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สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การถายแผนวิสาหกิจสูแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 
– 2570 การประเมินความเสี่ยงองคกร (RISK) และประเมินความคุมคา และ มูลคาทางเศรษฐศาสตร(EVM) 
ของแผนงาน/โครงการ ประจำปงบประมาณ 2564 – 2570  
 
ดำเนินการโดย : คณะผูบริหาร คณะทำงาน และ พนักงานองคการสุรา กรมสรรพสามิต 
วิทยากร : คณะท่ีปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการองคกรสูรัฐวิสาหกิจท่ีเปนเลิศ  
วัน : ศุกรท่ี 18 กันยาน 2564  
สถานท่ี : ณ. หองประชุม 1 องคการสุราฯ กรมสรรพสามิต 
 
ผูเขารวมกระบวนการถายทอด 
1. ผูบริหาร จำนวน 21 คน  
2. พนักงาน จำนวน 13 คน  
3. ผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน 
4. สหภาพแรงงาน จำนวน 2 คน 
5. ลูกคา จำนวน 11 คน 
6. คูคา จำนวน 2 คน  
 
การประชุมการถายทอดแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ในภาพรวม 

1. นำเสนอแผนวิสาหกิจ องคการสุรา พ.ศ. 2564-2570   

• ท่ีมา และ กระบวนการ 

• วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ คานิยม และ ความสามารถหลักขององคกร  

• SWOT Analysis และ TOWS Metrix 
2. การทำเสนอยุทธศาสตร 

• ยุทธศาสตรนั้นขาดรายละเอียด 1 : ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

• ยุทธศาสตร 2 : การเพ่ิมรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑ 

• ยุทธศาสตร 3 : พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

• ยุทธศาสตร 4 : ยกระดับความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ยุทธศาสตร 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 
3. ระบบการบริหารจัดการเพ่ือสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร  (EVM : Economic Value Management) 
4. แผนท่ียุทธศาสตรองคการสุรา กรมสรรพสามิต ตามหลัก Balance Score Card (BSC) 
5. นำเสนอโครงการตามแผนวิสาหกิจ นำเสนอบางโครงการ แตทุกกลยุทธ 
6. ขอเสนอแนะจากผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

- ผูบริหาร : เมื่อนำโครงการตามแผนปฏิบัติตามแผนวิสาหกิจการมาดำเนินการ นั้นทำใหพบวายัง
ขาด รายละเอียดปลีกยอย และ อาจมีการปรับลำดับความสำคัญรายโครงการใหม    

- บุคลากร : เนื่องจากแตละโครงการเปนงานเฉพาะของแตละหนวยงาน ทำใหไมเขาใจในงานท่ี
ไมไดเกี่ยวของ ซึ่งกิจกรรมการถายทอดแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ นี้ทำใหมีความเขาใจใน
ภาพรวมของแผนวิสาหกิจมากข้ึน  
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- ลูกคา : มีความนาสนใจในทิศทางขององคการสุรา และมีความนาสนใจในบริการในการตรวจสอบ
ทาง หองปฏิบัติการ เนื่องจากหองปฏิบัติการขององคการสุรา มีเครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัย 
และแมนยำสูง ซ่ึงหากมีกรณีท่ีจะตองทดสอบทางหองปฏิบัติการท่ีบริษัทไมมีเครื่องมือการรวมมือ
กับองคการสุรา ก็จะเปนประโยชนตอลูกคา   

- คูคา : เปนโอกาสที่ดี ที ่เห็นทิศทางในการลงทุนขององคการสุรา อันจะทำใหบริษัทที่เปนผู
ใหบริการดานงานวิศวกรรม ใหกับองคการสุรา สามารถที่จะเตรียมการเพื่อใหการสนับสนุน
ภาระกิจขององคการสุราไดอยางเหมาะสม  

 
 
กระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ ฝายผลิต วิศวกรรม และ ควบคุมคุณภาพ  
 นำเสนอและทำความเขาใจตอแผนปฏิบัติการขององคการสุรา ประจำป 2564 เฉพาะที่เกี่ยวของกับ
งานดานการผลิต รวมท้ังสิ้น 13 โครงการ กับผูปฏิบัติงานดังนี้ 

• โครงการท่ี 1 โครงการจัดทำวอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) 

• โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาระบบตัดสินใจใชแหลงพลังงานท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิต 

• โครงการท่ี 3 โครงการปรับปรุงประสิทธิกระบวนการผลิตในภาพรวม 

• โครงการท่ี 4 โครงการเพ่ิมกำลังการผลิต 

• โครงการท ี ่  5 โครงการพ ัฒนาระบบการ/ต ิดตามเง ื ่อนไขท ี ่กำหนด (Condition - Based 
Maintenances System) 

