดี การน าองค์กร ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและลูกค้า ก ากับและติดตามการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- คณะท างานประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers)  

- คณะท างานรายงานผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการก ากับดูแล

ที่ดีและการน าองค์กร (CG & Leadership) 

- คณะท างานประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ การก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Compliance Unit) 

- คณะท างานบูรณาการการก ากับดูแบกิจการที่ดี การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน (Governance, Risk and Compliance 

: GRC) 

S2 มีระบบการบิหารจัดการองค์กรตาม

แนวทางก ากับดู แลของภาครั ฐและมี

มาตรฐาน 

- รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น (SOE Award) ปี 2564 

- เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบฯ 2564 จาก

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

- ประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ปีงบฯ 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA 
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S3 ยสท. ให้ความส าคัญด้านการก ากับดูแล

ที่ดี การประพฤติตนอย่างมีจิยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล 

- แผนงานด้านการก ากับดูแลที่ดี แผนานด้านจริยธรรมและธรรมภิบาล 

- ผลประเมินระดับการรับรู้และความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการ

ทุจริต ทัศนคต ิและค่านิยมสุตจริต ของพนักงาน = ร้อยละ 97.81 

- ผลประเมินระดับความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อธรรมาภิบาลของ

องค์กรและผู้บริหาร = ร้อยละ 94.84 

S4 ยสท. ให้ความส าคัญในการบริหารงาน

อย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส 

ด าเนินการเพื่อให้พนักงานมีความเชื่อมั่นต่อ

ธรรมาภิบาลองค์กรและผู้บริหาร 

- คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.) 

ก ากับดูแลการด าเนินงาน มีแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตของ

องค์กรและแผนงานของส่วนงานภายใน 26 ส่วนงาน 

- ก าหนดประเด็นความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีตัวชี้วัด

เป็นร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อธรรมาภิบาลขององค์กรและ

ผู้บริหาร 

- ก าหนดประเด็นความยั่งยืนด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม 

โดยมีตัวชี้วัดเป็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน 

S5 ยสท. มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

และการเปิดเผยข้อมูลสารผ่าน Website 

องค์กรอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ขององค์กร (ITA) อยู่ในระดับดีเยี่ยม ( AA : ≥ 95 คะแนน) 

- ผลการประเมนิฯ ITA ของ ยสท. ในปีงบฯ 2564 = 95.07 คะแนน 

- ผลการประเมินฯ ITA ของ ยสท. ในปีงบฯ 2565 = 96.93 คะแนน 

- ผลคะแนนด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT) = ร้อยละ 100 

S6 มีระบบบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายและ

ระบบสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- แผนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพ 

- แผนการจัดท าศูนย์กลางข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

- ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหลากหลายช่องทาง ผ่านระบบ 

Internet Intranet ระบบสื่อสารออนไลน์ ระบบปกปิดตัวตน 
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- ระบบงานขาย การให้บริการ การรับฟังเสียงลูกค้า  

- ผลส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร = 

ร้อยละ  91.69 

S7 ยสท .  มี ความสั ม พันธ์ที่ ดี ร ะหว่ า ง

หน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท า

ให้ได้รับโอกาสในการท าโครงการใหม่ในการ

พัฒนาองค์กร 

- แผนสร้างรายได้เพ่ิมจากโรงพยาบาลโดยสร้างความร่วมมือกับ

พันธมิตร 

- แผนสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 

- แผนสร้างรายได้จากธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

จุดอ่อน (Weakness) Evidence-Based 

W1 บุคลากรยังไม่เข้าใจแนวทางการ

ด าเนินงานด้าน CG, CSR  

- ผลประเมินการด าเนินงาน Core Business Enablers ด้าน CG 

ประเด็นบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการด าเนินงานด้านการ

มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM) มีประเด็นต้องปรับปรุง

ค่อนข้างมาก 

W2 ยสท. ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

ในการด าเนินงานด้าน CG, CSR 

 

- ด าเนินการในรูปแบบการแต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้แทน

จากหลายส่วนงาน ท าหน้าที่ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนบุคลากรคณะท างานทุกปี ขาดความต่อเนื่อง 

W3  การด าเนินงานด้าน CG ยังขาดการ

ประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของ

กระบวนการ 

- การด าเนินงานด้าน CG ยังไม่มีการก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่

เป็นระบบ การประเมินผลและทบทวนกระบวนการยังไม่ครอบคลุมทุก

กระบวนการ 

W4 กลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงวัย

ค่อนข้างสูง 

- พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรมีอายุมากกว่า 45 ปี คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 56.70 ของพนักงานทั้งหมด อาจส่งผลให้การพัฒนา

บุคลากการใช้เทคโนโลยี การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

ธุรกิจ 

W5 พนักงาน 1 ใน 5 คนจะเกษียณอายุ

ภายในปี 2569 ท าให้องค์กรมีคว่ามเสี่ยงต่อ

- ระหว่างปีงบฯ 2561 - 2570 จะมีพนักงานที่เกษียณอายุในอัตรา

ประมาณร้อยละ 3 - 5 ทุกปี ท าให้เกิดปัญหาการขาดอัตราก าลังและ
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การสูญเสียทักษะความช านาญและการขาด

แคลนบุคลากร 

อาจท าให้องค์กรขาดองค์ความรู้ที่ส าคัญ  

- ปี 2565 มีพนักงาน 2,462 คน ซึ่งระหว่างปีงบฯ 2565 - 2569 จะมี

พนักงานเกษียณอายุ 579 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของปี 2565 

โอกำส (Opportunity) Evidence-Based 

O1 บุคลากรมีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะ

พัฒนา  

- แผนพัฒนาบุคลากร Up skill-Re skill  

O2 นโยบายรัฐบาล/หน่วยงานก ากับดูแล 

ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการ

ก ากับดูแลที่ดี การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

- หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจและ

แนวทางปฏิบัติ 

O3  ยสท. มีแนวทางการด าเนินงานด้าน 

CG, CSR 

- มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานที่จัดท าเป็นคู่มือและ

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีระบบ 

อุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat) Evidence-Based 

T1 ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบใน

การด าเนินธุรกิจ ข้อจ ากัดในการด าเนิน

กิจกรรมด้ าน  CSR การสื่ อสารประชา 

สัมพันธ์การด าเนินงานของ ยสท. ส่งผลให้

ขาดความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรม

ขององค์กร 

- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ .ศ. 

