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สาร
จากประธานกรรมการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
การผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการในระดับภูมิภาค โดยค�ำนึง
ถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และ
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
ตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาความคิดบุคลากรให้เติบโตอย่างมีความรู้และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานให้พร้อมส�ำหรับการขยายตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการวิจัย
พัฒนาสินค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ด�ำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดในกระบวนการผลิตของ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง” โดยการน�ำสารสกัด
ไปทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการพบว่าให้ผลดีในการก�ำจัดลูกน�้ำ และได้ด�ำเนินการต่อยอดน�ำสารสกัดนิโคตินดัง
กล่าวไปใช้ควบคุมลูกน�้ำในสภาพการใช้งานจริง เป็นโครงการ CSR ต่อชุมชนโดยรอบโรงงานและต่อประชาชนทั่วไป
ในการก�ำจัดยุงและควบคุมโรคต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล วิถีดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนทั้งการใช้ชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์และรูปแบบธุรกิจ หลายองค์กรที่ปรับตัวไม่ทัน
อาจต้องประสบต่อความล้มเหลวทางธุรกิจและไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ องค์การสุราฯ จึงได้ปรับแผนธุรกิจใหม่
เพื่อรับมือกับสภาวการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับยุค Digital Transformation ในทุกด้านอย่างครบถ้วน
ในนามของประธานกรรมการฯ ขอขอบคุณส�ำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยด�ำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทน และ
ซื่อสัตย์ ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ และขอยืนยันว่าจะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
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สาร
จากผู้อำ�นวยการองค์การสุรา
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ดำ� เนินการ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ี 2561-2565 เตรี ย มรองรั บ
การเปิดเสรีธุรกิจแอลกอฮอล์ในอนาคต ได้มีการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่ส�ำคัญแล้วหลายเรื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการมีการทบทวน
บทบาทและภารกิจองค์การสุราฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมให้มีความชัดเจน ดังนี้
“เป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า นการแพทย์ เภสั ช กรรม วิ ท ยาศาสตร์ และภาค
อุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมั่นคง เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
เศรษฐกิจพอเพียง”
องค์การสุราฯ ได้ด�ำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 5 ด้าน และก�ำหนดยุทธศาสตร์
องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนา) ฉบับที่ 12 น�ำยุทธศาสตร์
ของกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต โดยมีด้านยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญตามบทบาทและภารกิจใหม่ ดังนี้
• การเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรในระยะยาว ด้วยการปฏิรูปการด�ำเนินธุรกิจ (BUSINESS TRANSFORMED) ปรับโครงสร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลาย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การขยายไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดท�ำตรา
ยี่ห้อสินค้าและสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันในตรายี่ห้อสินค้า
• การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนการท�ำงานขององค์กรในทุก ๆ ด้าน ปรับปรุง
เครื่องจักรเดิมให้มีความทันสมัย ลดต้นทุนการผลิตสินค้า จัดซื้อเครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เพื่อผลิตสินค้า
คุณภาพสูง พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการท�ำงานขององค์กรทั้งระบบเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและ
รองรับการขยายตัว มีการน�ำการตลาดยุค 4.0 มาใช้ผ่าน Website, Facebook, E-commerce on Mobile
• การเปลี่ยนสถานะองค์กรให้เป็นนิติบุคคล โดยเสนอร่าง พ.ร.บ. การแอลกอฮอล์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาองค์กร
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ทัดเทียมกับเอกชนระดับนานาชาติ
• การส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยสร้างนวัตกรรม ในการน�ำแอลกอฮอล์ไปใช้งานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
• เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ด้วยการท�ำ
โครงการจัดการของเสียจากการผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายลดน�้ำเสีย
เป็นศูนย์ Zero Discharge พัฒนาแอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนและภาคธุรกิจในการใช้แอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ทันสมัย และมีความเข้มแข็ง
ในระยะยาว เกิดจากการสนับสนุนของคณะกรรมการบริหาร กรมสรรพสามิต ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานองค์การสุราฯ ทุกคน ผมขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

(นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล)
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
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ประวัติความเป็นมา
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง
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31 ตุลาคม 2494

2494
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2502
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โรงงานสุราบางยี่ขัน ท�ำการผลิตสุราไม่พอจ�ำหน่าย
ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องกลั่นสุราใหม่ให้แก่โรงงานบางยี่ขัน
แต่มีปรับเปลี่ยนแผนจากการขยายโรงงานบางยี่ขัน เป็นการก่อสร้างสุราและโรงงาน
แอลกอฮอล์ แ บบทั น สมั ย ที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต สุ ร า และ
แอลกอฮอล์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
ประกาศเปิดประมูลก่อสร้างโรงงานเมรัย และโรงงานแอลกอฮอล์ที่โรงงานอยุธยา
อนุมัติให้กรมสรรพสามิตซื้อเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดใหญ่จากบริษัท เฮนรี่วอร์ จ�ำกัด
ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ สหรัฐมลายู ซึ่งเลิกกิจการแล้ว
เจ้าหน้าที่ไปถอดเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ที่ซื้อได้มาเก็บไว้ที่โรงงานอยุธยาประมาณ 2 ปี
โอนกิจการประเภทสุราจากกระทรวงการคลังไปขึ้นอยู่กับกระทรวงการอุตสาหกรรม
บริษัทอู่กรุงเทพฯ ได้รับสัญญาการก่อสร้างโรงงานแอลกอฮอล์อยุธยา
กระทรวงอุตสาหกรรมเลิกสัญญาก่อสร้างกับบริษัทอู่กรุงเทพฯ เนื่องจากทางราชการ
ไม่สามารถหาวัตถุเครื่องใช้ได้ เช่น อิฐบางบัวทอง อิฐทนไฟ ปูนซีเมนต์ ท่อทองแดง
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าให้บริษัทฯ ได้ตามสัญญา เนื่องจากอยู่ช่วงปลายสงครามเอเชียบูรพา
- การติดตั้งเครื่องกลั่นจากกัวลาลัมเปอร์ ด�ำเนินการจนเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้
งบประมาณ 1,500,000 บาท วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใช้ เ ป็ น กากน�้ ำ ตาลอย่ า งเดี ย ว ทดลองผลิ ต
สุราแม่โขงแล้ว ได้คุณภาพไม่เท่าของเดิม
มีมติซื้อเครื่องกลั่นใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจากบริษัท เลอป๊าชอูรแบงก์และแฮนซ่าไทย
จ�ำกัด เป็นเงิน 350,000 ปอนด์ (เป็นเงินไทย 3,519,000.- บาท) ใช้วัตถุดิบเป็นข้าว
วันละ 70 - 75 ตัน ผลิตแอลกอฮอล์ได้วันละ 30 ตัน (เป็นแอลกอฮอล์คุณภาพดี 85%
และแอลกอฮอล์คุณภาพต�่ำ 15%)
ซื้อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า 3,600 โวลท์ 300 กิโลวัตต์ จากบริษัทไทยบริทรีตพาณิชย์ 2 เครื่อง
- ซื้อหม้อน�้ำขนาดความดันไอจากบริษัท มอซิก เยอรมนี 3 ใบ ติดตั้งเรียบร้อยเดือน
ธันวาคม 2497
กระทรวงอุตสาหกรรมมีค�ำสั่งให้รวมโรงงานสุรากับโรงงานแอลกอฮอล์เข้าด้วยกัน
โอนโรงงานสุราอยุธยาไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต (รับโอนโรงงานสุรา
13 โรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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2506

21 เมษายน 2531

2538
2539
2540
2554
2560

จั ด ตั้ ง องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามค� ำ สั่ ง กระทรวงการคลั ง ที่
24367/2506 ให้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น โรงงานผลิ ต สุ ร าและอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต สุ ร า
เพื่ อ หารายได้ ใ ห้ แ ก่ รั ฐ โรงงานสุ ร า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต เป็ น
แอลกอฮอล์ 95 ดีกรี สูงสุดวันละ 120,000 ลิตร ใช้วัตถุดิบกากน�้ำตาลเป็นหลัก
• เปลี่ยนแปลงวิธีการขายและผลิตสุราใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เอกชนเข้ามาผลิต
และจ�ำหน่าย 9 โรงงาน ด�ำเนินการโดยรัฐเอง 4 แห่ง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา
สระบุรี ชัยนาท และรับโอนเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ลพบุรี
• เนื่องจากก�ำลังการผลิตของโรงงานอยุธยาสูงมาก และมีต้นทุนผลิตดีกว่าโรงงาน
อื่น ๆ จึงเปลี่ยนนโยบายให้งดการผลิตของโรงงานอื่น และให้รับน�้ำสุราจากโรงงาน
อยุธยาไปจ�ำหน่ายแทน มีเขตการขายครอบคลุม 9 จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เฉพาะ
สุราสามทับ) อยุธยา อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และ
อุทัยธานี
องค์การสุราฯ ได้จัดสร้างสวนศรีสุริโยทัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่บ้านพักพนักงานที่โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประกอบ
พิธีอัญเชิญพระบรมรูปประดิษฐาน ณ พลับพลา เมื่อ 24 เมษายน 2534 และเปิดให้
ประชาชนเข้าชมได้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2535
มีโรงงานผลิตสุราทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท นครราชสีมา สระบุรี
ลพบุรี และกรุงเทพฯ
โรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหยุดด�ำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลก
ตามประกาศ UNESCO
ย้ า ยโรงงานผลิ ต มาด� ำ เนิ น การที่ อ� ำ เภอบางคล้ า จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และเป็ น ที่ ตั้ ง
ส�ำนักงานใหญ่
- โอนสิทธิ์การจ�ำหน่ายสุราในพื้นที่อื่นให้แก่บริษัทสุราทิพย์
หอกลั่นใหม่โดยใช้เทคโนโลยีจากสภาวิทยาศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยกเลิกการผลิตและจ�ำหน่ายสุรากลั่นภายใต้ตรายี่ห้อของตนเอง
เริ่มจัดท�ำตรายี่ห้อของสินค้า
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ข้อมูลปัจจุบันของการดำ�เนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เดิมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีพื้นที่ในการด�ำเนินงานประมาณ 140 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ 4 ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปี 2560 องค์การสุราฯ มีสภาพแวดล้อมเกิดภัยแล้ง ท�ำให้น�้ำเค็มหนุนเป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ประกอบกับ
องค์การสุราฯ มีเป้าหมายการผลิตและจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น จึงขุดบ่อเก็บน�้ำดิบส�ำรองไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และมี
ข้อจ�ำกัดเรื่องของขนาดพื้นที่ในการด�ำเนินงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรองรับในระบบบริหารจัดการน�้ำกากส่าที่
ออกจากระบบการผลิต องค์การสุราฯ จึงมีภาระด้านค่าใช้จา่ ยในการเช่าทีด่ นิ เพือ่ รองรับปัญหาดังกล่าว จึงได้บริหารจัดการ
ด้วยการถ่ายโอนความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการน�้ำกากส่าซึ่งเป็นของเสียที่ออกจากระบบการผลิต โดยได้ท�ำสัญญา
อนุญาตให้ บริษัท ดีวานิชย์ จ�ำกัด ด�ำเนินการบ�ำบัดน�้ำกากส่าเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และปัจจุบันบริษัทฯ
ได้รับสัมปทานในการบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี ต่อมา
บริษัท ดีวานิชย์ จ�ำกัด มอบให้ บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุรกิจ
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
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Liquor Distillery Organization Excise Department
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์รายเดียวในประเทศไทย และ			
ได้รับอนุญาตให้แปลงสภาพแอลกอฮอล์ได้ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
67 หมู่ 4 ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
0-3854-1004-5
0-3854-1001, 0-3854-2485
www.liquor.or.th
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วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

องค์การเป็นเลิศในการผลิต จ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมและบริการ
ในระดับภูมิภาค โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

1. สร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
2. ด�ำเนินการและพัฒนาการผลิตแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล
3. ส่ ง เสริ ม การจั ด จ� ำ หน่ า ยแอลกอฮอล์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
4. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์การ
ให้เป็นเลิศ
5. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Values)

LEARNING
เรียนรู้

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
(Statement of Direction : SOD)
“ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล
และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปิดการค้าเสรี”

DEVELOPING
พัฒนา

OVERALL
SUCCESSFUL
ส�ำเร็จอย่าง
เป็นเลิศ

แผนระยะสั้น
1. ปรับสถานะเป็นนิติบุคคล
2. สร้างความชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซ่อมเครือ่ งจักร
เก่า และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ให้สอดคล้อง
กับแผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่โดยค�ำนึง
ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
4. จั ด ท� ำ โครงสร้ า งราคาจ� ำ หน่ า ย มี Cost &
Margin Structure ที่ชัดเจน
แผนระยะยาว
1. ย้ายโรงงานแห่งใหม่
2. เตรียมแผนรองรับการเปิดเสรีการค้า

ลักษณะการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO
14001:2015 ซึ่งกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP จึงมั่นใจ
ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย โดยทุกขั้นตอนของการผลิตผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 โดยส�ำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 640 - 2553 เล่ม 1 และ 2 และมาตรฐาน
KOSHER ส�ำหรับใช้ในทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ใช้กับร่างกาย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ห้องแล็บ กลุ่มอุตสาหกรรม
สุรา กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ในปี 2560 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการพัฒนาตราสินค้าเพื่อให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภค ทั้งในเชิงความ
โดดเด่น ความแตกต่าง การจดจ�ำ ภายใต้ตราสินค้า (ตัวอักษร L) รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนฉลากและภาชนะบรรจุ
ท�ำให้ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดูมีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ดังนี้

Standard product, 2560
Ethyl Alcohol
(Ethanol)

450 ml

1L

99.9 Degree
Premium
Grade

99.8 Degree
95 Degree

Standard
Grade

10

96 Degree

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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Packing Size
2.5 L
18 L

200 L

Tank Car

Ethyl Alcohol
(Ethanol)