• โครงการท่ี 6 โครงการรักษาประสิทธิภาพในการผลิต ดวยโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร 

• โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำมันเตา Day Tank และระบบสงจายน้ำมันเตาจากถังเก็บ
น้ำมันเตา Day Tank เขาหัวเผา 

• โครงการท่ี 8 โครงการลดการสูญเสียจากการโบลวดาวนหมอไอน้ำหมายเลข 1,2 และ 3 

• โครงการท่ี 9 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลแบบทุนลอยน้ำ  

• โครงการท่ี 10 โครงการใช Enzyme เพ่ิมปริมาณน้ำตาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

• โครงการที่ 11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลดวยกากน้ำตาลจากการทำงานรวมกัน
ของเชื้อจุลินทรียยีสต Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipites 

• โครงการท่ี 12 โครงการจางตอเติมอาคารหองปฏิบัติการทดสอบดานจุลชีววิทยาพรอมจัดซ้ือเครื่องมือ
สำหรับการทดสอบเพ่ือรองรับมาตรฐาน PIC/S GMP 

• โครงการที่ 13 โครงการทดสอบหาปริมาณเชื้อกอโรคในตัวอยางน้ำที่ใชในการผลิตเอทานอลและ
ผลิตภัณฑเอทานอล เพ่ือใหสอดคลองกับระบบมาตรฐาน PIC/S GMP  

• โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) 
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สรุปความคิดเห็นจากผูเขารวม 
 
โครงการท่ี 1 โครงการจัดทำวอเตอรฟุตพริ้นท (Water Footprint) 

− ควรปรับวัตถุประสงคของโครงการเปนดานการอนุรักษการใชน้ำ  ในดานสิ่งแวดลอม (CSR) รวมกับ 
Carbon Foot Print จะมีน้ำหนักมากกวาท่ีจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  

− ควรปรับแผนใหปแรกเปนการติดตั้งมิเตอร เพื่อวัดปริมาณการใชน้ำ เพื่อใหทราบปริมาณน้ำที่ใช  
และ ที่สูญเสียในแตละขั้นตอน และ ปที่ 2 จะเปนการดำเนินมาตรการเพื่อลดความสูญเสียน้ำในแต
ละกระบวนการผลติ 
 

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาระบบตัดสินใจใชแหลงพลังงานท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิต 

− ควรปรับกิจกรรม และ ปรับตัวชี้วัด เปนการไดขอมูลการใชพลังงาน แทนเวลาที่ใชในการตัดสินใจ 
และ คาเสียโอกาส 
 

โครงการท่ี 3 โครงการปรับปรุงประสิทธิกระบวนการผลิตในภาพรวม 

− ควรปรับเปลี่ยนชื่อ เปน “โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษากระบวนการผลิเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ”  

− แบงโครงการออกเปน 2 ปๆแรกเปนการจางท่ีปรึกษาเพ่ือมาวิเคราะหจากนั้นจึงทำโรงการปรับปรุงใน
ปถัดไป 

− เพ่ิมกิจกรรมใหครบถวน 
 
โครงการท่ี 4 โครงการเพ่ิมกำลังการผลิต 

− ปรับกิจกรรมใหมีการทบทวน และใหดำเนินการตั้งโรงงานใหม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการ
ดานการตลาดและจำหนาย โดยประเมินวาคงเปนในป 66-67 

 
โครงการที ่ 5 โครงการพัฒนาระบบการ/ติดตามเงื ่อนไขที ่กำหนด (Condition - Based Maintenances 
System) และโครงการที่ 6 โครงการรักษาประสิทธิภาพในการผลิต ดวยโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร และ 
โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำมันเตา Day Tank และระบบสงจายน้ำมันเตาจากถังเก็บน้ำมันเตา 
Day Tank เขาหัวเผา และ โครงการที่ 8 โครงการลดการสูญเสียจากการโบลวดาวนหมอไอน้ำหมายเลข 1,2 
และ 3 ควรรวมกันเปนแผนงานบำรุงรักษา ซ่ึงประกอบไปดวย 4 โครงการ  

− ปรับใหโครงการท่ี 7 มีวัตุประสงคเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน อันเนื่องมาจากมีน้ำมัน
รั่วไหลไปยังสงแวดลอม  

− ปรับตัวชี้วัดเปน จำนวนชั่วโมงในการซอมเพ่ือใหกระบวนการผลิตสามารถกลับมาใชงานได 
 
 โครงการท่ี 9 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลแบบทุนลอยน้ำ 

− ทำการทบทวนในรายละเอียดเกี่ยวกับ รายละเอียดเทคนิคของโครงการ ประโยชนที่ได  การทยอย
ลงทุน (ผอนชำระ) และ ควรแยกโรงการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน กอนท่ีจะดำเนินการจริง 
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โครงการท่ี 10 โครงการใช Enzyme เพ่ิมปริมาณน้ำตาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

− ปรับเปาหมายของตัวชี้วัดเปน ลดอัตราการใชกากน้ำตาลในการผลิตแอลกอฮอลไดต่ำกวา 3.9 กก. 
 