2564 

- พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561  

T2 การรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยาสูบ 

ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการด าเนินกิจกรรม

ของ ยสท. 

- การรณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบของหน่วยงาน มูลนิธิต่าง ๆ  
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4. กำรทบทวนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนฯ (ITA) ของ ยสท. 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2565 การยาสูบแห่งประเทศไทย อยู่ในล าดับที่ 1,056 จาก จ านวน 8,303 

แห่งของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้ารับการประเมิน ได้ผลคะแนนการประเมิน 96.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ AA (ระดับที่ดีเยี่ยม) ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าคะแนนเป้าหมายของส านักงาน ป.ป.ช. ที่

ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ยสท. มีผลการด าเนินงาน

บรรลุค่าเป้าหมายสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 สรุปผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 ยสท. ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับร้อยละ 96.93 จากจ านวน 51 แห่งของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.85  

 (คะแนนเป้าหมายของส านักงาน ป.ป.ช. จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป) 

 การจัดอันดับ 

- ยสท. ได้ล าดับที่ 1 จาก 7 หน่วยงานกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  

- ยสท. ได้ล าดับที่ 4 จาก 26 หน่วยงานกระทรวงการคลัง  (อันดับ 1 คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 

- ยสท. ได้ล าดับที่ 7 จาก 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  (อันดับ 1 คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) 

- ยสท. ได้ล าดับที่ 1,056  จาก 8,303 หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินในปี พ.ศ. 2565 
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 เปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

ตัวชี้วัด ปีงบฯ 63 ปีงบฯ 64 ปีงบฯ 65 

IIT 87.27 95.85 96.68 
1. กำรปฏิบัติหน้ำที ่ 90.38 97.52 98.30 

2. กำรใช้งบประมำณ 85.03 94.90 96.15 

3. กำรใช้อ ำนำจ 88.49 96.29 96.73 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 84.04 94.75 95.04 

5. กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 88.40 95.80 97.19 

EIT 84.27 87.71 93.07 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 88.10 90.39 95.03 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 83.20 86.82 92.15 

8. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 81.51 85.94 92.02 

OIT 93.26 100 100 
9.1 ข้อมลูพื้นฐำน 88.88 100 100 

9.2 กำรบริหำรงำน 100.00 100 100 

9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 100.00 100 100 

9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 75.00 100 100 

9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 100.00 100 100 

10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 87.50 100 100 

10.2 มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 100.00 100 100 

คะแนนรวม 88.77 95.07 96.93 
เรียงล ำดับของรัฐวิสำหกิจ 28 20 7 

ผลกำรประเมินระดับ A AA AA 
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แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2566 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ 96.68 คะแนน 

แนวทางปรับปรุง จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของยสท. 
(ศปท.ยสท.) ปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องและเน้นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และ
กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และสร้างการตระหนักรู้ ทัศนคติ รับทราบความคิดเห็น การให้ความส าคัญ
ในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือปรับปรุงมาตรการป้องกัน พัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของยสท. ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นการ
ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ออกมาตรการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ก าหนดให้
ทุกส่วนงานจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของยสท. (ศปท.ยสท.) ปีงบฯ 2566 และสามารถขับเคลื่อนได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
 ทั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงตามค าแนะน าของส านักงาน ป.ป.ช. ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง
ไม่ถูกต้อง รวมถึงประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ 93.07 คะแนน 

แนวทางปรับปรุง มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  

ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่มี ผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะใน

ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้

ดีขึ้นและประเด็น การปรับปรุงวิธีการและการส ารวจความพึงพอใจของขั้นตอนการด าเนินงาน /การให้บริการของ

หน่วยงานให้ดีขึ้น รวมถึงประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้ 100 คะแนน 
แนวทางปรับปรุง  
- ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการแก้ไขจัดหมวดหมู่ เพ่ือประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รายงานผลการ

ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ควรแสดงรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของปี 2565 ในภาพรวม 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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- ฝ่ายขาย, ฝ่ายใบยา หรือทุกหน่วยงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จัดท ารายงานผลการส ารวจความ
พึงพอใจการให้บริการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- ทุกหน่วยงานแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนในภาพรวมของหน่วยงาน (ตาม
แบบ สขร.1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

- ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ และทุกส่วนงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 2565 และ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปี 2566 ต่อไป 
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บทที่ 5 
ยุทธศำสตร์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและองค์ประกอบ 

  การทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน น าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการด าเนินการ กิจกรรมด าเนินการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและหน่วยปฏิบัติ/หน่วยรับผิดชอบ 
ของแผนแมบ่ทการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570  

1. กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนแม่บทกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 
  ยสท. ได้ทบทวนการเชื่องโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การก ากับดูแลที่ดีจากแผนแผนยุทธศาสตร์ ยสท. พ.ศ. 2565 - 2570  ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินการด้าน
การก ากับดูแลที่ดีของ ยสท. ไว้ให้แล้ว น ามาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมการด าเนินการของแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังภาพที่ 5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนแม่บทกำรก ำกับดูแลที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 
เป้ำหมำยของแผนแบบ CG : ผลการปฏิบัตติามหลักการและแนว
ทางการก ากับดูแลที่ดีและการประเมินความโปร่งใส 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 : การด าเนินงานขององค์กรภายใต้หลัก
จริยธรรมและการก ากับดูแลกจิการที่ด ี
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที ่1.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร
องค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรภายใต้หลักการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
การเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีอย่างทั่วถึงทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2.1 สร้างกลไกการสื่อสารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในองค์กรเกี่ยวกับบริหารองค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2.2 สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อ
การบริหารนโยบายการก ากับดูแลที่ดีต่อหนักงานลู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
ยสท. 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่
ธุรกิจอื่น 
พันธกิจ : รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่
ตลาดต่างประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อม
พัฒนาธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (S04) บริหารสู่ความ
ยั่งยืน  
เป้ำหมำยผลด ำเนินกำร : การบริหารองค์กรและ