450 ml

1L

Packing Size
2.5 L
18 L

200 L

Tank Car

95 Degree
Denatured
90 Degree
Alcohol
70 Degree

Consumer product, 2560
Item

Product
L CLEAN
SPRAY

L CLEAN
SERIES

L CLEAN
GEL

L CLEAN
BALL
(ยังไม่จำ�หน่าย)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน)
รายได้นำ�ส่งรัฐ
งบดุล (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของทุน
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนกำ�ไรขั้นต้นต่อยอดขาย (ร้อยละ)
Gross Profit Margin
อัตราส่วนกำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อยอดขาย (ร้อยละ)
perating Profit Margin
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)
Net Profit Margin
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
Return on Total Asset

2558

2559

2560

1,155.77
991.50
164.27
141.36

1,177.21
996.19
181.02
138.89

1,100.51
1,015.35
85.16
139.00

1,089.92
189.33
900.59

1,069.06
212.03
857.03

1,020.37
154.59
865.78

22.97

24.11

18.70

13.17

14.41

6.11

14.39

15.55

7.87

13.79

15.69

6.47

หมายเหตุ
จากข้อมูลงบก�ำไรขาดทุนปี 2560 พบว่า ผลการด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน โดยในปี 2560 และ 2559
มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 85.16 ล้านบาท และจ�ำนวน 181.02 ล้านบาทตามล�ำดับ ก�ำไรสุทธิลดลงเนื่องจาก
1. ราคากากน�้ำตาลตลาดเพิ่มสูงขึ้น เมื่อปี 2559 ราคากากน�้ำตาลอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.973 บาท เมื่อเทียบกับ
ราคากากน�้ำตาลในปี 2560 อยู่ที่กิโลกรัมละ 5.77 บาท ซึ่งกากน�้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแอลกอฮอล์
จึงส่งผลกระทบให้ต้นทุนในการผลิตแอลกอฮอล์เพิ่มสูงขึ้น และขณะเดียวกันกับองค์การสุราฯ ยังจ�ำหน่ายสินค้า
ในราคาเดิม จึงมีผลท�ำให้การด�ำเนินงานลดลงจากปีก่อน
2. ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานต่อรายได้จากการด�ำเนินงานสูงขึ้นเนื่องจากการลงทุน
ในโครงการด้านการศึกษาและวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านบุคคล โครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบบัญชีและ
การเงิน
3. มีการด�ำเนินกิจกรรมด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสูงขึ้น
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รายงานภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์แอลกอฮอล์
ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เพื่ออุปโภคและบริโภค
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ซึ่งส่งผลดีทางธุรกิจเนื่องจากมีคู่แข่งน้อย แต่ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มี
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ก�ำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย การท�ำตลาดในประเทศ
ยังจ�ำกัดอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเดิม
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจแอลกอฮอล์ แผน AEDP 2558 - 2579 ก�ำหนดเป้าหมาย
การใช้งานเอทานอลไว้ที่ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน อาจต้องหาวัตถุดิบอื่นเพิ่มเติมในการผลิตเอทานอลอีกราว 5.5 ล้านตัน
เพื่อให้เป็นไปตามปัจจุบัน ราคาน�้ำมันดิบมีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่สูงเท่าในช่วงที่ผ่านมาน่าจะหนุนให้ความ
ต้องการใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเติบโต ท�ำให้เป้าหมายการใช้งานเอทานอล ณ ระดับ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน ประกอบกับ
การส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้น�้ำมัน E20 และ E85 มากขึ้น น่าจะเป็นแรงหนุนส�ำคัญให้การใช้งานเอทานอล
เพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า
ทิศทางของวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ 3 - 5 ปีข้างหน้า วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่น�ำมาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์คือ
มันส�ำปะหลังและกากน�ำ้ ตาล ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นผูป้ ลูกมันส�ำปะหลังและอ้อยรายใหญ่
ของโลก และยังมีนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ในระยะยาว จึงท�ำให้
ปริมาณวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์มีเพียงพอต่อความต้องการ แต่ประเด็นที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตคือ ภัยธรรมชาติ
ที่ส่งผลถึงตัววัตถุดิบ และประเด็นที่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาจเข้าสู่ธุรกิจการผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหา
การแย่งชิงวัตถุดิบในระยะเวลาข้างหน้า
แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจแอลกอฮอล์ภายในประเทศยังมีแนวโน้มขยายตัวจากคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ที่
ตอบสนองต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น อาทิ วิทยาศาสตร์การแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์
รวมกับปัจจัยการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึง่ มีหลายอุตสาหกรรม
ที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของธุรกิจแอลกอฮอล์ จะท�ำให้ความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ
แอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และผลักดันให้ปริมาณการจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขององค์การสุราฯ น่าจะอยู่ที่โอกาสขยับไปสู่ระดับ 30 - 35 ล้านลิตร ภายในปี 2564 หรือในอีก
3 ปีข้างหน้า (ปัจจุบันที่มีอยู่ราว 25.8 ล้านลิตร) ปัจจัยความต้องการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มมากขึ้น และ
แนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของอุตสาหกรรมโลกอาจต้องเผชิญความท้าทายควบคูไ่ ปด้วย จากปัจจัยกดดันในตัวธุรกิจเอง
ที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์โลกยุคใหม่ ดังนั้น การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจหลักเดิมที่มีอยู่นับเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
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แผนยุทธศาสตร์องค์การสุราฯ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่ภาครัฐต้องควบคุม
ตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท�ำแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวมและรายสาขา ประกอบ
ไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
การปรับบทบาทของรัฐวิสาหกิจจะต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติได้ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ
จะต้องด�ำเนินงานในบทบาทขององค์กรที่เป็น Operator เท่านั้น
1. ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
องค์การสุราฯ ได้ยุติบทบาทเดิมที่ท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายสุรา เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ เป็นการผลิตและจ�ำหน่าย
เอทิลแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องส�ำอาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์แล้วดังนี้
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% และ 96% ส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องปรุงรส เป็นส่วนผสม
ในยาหลายชนิด ใช้ในกระบวนการผลิตยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% ที่ใช้เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในกลุ่มโรงพยาบาล
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% และ 99.9% ใช้ในงานทดสอบ วิจัยของห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีชีวภาพ
• แอลกอฮอล์สเปรย์ (L Clean Spray) และแอลกอฮอล์เจล (L Clean Gel) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ใช้
ส�ำหรับท�ำความสะอาดมือ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยไม่ล้างออก เพื่อสุขอนามัยของประชาชน
2. แยกบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการเป็น Regulator และ Operator โดยปรับบทบาทให้รัฐวิสาหกิจเป็น
Operator อย่างเดียว
โดยสถานะปัจจุบัน องค์การสุราเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่ไม่เป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็น
Regulator ซึ่งมีองค์การสุราเป็นหน่วยงานด�ำเนินการแบบ Operator จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
การแอลกอฮอล์แห่งประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล แยกการบริหารจัดการจากกรมสรรพสามิต ได้น�ำ
เสนอคณะกรรมการบริหารองค์การสุราให้ความเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอให้กรมสรรพสามิตพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
เมื่อเดือน มีนาคม 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ

แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
จัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการลงทุนและการลงทุน ท�ำให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะทางการเงินต่อรัฐวิสาหกิจ
ระยะยาว หรือให้ก่อหนี้สาธารณะในอนาคต
1. องค์การสุราฯ จัดล�ำดับความส�ำคัญและความคุ้มค่าของโครงการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และ
ทิศทางตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
• การลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานด้านกายภาพให้ได้ตามมาตรฐาน GMP, HACCP จ�ำนวน 4 โครงการ
153,948,000 บาท
• การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบผลิต เพื่อประสิทธิภาพการผลิต จ�ำนวน 8 โครงการ 115,800,000 บาท
• การลงทุนเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของโรงงาน จ�ำนวน 5 โครงการ 17,763,760 บาท
• การลงทุนปรับปรุงรถขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย จ�ำนวน 4 โครงการ 11,738,000 บาท
• การลงทุนด้านรักษาสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 2 โครงการ 52,380,000 บาท
• การลงทุนเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการขยายก�ำลังการผลิต จ�ำนวน 2 โครงการ 122,544,375 บาท
• การลงทุนวิจัยด้านธุรกิจและโอกาสทางการตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจ จ�ำนวน 1 โครงการ 2,000,000 บาท
2. มีแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับการลงทุน
องค์การสุราฯ มีก�ำไรสะสมจากการด�ำเนินงานติดต่อกันหลายปี และไม่มีแผนการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา
จึงได้ใช้เงินจากก�ำไรสะสมมาลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น ส�ำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ในการขยายก�ำลังการผลิต
พื้นฐานขนาด 120,000 ลิตรต่อวัน ได้พิจารณาให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ความแข็งแกร่งทางการเงิน

แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
องค์การสุราฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีก�ำไรและหารายได้ให้รัฐ มียุทธศาสตร์รักษาสัดส่วนการสร้างรายได้เพิ่ม
การบริหารทรัพย์สนิ ให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ รวมถึงการด�ำเนินต่อยอดธุรกิจเดิม โดยอยูภ่ ายใต้
บทบาทภารกิจที่สามารถกระท�ำได้ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมได้
สร้างรายได้เพิ่มจากสินทรัพย์หรือธุรกิจต่อยอด
การจัดท�ำตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ช่วยให้ผู้บริโภครู้จักตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
และเป็นที่จดจ�ำ
• ปี 2560 องค์การสุราฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี, แอลกอฮอล์ 99.8 ดีกรี, แอลกอฮอล์
95 ดีกรี แอลกอฮอล์ 96 ดีกรี, แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 95 ดีกรี, แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 90 ดีกรี,
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70 ดีกรี และได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ L CLEAN SPRAY, L CLEAN GEL
450 ml
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•
•
•
•

ปี 2561 องค์การสุราฯ คาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ L Pure 70, D70
ปี 2562 องค์การสุราฯ คาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ L CLEAN GEL 300 ml, L CLEAN GEL 250 ml
ปี 2563 องค์การสุราฯ คาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ MED L, MED GEL
ปี 2564 องค์การสุราฯ คาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ปรับปรุง 99.99 ดีกรี ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
3 ระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสนับสนุนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
และแผน DE

แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
1. จัดท�ำแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive Technology) รวมถึงการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ในการผลิต และการบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ลงทุนจัดท�ำ
ระบบ ERP เพื่อรองรับการท�ำงาน
2. การพัฒนาระบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงการบริหาร Smart
Boiler และ Eco Efficiency มีการจัดท�ำ Facebook Fan Page เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าและสาธารณชน จัดกิจกรรม
การตลาดการขาย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีการปรับปรุง Website ขององค์การสุราฯ ใหม่
โดยพัฒนาเพื่อให้รองรับการซื้อขายผ่านระบบ Online บนมือถือ สามารถจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้ทั่วประเทศ
การสร้างนวัตกรรมมาช่วยการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผ่านงานวิจัย
และพัฒนา โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการแล้ว 10 โครงการ
3. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินและรายงานผล
ตามมาตรฐานสากล
4. ให้รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคส่วนอื่นในการพัฒนาตามบทบาท
5. ให้รัฐวิสาหกิจจัดท�ำข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน (Open Data)
สนับสนุนระบบสารสนเทศรวมถึงการวิจัยด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

แนวทางการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
1. ทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและธรรมาภิบาลสากล โดยได้ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การ
สุราฯ ใหม่
นอกจากนี้มีการพิจารณาจะปรับเปลี่ยนจากระบบบัญชีแบบเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์สิทธิ์ตามมาตรฐานบัญชี
เพื่อให้สามารถจัดท�ำแผนงบประมาณ ต้นทุนสินค้ารายผลิตภัณฑ์ จัดท�ำรายงานผลประกอบการ และฐานะทาง
การเงินของกิจการได้ตามมาตรฐานสากล
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2. ก�ำกับดูแลองค์กรและบุคลากรให้มีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และสามารถอธิบายความจ�ำเป็นในการตัดสินใจได้
3. มีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการความเสี่ยงและสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญ
4. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทาง
ในการสื่อสารสัมพันธ์ รวมทั้งน�ำระบบ Integrity and Transparency Assessment (ITA) มาปรับใช้และมีการเปิดเผย
ข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ
5. การทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม และ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กระบวนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานขององค์กรและกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรและความโปร่งใสและความยุติธรรม
7. การจัดท�ำสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น (Skill Matrix) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดที่สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจ
8. สรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละสมรรถนะสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างภาวะผู้น�ำเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทส�ำคัญ (Mega Trend)
องค์การสุราฯ ได้จ้างสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร
• การทบทวนโครงสร้างองค์กร
• การทบทวนอัตราก�ำลัง
• การวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อก�ำหนดจ�ำนวนคน Workload Study
• ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
2. โครงการทบทวนระบบ Core Competency Management Competency และสายการเติบโตในอาชีพ
(Career Path)
• Basic Core Competency
• General Core Competency
• มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์สายการเติบโตในอาชีพ (Career Path)
3. โครงการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs
4. โครงการจัดท�ำระบบพัฒนาบุคลากร
5. โครงการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
6. โครงการทบทวนระบบ Functional Competency
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งานด้านวิจัยและพัฒนา
การสร้างนวัตกรรมมาช่วยการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพผ่านงานวิจัยและ
พัฒนา โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการแล้ว ได้แก่
1

โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

การวิจัยการคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติสายพันธุ์ยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตเอทานอลจากกากน�้ำตาล
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
โครงการ

ปี
2559

ปี 2560

ปี
2561

1. ท�ำการทดสอบความสามารถของเชื้อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นการใช้ Molasses เป็ น
substrate เพื่อผลิตเอทานอลในระดับ
small scale ในเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ เ ก็ บ
รักษาที่ Biotec และเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ
2. เก็บตัวอย่าง ท�ำการเพาะเลี้ยงเพื่อแยก
สายพันธุ์ยีสต์
3. ทดสอบความสามารถในการใช้
Molasses เป็น substrate เพื่อผลิต
เอทานอลในระดับ small scale
4. จั ด จ� ำ แนกสกุ ล ยี ส ต์ (เฉพาะตั ว ที่
คัดเลือก)
ทดสอบการผลิ ต เอทานอลในระดั บ
ถังหมัก 5 ลิตร