โครงการที่ 11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลดวยกากน้ำตาลจากการทำงานรวมกันของ
เชื้อจุลินทรียยีสต Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipites 

− ควรปรับเปลี่ยนชื่อ เปน “โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการหมักเอทานอลดวยกากน้ำตาล
........ ” 

− ปรับตัวชี้วัดเปน % Ethernol เพ่ิมข้ึนจากเดิมอยางนอย 11% เทียบกับการหมักปกติ 
 

โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) 

− ควรจะอภิปรายใหชัดเจนวาควรจะเปนโรงการในความรับผิดชอบของการตลาด หรือ ผลิต โดยฝาย
ผลิตสามารถดูแลภาระกิจนี้ได 

 
กระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ สวนงานการตลาด การจำหนาย และบริหารบุคคล 
 นำเสนอและทำความเขาใจตอแผนปฏิบัติการขององคการสุรา ประจำป 2564-2570 เฉพาะท่ี
เก่ียวของกับงานการตลาด การจำหนาย และบริหารบุคคล รวมท้ังสิ้น 13 โครงการ กับผูปฏิบัติงานดังนี้ 

• โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) 

• โครงการท่ี 15 โครงการวิจัยสำรวจตลาดท้ังในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

• โครงการท่ี 16 โครงการวิจัยสำรวจพฤติกรรมผูบริโภค 

• โครงการท่ี 17 โครงการสรางการรับรูตราสินคาใหเปนท่ีจดจำ (Brand recognition) 

• โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ขององคการสุรา  

• โครงการท่ี 19 โครงการเพ่ิมประสบการณของลูกคา (Customer experience) 

• โครงการท่ี 20 โครงการการตลาดทางตรง (Direct marketing) 

• โครงการท่ี 21 โครงการยกระดับการจำหนายผานชองทาง Facebook 

• โครงการท่ี 22 แผนพัฒนาชองทางการจำหนายออฟไลน (Offline channel development) 

• โครงการท่ี 23 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนลูกคา (Customer Site Visit) 

• โครงการท่ี 26 โครงการสัมมนาและสื่อสารการตลาด (Marketing seminar and communication) 

• โครงการท่ี 27 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดจำหนายดวย Line official Account 

• โครงการท่ี 28 โครงการพัฒนาบุคลากรการตลาดดิจิทัลยุคใหม 
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สรุปความคิดเห็นจากผูเขารวม 
 
โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (Product Development) 
 

− ผลิตภัณฑใหมที่นาสนใจคือ ทิชชูเปยกผสมแอลกอฮอล, สเปรยฉีดฟอกอากาศฆาเชื้อโรค, การผลิต
ไวน เบียร หรือสุรา จากกัญชา โดยรวมกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน และชุมชนท่ีกฎหมายอนุญาตใหปลูกกัญชา
ได  

− แนวทางการปฏิบัติงานจริง อาจเปนความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเปนการควบคุมตนทุน และ
ประหยัดงบประมาณรฐั  

− เพิ่มเติมตัวชี้วัด “มีผลิตภัณฑใหมในกลุมแอลกอฮอลสำหรับอุตสาหกรรมใหม” โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
ใหมในกลุมแอลกอฮอลสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (99.99%)  

 
โครงการท่ี 15 โครงการวิจัยสำรวจตลาดท้ังในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

− เพ่ิมเติมตัวชี้วัด “ไดขอมูลดานการตลาดในตางประเทศจำนวน 5 ประเทศ”   

− ระวังความเสี่ยงในเรื่องของการท่ีผูรับจางทำงานไมตรง/ไมครบตาม TOR  
 
โครงการท่ี 16 โครงการวิจัยสำรวจพฤติกรรมผูบริโภค 

− เพ่ิมเติมตัวชี้วัด “ไดรับจำนวนแบบสอบถามอยางนอย 10,000 ชุดตอป”   

− ตัดตัวชี้วัด “จำนวนกลุมลูกคา” ออก ใหเพิ่มเติมตัวชี้วัดเปน “ขอมูลพฤติกรรมของกลุมลูกคาท่ี
จำแนกตามกลุมผลิตภัณฑ”  