บุคลากร บริหารจัดการการด าเนินงานองค์กรและ

บุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 

กลยุทธ์ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
 

กำรทบทวนสภำพแวดล้อมภำยนอก 
วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อการพัฒนา การใช้งาน 
และการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก
ระบบและในทุกระดับของการด า เนินงานองค์กร
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัว เกิด
ประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเนื้อหาภาพรวมให้หน่วยงาน
น าไปสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร 
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2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของแผนแม่บทกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 

  น าประเด็นยุทธศาสตร์มาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้ 2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : การด าเนินงานขององค์กร
ภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรภายใต้
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรภายใต้หลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลที่ดีอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. สร้างกลไกการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
องค์กรเกี่ยวกับบริหารองค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 
2. สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการบริหาร
นโยบายการก ากับดูแลที่ดีต่อหนักงานผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ ยสท. 

 ตารางที่ 5-1  : ประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 

 

3. เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินกำรของแผนแม่บทกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570  

ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ น ามา

ก าหนดเป้าหมายผลการด าเนินการ แสดงในตารางที่ 5-2 

ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ

ด าเนินงานขององค์กรภายใต้หลัก

จริยธรรมและการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

องค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงาน

ก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ

ด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร และการก ากับ

ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

 2.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

ภายใต้หลักการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ 

ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรที่มีคุณธรรม

และความโปร่งใสตามแนวทางการ

ประเมินของ ป.ป.ช. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา

ระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์

และการเผยแพร่การด าเนินงาน

ด้านการก ากับดูแลที่ดีอย่างทั่วถึง

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

1. สร้างกลไกการสื่อสารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ในองค์กรเก่ียวกับบริหาร

องค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการ

ที่ด ี

บริหารจัดการช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสื่อสาร

งานเกี่ยวกับ CG, ITA,องค์กรคุณธรรม 

อย่างทั่วถึงใน ยสท. 

2. สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อ

การบริหารนโยบายการก ากับดูแลที่ดีต่อ

หนักงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ยสท. 

เผยแพร่นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและ

ผลการด าเนินงานด้าน CG, ITA , Anti 

Corruption ภายใน ยสท. 

ตารางที่ 5-2 : เป้าหมายผลการด าเนินการ 

4. กิจกรรมด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด และหน่วยปฏิบัติ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 2 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการ
ด าเนินการทั้ง 4 เป้าหมายผลการด าเนินการ น ามาก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ตัวชี้วั ด และหน่วยปฏิบัติ/หน่วย
รับผิดชอบ แสดงในตารางที่ 5-2 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร โครงกำร/แผนงำน ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
การด าเนินงานของ
องค์กรภายใต้หลัก
จริยธรรมและการ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ี

1. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรภายใต้
หลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากับดูแลที่เกีย่วข้อง
กับการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสในการด าเนินงาน
ทั่วทั้งองค์กร และการก ากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวสิาหกิจ  

- พัฒนาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามหลักการแนว
ทางการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวสิาหกิจ 

- ผลการประเมินการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ตามระบบประเมินผลใหม่  
(เป้าหมายสูงสุดตาม
เกณฑ์ประเมินในระดับ 5) 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินกำร 

โครงกำร/แผนงำน ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่  1 
การด า เนิ น งาน
ขององค์กรภายใต้
หลักจริยธรรมและ
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี 

2.พัฒนาประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร
ภายใต้หลักการประเมิน
คุณ ธร รมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
รัฐวิสาหกิจ 

ขั บ เ ค ลื่ อ น อ ง ค์ ก ร สู่
องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสตามแนว
ทางการประเมินของ 
ป.ป.ช. 

- แผนงานศูนย์ปฏิบัติ การ
ต่อต้านการทุจริตของ ยสท.
(ศปท.ยสท.) 
- แ ผ น ง า น เ ส ริ ม ส ร้ า ง
จริยธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

- ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ ยสท. 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
(เป้าหมายอยู่ในระดับสูงมาก 
ที่คะแนน 95-100) 
- ระดับการรับรู้ด้านจริย 
ธรรมจรรยาบรรณองค์กร
ของพนักงาน (ร้อยละ) 

1 ประเด็นฯ 2 วัตถุประสงค์ 2 เป้าหมาย 3 กิจกรรม 3 ตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ที่  2 
พัฒนาระบบการ
สื่ อ ส า ร ป ร ะ ช า 
สัมพันธ์และการ
เ ผ ย แ พ ร่ ก า ร
ด าเนิน งานด้าน
การก ากับดูแลที่ดี
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกองค์กร 

1.  ส ร้ า ง ก ล ไ ก ก า ร
สื่ อสารและ เผยแพร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ น
องค์กรเกี่ยวกับบริหาร
องค์กรภายใต้หลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริหารจัดการช่องทาง
สื่ อ ส า ร ต่ า ง  ๆ  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อสื่อสารงานเกี่ยวกับ 
CG, ITA, องค์กร
คุณธรรมอย่างทั่วถึงใน 
ยสท. 

- แผนการสื่ อส าร เ รื่ อ ง
ส าคัญและสร้างความเข้าใจ
ของบุคลากร 
(พัฒนาช่องทางการสื่อสาร) 
- แผนงานการด าเนิน งาน 
ศปท.ยสท. ส าหรับทุกส่วน
งานภายในองค์กร 

- ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
ภายในองค์กร (ร้อยละ) 
- ระดับความเ ช่ือมั่ นของ
พนักงานที่มีต่อธรรมาภิบาล
ขององค์กรและผู้ บริหาร 
(ร้อยละ) 
-  จ านวนการกระท าทุจริต
ของพนักงาน ยสท. = 0 
- ระะดับการรับรู้คุณธรรม
และความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของของพนักงาน 
ยสท. (ร้อยละ) 

2.  สร้างการรับรู้และ
ความตระหนักต่อการ
บริหารนโยบายการ
ก า กั บ ดู แ ล ที่ ดี ต่ อ
พนักงานผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ ยสท. 