การประยุกตืใช้/
การต่อยอด

18

มีโครงการที่จะน�ำสายพันธุ์ BCC54618 และ L-7 มาทดสอบการผลิตเอทานอล
เทียบกับ SC90 อีกครั้ง ในระดับถังหมักขนาดใหญ่ที่องค์การสุราฯ โดยจะเริ่ม
ด�ำเนินการหลังจากองค์การสุราฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อควบคุม
ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตเอทานอล ให้แต่ละรอบการผลิตมีความ
ใกล้เคียงกันที่สุด

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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2

โครงการวิจัย
การศึกษาปริมาณและการใช้งานแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
ผู้ร่วมวิจัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผน/
ปี 2560
กิจกรรม
ผลการดำ�เนินงาน
1

2

3

4

5

6

1. ส�ำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/
ประเภทแอลกอฮอล์ ที่ มี ก ารใช้ ง าน
ในประเทศ ลักษณะและรูปแบบการ
ใช้งานของแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ใน
อุ ต สาหกรรม รวบรวมแหล่ ง ที่ ม า
ของแอลกอฮอล์ ปริมาณและรูปแบบ
การน� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศ และ
ปริมาณและชนิด จัดกลุ่มแอลกอฮอล์
เป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการ
2. ศึกษากลไกและขั้นตอนในการก�ำกับ
ดูแลการผลิต การน�ำเข้า และการใช้งาน
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย
และคาดการณ์ แนวโน้ ม การใช้ ง าน
แอลกอฮอล์ในอนาคต วิเคราะห์การ
ไหลของสาร (Material flow analysis) เพื่อใช้อธิบายถึงเส้นทางการเข้าออกของแอลกอฮอล์จากจุดเริ่มต้น
3. วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลการศึ ก ษาเพื่ อ
ก� ำ หนดแนวทางในการก� ำ กั บ ดู แ ล
แอลกอฮอล์ในประเทศให้เป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย
ที่ ดี ข องประชาชนและเป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
4. จัดสัมมนาเพื่อน�ำเสนอผลการศึกษา
1 ครั้ง ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ผลิต
ผู้น�ำเข้า และผู้ใช้แอลกอฮอล์

ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการใช้งานแอลกอฮอล์ในอนาคตในการ
ผลิตเอทานอล ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 10 อันดับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - 2559
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

n รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ
n เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ
n อัญมณีและเครื่องประดับ
n แผงวงจรไฟฟ้า
n เม็ดพลาสติก
n เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ของเครื่องจักรกล
n ผลิตภัณฑ์ยาง
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3

การประยุกต์ใช้/
การต่อยอด
โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียของการเรียกเก็บอัตราภาษีของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ที่สูงกว่าแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ดังนี้
ข้อดี
• ลดปัญหาการลักลอบน�ำแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมประเภท
อื่น ๆ ไปใช้อุตสาหกรรมผลิตสุราและเครื่องได้
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตแอลกอฮอล์แปลงสภาพหรือ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนแอลกอฮอล์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น
ข้อเสีย
• ทางเลือกในการใช้แอลกอฮอล์ในการผลิตน้อยลงเนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัย
ด้านภาษีที่สูงกว่าท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
• การน�ำเข้าแอลกอฮอล์จากต่างประเทศถูกพิจารณามากขึ้น ทั้งที่การผลิต
แอลกอฮอล์ในประเทศมีศักยภาพเพียงพอ
• แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต้องถูกน�ำไปแปลงสภาพก่อน ทั้งที่อุตสาหกรรมที่น�ำไปใช้
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้ในรูปของแอลกอฮอล์แปลงสภาพ
• หน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง การดูแลผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ต้องเข้มงวด
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพที่มีต้นทุนต�่ำกว่าแทนการใช้
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
• ผู ้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ า อาจจะได้ รั บ สารอั น ตรายปนเปื ้ อ นจากการแปลงสภาพ
แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้ควบคุมคุณภาพ
น�ำรายงานผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรัฐวิสาหกิจ ปี 2561 - 2565
และใช้ข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ
การส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline) ส�ำหรับ
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรม
1. ท�ำการศึกษาขั้นตอนการผลิต และอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับ
พลังงานในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
2. ท�ำการตรวจวัดสมรรถนะด้านพลังงานของอุปกรณ์เกี่ยวข้อง
กับพลังงาน ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ได้แก่
หม้ อ น�้ ำ และระบบไอน�้ ำ หอผึ่ ง เย็ น ปั ๊ ม ของเหลว ปั ๊ ม ลม
และส่งมอบรายงานส�ำรวจข้อมูลเครื่องจักรและข้อมูลการ
ตรวจวัดทางพลังงานของเครื่องจักร
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1

2

3

ปี 2560

กิจกรรม

1

2

3

3. ท� ำ การวิ เ คราะห์ ผ ลการตรวจวั ด สมรรถนะด้ า นพลั ง งาน
ของอุ ป กรณ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งาน ในกระบวนการผลิ ต
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เพื่อก�ำหนดค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
(Energy Baseline) และตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
(EnPI: Energy Performance Indicator)
4. จัดท�ำและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของผลการศึกษา
ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานเพื่อประเมินสมรรถนะ
ด้านพลังงานของอุปกรณ์เกีย่ วข้องกับพลังงานในกระบวนการ
ผลิ ต แอลกอฮอล์ และผลการศึ ก ษาขั้ น ตอนการก� ำ หนด
ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (Energy Baseline) และตัวชี้วัด
สมรรถนะด้ า นพลั ง งาน (EnPI: Energy Performance
Indicator) ในกระบวนการผลิ ต แอลกอฮอล์ บ ริ สุ ท ธิ์
ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต

สรุปค่า EnPI ของอุปกรณ์ที่มีนัยส�ำคัญด้านพลังงานในแต่ละกระบวนการ จากผล
การตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตสามารถวิเคราะห์ค่า
EnPI ของอุปกรณ์ที่มีนัยส�ำคัญด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานด้านพลังงาน
ตามตารางนี้
กระบวนการ

หน่วย

ปั๊มน�้ำระบายความร้อน

(m3/h)/
kW

4.39

5.45

ผ่าน

หอผึ่งเย็น

kWC/
kWf

26.39

117

ไม่ผ่าน

(m3/h)/k

5.75

6.67

ผ่าน

kWC/
kWf

50.82

117

ไม่ผ่าน

เครื่องอัดอากาศ 1

(L/sec)/
kW

1.18

2.47

ไม่ผ่าน

เครื่องอัดอากาศ 2

(L/sec)/
kW

1.08

2.47

ไม่ผ่าน

เครื่องอัดอากาศ 3

(L/sec)/
kW

2.20

2.67

เครื่องอัดอากาศ 4

(L/sec)/
kW

-

2.67

ใช้งานเป็น
Base load

หม้อน�้ำ 1

%

90.18

85

ผ่าน

หม้อน�้ำ 2

%

87.99

85

ผ่าน

หมักส่า
ปั๊มน�้ำระบายความร้อน
หอผึ่งเย็น
หอกลั่น

บรรจุ

หม้อน�้ำ

ค่า EnPI ค่า EnPI หมายเหตุ
ตรวจวัด มาตรฐาน

อุปกรณ์
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กระบวนการ
หม้อน�้ำ
ระบบไอน�้ำ

อุปกรณ์

หน่วย

ค่า EnPI ค่า EnPI หมายเหตุ
ตรวจวัด มาตรฐาน

หม้อน�้ำ 3

%

85.12

85

ผ่าน

หม้อน�้ำ 4

%

80.76

85

ไม่ผ่าน

หม้อน�้ำ 5

%

84.80

85

ไม่ผ่าน

การน�ำกลับคอนเดนเสท

%

88.93

80

ผ่าน

จากผลการตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่มีนัยส�ำคัญด้านพลังงาน มีการ
ประเมิ น ศั ก ยภาพในการประหยั ด พลั ง งาน และผลประหยั ด ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ตามตารางนี้
หน่วย

ผลประหยัด

คิดเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ประหยัดได้
(บาทต่อปี)

มาตรการเปลี่ยนหอผึ่งเย็นใหม่

kWh/y

184,120

644,420

มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศใหม่

kWh/y

251,712

880,992

มาตรการปรั บ แต่ ง การเผาไหม้ โ ดย
การลดอากาศส่วนเกิน (ก๊าซชีวภาพ)

Nm3/y

23,731

169,290

มาตรการปรั บ แต่ ง การเผาไหม้ โ ดย
การลดอากาศส่วนเกิน (น�้ำมันเตา)

Liter/y

28,856

461,696

มาตรการลดการสู ญ เสี ย ความร้ อ น
ผ่านฉนวนท่อไอน�้ำ

Liter/y

864

8,538

มาตรการลดการรั่วไหลของกับดักไอ
น�้ำ

Liter/y

8,027

128,437

มาตรการ

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้รวม

4

การประยุกต์ใช้/
การต่อยอด
โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

น�ำข้อเสนอแนะจากทีมผู้ร่วมวิจัยมาปรับปรุงหอผึ่งเย็น หม้อน�้ำ และระบบไอน�้ำ
ในปี 2561 - 2562 เพื่อประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การศึกษาและทดสอบการใช้แอลกอฮอล์หัวหาง 90 ดีกรี ผสมกับน�้ำมันเตา
ในหัวเผาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรม
1. ศึกษาและทดสอบคุณสมบัติ
เชื้อเพลิง
2. ท�ำการทดสอบเชื้อเพลิงใน
หม้อน�ำ้ ร้อน (Hot Oil Boiler)
ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
3. จัดท�ำและส่งมอบรายงาน
วิเคราะห์ผล และสรุปผล
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การออกแบบอุปกรณ์ผสมน�้ำมันเตากับแอลกอฮอล์ (จดลิขสิทธิ์)

การประยุกตืใช้/
การต่อยอด
5

โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

สรุปผลการทดลอง
• ทีมผู้ร่วมวิจัยสามารถเผาเชื้อเพลิงผสมระหว่างน�้ำมันเตาและแอลกอฮอล์ผ่าน
หัวเผาน�้ำมันเตาด้วยวิธีการผสมผ่านอุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี
โดยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ป้อนคิดเป็น 15% ของปริมาณเชื้อเพลิงทั้งหมดที่
ป้อนเข้าหัวเผา
• การเผาไหม้จะเสถียรและอยู่ในสภาวะที่ดีต้องใช้น�้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ในการเผาไหม้หรือป้อนปริมาณแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่ต�่ำกว่าน�้ำมันเตา
• การป้อนปริมาณแอลกอฮอล์มากเกินไปถึงแม้หัวเผาจะท�ำงานได้แต่อาจท�ำให้
การเผาไหม้ไม่ดีเท่าที่ควร และส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ที่หัวเผา เช่น การเกิด
เขม่าที่กระจังลม เป็นต้น
ด�ำเนินการทดสอบเชื้อเพลิงในหม้อน�้ำร้อน (Hot Oil Boiler) ที่ องค์การสุราฯ ปี
2562 ในโครงการใหคําปรึกษาการดัดแปลงหัวเผาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงน�้ำมันเตา
ใหสามารถใชงานไดกับเชื้อเพลิงผสมระหวาง แอลกอฮอลหัวหาง 90 ดีกรี รวมกับ
น�้ำมันเตา
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ที่ เ กิ ด ในกระบวนการผลิ ต ของ
องค์การสุราฯ และโรงงานยาสูบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ปี 2560

กิจกรรม

1-6

ปี 2561

7-12 13-18 19-24

1. สกัดวัสดุเหลือใช้จากโรงงานยาสูบ จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง
ด้วยแอลกอฮอล์หัว-หาง (90% Ethanol)
2. ทดสอบฤทธิ์ต่อลูกน�้ำยุง/ยุง
3. ทดสอบฤทธิ์ต่อหนอนกระทู้ผัก
4. ทดสอบฤทธิ์ต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาล
5. ศึ ก ษาการคงตั ว ของสารสกั ด และหาแนวทางในการ
ยืดอายุในการเก็บรักษา
6. ทดสอบแปรรูปสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ
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การประยุกต์ช้/
การต่อยอด

6

โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

ทดสอบฤทธิ์ต่อลูกน�้ำยุง/ยุง
สารสกัดจากเศษยาสูบเหลือใช้พันธุ์เบอร์เลย์ มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการก�ำจัด
ลูกน�้ำยุงลายบ้านเมื่อเทียบกับพันธ์ุอื่นๆ โดยมีค่า LC50 เท่ากับ 164.67 และ
180.38 ppm อย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบสารสกัดกับลูกน�้ำยุงร�ำคาญพบว่าสารสกัด
ที่ได้จากเศษยาสูบทั้งสามพันธุ์ (เบอร์เลย์ เวอร์จิเนีย และเตอร์กิซ) ให้ผลไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดเพื่อการ
ก�ำจัดลูกน�้ำยุงร�ำคาญจ�ำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นของสารมากกว่าที่ใช้ก�ำจัดลูกน�้ำ
ยุงลายบ้านหลายเท่า (ประมาณ 1.5 - 5 เท่า)
ทดสอบฤทธิ์ต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลและหนอนกระทู้ผัก
การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดในกระบวนการผลิต
ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต และโรงงานยาสูบ พบว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่า
ตั ว อ่ อ นวั ย ที่ 3 ของเพลี้ ย กระโดดสี น�้ ำ ตาลและตั ว หนอนวั ย ที่ 3 ของหนอน
กระทู้ผักได้
• ปัจจุบันการด�ำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนศึกษาการคงตัวของสารสกัด และ
หาแนวทางในการยืดอายุในการเก็บรักษา และทดสอบแปรรูปสารสกัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ จะด�ำเนินงานเสร็จตามแผนในเดือนตุลาคม 2561
• ร่ ว มมื อ กั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ในการน� ำ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสารสกัด ได้แก่ แบบเคลือบซิลิกาเจล และแบบของเหลว
ไปท�ำการทดสอบประสิทธิภาพและความคงทนของสารสกัดนิโคตินในการ
ก�ำจัดลูกน�้ำยุงชนิดต่างๆ ในระดับห้องปฏิบัติการภาคกึ่งสนามและภาคสนาม
ซึ่งจะด�ำเนินการทดสอบแล้วเสร็จภายในปี 2561
• ปีงบประมาณ 2562 มีโครงการร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากเศษยาสูบในการก�ำจัดแมลงวัน แมลงสาบ
และสัตว์พาหะอื่นๆ และการปรับปรุงกระบวนการสกัดสารสกัดยาสูบและการ
ทดสอบความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
การสกัดน�้ำมันหอมระเหยจากพืชหอมและพืชสมุนไพรไทย และการประยุกต์ใช้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กิจกรรม
1. ประดิษฐ์เครื่องกลั่นน�้ำมันหอมระเหย
จากพื ช หอมและพื ช สมุ น ไพรไทย
โดยใช้วิธีการกลั่นด้วยเอทานอล
2. เตรียมพืชหอมและพืชสมุนไพรส�ำหรับ
การสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยเอทานอล
3. วิเคราะห์คุณภาพของพืชหอมและพืช
สมุ น ไพรก่ อ นการสกั ด ด้ ว ยการกลั่ น
ด้วยเอทานอล
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ปี 2560

