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คานา
ในการกาหนดทิศทาง การดาเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ จาเป็นจะต้อง กาหนดยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนงานระดับปฏิบัติการและมีความจาเป็นที่จะต้องทาการทบทวน
ทั้งยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในองค์กร
องค์การสุราฯ จึงได้ทาการทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563 เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
1. การหาความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นทางยา
หลักการและเหตุผล
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ผลิตและจาหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แห่ง
เดี ย วในประเทศไทย แอลกอฮอล์ ถู ก ใช้ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ นทางยา (Active pharmaceutical ingredient) แก่
โรงงานผลิต เครื่องสาอาง อาหารเสริม และยา ซึ่งเป็น กลุ่มโรงงานที่ต้องจัดทาระบบมาตรฐาน PIC/S GMP
ตามกฎหมาย
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในท้องตลาด ส่วนใหญ่เป็น Isopropylalcohol ส่วนแอลกอฮอล์ที่เป็น
Ethyl alcohol ยั งไม่มีโ รงงานผลิตใดได้รับ รอง PIC/S GMP และการขึ้นทะเบียนตารับยาในปัจจุบัน ทาง
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก าหนดให้ ยื่ น เอกสารตาม ASEAN Common Technical
Dossier (ACTD) ซึ่งต้องมีข้อมูลของวัตถุดิบตัวยาสาคัญที่ใช้ในการผลิตด้วย ซึ่งผู้ผลิตวัตถุดิบจะต้องมีเอกสาร
แม่บท (drug master file) ซึ่งมีข้อมูลการผลิต การบรรจุ ความคงสภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อหาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ในภาชนะประเภทต่างๆ ตาม ASEAN GUIDELINE
ON STABILITY STUDY OF DRUG PRODUCT
เพื่อสามารถกาหนดอายุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า (COA)
เพื่อให้มีข้อมูลผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการศึกษาหาความคงสภาพ ประกอบการขอรับรอง
มาตรฐาน PIC/S GMP for API ต่อ อย.
เป้าหมาย
มีข้อมูลความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทุกชนิดและทุกภาชนะบรรจุ
ตัวชี้วัดของโครงการ
องค์การสุราฯ ดาเนินงานตามแผนการหาความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นทาง
ยาได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
2. ทดสอบตามเอกสาร ASEAN GUIDELINE ON STABILITY STUDY OF DRUG PRODUCT
3. วางแผนงานกาหนดรอบการทดสอบหาอายุผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ โดยให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ และดาเนินงานตามแผน
4. สรุปผลการหาความคงตัวของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
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กิจกรรม
1. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
2.ทดสอบตามเอกสาร
ASEAN GUIDELINE ON
STABILITY STUDY OF
DRUG PRODUCT
3. วางแผนงานกาหนดรอบ
การทดสอบหาอายุ
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ โดย
ให้ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ และ
ดาเนินงานตามแผน
4. สรุปผลการหาความคง
ตัวของผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 – 2564 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2564)
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ประมาณการ 500,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถหาความคงตัวของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดได้ถูกต้อง