 
โครงการท่ี 17 โครงการสรางการรับรูตราสินคาใหเปนท่ีจดจำ (Brand recognition) 

− เพ่ิมเติมตัวชี้วัดในเรื่องของชองทางจำหนายใหม 1 ชองทาง เพ่ือตอบวัตถุประสงคในขอ 4  

− เพ่ิมเติมตัวชี้วัด “จำนวนลูกคารายใหม” 
 
โครงการท่ี 18 โครงการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ขององคการสุรา 

− อส.มีระบบ e-Commerce อยูแลว เพียงแตยังไมเอื ้อตอผูใชงาน/ผูซื ้อสินคาเทาไรนัก เสนอให
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเปน “พัฒนาและปรับปรุงระบบเดิม” ใหงายและสะดวกตอผูที่เขามา
ใชงาน/สั่งซ้ือสินคา (User Friendly)  

− เสนอความคิดเห็นใหมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมขอยกเวนในกฎระเบียบทางบัญชีและการเงินใหมี
ความคลองตัวและรองรับระบบดิจิทัล/ออนไลนมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  

− อาจจะพัฒนาในร ูปแบบที ่ เร ียกว า “แอป” (Application) โดยเฉพาะที ่ เป น Platform บน
โทรศัพทเคลื่อนท่ี/มือถือ เพ่ือท่ีจะตอบโจทยพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันไดดียิ่งข้ึน  
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โครงการท่ี 19 โครงการเพ่ิมประสบการณของลูกคา (Customer experience) 

− เพิ่มเติมตัวชี้วัด “จัดกิจกรรมหรือสัมมนากับกลุมลูกคาอยางนอย 2 ครั้งตอป โดยไมซ้ำกลุมเดิม” 
โดยเฉพาะกลุมทางการแพทย และหองปฏิบัติการ (Laboratory)   

− เพ่ิมเติมตัวชี้วัด “กลุมลูกคาเดิมซ้ือผลิตภุณฑชนิดอ่ืนเพ่ิม (Cross Selling)” เชน เคยซ้ือ L Pure95 ก็
ใหซ้ือ L Pure70 เพ่ิม   

โครงการท่ี 20 โครงการการตลาดทางตรง (Direct marketing) 

− เปลี่ยนชื่อโครงการเปน “สื่อสารการตลาดทางตรง” แทน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงาน
ท่ีระบุภายใตโครงการนี้ 

− อาจจะตองมีการปรับงบประมาณดำเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรม 
 

โครงการท่ี 21 โครงการยกระดับการจำหนายผานชองทาง Facebook 

− เพิ่มเติมรายละเอียดตัวชี้วัดในเรื่อง “สัดสวนยอดขายจากชองทางจำหนายผาน Facebook” เปน 
“สัดสวนยอดขายจากชองทางจำหนายผาน Facebook เพ่ิมข้ึน 100% จากเดิม” 

 
การประเมินผลการเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 
ผลการประเมินของคูคาและลูกคา 
 

คำถาม ระดับคะแนน (5 มากสุด) 

1.ภาพรวมการจัดสัมมนา 3.75 
2.ความเก่ียงของกับแผนวิสาหกิจ 3.75 
3. แผนวิสาหกิจ มีความสอดคลบองกับองคการสุราในระดับใด 4.25 

4. ความเหมาะสมของกระบวนการในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 3.5 
5. แผนวิสาหกิจมีความเสี่ยงในระดับใด 3.75 
6. การประเมินโครงการเชิงเศรษฐศาสตรมีความเหมาะสมเพียงใด 3.75 

7. ความรูในการนำไปประยุกตใช 4 
8. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4 
9. ความเหมาะสมของเวลา 3.75 
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ผลการประเมินของผูบริหารและบุคคลากร 

คำถาม ระดับคะแนน (5 มากสุด) 

1.ภาพรวมการจัดสัมมนา 3.68 

2.ความเก่ียงของกับแผนวิสาหกิจ 3.58 
3. แผนวิสาหกิจ มีความสอดคลบองกับองคการสุราในระดับใด 4.32 

4. ความเหมาะสมของกระบวนการในการจัดทำแผนวิสาหกิจ 3.53 

5. แผนวิสาหกิจมีความเสี่ยงในระดับใด 3.84 
6. การประเมินโครงการเชิงเศรษฐศาสตรมีความเหมาะสมเพียงใด 3.63 

7. ความรูในการนำไปประยุกตใช 3.74 

8. ความเหมาะสมของสถานท่ี 3.11 
9. ความเหมาะสมของเวลา 3.53 
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ภาพประกอบการรวมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูมีสวนไดสวนเสีย stakeholder 
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