ปี 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ปี 2560

กิจกรรม

ปี 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. การศึ ก ษาการสกั ด พื ช หอม และพื ช
สมุนไพรด้วยการกลั่นด้วยเอทานอล
5. สรุปผล

การศึกษาการสกัดสารหอมจากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เอทานอลเป็นตัวท�ำละลาย
และสกัดด้วยวิธีการสกัดต่างกัน ได้ร้อยละผลผลิตสูงสุดดังนี้
Solvent
Extraction

Soxhlet

ไอน�้ำ

สารหอมจากโหระพา

26.67%

65.34%

94.67%

สารหอมจากกะเพรา

34.84%

9.34%

85%

สารหอมจากใบมะกรูด

39%

64%

92%

สารหอมจากผิวมะกรูด

96.34%

96.34%

99.34%

พืชสมุนไพรไทย

การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli 6795 และ
Staphylococcus aureus 799 พบว่าประสิทธิภาพการยับยั้งจะแสดงเป็นโซนใส
เกิดขึ้นบริเวณที่หยดสารสกัดเกิดเป็นโซนยับยั้ง สารสกัดทุกตัวจากวิธีการสกัดที่
แตกต่างกันสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ ยกเว้น โหระพาและกะเพรา
ที่วิธีการสกัดด้วยตัวท�ำละลายต่อเนื่องด้วยการกลั่นด้วยไอน�้ำ
การประยุกต์ใช้/
การต่อยอด
7

โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

น�ำสารหอมที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เอทานอลเป็นตัวท�ำละลาย และ
สกัดด้วยวิธีการสกัดต่างกัน มาทดสอบใช้เป็นส่วนผสมของเจลท�ำความสะอาดมือ
เพื่อให้กลิ่นจากพืชสมุนไพรไทย และส่งเสริมประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรีย ซึ่งจะทดสอบแล้วเสร็จในปี 2561
การศึกษาสารระเหยให้กลิ่นในเอทานอล กลั่นที่ได้จากการหมักด้วยวัตถุดิบ
ต่างชนิด ด้วยวิธีฉีดตรงและการสกัดด้วยตัวท�ำละลายอินทรีย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ค้นคว้าและรวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง จัดหาตัวอย่างเอทานอล
กลั่นที่ได้จากการหมักด้วยโมลาสและกากมันส�ำปะหลัง
2. วิเคราะห์สารระเหยให้กลิ่นในเอทานอลกลั่นที่ได้จากการหมัก
ด้ ว ยโมลาสและกากมั น ส� ำ ปะหลั ง และตั ว อย่ า งสารผสม
หัว-หางจากการกลั่น ด้วยวิธีฉีดตรง
3. สกัดสารระเหยให้กลิ่นในเอทานอลกลั่นที่ได้จากการหมักด้วย
โมลาส และกากมันส�ำปะหลัง และตัวอย่างสารผสมหัว-หาง
จากการกลั่นด้วยตัวท�ำละลายอินทรีย์

รายงานประจำ�ปี 2560
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ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. วิเคราะห์ผล จัดท�ำและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการศึกษาสารระเหยให้กลิ่นในเอทานอลกลั่นที่ได้จาก
การหมักด้วยวัตถุดิบต่างชนิดด้วยวิธีฉีดตรงและการสกัดด้วย
ตัวท�ำละลายอินทรีย์

ผลการศึกษาพบว่า สารระเหยให้กลิ่นในเอทานอลกลั่นที่ได้จากการหมักด้วย
วัตถุดิบต่างชนิดด้วยวิธีฉีดตรง มีรูปแบบสารระเหยให้กลิ่นคล้ายกัน ยกเว้นตัวอย่าง
สารผสมหัว-หางจากการกลั่นที่ตรวจพบสารประกอบ ester และ higher alcohol
อีกทั้งตรวจไม่พบกรดอินทรีย์ และสารระเหยให้กลิ่นในเอทานอลกลั่นที่ได้จากการ
หมักด้วยวัตถุดิบต่างชนิด และตัวอย่างสารผสมหัว-หางจากการกลั่นด้วยวิธีการ
สกัดด้วยตัวท�ำละลายอินทรีย์ dichloromethane มีรูปแบบสารระเหยให้กลิ่น
เหมือนกัน และตรวจไม่พบกรดอินทรีย์

8

การประยุกต์ใช้/ การต่อยอด
โครงการวิจัย
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
กิ
จ
กรรม
ผลการดำ�เนินงาน
1 2 3 4 5 6 7 1-3
4-6
7-9 10-12
1 ทบทวนรวบรวมข้อมูลวิชาการ
2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี สาร
มาตรฐานและเครื่องมือ
3 ทวนสอบวิธี
4 วิเคราะห์ตัวอย่าง
5 ประเมินข้อมูลผลวิเคราะห์ทางสถิติ
สรุป และจัดท�ำรายงานผล

ขอบข่ายการทดสอบคุณภาพทางเคมีและการทดสอบประสิทธิภาพทางจุลชีววิทยา
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เชื้อแบคทีเรีย

เชื้อรา

เชื้อไวรัส

Benzalkonium
chloride

Ethyl alcohol

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

1. แอล คลีนสเปรย์ L CLEAN SPRAY

-

-

√

√

√

2. ผลิตภัณฑ์ GPO ALCOHOL 70%/450 ml

-

-

√

√

√

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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เชื้อ
Mycobacterium

การทดสอบ
ประสิทธิภาพ
การฆ่าเชื้อ

การทดสอบ
ทางเคมี

เชื้อแบคทีเรีย

เชื้อรา

เชื้อไวรัส

Benzalkonium
chloride

Ethyl alcohol

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ GPO CLEAN CARE SPRAY
30 ml

-

-

√

√

√

4. ผลิตภัณฑ์GPO ALCOHOL PLUS 80%/
250 ml

√

√

√

√

√

เชื้อ
Mycobacterium

การทดสอบ
ประสิทธิภาพ
การฆ่าเชื้อ

การทดสอบ
ทางเคมี

√

สรุปผลการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ได้แก่ แอลกอฮอล์ชนิด
สเปรย์ ชื่อ แอล คลีน สเปรย์ (L CLEAN SPRAY) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้น�ำไปทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีมาตรฐานระดับสากล ดังนี้
1. ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ระยะห่างในการฉีดพ่นแผ่นทดสอบ 30
เซนติเมตร ระยะเวลาในการฉีดพ่น 5 วินาที และระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัส
ผลิตภัณฑ์ (exposure time) 10 นาที ผลปรากฏว่า แอล คลีน สเปรย์
(L CLEAN SPRAY) สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 100% ของการทดสอบ
2. ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ผลปรากฏว่า แอล
คลีน สเปรย์ (L CLEAN SPRAY) มีระยะเวลาในการสัมผัส (contact time)
น้อยที่สุดที่ท�ำลายเชื้อไวรัส H5N1 เพียง 1 นาที
การประยุกต์ใช้/
การต่อยอด
9

โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ Mycobacterium
ของผลิตภัณฑ์ GPO ALCOHOL PLUS 80% ตามแผนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี
2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
กิจกรรม

ปี 2560

ปี 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ส่วนที่ 1 การปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อ
ในระดับห้องปฏิบัติการ
ส่ ว นที่ 2 การปรั บ ปรุ ง การขยายกล้ า
เชือ้ ยีสต์ในถังขนาด 600 ลิตร (Starter A)
และ 6,000 ลิตร (Starter B)
ส่วนที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต เอทานอล
ด้วยการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการกลาย

รายงานประจำ�ปี 2560
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กิจกรรม

ปี 2560

ปี 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ส่วนที่ 4 การทดลองปรับปรุงสูตรการ
หมักโดยใช้ส่วนผสมระหว่างกากน�้ำตาล
และแป้งมันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
ส่ ว นที่ 5 การปรั บ เปลี่ ย นระบบการ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ จ ากระบบน�้ ำ อาบถั ง
เป็นระบบ External Heat Exchanger
ในถั ง หมั ก ใหญ่ (Fermenter) ขนาด
170,000 ลิตร

ผลการด�ำเนินโครงการ
1. การปรับปรุงการผลิตกล้าเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ
จากเดิมการผลิตกล้าเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ องค์การสุรา พบว่าได้ปริมาณ
เซลล์เริ่มต้นต�่ำประมาณ 50 - 100 ล้านเซลล์ จึงมีการปรับปรุงสูตรอาหารและ
การเพาะเลี้ยงสามารถผลิตกล้าเชื้อยีสต์ได้ปริมาณเซลล์ประมาณ 400 - 500
ล้านเซลล์ในถังหมักขนาด 5 ลิตร
2. การปรับปรุงการขยายกล้าเชื้อยีสต์ในถังขนาด 600 ลิตร (Starter A) และ
6,000 ลิตร (Starter B)
จากเดิมในถัง A เมื่อหมักครบ 16 ชั่วโมงได้เซลล์ยีสต์เพียง 20 - 30 ล้านเซลล์
เพิ่มเป็น 100 - 150 ล้านเซลล์ในชั่วโมงที่ 12 - 16 ส่วนในถัง B ที่ใช้เชื้อเริ่มต้น
และขยายกล้ า เชื้ อ ในถั ง หมั ก แบบปกติ จากเดิ ม เมื่ อ หมั ก ครบ 16 ชั่ ว โมง
นับเซลล์ได้ 60 - 70 ล้านเซลล์ สามารถเพิม่ ปริมาณเซลล์ได้ถงึ 90 - 100 ล้านเซลล์
แต่ใช้เวลาในการหมักสั้นลง คือ สามารถหมักได้เปอร์เซ็นต์เอทานอล 8 - 9
เปอร์เซ็นต์ในชั่วโมงที่ 28 ขณะที่ตามปกติจะต้องใช้เวลาเกิน 48 ชั่วโมง
3. การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล ด้วยการ
เหนี่ยวน�ำให้เกิดการกลาย
การปรับปรุงพันธุ์ยีสต์ด้วยการเหนี่ยวน�ำให้เกิดการกลาย สร้างสายพันธุ์ใหม่ที่
มีความสามารถในการทนต่อสภาวะแวดล้อมในกระบวนการหมัก ซึ่งสามารถ
หมักได้ที่ 40 องศาเซลเซียส แต่ให้ผลดีที่สุดที่ 37 องศาเซลเซียส
4. การทดลองปรับปรุงสูตรการหมักโดยใช้ส่วนผสมระหว่างกากน�้ำตาลและแป้ง
มันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบทดลองปรับปรุงสูตรการหมักโดยใช้ส่วนผสมระหว่าง
กากน�้ำตาลและแป้งมันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ
5. การปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมอุณหภูมิจากระบบน�้ำอาบถัง เป็นระบบ
External Heat Exchanger ในถังหมักใหญ่ (Fermenter) ขนาด 170,000
ลิตร
ปัจจุบันอุณหภูมิในระหว่างการหมัก ภายในถังหมักมีอุณหภูมิสูงถึง 40 - 43
องศาเซลเซียส ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลต�่ำ จึงท�ำการปรับ
เปลี่ยนระบบการควบคุมอุณหภูมิจากระบบน�้ำอาบถัง เป็นระบบ External
Heat Exchanger อุณหภูมิในถังหมักไม่ให้เกิน 37 องศาเซลเซียส
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การประยุกต์ใช้/
การต่อยอด

10

โครงการวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
แผน/
ผลการดำ�เนินงาน

ในปี 2562 มีโครงการต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ดังนี้
1. การศึกษาการกวนผสมระบบการกวนผสมในถังหมัก (170,000 ลิตร) และ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต
2. การศึกษาการผสมและการเจือจางกากน�้ำตาลด้วย Static mixer
3. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเจริญและการผลิตเอทานอลของเชื้อ
ที่ผ่านการกลายพันธุ์
4. การศึกษาวิธีผลิตเอทานอลจากการผสมระหว่างน�้ำตาลจากการย่อยแป้งและ
กากน�้ำตาลในระดับโรงงานต้นแบบ
โครงการใช้ ป ระโยชน์ จากนมที่เ สี ยหายจากกระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์น ม
เพื่อการผลิตเอทานอล
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม

1

2

3

4

1. ศึกษาการตกตะกอนน�้ำนมด้วยวิธีการต่าง ๆ
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากการหมักนม
ชนิ ด นมเปรี้ ย วและหางนมที่ ผ ่ า นกระบวนการตกตะกอนสิ่ ง
เจือปนออกก่อน
3. ขยายขนาดการหมักนมทั้งสองชนิดที่ระดับถังหมักขนาด 50 ลิตร
และการกลั่นเอทานอล
4. เขียนรายงานและส่งมอบผลิตภัณฑ์เอทานอล ที่ได้จากการหมัก
นมเปรี้ยวและหางนม

เริ่มโครงการปลายกรกฎาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการตามแผน
การประยุกต์ใช้/
การต่อยอด

-
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คณะกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

นางสาววิ ไล ตันตินันท์ธนา

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

นางสาวจินตนาภา โสภณ

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการ
(10 ก.พ.60 - ปัจจุบัน)

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(21 มิ.ย.60 - ปัจจุบัน)

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร

นายไพศาล ชื่นจิตร

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติ

รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

กรรมการ
(10 ก.พ.60 - ปัจจุบัน)

กรรมการ  (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
( 24 ก.ค.57 - 7 พ.ค.60)

กรรมการ
(24 ก.ค.57 - 6 เม.ย 60)

กรรมการ
(24 ก.ค.57 - 23 ก.ค.60)

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
กรรมการและเลขานุการ
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กรรมการ
(24 ก.ค.57 - 14 เม.ย 60)

กรรมการ
(เริ่ม 10 ก.พ.60 - 1 มี.ค.60)

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
หมายเหตุ

รายชื่อคณะกรรมการ
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
นายไพศาล ชื่นจิตร
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร
พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์
นางสาวจินตนาภา โสภณ
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
กรรมการและเลขานุการ

ล� ำ ดั บ ที่ 1 ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ตามค�ำสัง่ กรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สัง่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล� ำ ดั บ ที่ 2 ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็นรองประธานกรรมการ ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 312/2557
สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ล� ำ ดั บ ที่ 3 ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต
เป็นรองประธานกรรมการ ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่
989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และขอลาออกเมื่อวัน
ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ล�ำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่
989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และพ้นจากต�ำแหน่ง
โดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ล�ำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่
989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 ตุลาคม 2557
9 กรกฎาคม 2557
1 ตุลาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
24 กรกฎาคม 2557
10 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
21 มิถุนายน 2560
20 มกราคม 2559

ล�ำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่
989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ 199/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และขอลาออก
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
ล�ำดับที่ 9 - 10 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ 199/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 แทน กรรมการที่
ขอลาออกและเพิ่มเติมในต�ำแหน่งที่ว่าง ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2560 และกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งใหม่ตามค�ำสั่งที่
1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่
862/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 แทนนายไพศาล ชื่นจิตร
ที่ขอลาออก
ล� ำ ดั บ ที่ 12 ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ค� ำ สั่ ง กระทรวงการคลั ง ที่
52/2559 แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ครบวาระ สั่ง ณ วันที่
13 มกราคม 2559
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คณะกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

ประธานกรรมการ

เกิด 12 กันยายน 2502 อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลักสูตร “นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ระดับสูง” รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
• อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ ว มเอกชน” วปอ. รุ ่ น ที่ 55 วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร
• อบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง”
รุ ่ น ที่ 2 สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม
• อบรมหลักสูตร “เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง”
(ส.นบส.) รุ่นที่ 2 ส�ำนักงาน ก.พ.
• อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารเศรษฐกิ จ สาธารณะ
ส� ำ หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ” รุ ่ น ที่ 8 สถาบั น
พระปกเกล้า
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ประสบการณ์
• ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
กรมสรรพสามิต
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
กรมสรรพสามิต
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ

เกิด 14 ธันวาคม 2500 อายุ 60 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
คุณวุฒิการศึกษา
• สถิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ ) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• พั ฒ นบริ ห ารศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (บริ ห ารธุ ร กิ จ )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• MPA Harvard University , USA
การศึกษาดูงาน/อบรม
• หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” (นบส.) รุ่นที่ 64
ส�ำนักงาน ก.พ.
• Senior Managers in Government, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน
และการเมื อ ง” (วปอ.) รุ ่ น ที่ 7 วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร
• โครงการนักบริหารระดับสูง “ผู้บริหารส่วนราชการ”
(นบส.2) รุ่นที่ 7 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• อบรมหลักสูตร “Director Certification Program”
รุ ่ น ที่ 213 ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 15
สถาบันพระปกเกล้า
• หลั ก สู ต รรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 4
ประสบการณ์
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

รองประธานกรรมการ

เกิด 12 มกราคม 2504 อายุ 56 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• Master of Art, Economics, Tufts University,
USA
การศึกษาดูงาน/อบรม
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร International Tax Program (เทียบเท่า
ปริญญาโท) Harvard University, USA
• หลักสูตร Challenges of Reforming Tax and
Custom Administrations, IMF & TAX Academy
of Singapore
• หลักสูตร Senior on Taxation (Senior Course),
Japan International Cooperation Agency
(JICA)
• หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 74, ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2,
กรมสรรพสามิต
• หลักสูตรการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�ำหรับผูบ้ ริหาร
รุ่นที่ 2 บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอฟเอเอส
จ�ำกัด
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• โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ
ส�ำหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2552 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ ่ น ที่ 16” (PDI : Public Director
Certification Program) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 238/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์
• รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต
• นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ส�ำนักงานแผนภาษี
• ผู้อ�ำนวยการศูนย์สารสนเทศ
• สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• รองประธานกรรมการโรงงานไพ่
• กรรมการบริษัท เอทีซี โมบาย จ�ำกัด
• กรรมการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

นายไพศาล ชื่นจิตร

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

เกิด 12 สิงหาคม 2501 อายุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง
• รองอธิบดีกรมศุลกากร
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒน บริหารศาสตร์
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลั ก สู ต ร “นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ” (นบส.)
ส�ำนักงาน ก.พ.
• อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชน และการเมือง”(วปอ.) รุ่น 7 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

ประสบการณ์
• ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานศุ ล กากรท่ า เรื อ แหลมฉบั ง
กรมศุลกากร
• ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก สื บ สวนและปราบปราม กรม
ศุลกากร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ บริษัท หินอ่อน จ�ำกัด
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

รายงานประจำ�ปี 2560
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นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

กรรมการ

เกิด 10 กรกฎาคม 2501 อายุ 59 ปี
ต�ำแหน่ง
• อัยการพิเศษฝ่าย ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมายเปรี ย บเที ย บ Howard
University Washington D.C. USA.
• ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมายระหว่ า งประเทศ The
American University, Washington D.C. USA
• ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมายการให้ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
อาญาระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel,
Belgium
• เนติบัณฑิตไทย
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ ว มเอกชน” วปอ. รุ ่ น ที่ 53 วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร
• อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน”วพน. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน
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ประสบการณ์
• เลขานุการอัยการสูงสุด และอัยการพิเศษฝ่ายสัญญา
และหารือ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส�ำนักอัยการ
สูงสุด
• อาจารย์พิเศษ วิชาสัญญาของรัฐ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
พ้นจากต�ำแหน่งโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่
6 เมษายน 2560

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำ�จร
กรรมการ

เกิด 14 เมษายน 2495 อายุ 65 ปี
ต�ำแหน่ง
• ข้าราชการบ�ำนาญ
คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Arts, Development Economics,
Williams Collage, USA
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
• อบรมหลั ก สู ต ร “การเมื อ งการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน” รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
พาณิ ช ย์ ( TEPCOT)” รุ ่ น ที่ 9 สถาบั น วิ ท ยาการ
การค้า

ประสบการณ์
• กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
• เลขาธิ ก าร ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
• ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนงาน ระดั บ 10
(ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) กระทรวง
ICT
• กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นเศรษฐศาสตร์ คณะ
กรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
• กรรมการองค์ ก ารตลาดเพื่ อ การเกษตร (อตก.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
พ้ น จากต� ำ แหน่ ง เนื่ อ งจากอายุ ค รบ 65 ปี บ ริ บู ร ณ์
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2560
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พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ

กรรมการ

เกิด 26 พฤษภาคม 2503 อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง
• รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลั ก สู ต ร “การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การส� ำ หรั บ
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
องค์การมหาชน” รุ่นที่ 14 ของสถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตร “Director Certification Program”
รุ ่ น ที่ 204 ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• อบรมหลักสูตร “Advanced Audit Committee
Program (AACP)” รุ่นที่ 21 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ศึกษาดูงานเอเชียและยุโรป
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ประสบการณ์
• นปก. ประจ�ำ ยศ.ทบ.
• นปก. ประจ�ำ สบส.
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
ครบวาระเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 อยู่ปฏิบัติหน้าที่
จนกระทั่ ง กระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการใหม่
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

นางสาวจินตนาภา โสภณ
กรรมการ

เกิด 15 มิถุนายน 2499 อายุ 61 ปี
ต�ำแหน่ง
• ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ทรงคุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
• ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร “นั ก วิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์” รุ่นที่ 28 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
• อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การจัดการ
ภาครั ฐ และกฎหมายมหาชน” รุ ่ น ที่ 7 สถาบั น
พระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริม
สร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลักสูตร “The Columbia Senior Executive
Program” ที่ Columbia University Graduate
School of Business กรุ ง นิ ว ยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• อบรมหลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 14
• อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 3

ประสบการณ์
• รั ก ษาราชการแทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ (วช.)
• ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

กรรมการ

เกิด 6 สิงหาคม 2502 อายุ 58 ปี
ต�ำแหน่ง
• คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท M.Sc. Oregon State University
• ปริญญาเอก D.Eng. (Ch.E.) Cleveland State
University
การศึกษาดูงาน/อบรม
• อบรมหลั ก สู ต รการเมื อ งการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
• อบรมหลักสูตรระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์
• กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน
• อาจารย์ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
• คณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
ขอลาออกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
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นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการ

เกิด 1 มกราคม 2513 อายุ 47 ปี
ต�ำแหน่ง
• รองกรรมการผู้อ�ำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate
School of International Management
(Thunderbird), USA
การศึกษาดูงาน/อบรม
• Board of Director IDO
• Executive Development Program (LDP)
• TLCA Leadership Development Program
(LDP)
• Disruptive World

ประสบการณ์
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน บจก.ไอเอ็นจี
แบริ่ง
• ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน บจก. ฮัทชิสันซีเอที
ไวร์ เ ลส มั ล ติ มี เ ดี ย Corporate Planning and
Investor Relations บริษัท AP (Thailand) จ�ำกัด
(มหาชน)
• Chief Finance Officer CFO Investor Relations
บริษัท AP (Thailand) จ�ำกัด (มหาชน)
• Chief People Officer and Director of AP
Academy บริษัท AP (Thailand) จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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นางแพตริเซีย มงคลวนิช

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

เกิด 12 กันยายน 2514 อายุ 46 ปี
ต�ำแหน่ง
• รองอธิบดี กรมสรรพากร
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Arts Development Policy and
Public Administration University of Wisconsin
Madison สหรัฐอเมริกา
• Master of Laws (Tax), The London School of
Economics and Political Science, University
of London สหราชอาณาจักร
การศึกษาดูงาน/อบรม
• นักบริหารการทูต รุ่นที่ 4
• การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
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ประสบการณ์
• รองอธิบดีกรมสรรพากร
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก กรมสรรพากร
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี

นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
กรรมการและเลขานุการ

เกิด 7 ตุลาคม 2505 อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง
• ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
คุณวุฒิการศึกษา
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาด
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาดูงาน / อบรม
• อบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 14
สถาบันพระปกเกล้า
• อบรมหลั ก สู ต ร “การบริ ห ารความเสี่ ย งส� ำ หรั บ
ผู้บริหาร” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรมหลั ก สู ต ร “ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ธรรมศาสตร์
เพื่อสังคม” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มไทยเอสเตท จ�ำกัด
• รองกรรมการผู ้ จั ด การบริ ษั ท แอ็ ด วานซ์ เ ปเปอร์
จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์ส�ำคัญที่กรรมการถือครอง
และเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
• ตรวจสอบแล้ว ไม่มี
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารฯ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุราคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จ�ำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ ผูอ้ ำ� นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยต�ำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่เมื่อรวมกรรมการทั้งคณะหมดแล้ว ต้องมีจ�ำนวน
ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งในกรรมการอื่นนี้ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วยหนึ่งคน กรรมการอื่น
รวมทั้งผู้แทนกระทรวงการคลังและที่ปรึกษาคณะกรรมการ รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีอ�ำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ
ขององค์การสุราฯ และให้มีอ�ำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน
2. วางระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การตัดเงินเดือน
การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของพนักงานสุรา ตลอดจนก�ำหนดอัตราต�ำแหน่ง อัตราเงินเดือนค่าจ้าง และ
เงินอื่น ๆ ของพนักงานสุรา
3. ก�ำหนดอัตราค่าดอกเบี้ย ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าด�ำเนินธุรกิจต่าง ๆ
4. ก�ำหนดอัตราและดอกเบี้ยเงินสะสมของผู้อ�ำนวยการและพนักงานสุรา และวางระเบียบการจ่ายคืนเงินสะสม
5. ก�ำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการขัดต่อหรือนอกเหนือไปจากระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ที่เป็นอิสระจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความเห็นของตนเองและใช้ดุลยพินิจ
ที่เป็นอิสระในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ทักษะและประสบการณ์ของตน ตลอดจน
พิทักษ์ผลประโยชน์ของภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก เป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือ
ยับยั้งการด�ำเนินการต่าง ๆ ได้เมื่อจ�ำเป็น สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนในฐานะกรรมการได้มีอย่างมีประสิทธิผล
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คุณสมบัติของกรรมการ
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้นับรวมการเป็น
กรรมการโดยต�ำแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต�ำแหน่งกรรมการด้วย
3. ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตามบัญญัติแห่งกฎหมาย
5. ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้ก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีปฏิทิน ในปีงบประมาณ
2560 ก�ำหนดเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หากเดือนใดมีวันศุกร์ 5 สัปดาห์จะประชุมวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุราฯ จะเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม ซึ่งเลขานุการฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาก่อนการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ จะมีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง
และเป็นอิสระ ในวาระใดหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ประชุม จะออกจากห้องประชุมจนกว่าจะพิจารณา
วาระนั้นแล้วเสร็จ และได้เชิญผู้บริหารระดับรองผู้อ�ำนวยการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการและรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อจะได้สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการฯ เพื่อความเป็นอิสระ
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0803.2/ว.85 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดังนี้
ค่าตอบแทนรายเดือน
• กรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน 8,000 บาท/คน/เดือน
• ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรัฐวิสาหกิจด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วน
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
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อัตราเบี้ยประชุมกรรมการ
• ไม่เกิน 8,000 บาท/เดือน (ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 (10,000 บาท/เดือน)
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 (9,000 บาท/เดือน)
• กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในกรณีได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่ในคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
• ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งในอัตราเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ
คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การสุราฯ (Audit Committee)
ได้รับค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.2/ว.45 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 และหนังสือ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค.0805.2/ว.96 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ดังนี้
• ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
• ในกรณีที่ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เต็มเดือน โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท�ำงานอื่น ๆ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
กระบวนงานที่มีความส�ำคัญแทน เพื่อความรอบคอบและเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุราฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ มีรายละเอียดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่ส�ำคัญได้จัดท�ำกฎบัตรเพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ท�ำการศึกษาและติดตามสถานการณ์แอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกชนิด
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงานขององค์การสุราฯ ที่เหมาะสม และให้ค�ำปรึกษา
และข้อเสนอแนะในการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการปราบปรามแอลกอฮอล์ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2. นายไพศาล ชื่นจิตร
3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายปิยกร อภิบาลศรี
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ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
ประธานอนุกรรมการ
12/12
120,000
อนุกรรมการ
7/7
56,000
อนุกรรมการ
1/2
8,000
อนุกรรมการ
12/12
8,000
อนุกรรมการ
7/7
21,000