4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
1. โครงการ เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์คุณภาพสูง (Robot)
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการแข่งขันกันทางธุรกิจที่
มากขึ้นทั้งด้านการเพิ่มกาลังการผลิต การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วและการลดต้นทุน ซึ่งองค์การสุราฯ พยายามคิด
ค้นหาแนวทาง ใหม่ๆ ในการจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทางธุรกิจและพยายามปรับปรุงในทุกส่วนของ
กระบวนการเพื่อให้มีการผลิตที่รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์เล็งเห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์คุณภาพสูง (Robot) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุ
แอลกอฮอล์ สามารถลดขั้นตอนและจากัดความเสียหายในกระบวนการบรรจุแอลกอฮอล์ให้น้อยลง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุแอลกอฮอล์
2. เพื่อรองรับปริมาณการจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
องค์การสุราฯ มีระบบการบรรจุที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดของโครงการ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และลดขั้นตอนในกระบวนการบรรจุแอลกอฮอล์
ขั้นตอนดาเนินงาน
1. ประธานลงนามอนุมัติให้ดาเนินการ
2. จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศ E-biding)
3. ดาเนินการทาสัญญาจ้างผู้รับเหมา
4. ดาเนินการติดตั้งตามสัญญา
5. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ก.ย.2563)
ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ประธานลงนามอนุมัติให้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศ E-biding)
ดาเนินการทาสัญญาจ้างผู้รับเหมา
ดาเนินการติดตั้งตามสัญญา
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
งบประมาณ
งบลงทุน 40,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองการผลิต และหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การสุราฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุแอลกอฮอล์ที่ดียิ่งขึ้น
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2. โครงการ ห้องสะอาด เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade
หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การสุราได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 640-2553 ทางเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมและ
มาตรฐาน GMP/HACCP องค์การสุราฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนกบรรจุ
และผลิตภัณฑ์จึงมีแผนการที่จะจัดทาห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium
grade และ standard grade ให้มีประสิทธิภาพและเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นห้องบรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade
2. เพื่อรองรับปริมาณการจาหน่ายที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
องค์การสุราฯ มีระบบการบรรจุที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดของโครงการ
ห้องสะอาด (clean room) มีสภาพพร้อมใช้งานตามระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนดาเนินงาน
1. นาเสอนคณะกรรมการบริการกิจการองค์การสุราฯ
2. ส่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่ออนุมัติ
3. ดาเนินการจัดจ้างออกแบบห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium
grade และ standard grade
4. ผู้รับจ้างดาเนินการออกแบบ
5. จัดทารายละเอียดประกอบการจ้าง (TOR)
6. ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7. ผู้รับจ้างดาเนินการติดตั้งห้องสะอาด (clean room)
8. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
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ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.2562-ก.ย.2563)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

จัดทารายละเอียดประกอบการจ้าง (TOR)
ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการทาสัญญา
ผู้รับจ้างดาเนินการติดตั้งห้องสะอาด (clean room)
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

งบประมาณ
งบลงทุน 25,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองการผลิต และหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การสุราฯ มีห้องสะอาด (clean room) เพื่อรองรับการบรรจุแอลกอฮอล์ premium grade และ standard grade
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความแข็งแกร่งทางการเงิน
1. โครงการจาหน่ายแอลกอฮอล์เชิงรุก ปีงบประมาณ 2563
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจแอลกอฮอล์ อันเนื่องด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ลูกค้ามุ่งเน้นการให้
ความสาคัญกับการบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจาหน่าย เพื่อรักษาฐานกลุ่ม
ลูกค้าเดิมและขยายฐานไปยังกลุ่มลู กค้ารายใหม่ๆในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆให้มีความหลากหลาย และ
ครอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้สามารถ
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น จะทาให้องค์การสุราฯ สามารถรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันไว้ได้อย่างยั่งยืน และขยาย
ฐานตลาดไปยังกลุ่มใหม่ได้อย่างทั่วถึงทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
เป้าหมาย
เพื่อเพิ่มรายได้จากการจาหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัดของโครงการ
รายได้จากการจาหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2562
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มสินค้า L Pure 70, 99.8, 99.9 และกลุ่มสินค้า Premium
2. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
3. กิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. พัฒนาบุคลากรด้านการจาหน่าย และการตลาด
5. จัดกิจกรรมเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าสาคัญและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน
6. จัดทีมพนักงานติดต่อหน่วยงานราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.จัดทีมพนักงานเจาะตลาดกลุ่มสินค้า L
Pure 70, 99.8, 99.9 และกลุ่มสินค้า
Premium
2.ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
3.กิจกรรมส่งเสริมการขาย
4.พัฒนาบุคลากรด้านการจาหน่าย และ
การตลาด
5.จัดกิจกรรมเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าสาคัญและเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6.จัดทีมพนักงานติดต่อหน่วยงาน
ราชการ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองการตลาดและจาหน่าย หัวหน้าแผนกจาหน่าย หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ประมาณการ 1,610,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
3. สามารถเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดในตัวผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
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2. โครงการตลาดบูรณาการเชิงรุก
หลักการและเหตุผล
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้ไม่พึ่งพิงรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านอุตสาหกรรมพื้นฐานเพียงอย่างเดียว โดยสร้างตราสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เพื่อสร้างแหล่งรายได้จากการจาหน่ายสินค้าให้เกิด
ความหลากหลาย
การสนับสนุนด้านการตลาดจึงมีบทบาทสาคัญ เพื่อให้ลูกค้า ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดการดาเนินการด้านธุรกิจที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนการตลาดจึงต้องมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รักษาฐาน
ลูกค้าเดิมพร้อมขยายฐานลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ ตลอดจนมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
เกิดความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และผูกพันในตราสินค้า พร้อมสร้างความมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่นั้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความผูกพันในตรายี่ห้อ
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่าย ให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น
4. เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้เป็นที่รู้จัก และตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย
1. สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และผูกพันในตราสินค้า
2. เพิ่มช่องทางการจาหน่ายหรือสร้างตัวแทนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
การดาเนินงาน
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2. การตลาดออนไลน์และการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing)
3. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ดิจิตอล และวิทยุ
4. เพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