เผยแพร่นโยบาย/หรือ
แนวปฏิบัติและผลการ
ด าเนินงานด้าน CG, ITA 
, Anti Corruption 
ภายใน ยสท.  

- แผนการสื่ อส าร เ รื่ อ ง
ส าคัญและสร้างความเข้าใจ
ของบุคลากร ( ศปท., CG, 
ITA ) 

1 ประเด็นฯ 2 วัตถุประสงค์ 2 เป้าหมาย 3 กิจกรรม 4 ตัวชี้วัด 
ตารางที่ 5-3 : ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายผลการด าเนินการ กิจกรรมด าเนินการ ตัวช้ีวัด และหน่วย
ปฏิบัติ ของยุทธศาสตร์ที่ 1 – 2 
 
 

  จากตารางที่ 5 - 1 ถึง 5 - 3 สามารถเขียนเป็นภาพโครงร่างของแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. 
พ.ศ. 2566 - 2570 ได้ดังภาพที่ 5-2 
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แผนยุทธศำสตร์ ยสท. พ.ศ. 2566 - 2570 

วิสัยทัศน์ (Vision)“ เป็นผู้น าธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น ” 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1. 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรภายใต้หลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

 

เป้าหมายวิสัยทัศน์ : พัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 

แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี CG ของ ยสท. พ.ศ. 2566 - 2570 

 ยสท  

เป้าหมาย : การบริหารองค์กรและบุคลากร บริหารจัดการการด าเนินงานองค์กรและบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ยสท  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การด าเนินงานขององค์กรภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ยสท. 

ปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนิน 

งานทั่วทั้งองค์กร และการก ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ตามแนวทางการประเมินของ ปปช 

บริหารจัดการช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน เพื่อสื่อสารงานเกี่ยวกับ CG, ITA ,องค์กรคุณธรรม 

อย่างทั่วถึงใน ยสท. 

เผยแพร่นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการด าเนินงาน

ด้าน CG, ITA , Anti Corruption ภายใน ยสท. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีอย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ยสท. 

- แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสร้างความเข้าใจของ
บุคลากร 
- แผนงานการด าเนนิงาน ศปท.ยสท. ส าหรบัทุกส่วน
งานภายในองคก์ร 

- แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสร้างความเข้าใจ
ของบุคลากร ( ศปท., CG, ITA ) 
- 

สรุปโครงสร้างแผนแม่บทการก ากับดูแลที่ดี พ.ศ. 2566 - 25570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายด าเนินการ โครงการ/แผนงาน ตัวชี้วัด 
2 4 4 6 7 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2. 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรภายใต้หลักการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 

สร้างกลไกการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในองค์กร

เกี่ยวกับบริหารองค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2. 

สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการบริหารนโยบาย

การก ากับดูแลที่ดีต่อหนักงานลู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ยสท. 

- พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
หลักการแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ 

- แผนงานศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริตของ 
ยสท.(ศปท.ยสท.) 
- แผนงานเสริมสร้างจริยธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 

  โครงร่ำงของแผนแม่บทกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ยสท. พ.ศ. 2566 - 2570   
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บทที่ 6 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรม 

1. ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรมในยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การด าเนินงานขององค์กรภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

โครงการที่ 1.1  พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักการแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจ 

ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จ ควำมหมำย 
ผลประเมินการด าเนินงานของ ยสท. 
ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้านการก ากับดูแลที่ดี 
(CG & Leadership) 
 

5 คะแนนตามเกณฑป์ระเมินในระดบั  3.91 

4 คะแนนตามเกณฑป์ระเมินในระดบั  3.86 – 3.90 

3 คะแนนตามเกณฑป์ระเมินในระดบั  3.81 – 3.85 

2 คะแนนตามเกณฑป์ระเมินในระดบั  3.76 – 3.80 

1 คะแนนตามเกณฑป์ระเมินในระดบั < 3.75 

โครงการที่ 1.2 แผนงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท. ยสท.)  

ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จ ควำมหมำย 
ระดั บความส า เ ร็ จของการประ เมิ น
คุณ ธ ร รม แ ล ะ คว า ม โป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA )ของ 
ยสท. ประจ าปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 85 
คะแนน (ตามเกณฑ์ขั้นต่ า ของ ป.ป.ช.)  

5 ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. ≥ 95 คะแนน 

4 ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. 90 – 94 คะแนน 
3 ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. 85 – 89 คะแนน 
2 ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. 80 – 84 คะแนน 
1 ผลการประเมิน ITA ของส านักงาน ป.ป.ช. < 80 คะแนน 

โครงการที่ 1.3 แผนงานเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จ ควำมหมำย 
ระดับความเชื่อมั่นของ
พนักงานด้านธรรมมา      
ภิบาลขององค์กรและ
ผู้บริหาร   
 

5 ร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร = 100 

4 ร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร ≥ 95-99 

3 ร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร ≥ 90-94 

2 ร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร ≥ 85-89 

1 ร้อยละของพนักงานมีความเชื่อมั่นต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและผู้บริหาร < 85 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดี 
                        อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

โครงการที่ 2.1 แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสร้างความเข้าใจของบุคลากร (พัฒนาช่องทางการสื่อสาร) 

ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จ ควำมหมำย 
ระดับการรับรู้การสื่อสารของลุ่มเป้าหมาย
ภายในองค์กร  

5 คะแนนระดับการรับรู้การสื่อสารฯ ≥ ร้อยละ 95 

4 คะแนนระดับการรับรู้การสื่อสารฯ    ร้อยละ 90 - 94 

3 คะแนนระดับการรับรู้การสื่อสารฯ    ร้อยละ 85 - 89 

2 คะแนนระดับการรับรู้การสื่อสารฯ    ร้อยละ 80 - 84 

1 คะแนนระดับการรับรู้การสื่อสารฯ < ร้อยละ 80 

โครงการที่ 2.2 แผนงานการด าเนินงาน ศปท. ยสท. ส าหรับทุกส่วนงานภายในองค์กร 

ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จ ควำมหมำย 
ความส า เร็จของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป
ชันในส่วนงานต่างๆ ภายใน ยสท.ร้อยละ 
100 