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ต�ำแหน่ง
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6. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ
7. นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
8. นางสาวศุภรดา ทองอ่อน
9. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
10. นางสมศิริ จันทร์อ่อน
11. นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5/5
3/3
9/9
12/12
12/12
12/12

15,000
9,000
27,000
-

หมายเหตุ
นายไพศาล ชื่นจิตร ขอลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 และกระทรวงการคลังมีค�ำสั่งที่ 862/2560
แต่งตั้งนางแพตริเซีย มงคลวนิช เข้าเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560
2. คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ช่วยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
ระเบียบนโยบายต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ก. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ข. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ค. การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และวิธีปฏิบัติภายในต่าง ๆ และให้รายงานผล
การด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
2. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
4. นางสาวจินตนาภา โสภณ
5. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
6. นางสาวปราณี วิศาลอนันกูล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
6/6
3/4
3/4
2/3
2/3
6/6

จ�ำนวนเงินตอบแทน
ที่ได้รับ (บาท)
120,000
49,333
51,733
11,870.97
11,870.97
48,000

หมายเหตุ
1. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร ได้พ้นจากต�ำแหน่งโดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
3. กระทรวงการคลังมีค�ำสั่งที่ 862/2560 แต่งตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช เข้าเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวง
การคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560
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3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการพัฒนา
กรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง
ที่มีนัยส�ำคัญมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง ดูแลระบบ
ควบคุมภายใน รายงานผลการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
2. นางจินตนาภา โสภณ
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
6. นายยุคล ก�ำเหนิดแขก
7. นายสมควร จารุสมบัติ
8. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
9. นางสาวจุไรรัตน์ สิริพัฒนธาดา
10. นางกุญชญา ศักดิ์เสริม
11. นางสาวนิลุบล ขันธรูป

จ�ำนวนเงินตอบแทน
ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
ประธานอนุกรรมการ
9/9
80,000
อนุกรรมการ
3/3
24,000
อนุกรรมการ
5/6
35,000
อนุกรรมการ
9/9
32,000
อนุกรรมการ
9/9
27,000
อนุกรรมการ
8/9
24,000
อนุกรรมการ
9/9
อนุกรรมการ
9/9
เลขานุการ
9/9
ผู้ช่วยเลขานุการ
9/9
ผู้ช่วยเลขานุการ
9/9
ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ
1. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติแต่งตั้งนายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เป็นอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ
2. กระทรวงการคลังมีค�ำสั่งที่ 862/2560 แต่งตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช เข้าเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวง
การคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560
4. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา รวมทั้งพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
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ชื่อ-สกุล
1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. นายไพศาล ชื่นจิตร
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
4. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
5. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
6. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
7. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
8. นายสุทธิระ ดิษฐ์นุ้ย

จ�ำนวนเงินตอบแทน
ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
ประธานอนุกรรมการ
3/3
30,000
อนุกรรมการ
2/2
16,000
อนุกรรมการ
1/2
8,000
อนุกรรมการ
1/1
8,000
อนุกรรมการ
1/1
8,000
เลขานุการ
3/3
ผู้ช่วยเลขานุการ
3/3
ผู้ช่วยเลขานุการ
3/3
ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ
1. นายไพศาล ชื่นจิตร ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 และกระทรวงการคลังมีค�ำสั่งที่ 862/2560
แต่งตั้งนางแพตริเซีย มงคลวนิช เข้าเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560
2. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
5. คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณการลงทุนประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
3. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
6. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
7. นายอนุรักษ์ คงเจริญ
8. นางสาวสุณี ศิริไทย
9. นางสาวปิยฉัต กลิ่นไทย

จ�ำนวนเงินตอบแทน
ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
ประธานอนุกรรมการ
3/3
28,000
อนุกรรมการ
2/2
16,000
อนุกรรมการ
3/3
16,000
อนุกรรมการ
3/3
24,000
อนุกรรมการ
2/3
6,000
อนุกรรมการ
2/3
6,000
เลขานุการ
3/3
ผู้ช่วยเลขานุการ
3/3
ผู้ช่วยเลขานุการ
3/3
ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติแต่งตั้งนายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เป็นอนุกรรมการพิจารณา
งบลงทุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
รายงานประจำ�ปี 2560
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6. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานอัน
เป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจ ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางวินัย ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการ
จ้าง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

1. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ
2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
3. นายสมควร จารุสมบัติ
4. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
5. นายสุนันท์ พูลธนกิจ
6. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
7. นายอนุรักษ์ คงเจริญ
8. นางภรภัทร สุขเจริญ
9. นายรังสรรค์ ตรีภาค
10. นายณัฐฐา อาฒยะพันธุ์
11. นายเพลิน อูฐเจริญ
12. นางกชมน ใหม่เอี่ยม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
3/3
30,000
1/3
3,000
3/3
9,000
2/3
6,000
3/3
9,000
1/1
3,000
3/3
9,000
3/3
9,000
3/3
9,000
3/3
9,000
3/3
9,000

หมายเหตุ
พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ ครบวาระเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม
2560 เนื่องจากกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามค�ำสั่งที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา
หน้าที่และความรับผิดชอบ พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารงานตามนโยบายขององค์ ก ารสุ ร าฯ ก่ อ นน� ำ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารฯ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หา
ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การสุราฯ และติดตามการพัฒนา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งก�ำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเพิ่มเติมและแก้ไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านและสถานการณ์ เพือ่ ส่งเสริมให้การด�ำเนินงานขององค์การสุราฯ มีความคล่องตัว
ในทางปฏิบัติและเป็นไปตามนโยบาย โดยมีการประชุมดังตาราง
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จ�ำนวนเงินตอบแทน
ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
1. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
ประธานอนุกรรมการ
4/4
26,000
2. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
อนุกรรมการ
3/4
24,000
3. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
อนุกรรมการ
4/4
8,000
4. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ
อนุกรรมการ
4/4
12,000
5. นายโอภาษ วโรภาษ
อนุกรรมการ
4/4
12,000
6. นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์
อนุกรรมการ
3/4
9,000
7. ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ ประยูรพรหม
อนุกรรมการ
4/4
12,000
8. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
อนุกรรมการ
1/1
9. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์
อนุกรรมการ
4/4
10. นายยุทธชัย สมถวิล
เลขานุการ
4/4
11. นายเกรียงไกร สุขพัฒนนิกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
4/4
12. นางสาวพีรดา กัญญาพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
4/4
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ
นางสาวนารี ตัณฑเสถียร ได้พ้นจากต�ำแหน่งโดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560
และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร เป็นประธานอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและสัญญา เนื่องจากยังไม่มีกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
8. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลที่ดี (CG ) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดูแลระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรับผิดชอบทางสังคม ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ละการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมและรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลที่ดี และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. นายไพศาล ชื่นจิตร
2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช
3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

จ�ำนวนเงินตอบแทน
ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
ประธานอนุกรรมการ
2/2
20,000
ประธานอนุกรรมการ
1/1
10,000
อนุกรรมการ
3/3
24,000
ต�ำแหน่ง
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ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล
6. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์

อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

จ�ำนวนเงินตอบแทน
ร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
3/3
8,000
1/1
3/3
-

หมายเหตุ
นายไพศาล ชื่นจิตร ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 และกระทรวงการคลังมีค�ำสั่งที่ 862/2560
แต่งตั้งนางแพตริเซีย มงคลวนิช เข้าเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 และ
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติให้ นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นประธานอนุกรรมการ
9. คณะอนุกรรมการลดต้นทุนและด้านการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์และแนวทางการบริหารจัดการลดต้นทุน ก�ำกับ
ดูแลนโยบายด้านการตลาด เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจก่อเกิดรายได้และผลประโยชน์ โดยสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้า
และบริการ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารฯ โดยมีการประชุมดังตาราง
ชื่อ-สกุล
1. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร
2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
3. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
4. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
5. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
6. นายสมควร จารุสมบัติ
7. นางสาวละเอียด ค�ำใจ
8. นายวิชิต อริยมงคลชัย
9. นายสมโภชน์ พันธุ์พิทย์แพทย์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ/
อนุกรรมการ
ประธานกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมประชุม/
จ�ำนวนเงินตอบแทน
การประชุมทั้งหมด
ที่ได้รับ (บาท)
11/11

82,000

11/11
2/3
11/11
10/11
11/11
11/11
11/11
11/11

96,000
16,000
88,000
30,000
-

หมายเหตุ
นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
และคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีมติแต่งตั้งนายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร เป็นอนุกรรมการลดต้นทุน
และด้านการตลาด
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27 ต.ค.59

17 พ.ย.59

23 ธ.ค.59

24 ม.ค.60

27 ก.พ.60

28 มี.ค.60

26 เม.ย.60

5 พ.ค.60

25 ก.ค.60

28 ส.ค.60

22 ก.ย.60

11/2559

12/2559

13/2559

1/2560

2/2560

3/2560

4/2560

5/2560

6/2560

7/2560

8/2560

รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
เป็นรายบุคคล (เบี้ยประชุม) ประจ�ำปี 2560 ดังนี้

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

11/11

2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

11/11

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

10/11

4. นายไพศาล ชื่นจิตร

√

√

√

√

√

√

√

-

พ้นต�ำแหน่ง

7/8

5. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

√

√

√

√

√

√

√

√

พ้นต�ำแหน่ง

8/8

6. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร

√

√

√

√

√

√

√

√

พ้นต�ำแหน่ง

8/8

7. พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติ

√

√

√

√

√

√

√

√

รายชื่อกรรมการ

√

√

√

ลาออก

จ�ำนวนครั้ง
เข้าประชุม/
ประชุม
ทั้งหมด

11/11

8. รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

√

9. น.ส.จินตนาภา โสภณ

√

√

-

-

√

√

√

5/7

10. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

√

√

√

-

√

√

√

6/7

√

√

-

2/3

11. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

1/1

12. นางสาวธิดารัธ ธนภรรคภวิน

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-/-

13. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

-/-

14. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รวมกรรมการที่เข้าประชุม

8

8

8

8

11 10

9

9

8

8

6

จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

8

8

8

8

11 10 10 10

8

8

8

11/11

หมายเหตุ
ล�ำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 2 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่
312/2557 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 3 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการ
ตามค�ำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 526/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ล�ำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
และขอลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
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ล�ำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
และพ้นจากต�ำแหน่งโดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ล�ำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
และอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560
ล�ำดับที่ 7 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 989/2557 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ล�ำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 199/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
และขอลาออก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
ล�ำดับที่ 9 - 10 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 199/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
แทน กรรมการที่ขอลาออกและเพิ่มเติมในต�ำแหน่งที่ว่าง ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 และกระทรวง
การคลังได้แต่งตั้งใหม่ตามค�ำสั่งที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 862/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560
แทนนายไพศาล ชื่นจิตร ที่ขอลาออก
ล�ำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1561/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560
และขอลาออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ล�ำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งกระทรวงการคลังที่ 52/2559 แทนนายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์
ที่ครบวาระ สั่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

11/11
110,000

2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

11/11
99,000

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

10/11
90,000

4. นายไพศาล ชื่นจิตร

7/7
56,000

5. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

6/6
48,000
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คณะอนุกรรมการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการลดต้นทุน
และด้านการตลาด

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษา
และติดตามสถานการณ์แอลฯ ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา

รายงานการเข้าประชุม และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
เป็นรายบุคคล ประจ�ำปี 2560 ดังนี้

12/12
120,000
9/9
80,000

11/11
96,000
3/3
28,000

3/4
24,000

7/7
56,000
3/3
49,333

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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4/4
26,000