11

5. จัดทาโมเดลการดาเนินงานแบบ OEM
6. จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
7. จัดกิจกรรมสัมมนาลูกค้าประจาปี
8. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับประชาสัมพันธ์
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.การตลาดออนไลน์และการสื่อสาร
บนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing)
3.โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ดิจิตอล
และวิทยุ
4.เพิ่มช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
5.จัดทาโมเดลการดาเนินงานแบบ
OEM
6.จัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
7.จัดกิจกรรมสัมมนาลูกค้าประจาปี
8. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์สาหรับ
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดของโครงการ
ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปี 2562
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
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งบประมาณ
13,000,0000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ เป็นที่รู้จัก และเกิดการใช้งานอย่าแพร่หลาย
2.ช่องทางการจาหน่ายที่มากขึ้น สามารถทาให้ผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้า เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น
3.ลูกค้าให้การยอมรับในคุณภาพและการบริการขององค์การสุราฯ
4.เกิดการสร้างฐานลูกค้ารายใหม่จากการประชาสัมพันธ์
5.ปริมาณการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม consumer Product เพิ่มมากขึ้น
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3. โครงการ อนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้าและระบบไอน้า
หลักการและเหตุผล
การอนุ รั กษ์พลั งงานของหม้อไอน้ าและระบบไอน้า หรือ Energy conservation in Steam Boiler
and Steam distribution system ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อไอน้า การนาความร้อนทิ้งจากหม้อ
ไอน้ามาใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ ช่วยในการเดินเครื่อ งหม้อไอน้า เช่น ปั๊มน้า พัดลม
โบลเวอร์ เป็ น ต้น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพของหม้อไอน้า ควรทาการตรวจวัดสมดุล ความร้อนต่างๆ นามา
วิเคราะห์ความร้อนสูญเสียต่างๆ พิจารณาว่าจะลดความสูญเสียได้อย่างไร และตัดสินใจจากภาพรวม แล้วจึง
นาไปปฏิบัติ ในการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ช่วย สิ่งที่สาคัญคือ การตรวจสอบสภาพการเดินเครื่องของ
หม้อไอน้า แล้วดาเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการเดินเครื่องนั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หม้อไอน้า ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดเชื้อเพลิง
เป้าหมาย
ประหยัดเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 3 % เมื่อเทียบกับปี 2562
ตัวชี้วัดของโครงการ
รักษาประสิทธิภาพหม้อไอน้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ติดตั้งระบบ economizer
2. ติดตั้งถังโบลดาวน์หม้อไอน้าใหม่แทนตัวเดิม
3. การเดินเครื่องหม้อไอน้าด้วยจานวนเครื่องที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

จ้างออกแบบระบบอนุรักษ์
พลังงานในระบบหม้อไอน้า
จัดทารายละเอียดประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
ดาเนินการทาสัญญา
ติดตั้งระบบ economizer
ติดตั้งถังโบลดาวน์หม้อไอน้า
ใหม่แทนตัวเดิม
การเดินเครื่องหม้อไอน้าเครื่อง
ที่เหมาะสม
ตรวจวัดพร้อมรายงานผล
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกไอน้าและประปา และพนักงานหม้อไอน้า
งบประมาณ
งบค่าใช้จ่าย จานวนประมาณ 2,500,000 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้าและลดพลังงานเชื้อเพลิง/ไฟฟ้า ลงไม่น้อยกว่า 3%
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
1. โครงการ โปรแกรมทาความสะอาดอาคาร 113
หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้ว ยอาคารบรรจุ และผลิตภัณฑ์ได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับมาตรฐาน FSSC 22000 (Food
Safety System Certification) เมื่ออาคารได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน อาคารจะเกิดการเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาการใช้งาน
ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการชารุดเสียหายและลดงานบารุงรักษาซึ่งจะทาให้ อาคารมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น จึ งจั ดโปรแกรมทาความสะอาดอาคาร 113 ปีล ะ 2 ครั้ง เพื่อรักษาสภาพอาคารบรรจุและ
ผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพเดิม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น และรักษาสภาพอาคารให้คงเดิม
เป้าหมาย
ดาเนินการบารุงรักษาความสะอาดอาคาร 113 ตามวันเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดของโครงการ
รักษาสภาพอาคารบรรจุและผลิตภัณฑ์ให้คงเดิม อาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทารายละเอียดประกอบการจ้าง (TOR)
2. ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3. ผู้รับจ้างดาเนินการทาความสะอาดอาคารตามโปรแกรมที่กาหนด (ปีละ 2 ครั้ง)
4. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
กิจกรรม
จัดทารายละเอียด
ประกอบการจ้าง (TOR)
ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัด
จ้าง