5 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 100 

4 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 95 - 99 

3 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 90 - 94 

2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 85 - 89 

1 ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนฯ < ร้อยละ 85 

โครงการที่ 2.3 แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสร้างความเข้าใจของบุคลากร ( ศปท., CG, ITA ) 

ตัวช้ีวัด ระดับควำมส ำเร็จ ควำมหมำย 
ระดับการรับรู้คุณธรรมลความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของพนักงาน ยสท.    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

5 คะแนนระดับการรับรูฯ้ ≥ ร้อยละ 95 

4 คะแนนระดับการรับรูฯ้    ร้อยละ 93 - 94 

3 คะแนนระดับการรับรูฯ้    ร้อยละ 91 - 92 

2 คะแนนระดับการรับรูฯ้    ร้อยละ 89 - 90 

1 คะแนนระดับการรับรูฯ้ < ร้อยละ 89 
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เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม หน่วย 
ปีงบประมำณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.1 พัฒนำระบบงำนให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องตำม
หลักกำรแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรัฐวิสำหกิจ 
(ผลประเมินการด าเนินงานของ ยสท. ตามระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกจิ ด้าน CG) 

คะแนน  3.85  3.90  4.00  4.28  4.30 

1.2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตในภำครัฐวิสำหกิจ 
(ศปท. ยสท.) 

      

- ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 

- ผลการประเมินคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานฯ 
(ITA) 

คะแนน  95  95  95  95  95 

(เกณฑ์การแบ่งระดบัคะแนนการประเมินฯ ของ ป.ป.ช.)  (AA) (AA) (AA) (AA) (AA) 

1.3 แผนงำนเสริมสร้ำงจริยธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน 

พนักงานมีความเช่ือมั่นต่อธรรมมาภิบาลขององค์กรและ
ผู้บริหาร (ระดับหัวหน้าส่วนงาน)  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2.1 แผนกำรสื่อสำรเร่ืองส ำคัญและสร้ำงควำมเข้ำใจของ
บุคลำกร  
(ระดับการรับรู้การสื่อสารของกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร) 

ร้อยละ  95  95  95  95  95 

2.2 แผนปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของส่วนงำน ยสท. 
(ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2.3 แผนกำรสื่อสำรเร่ืองส ำคัญและสร้ำงควำมเข้ำใจของ
บุคลำกร ( ศปท., CG, ITA) 
ระดับการรับรู้คุณธรรมลความโปรง่ใส  ในการด าเนินงานของ
พนักงาน ยสท.  

ร้อยละ  95  95  95  95  95 
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บทที่ 7 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติกำร (โครงกำร/กิจกรรม) 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาในทุกมิติตามหลักการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  ยสท. ตระหนักถึง
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนคือประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร โดยการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และขั้นตอน
ปฏิบัติงานสู่คลากรทุกระดับเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ 

1. องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ โดยการเตรียมก าหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานรองรับกับสภาวะต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และผลงานมีคุณภาพ 

2. กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ 

3. กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการภายใต้แนวปฏิบัติของจริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรโครงกำร/กิจกรรม 

   แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมในแผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2566 - 2570 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายผลการด า เนินการที่สอดคล้องกับโครงการ/งานในแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้ 

High Performance Organization 
(HOP) : องค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 

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

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำร 

Corporate Governance 
: กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การด าเนินงานขององค์กรภายใต้หลักจริยธรรมและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1.1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
ในรัฐวิสาหกิจ 

เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินกำรที่ 1 ปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร และการก ากับ
ดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 

กิจกรรม 1.1..1 พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักการแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1.2 :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรภายใต้หลักการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินกำรที่ 2  ขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมิน
ของ ปปช. 

กิจกรรม 1.2.1  แผนงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท.ยสท.) 

  กิจกรรม 1.2.2   แผนงานเสริมสร้างจริยธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลที่ดีอย่าง
ทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2.1 : สร้างกลไกการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในองค์กรเกี่ยวกับบริหาร
องค์กรภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินกำรที่ 2.1 : บริหารจัดการช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือสื่อสารงาน
เกี่ยวกับ CG, ITA,GRC,องค์กรคุณธรรม อย่างทั่วถึงใน ยสท. 

  กิจกรรม 2.1.1  แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสร้างความเข้าใจของบุคลากร(พัฒนาช่องทางการสื่อสาร) 

  กิจกรรม 2.1.2  แผนงานการด าเนินงาน ศปท. ยสท. ส าหรับทุกส่วนงานภายในองค์กร 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2.2 : สร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการบริหารนโยบายการก ากับดูแลที่ดีต่อ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ยสท. 

เป้ำหมำยผลกำรด ำเนินกำรที่ 2.2  เผยแพร่นโยบาย/หรือแนวปฏิบัติและผลการด าเนินงานด้าน CG, ITA, 
GRC, Anti Corruption ภายใน ยสท. 

กิจกรรม 2.2.1  แผนการสื่อสารเรื่องส าคัญและสร้างความเข้าใจของบุคลากร ( ศปท., CG, ITA,GRC ) 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การพัฒนาระบบงานใหม้ีประสิทธภิาพสอดคล้องตามหลักการแนวทางการก ากับดแูลกิจการทีด่ใีนรัฐวิสาหกิจ

- จัดท ำแผนแม่บทระยะยำว และแผนปฏบิติังำนประจ ำป ีน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำร ยสท .

ผู้รับผิดชอบ

- หวัหน้ำคณะท ำงำนด้ำนกำร

ก ำกบัดูแลทีดี่และกำรน ำองค์กร

(ผู้ว่ำกำร)

- เลขำนุกำรคณะท ำงำน ฯ CG

ผอ. ฝ่ำยอ ำนวยกำรและ

ส่ือสำรองค์กร

ผลลัพธ์  (Outcome)

- ผลประเมินการด าเนินงานของ ยสท.

 ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ดา้น CG & Leadership 

ไดค้ะแนนมากกว่าระดบั  3.81

ผลผลิต (Output)

- ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผน ร้อยละ 100

กิจกรรมดา้นการก ากับดแูลทีด่ี

- รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนฯ ด้ำน CG ท้ัง 10 หวัข้อ บนัทึกในระบบประเมินผลฯ ของ สคร.

- วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนด้ำนกำรก ำกบัดูแลท่ีดีในปท่ีีผ่ำนมำ ปญัหำ อปุสรรค แนวทำงปรับปรุง 

- จัดท ำแผนงำนก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำน SE-AM ด้ำนกำรก ำกบัดูแลท่ีดีและกำรน ำองค์กร ปงีบฯ 2566

- ทบทวน แกไ้ข/ปรับปรุง นโยบำย คู่มือ แนวทำงปฏบิติั แผนปฏบิติังำนท่ีเกีย่วข้องด้ำนกำรก ำกบัดูแลท่ีดีฯ

- ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พัฒนำ/ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน เพื่อแกไ้ขปรับปรุงในส่นท่ีเกีย่วข้อง เช่น นโยบำย คู่มือ แนวปกบิติั ขัน้ตอน/กระบวนกำรท ำงำน 

ผลลัพธ์/ตัวชีวั้ด ใหบ้รรลุเปำ้หมำยและวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำนินงำนตำมแผนปฏบิติังำนและตำมระบบประเมินผลฯ ด้ำนกำรก ำกบัดุแลท่ีดีฯ

 แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ด ีปงีบประมาณ 2566
เปา้หมายการด าเนินงาน : - บริหำรจัดกำรช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น เพือ่ส่ือสำรงำนเกีย่วกบั CG, ITA,องค์กรคุณธรรม อย่ำงท่ัวถึงใน ยสท.

                              - กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีในรัฐวิสำหกจิ
เปา้หมาย :  ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผน ร้อยละ 100 และ

               สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและได้ผลลัพธ์ตำมตัวชีวั้ดของแผนงำนฯ

กลยทุธ:์ 1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีของ ยสท. ให้สำมำรถปฏิบัติได้ทุกส่วนงำนขององค์กร               2.กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ในรัฐวิสำหกจิ

           3.สร้ำงกลไกกำรส่ือสำรและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ในองค์กรเกีย่วกบับริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี    4.สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักต่อกำรบริหำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลท่ีดีต่อหนักงำนลู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ ยสท. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม 2565 - กนัยำยน 2566

ปงีบฯ 2566
วตัถุประสงค์เชงิยทุธศาสตร์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 1 : การด าเนินงานขององค์กรภายใตห้ลักจริยธรรมและการก ากับดแูลกิจการทีด่ี

1.1  การพัฒนาประสิทธภิาพ

การบริหารองค์กรภายใต้

หลักการก ากับดแูลกิจการทีด่ใีน

รัฐวิสาหกิจ

- ส่ือสำรนโยบำย คู่มือ แนวทำงปฏบิติั แผนปฏบิติังำนท่ีเกีย่วข้องตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินด้ำนกำรก ำกบัดุแลทีดี่และกำรน ำองค์กร ท้ัง 10 หวัข้อ และรำยกำร

อืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

- รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผนกำรก ำกบัดูแลฯ และรำยงำนเสนอต่อคณะท ำงำนฯ และคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรก ำกบัดูแลท่ีดีฯ 

- วิเครำะหแ์นวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมรำยงำนผลกำรประเมินผลฯ ด้ำน CG ปงีบฯ 2565

- ด ำเนินกจิกรรมตำมแผนงำน โครงกำร นโยบำย/แนวทำงปฏบิติั และแผนก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนด้ำน CG

- ทบทวนค ำส่ังและแต่งต้ังคณะท ำงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ ด้ำน CG & Leadership
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แผนงานศูนยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุริตของ ยสท.(ศปท.ยสท.)

แนวทางที ่1 การเสริมสร้างองค์ความรูด้า้นการปอ้งกันการทจุริต

- เสริมสร้ำงควำมรู้เกีย่วกบักำรปอ้งกนัแกไ้ขปญัหำกำรทจุริตในองค์กร 

- กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปอ้งกนักำรทจุริต และปรับฐำนควำมคิดทศันคติใหม้ีค่ำนิยมสุจริต

แนวทางที ่2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

แนวทางที ่4 การยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ

แนวทางที ่5 การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือปอ้งกันและเฝ้าระวังการทจุริต

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติักำรต่อต้ำนกำรทจุริตภำครัฐวิสำหกจิ ประจ ำปงีบประมำณ 2566

 แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ด ีปงีบประมาณ 2566
เปา้หมายการด าเนินงาน : - บริหำรจัดกำรช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น เพือ่ส่ือสำรงำนเกีย่วกบั CG, ITA,องค์กรคุณธรรม อย่ำงทัว่ถึงใน ยสท.

                              - กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ในรัฐวิสำหกจิ
เปา้หมาย :  ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผน ร้อยละ 100 และ

               สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและได้ผลลัพธ์ตำมตัวชีวั้ดของแผนงำนฯ

กลยทุธ:์ 1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ของ ยสท. ให้สำมำรถปฏิบัติได้ทุกส่วนงำนขององค์กร               2.กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ในรัฐวิสำหกจิ

           3.สร้ำงกลไกกำรส่ือสำรและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ในองค์กรเกีย่วกบับริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่    4.สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักต่อกำรบริหำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลทีดี่ต่อหนักงำนลู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ ยสท . ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม 2565 - กนัยำยน 2566

ปงีบฯ 2566

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 1 : การด าเนินงานขององค์กรภายใตห้ลักจริยธรรมและการก ากับดแูลกิจการทีด่ี

วตัถุประสงค์เชงิยทุธศาสตร์

1.2 .พัฒนาประสิทธภิาพการ

บริหารองค์กรภายใตห้ลักการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ

- ส่งเสริมค่ำนิยม ยกย่องเชิดชูบคุคลใหป้ระพฤติปฏบิติัดี (บคุคลต้นแบบ)

- กกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงโทษของกำรกระท ำทจุริต (Case Study และมำตรำกฎหมำยน่ำรู้)

แนวทางที ่3 การแสดงเจตจ านงในการบริหารดว้ยความสุจริต

- ทบทวนนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริต/ด้ำนก ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ และเผยแพร่สู่กำรปฏบิติัอย่ำงเปน็รูปธรรม

- กำรก ำกบัดูแลองค์กรใหป้ฏบิติังำนตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และจริยธรรม (Compliance)

- ส่งเสริมใหม้ีระบบบริหำรจัดกำรภำยในเพื่อเปน็องค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีควำมพร้อมรับผิด (Intrgrity and Accountability)

- สร้ำงกลไกปอ้งกนักำรทจุริตในองค์กร (วิเครำะหป์ระเมินควำมเส่ียงกำรทจุริตและผลประโยชน์ทบัซ้อนของ ยสท.)

- เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทจุริต

- ส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิ ทีส่ะอำด ปรำศจำกเงินสินบน (No Gift Policy)

กิจกรรมดา้นการก ากับดแูลทีด่ี

- วิเครำะหผ์ลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ ป.ป.ช./ทบทวน ปรับปรุง และจัดท ำแผนปฏบิติักำรต่อต้ำนกำรทจุริตในภำครัฐวิสำหกจิ ปงีบฯ 2566 ตำมแนวทำงกำร

ด ำเนินงำน/โครงกำรฯ ของ ป.ป.ช.

- เสริมสร้ำงสมรรถนะบคุลำกรผู้ปฏบิติังำนในหน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ ใหม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

ยกระดบัดชันีการรับรูก้ารทจุริต : 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช.

การประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน : 

- ประเมินกำรรับรู้ทศันคติและค่ำนิยมสุจริตในกำรปอ้งกนักำรทจุริตของพนักงำนกำรยำสูบ

ผลผลิต (Output)

- ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผน ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ

- หวัหน้ำคณะท ำงำนศูนย์ ศปท.

(ผู้ว่ำกำร)

- ผอ. ฝ่ำยอ ำนวยกำรและ

ส่ือสำรองค์กร

ผลลัพธ์  (Outcome)

- ผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ 

(ITA) ไม่น้อยกว่า 95 คะแนน

(เปน็องค์กรทีไ่ด้ผลกำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ใน

ระดับดีมำก : AA)
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- แผนการสื่อสารเรือ่งส าคัญและสร้างความเข้าใจของบคุลากร

ประเดน็ยทุธศาสตร์  2 : พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธแ์ละการเผยแพร่การด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลทีด่อียา่งทัว่ถึงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

 แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ด ีปงีบประมาณ 2566
เปา้หมายการด าเนินงาน : - บริหำรจัดกำรช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น เพือ่ส่ือสำรงำนเกีย่วกบั CG, ITA,องค์กรคุณธรรม อย่ำงท่ัวถึงใน ยสท.

                              - กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีในรัฐวิสำหกจิ
เปา้หมาย :  ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผน ร้อยละ 100 และ

               สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและได้ผลลัพธ์ตำมตัวชีวั้ดของแผนงำนฯ

กลยทุธ:์ 1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีของ ยสท. ให้สำมำรถปฏิบัติได้ทุกส่วนงำนขององค์กร               2.กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีในรัฐวิสำหกจิ

           3.สร้ำงกลไกกำรส่ือสำรและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ในองค์กรเกีย่วกบับริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี    4.สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักต่อกำรบริหำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลทีดี่ต่อหนักงำนลู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ ยสท. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม 2565 - กนัยำยน 2566

ปงีบฯ 2566
วตัถุประสงค์เชงิยทุธศาสตร์

2.1 สร้างกลไกการสื่อสารและ

เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์นองค์กร

เก่ียวกับบริหารองค์กรภายใต้

หลักการก ากับดแูลกิจการทีด่ี

กิจกรรมดา้นการก ากับดแูลทีด่ี

- วิเครำะหผ์ลส ำรวจกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรฯ รวบรวมประเด็นปญัหำและข้อเสนอแนะ มำใช้ทบทวนกระบวนกำรส่ือสำร ปรับปรุงช่องทำง/รูปแบบกำรส่ือสำร 

จัดท ำแผนกำรส่ือสำรท่ีส ำคัญ

- ก ำหนดประเด็นส ำคัญเกีย่วกบักำรส่ือสำรใหส้อดคล้องกบัแนวนโยบำยองค์กร /รูปแบบ/ วิธีกำร/ กลุ่มเปำ้หมำย

- ติดตำมสถำนกำณ์ ข้อมูลข่ำวสำรภำยใน/ภำยนอก แล ผลิตส่ือในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น เอกสำร แผ่นพับ โปสเตอร์ ปำ้ยประกำศ วัสดุ/อปุกรณ์ด้ำนกำรส่ือสำรและ

ประชำสัมพันธ์ ส ำหรับจัดกจิกรรมใหเ้หมำะสมกบัช่องทำงกำรส่ือสำร

- ด ำเนินกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ตำมประเด็นส ำคัญและตำมช่องทำงส่ือสำรท่ีก ำหนด

- ด ำเนินกำรส่ือสำรข้อมูลข่ำวสำรส ำคัญ สถำนกำรณ์ปจัจุบนั และผลกระทบต่ำงๆ ท่ีเเกีย่วข้องกบัองค์กร 

   - กำรถ่ำยทอดเนือ้หำจำกกำรประชุมระดับฝ่ำย โดยผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน

   - นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนโดยผู้บริหำรระดับสูง

   - กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรท่ีส ำคัญ ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน/โครงกำร และสถำนกำรณ์ขององค์กร 

   - กระตุ้นกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของพนักงำน จัดกจิกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรส่ือสำร เช่น ตอบค ำถำม  

     ชิงรำงวัลจำกกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร กำรเปดิโอกำสร่วมแสดงควำมคิดเหน็ในรำยกำรส่ือสำร

   - กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลควำมรู้ด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีขององค์กรและกำรด ำเนินงำนท่ีเกีย่วข้อง

   - กำรส่ือสำรในภำวะวิกฤต สถำนกำรณ์โรคระบำด หรือเมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญเร่งด่วน

-  ประเมินผลกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและประสิทธิภำพของช่องทำงส่ือสำรของพนักงำน ยสท .