3/3
24,000

3/3
30,000

2/2
20,000

2/2
16,000

2/3
11,870.97

9. รศ.ดร.ประภัสสร์ วัศกาญจน์

1/1
5,428.61

5/6
35,000

3/3
16,000

11/11
82,000

1/2
8,000

2/2
16,000

2/3
16,000

1/1
8,000

3/3
30,000
3/3
24,000

10. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

6/7
45,428.61

11. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

2/3
16,000

1/2
8,000

12. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

11/11
88,000

12/12
8,000

13. นางสาวละเอียด ค�ำใจ

8/8
5,000

3/3
9,000

14. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์

9/9
11,000

3/3
9,000

2/3
11,870.97

15. นายปิยกร อภิบาลศรี

7/7
21,000

16. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ

5/5
15,000

17. นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์

3/3
9,000

18. นางสาวศุภรดา ทองอ่อน

9/9
27,000

19. นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล

คณะอนุกรรมการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูง

5/7
37,428.61

คณะอนุกรรมการลดต้นทุน
และด้านการตลาด

8. น.ส.จินตนาภา โสภณ

1/1
10,000
9/9
32,000

3/3
24,000

4/4
8,000

3/3
8,000

1/1
8,000
11/11
88,000

3/3
48,000

20. นายสมชาติ วงศ์วัฒนศานต์

9/9
27,000

21. นายยุคล ก�ำเหนิดแขก

8/9
24,000

10/11
30,000

22. นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

2/3
6,000

23. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล

2/3
6,000

24. นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม

3/3
120,000

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

11/11
88,000

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

7. พันเอกบุญรอด ศรีสมบัติ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

3/3
51,733

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษา
และติดตามสถานการณ์แอลฯ ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

6/6
48,000

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา

6. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร

รายชื่อกรรมการ

4/4
12,000

รายงานประจำ�ปี 2560
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26. นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์

3/4
9,000

27. ว่าที่ร้อยตรี ประจวบ ประยูรพรหม

4/4
12,000

28. นายสมควร จารุสมบัติ

1/3
3,000

29. นายสุนันท์ พูลธนกิจ

2/3
6,000

30. นายอนุรักษ์ คงเจริญ

1/1
3,000

31. นางภรภัทร สุขเจริญ

3/3
9,000

32. นายรังสรรค์ ตรีภาค

3/3
9,000

33. นายณัฐฐา อาฒยะพันธุ์

3/3
9,000

34. นายเพลิน อูฐเจริญ

3/3
9,000

35. นางกชมน ใหม่เอี่ยม

3/3
9,000

รวม
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747,285.83 292,807.94
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264,000

222,000

96,000

103,000

คณะอนุกรรมการประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูง

4/4
12,000

คณะอนุกรรมการลดต้นทุน
และด้านการตลาด

25. นายโอภาษ วโรภาษ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา

คณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการเพื่อท�ำการศึกษา
และติดตามสถานการณ์แอลฯ ที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา

รายชื่อกรรมการ

62,000

312,000

70,000

สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ปี 2560
จ�ำนวนเงิน (บาท)

รวมค่า
เบี้ยประชุม/
ค่าตอบแทน
รายเดือน (บาท)

คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
องค์การสุราฯ

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

1. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

110,000.-

120,000.-

192,000.-

422,000.-

2. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

99,000.-

176,000.-

96,000.-

371,000.-

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

90,000.-

106,000.-

96,000.-

292,000.-

4. นายไพศาล ชื่นจิตร

56,000.-

92,000.-

57,806.45

205,806.45

5. นางสาวนารี ตัณฑเสถียร

48,000.-

75,333.-

49,333.-

172,666.-

6. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยก�ำจร

48,000.-

192,733.-

51,733.-

292,466.-

7. พันเอก บุญรอด ศรีสมบัติ

88,000.-

150,000.-

96,000.-

334,000.-

8. นางสาวจินตนาภา โสภณ

37,428.61

35,870.97

61,428.61

134,728.19

9. รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์

5,428.61

-

5,428.61

10,857.22

10. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

45,428.61

51,870.97

61,428.61

158,728.19

11.นางแพตริเซีย มงคลวนิช

16,000.-

26,000.-

26,666.67

68,666.67

12. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล

88,000.-

168,000.-

96,000.-

352,000.-

13. นางสาวละเอียด ค�ำใจ

5,000.-

9,000.-

-

14,000.-

14. นางกรพรรณ ฤทธิสนธิ์

11,000.-

9,000.-

-

20,000.-

747,285.83

1,211,807.94

889,824.95

2,848,918.72

ชื่อ - นามสกุล

รวม
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การพัฒนากรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
1) การอบรมสัมมนา คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม�่ำเสมอ โดยองค์การสุราฯ
ให้การสนับสนุนและด�ำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์
มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์การสุราฯ
ที่

ผู้เข้าอบรม/สัมมนา

หลักสูตร

1) Director Certification
1. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา 2) Program
การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ
กรรมการและผู้บริหารฯ
1) Director Certification
2. นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล 2) Program
การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ
กรรมการและผู้บริหารฯ

รุ่นที่

สถาบัน

238

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
สถาบันพระปกเกล้า

16
238
16

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
สถาบันพระปกเกล้า

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2561 - 2565 และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ประจ�ำปี 2561 องค์การสุราฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท�ำแผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2561 - 2565 และการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2561 ร่วมกันระหว่างคณะกรรมกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ และผู้บริหารของ
องค์การสุราฯ เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2560 จังหวัดกระบี่
3) การศึกษาดูงาน องค์การสุราฯ มีนโยบายจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติงานจริงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้กับกรรมการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจและน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริหารฯ เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย เพื่อศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับกากน�้ำตาล เช่น โรงงานผลิตกากน�้ำตาล ปริมาณการใช้ ตลาดกากน�้ำตาล การน�ำเข้าและส่งออก
กฎ ระเบียบต่าง ๆ
การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
องค์การสุราฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุราฯ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจขององค์การสุราฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย
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องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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คู่มือกรรมการ
1. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
3. แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลส�ำหรับกรรมการ
1. Presentation แนะน�ำการด�ำเนินกิจการขององค์การสุราฯ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลประกอบ
การฐานะการเงิน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
2. รายชื่อคณะกรรมการ ผังโครงสร้างการจัดการ
3. รายงานประจ�ำปี
4. การเยี่ยมชมโรงงานขององค์การสุราฯ
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
การประเมินผลคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 องค์การ
สุราฯ ได้ท�ำการปรับปรุงแบบประเมินผลเพื่อให้เข้าใจง่ายและครอบคลุมยิ่งขึ้น และได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ
ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นชอบแบบประเมินตามที่องค์การ
สุราฯ น�ำเสนอ และส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด�ำเนินการประเมินผล สรุปผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแบบรายคณะ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 223.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 235 คะแนน
เทียบเท่ากับเปอร์เซ็นไทล์ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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แผนผังโครงสร้างองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กองนโยบายและแผน

เลขานุการ

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

กองกลาง

กองคลัง

กองการตลาด
และจ�ำหน่าย

แผนกบริหารงานบุคคล

แผนกบัญชี
และงบประมาณ

แผนกการตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์

แผนกบริหารงานทั่วไป

แผนกการเงิน

แผนกจ�ำหน่าย

แผนกยานพาหนะ

แผนกพัสดุ

แผนกสารสนเทศ

แผนกคลังพัสดุและ
อาคารสถานที่

แผนกกฎหมาย

64

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน (CFO)

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

คณะท�ำงาน
เพื่อการสนับสนุน
ระบบบริหารความเสี่ยง

รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายผลิต

กองการผลิต

กองวิศวกรรมและเทคนิค

กองควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพ

แผนกการผลิต

แผนกไฟฟ้าและ
บ�ำรุงรักษา

แผนกวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต

แผนกบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

แผนกไอน�้ำและประปา

แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกสิ่งแวดล้อม
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โครงสร้างอัตรากำ�ลังพนักงานองค์การสุราฯ
อัตราก�ำลังขององค์การสุราฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีพนักงานจ�ำนวน 178 คน แยกเป็นฝ่ายบริหาร
จ�ำนวน 84 คน และฝ่ายผลิต จ�ำนวน 94 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 5 คน
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ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายผลิต
ลูกจ้างชั่วคราว
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นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา

นายสามารถ  ดวงวิจิตรกุล
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวละเอียด  ค�ำใจ

นายสมควร  จารุสมบัติ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิต

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นายสุนันท์  พูลธนกิจ

นางสาวปราณี  วิศาลอนันตกูล

นายภาคภูมิ  เหมะรักษ์

นายอนุรักษ์  คงเจริญ

นางกรพรรณ  ฤทธิสนธิ์

นางจีรวัฒน์  จารุสมบัติ

นายธเนศ  เอิบอิ่มฤทธิ

หัวหน้ากองนโยบายและแผน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

หัวหน้ากองกลาง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
(15 ก.ค.56 – 14 ก.ค.60)

หัวหน้ากองการผลิต

รายงานประจำ�ปี 2560
ANNUAL REPORT 2017

67

การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารความเสี่ยง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM และมีการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการองค์กรเรื่อยมา ปัจจุบัน
การบริหารความเสี่ยงขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถด�ำเนินการตามองค์ประกอบหลักของการบริหาร
ความเสี่ยง มีคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีการก�ำหนด
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ชัดเจน และประเมินความรุนแรงผ่านการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง
นอกจากนี้องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเพื่อประกอบการพิจารณาการก�ำหนดระดับ
ความรุนแรง และการคาดการณ์ในอนาคต คือมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการก�ำหนดโครงสร้าง หน้าที่ และผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (RMC) โดยมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตาม การพัฒนา
กรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มี
นัยส�ำคัญมาจัดท�ำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง รายงานผล
การด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราในภาพรวม
และคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ ท�ำหน้าที่กลั่นกรองความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อน
น�ำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท�ำงานฯ จะมีหน้าที่ในการประสานงานให้มีการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบ
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2560 องค์การสุราฯ ได้จัดระบบการควบคุมภายในมาเป็นคณะท�ำงาน โดยมีหน้าที่ในการ
จัดวางระบบและสนับสนุนงานการควบคุมภายในขององค์กร และเพื่อให้การควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง
3 ด้าน ดังนี้
1. การด�ำเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น การป้ อ งกั น หรื อ ลดความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์กร
2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอก
องค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก�ำหนดขึ้น
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การด�ำเนินงานองค์การสุราฯ มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้เกิดความเชื่อมโยง 3 ส่วนร่วมกัน คือ
• การควบคุมภายใน (IC : Internal Control)
• การตรวจสอบภายใน (IA : Internal Audit)
โดยการจัดประชุมของคณะท�ำงานเพื่อการสนับสนุนระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ได้เชิญฝ่าย
ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน จึงส่งผลให้การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการที่ดี มีการติดตาม ก�ำกับ ควบคุมดูแล มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากการบูรณาการระบบ
งานดังกล่าว เป็นผลให้
• ด้ า นการด� ำ เนิ น งาน มี ก ารบริ ห ารจั ด การ การใช้ ท รั พ ยากรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การบรรจุสินค้าและการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถแก้ไขปัญหาการร้องเรียน
จากลูกค้าได้ลดลง
• ด้านรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
• ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการกระท�ำผิด ไม่มีกรณียื่นเรื่อง
ร้องเรียน
ในส่วนของระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันการทุจริต องค์การสุราฯ ร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ในโครงการ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานและมุ่งเน้นด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส มีการเผยหลักการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริต และสื่อสารให้พนักงานผู้ปฏิบัติยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์
สุจริต มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและส่วนรวม ผลจากความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายในองค์กรท�ำให้องค์การสุราฯ ประสบความส�ำเร็จตามประกาศของส�ำนักงาน ป.ป.ช เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
เรื่ อ ง ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 องค์การสุราฯ ได้คะแนนประเมิน 72.06%
การตรวจสอบภายใน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสุรา เพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารในการสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแล
ที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำอย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้อย่างมีอิสระ เที่ยงธรรม และมี
จรรยาบรรณที่ดี โดยมีกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา และอนุมัติ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ ต รวจสอบภายในซึ่ ง ก� ำ หนดภารกิ จ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด�ำเนินการ และการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
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ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการประเมินความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และความเสี่ยง
ของกิจกรรมภายในองค์การสุราฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ
ผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ซึ่งในปี 2560 สามารถสรุปภารกิจที่ส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบ (Internal Audit Plan)
การจัดท�ำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ประจ�ำปี 2560 - 2564 และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีงบประมาณ
2560 สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 2560 - 2564 ขององค์การสุราฯ โดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ในการจัดล�ำดับและคัดเลือกกิจกรรมเพื่อตรวจสอบ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ นโยบายและความ
คาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อ�ำนวยการฯ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย เป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การสุราฯ
การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงาน (Internal Audit Execution and Reporting)
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาประเด็นความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือความผิดปกติอื่น ๆ ที่มีความส�ำคัญมาก�ำหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดท�ำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ทุกกิจกรรม
การตรวจสอบ จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/ปรับปรุงต่อหน่วยรับตรวจและ
ผู้บริหารเพื่อน�ำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน (Maintain the Quality of Internal Audit)
ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินจากภายนอกองค์กร โดยคณะผู้สอบทานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มีความเป็นอิสระ เพื่อประเมินผลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในว่าสอดคล้องกับค�ำนิยาม จรรยาบรรณ
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน แผนงาน นโยบาย
กระบวนการ แนวปฏิ บั ติ แ ละกฎเกณฑ์ ต ่ า ง ๆ และตามคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหารระดับสูง
มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยผู้บริหารหน่วยรับตรวจ การประเมินตนเองของผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้น�ำผล
การประเมินทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
องค์การสุราฯ มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ประกาศนโยบายความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดี และเพื่อก�ำกับดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น
ภายในองค์ ก ร และก� ำ หนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ต้ อ งจั ด ท� ำ รายงานความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ�ำทุกปี
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
องค์การสุราฯ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
การเปิดเผยสารสนเทศ/การบริหารจัดการสารสนเทศ
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความ
จริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐโดยประชาชนยิ่งขึ้น สมควรก�ำหนดให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ�ำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยและจะเกิดความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส�ำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และจะ
ยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อจะรักษาประโยชน์ของตนเองได้อีกประการหนึ่งด้วย
ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกันจึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ การเป็นหน่วยงานของรัฐองค์การสุราฯ มีหน้าที่ในการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการก�ำกับดูแลที่ดี
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา และผู้บริหารองค์การสุราฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหาร
จัดการ จึงมีการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อความเจริญของกิจการให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และ
สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสร้างระบบสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองค์กร มีการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
พนักงานมีศักยภาพที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความมั่นใจในองค์กรว่าสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้
ในระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตาม
และตรวจสอบ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ ร่วมกันจัดการ รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น
รวมทั้งมีนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน
และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
แนวทางปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุราฯ มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการจัดท�ำคู่มือพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้
รับทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท�ำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณเพื่อให้การ
บริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งองค์การสุราฯ
ได้น�ำค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การสุราฯ โดยยึดมั่น
ถือมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี และถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสืบทอดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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ค่านิยมหลัก 9 ประการ อันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม มีดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตส�ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การจัดท�ำแผนอัตราก�ำลังคนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
องค์การสุราฯ ได้มีการทบทวนและจัดท�ำ Job Description ของพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้ได้ Job
Description ที่สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งสามารถน�ำไปใช้งานของการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น งานสรรหาว่าจ้าง
งานเลื่อนชั้นเลื่อนต�ำแหน่ง ฯลฯ และมีการจัดท�ำ Workload Study เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานของแต่ละงานเพื่อ
ก� ำ หนดจ� ำ นวนคนที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ งาน และได้ แ ผนอั ต ราก� ำ ลั ง คนที่ เ หมาะสม รวมถึ ง มี ผั ง โครงสร้ า งองค์ ก ร
Organization Chart ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
2. การจั ด ท� ำ ระบบ Core Competency (สมรรถนะหลั ก ที่ พ นั ก งานส่ ว นใหญ่ ใ นองค์ ก รต้ อ งมี ) /
Management Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่พนักงานในองค์กรต้องมี) และสายการเติบโต
ในอาชีพ (Career Path)
องค์การสุราฯ ได้มีการทบทวนและจัดท�ำระบบสมรรถนะ Competency ของพนักงาน โดยมีการจัดท�ำ
ออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ Core Competency คือ สมรรถนะหลักที่พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรต้องมี และ
Management Competency สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่พนักงานในองค์กรต้องมี และได้มีการจัดท�ำ
Competency Dictionary อธิบายระดับของทักษะ ความรู้ของ Competency แต่ละตัว เพื่อน�ำไปใช้ในการวัดผล
ของพนักงาน ซึ่งผลทดสอบที่ได้จากการจัดท�ำระบบ Competency นั้น ได้น�ำมาใช้ในการจัดท�ำ สายการเติบโต
ในอาชีพ (Career Path) เพื่อใช้เป็นระเบียบในการเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งที่ชัดเจนของพนักงาน
3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs
องค์ ก ารสุ ร าฯ ได้ มี ก ารทบทวนระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย KPIs โดยจั ด ท� ำ ในส่ ว นของ KPIs
หน่วยงาน พร้อมหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนที่มีหลักการและวิธีการที่ชัดเจนในการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผล KPIs เพื่อใช้
เป็นมาตรฐานและได้กฎเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือน - ให้โบนัสที่ชัดเจน
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4. จัดท�ำระบบพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องพื้นฐานจ�ำเป็นส�ำหรับทุกองค์กร และองค์การสุราฯ ได้มีการส�ำรวจความจ�ำเป็น
ในการฝึกอบรม และประเมินพฤติกรรมในการท�ำงานของพนักงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP - Individual Development Plan) ของพนักงาน ซึ่งน�ำไปใช้ในการพัฒนาและติดตามผลความก้าวหน้าของ
การพัฒนาบุคลากร และยังเป็นประโยชน์ต่อพนักงานโดยตรงที่จะได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถให้ตรงกับงาน
ตรงกับความต้องการขององค์กร
5. โครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
ปัจจุบันองค์การสุราใช้โครงสร้างเงินเดือนแบบราชการเดิม คือ แบบ Step Rate (แบบเป็นขั้นบันได - มีระดับ
และขั้นวิ่ง) ซึ่งปัจจุบัน ก.พ. ได้พยายามผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐหันมาใช้เป็นแบบ Range Rate
(แบบช่วงเงินเดือน) ซึ่งเป็นแบบที่ภาคเอกชนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย องค์การสุราฯ จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
เงินเดือนเป็นแบบ Range Rate เพื่อให้ทันสมัย จูงใจพนักงาน และผู้สมัครงานมากยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต
6. ระบบ Functional Competency (สมรรถนะเฉพาะด้าน)
องค์การสุราฯ จึงได้มีการจัดท�ำ Functional Competency และก�ำหนดระดับทักษะความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ต�ำแหน่งงาน เพื่อน�ำไปใช้ในการวัดผลในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานโดยตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานขององค์การฯ ตามแนวนโยบายใหม่ และเชื่อมโยงกับการจัดท�ำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP
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ผลการดำ�เนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2560 มีรายได้จากการขายแอลกอฮอล์
ทั้งสิ้น 1,081.39 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 82.55 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.09 ปีงบประมาณ
2560 มีต้นทุนขาย 879.20 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 4.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.47
และเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้ ต้นทุนขายของปีงบประมาณ 2559 และปี 2560 แตกต่างกันเล็กน้อย คือ ร้อยละ
75.89 และ 81.30 เนื่องจากต้นทุนของกากน�้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีราคาเฉลี่ยทั้งปี ไม่แตกต่างกันมาก ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 28.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 9.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.98
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.59 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายส่งเสริม
การขายด้าน DIGITAL MARKETING และมีการลงทุนจ�ำนวนมากขึ้น เงินสดคงเหลือน�ำฝากกับธนาคารในบัญชีเงินฝาก
ประจ�ำจ�ำนวน 267.91 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ เท่ากับ 85.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ�ำนวน 94.98 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 52.72%
มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,020.37 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน 48.69 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลดลงจ�ำนวน 216.51 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 12.39 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 136.12 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 14.56 ล้านบาท ด้านหนี้สินรวมมีจ�ำนวน 154.59 ล้านบาท ลดลงจ�ำนวน
57.44 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�ำนวน 56.52 ล้านบาท เงินรายได้ค้างน�ำส่งจ�ำนวน 20.20 ล้านบาท เจ้าหนี้
การค้าเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 10.83 ล้านบาท
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละกิจกรรมดังนี้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
(26.20) ล้านบาท
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
242.28 ล้านบาท
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (เงินรายได้น�ำส่งคลัง)
(139.00) ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 162.61 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ล้านบาท
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
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2558
1,155.77
1,141.72
164.27
14.21%
1,089.92
189.33

ปีงบประมาณ
2559
1,177.22
1,163.94
181.02
15.38%
1,069.07
212.03

2560
1,100.51
1,081.39
85.16
7.74%
1,020.37
154.59

ล้านบาท

2558
900.59

ส่วนของทุน

ปีงบประมาณ
2559
857.03

2560
865.78

ปีงบประมาณ
2559
3.74
3.29
16.60
22.05
12.03
30.41

2560
5.15
3.17
11.35
32.15
4.20
86.98

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

2558
4.36
3.51
14.54
25.10
7.17
50.89

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
ล้านบาท
อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

2558
22.97
13.17
14.39
13.79
31.75
1.05

ปีงบประมาณ
2559
24.11
14.41
15.55
15.69
36.34
1.09

2560
18.70
6.11
7.87
6.47
13.87
1.06

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ration)
อัตราส่วน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

2558
13.79
31.75
1.05

ปีงบประมาณ
2559
2560
15.69
6.47
36.34
13.87
1.09
1.06
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบ
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ประมวลภาพกิจกรรม
1. เข้าร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2559 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง โรงงานยาสูบ
องค์การสุรา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

2. ท�ำบุญตักบาตร บ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุรา จัดท�ำพิธีท�ำบุญตักบาตรและถว่ายพระราช
กุศลปัญญาสมวารครบ 100 วัน ถวายแด่พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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3. พิธีท�ำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ร่ ว มท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2560 ณ หน้าอาคารอเนกประสงค์ องค์การ
สุรา กรมสรรพสามิต
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ผู ้ อ� ำ นวยการพร้ อ มด้ ว ยพนั ก งานองค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรเพื่ อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนพรรษา 65
พรรษา ประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ณ ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวง
การคลัง

โครงการปลูกต้นดาวเรือง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แสดงความจงรักภักดีและร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
โดยการซื้อเมล็ดพันธุ์ต้นดาวเรืองจ�ำนวน 50,000 เมล็ด
และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ต้นดาวเรืองให้กับหน่วยงานใน
พื้ น ที่ อาทิ โรงเรี ย นวั ด บางกระเจ็ ด ที่ ว ่ า การก� ำ นั น
ต� ำ บลปากน�้ ำ โรงเรี ย นบางคล้ า พิ ท ยาคม โรงเรี ย น
วัดบางกระเจ็ด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560

4. การลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน (MOU)
เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม กรม
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข พิ ธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ
ระหว่ า งกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข องค์ ก ารเภสั ช กรรม และองค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิต
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5. โครงการอบรม
การอบรมหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และความโปร่งใส”

องค์การสุราฯ จัดอบรม“คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และความโปร่ ง ใส” โดยได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ผอ.กิ จ ติ พ งค์ ขลิ บ แย้ ม ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช. จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากร ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รวม 105 คน ซึ่งได้มีการ
จัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ขององค์การสุราฯ

92

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

อบรมระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

พนักงานองค์การสุราฯ เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เพื่อให้
พนักงานมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ EVM เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การบริหารความเสี่ยง Risk Management

องค์การสุราฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ
บริหารความเสี่ยง Risk Management เมื่อวันที่ 5 - 6
กั น ยายน 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม 2 อาคารฝ่ า ยผลิ ต
โดยบริษทั DS JOHNSON DEVELOPMENT เป็นวิทยากร

6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560 องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท�ำ
แผนวิสาหกิจประจ�ำปี 2561 - 2565 และการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2561 ให้กับผู้บริหาร ณ ระยอง
แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา
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7. ศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริหารฯ
และผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ารสุ ร า เข้ า ศึ ก ษาดู ง านประเทศ
ออสเตรเลี ย เพื่ อ ศึ ก ษาหาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ กากน�้ ำ ตาล
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานมาใช้ในการ
แข่งขัน
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8. หน่วยงานภายนอกเข้าเยี่ยมชม
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริษัท จอห์นสัน แอนด์
จอห์ น สั น (ไทย) จ� ำ กั ด เข้ า เยี่ ย มชมองค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิ ต ดู ก ระบวนการผลิ ต แอลกอฮอล์
ตามระบบ ISO GMP และ HACCP

เมื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม 2560 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี (บางขุ น เที ย น) พร้ อ มคณะ
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลขององค์การสุรา
กรมสรรพสามิต

9. คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสุรา
กรมสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมงาน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมการทดสอบ
การใช้แอลกอฮอล์ หัว-หาง 90 ดีกรี กับน�้ำมันเตาใน
หั ว เผาอุ ต สาหกรรม ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
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10. วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 54
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นวันสถาปนาองค์การ
สุ ร าฯ ครบรอบ 54 ปี ซึ่ ง ในวั น ดั ง กล่ า วมี พิ ธี ท� ำ บุ ญ
ตักบาตร พิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าพ่อพรหมมาและ
ท่านขุนวัง พร้อมจัดงานวันเกษียณอายุราชการของ
พนักงาน
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11. รดน�้ำขอพรผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 พนักงานองค์การสุราฯ
เข้ารดน�้ำขอพรผู้บริหารองค์การสุราฯ เนื่องในโอกาส
เทศกาลสงกรานต์

12. สนับสนุนด้านการกีฬา

13. สัมมนาพนักงาน ประจ�ำปี 2560

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง
Thailand International Half Marathon 2016
ได้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น และน� ำ แอลกอฮอล์ ไ ปแจกในงาน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559

องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต จั ด อบรมสั ม มนา
พนักงานประจ�ำปี 2560 หลักสูตร “แค่เปลี่ยนวิธีคิด
ชี วิ ต ก็ มี ค วามสุ ข แรงบั น ดาลใจและข้ อ คิ ด เรื่ อ งการ
ท� ำ งานจากประเทศญี่ ปุ ่ น ” เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ เ ปิ ด
โลกทัศน์ใหม่ เรียนรู้แนวคิดการท�ำงานของประเทศ
ญี่ ปุ ่ น และน� ำ ข้ อ ดี ม าปรั บ ใช้ ใ นการท� ำ งาน เมื่ อ วั น ที่
23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Pullman Hotel
& Resorts เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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14. ออกบูธแสดงสินค้า
องค์ ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน
“คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International
culture charity Fair) ณ กระทรวงการคลัง และร่วม
กิจกรรมออกบูธ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งงาน
จัดระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560

98

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

LIQUOR DISTILLERY ORGANIZATION EXCISE DEPARTMENT

เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560 ออกบูธแสดงสินค้า
ในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2017 ที่
ไบแทค บางนา

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต น�ำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 54 ของสถาบันวิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.)
เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560

เมื่ อ วั น ที่ 12 - 27 ธั น วาคม 2560 องค์ ก ารสุ ร า
กรมสรรพสามิ ต ออกบู ธ งานสุ ด ยอด SMEs ส่ ง สุ ข
ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
2560
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15. กีฬาภายใน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
เป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด พิ ธี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าสี ภ ายใน
องค์การสุราฯ เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
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16. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR)
“งานประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้อ�ำนวยการองค์การสุรา
กรมสรรพสามิต มอบเงินบริจาค “งานประชารัฐร่วมใจ
ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหารพร้อมด้วย
พนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมแจกสเปรย์
แอลกฮออล์ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนทั่วไปในงานพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการแจกแอลกอฮฮล์ L clean spray เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์องค์การสุรา
ให้ ห น่ ว ยงานพื้ น ที่ อ� ำ เภอบางคล้ า ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
โรงพยาบาล กรมปศุสัตว์ เทศบาลบางคล้า และสถานี
ต�ำรวจ เพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขและ
การท�ำความสะอาด เมื่อวันที่ 25 - 28 มกราคม 2560
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