-  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและกำรประเมินผลกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรฯ

ผลผลิต (Output)

- ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบิตักิารดา้นสื่อสาร 

ร้อยละ 100

- มีกำรบริหำรจัดกำรช่องทำง

ส่ือสำรต่ำง ๆ มีประสิทธิภำพมำก

ขึน้ เพื่อส่ือสำรงำนเกีย่วกบั CG, 

ITA,GRC,องค์กรคุณธรรม อย่ำง

ทัว่ถึงใน ยสท.

1. ระดบัการรับรูข้้อมูลข่าวสารของ

กลุ่มเปา้หมายภายในองค์กร ไม่น้อย

กว่า

ร้อยละ 95 

(เปำ้หมำยตัวชีวั้ดระดับองค์กร : 

Corporate KPIs ค่ำระดับ 3 ปงีบฯ 

2566 ด้ำนระดับกำรรับรู้กำรส่ือสำร

ของกลุ่มเปำ้หมำยฯ = ร้อยละ 85 - 89)

ผู้รับผิดชอบ

- หวัหน้ำคณะท ำงำนศูนย์ 

ศปท. ยสท. (ผู้ว่ำกำร)

- ผอ. ฝ่ำยอ ำนวยกำรและ

ส่ือสำรองค์กร

ผลลัพธ์  (Outcome)



แผนแม่บทการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 2566 - 2570 68 
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- จัดท ำหรือถ่ำยทอดส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ ด้ำนกำรปอ้งกนักำรทุจริตส่ือสำรพนักงำนในส่วนงำน

  ด ำเนินกำรส่ือสำรข้อมูลข่ำวสำรใหก้บัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกีย่ว้องกบัส่วนงำน ตำมช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

- ประเมินผลกำรด ำเนินกจิกรรมตำมเปำ้หมำยแผนงำนของแต่ละส่วนงำน (26 ส่วนงำน)

แผนการสื่อสารเรือ่งส าคัญและสร้างความเข้าใจของบคุลากร ( ศปท.,CG,ITA,GRC )

ประเดน็ยทุธศาสตร์  2 : พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธแ์ละการเผยแพร่การด าเนินงานดา้นการก ากับดแูลทีด่อียา่งทัว่ถึงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

 แผนปฏบิตักิารดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ด ีปงีบประมาณ 2566
เปา้หมายการด าเนินงาน : - บริหำรจัดกำรช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น เพือ่ส่ือสำรงำนเกีย่วกบั CG, ITA,องค์กรคุณธรรม อย่ำงท่ัวถึงใน ยสท.

                              - กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีในรัฐวิสำหกจิ
เปา้หมาย :  ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำมแผน ร้อยละ 100 และ

               สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและได้ผลลัพธ์ตำมตัวชีวั้ดของแผนงำนฯ

กลยทุธ:์ 1. ส่งเสริมและผลักดันนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีของ ยสท. ให้สำมำรถปฏิบัติได้ทุกส่วนงำนขององค์กร               2.กำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดีในรัฐวิสำหกจิ

           3.สร้ำงกลไกกำรส่ือสำรและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ในองค์กรเกีย่วกบับริหำรองค์กรภำยใต้หลักกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี    4.สร้ำงกำรรับรู้และควำมตระหนักต่อกำรบริหำรนโยบำยกำรก ำกบัดูแลท่ีดีต่อหนักงำนลู้มส่ีวนได้ส่วนเสียของ ยสท. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม 2565 - กนัยำยน 2566

ปงีบฯ 2566
วตัถุประสงค์เชงิยทุธศาสตร์

2.2 สร้างการรับรูแ้ละความ

ตระหนักตอ่การบริหารนโยบาย

การก ากับดแูลทีด่ตีอ่พนักงานผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสียของ ยสท.

กิจกรรมดา้นการก ากับดแูลทีด่ี

แผนงานการด าเนินงาน ศปท.ยสท. ส าหรับทกุส่วนงานภายในองค์กร

- วิเครำะหผ์ลด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติักำรต่อต้ำนกำรทุจริตของส่วนงำนปท่ีีผ่ำนมำ

- ทบทวน ปรับปรุง และจัดท ำแผนปฏบิติักำรต่อต้ำนกำรทุจริตของส่วนงำน ใหส้อดคคล้องกบักจิกรรมตำมแนวทำงของแผนปฏบิติักำรปอ้งกนักำรทุจริตฯ (ยสท.)

- ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงส่ือสำรต่ำง ๆ ภำยใน ยสท. และกำรจัดกจิกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจใหก้บัพนักงำน

- ด ำเนินกำรส ำรวจควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กรเกีย่วกบังำนด้ำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรท่ีดี

  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติักำร

ผลผลิต (Output)

- ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบิตักิารตอ่ตา้นการ

ทจุริตคอร์รัปชันในส่วนงานตา่ง 

ภายใน ยสท.ร้อยละ 100

- ความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามแผน ร้อยละ 100

- ด ำเนินกจิกรรมตำมแนวทำงของแผนปฏบิติักำรปอ้งกนักำรทุจริตฯ ยสท. แนวทำงท่ี 1 - แนวทำงท่ี 5

- กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนฯ(ITA) กบัพนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงำน

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิติักำรฯ ของส่วนงำน (ไม่เกนิทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป)

- วิเครำะหแ์ละปรับปรุงแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรก ำกบัดูแลท่ีดีและกำรน ำองค์กร

- ผลิตส่ือในรูปแบบต่ำง ๆ ด้ำนกำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์ ส ำหรับจัดกจิกรรมด้ำน CG ,GRC และ ITA

- จ านวนของการกระท าทจุริตของ

พนักงาน ยสท. = 0

(ผลประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสฯ 

(ITA) ของ ยสท. ≥ 95 คะแนน)

- ระดบัการรับรูท้ศันคตแิละค่านิยม

สุจริตในการปอ้งกันการทจุริตของ

พนักงาน ยสท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้ำคณะท ำงำนศูนย์ ศปท. 

ยสท. / คณะท ำงำนศูนย์ ศปท

- หัวหน้ำส่วนงำนทุกส่วนภำยใน 

ยสท.

- ผอ. ฝ่ำยอ ำนวยกำรและ

ส่ือสำรองค์กร

ผลลัพธ์  (Outcome)