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับจ้างดาเนินการทาความ
สะอาดอาคารตามโปรแกรม
ที่กาหนด (ปีละ 2 ครั้ง)
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองการผลิต และหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์
งบประมาณ
งบค่าใช้จ่าย 800,000 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
อาคารมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น และรักษาสภาพอาคารให้คงเดิม
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2. โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิต ด้วยโปรแกรมการการบารุงรักษาเครื่องบรรจุ
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในกระบวนการบรรจุแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยเครื่องจักร ได้แก่ เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์
บรรจุรถแท็งก์, ถัง 200 ลิตร, ถัง/ปี๊บ18 ลิตร, ขวด 2.5 ลิตร และ 0.450 ลิตร เครื่องบรรจุดังกล่าว เมื่อใช้งาน
เป็นระยะเวลานานนั้น จะเกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของ
แอลกอฮอล์และประสิทธิภาพในการบรรจุแอลกอฮอล์
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการบรรจุแอลกอฮอล์ และดาเนินการ
ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน GMP/HACCP ในเรื่องของการบารุงรักษา แผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์จึงได้
จัดทาแนวทางการดาเนินการบารุงรักษาเครื่องบรรจุ และอุปกรณ์การบรรจุให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ดาเนินการบารุงรักษาเครื่องบรรจุ ได้ครบตามแผนงาน
ตัวชี้วัดของโครงการ
รักษาคุณภาพของแอลกอฮอล์และประสิทธิภาพในการบรรจุแอลกอฮอล์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
บารุงรักษาเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์
บารุงรักษาเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ บรรจุถัง 200 ลิตร
บารุงรักษาเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ บรรจุถัง/ปี๊บ 18 ลิตร
บารุงรักษาเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ บรรจุขวด 2.5 ลิตร,0.450 ลิตร
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บารุงรักษาเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ บรรจุรถแท็งก์
บารุงรักษาเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ บรรจุถัง 200 ลิตร
บารุงรักษาเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ บรรจุถัง/ปี๊บ
18 ลิตร
บารุงรักษาเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ บรรจุขวด 2.5
ลิตร,0.450 ลิตร
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากองการผลิต และหัวหน้าแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์
งบประมาณ
งบค่าใช้จ่าย 1,000,000 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เครื่องบรรจุแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์, ถัง 200 ลิตร, ถัง/ปี๊บ 18 ลิตร, ขวด 2.5 ลิตร, และ 0.450
ลิตร มีความพร้อม และสามารถรักษาประสิทธิภาพของการบรรจุแอลกอฮอล์ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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3. โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิต ด้วยโปรแกรมบารุงรักษาเครื่องจักร
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยเครื่องจักร และอุปกรณ์ห ลัก ได้แก่
เครื่องจักรสาหรับการหมักเชื้อส่า หอกลั่น และ Cooling tower ซึ่งเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อใช้งานนาน
ขึ้น จะเกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง Pump & Motor ที่เสื่อมสภาพลง และการเกิดการสะสม
ของสิ่งสกปรก ตะกรัน ตะไคร่น้า เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต
เพื่อเป็นการรั กษาประสิทธิภ าพในการผลิต และดาเนินการให้ส อดคล้ องกับระบบมาตรฐาน
GMP/HACCP ในเรื่องของการทาความสะอาด จึงได้จัดทาแนวทางการดาเนินการทาความสะอาดอุปกรณ์หลัก
ด้วยวิธีที่เหมาะสม และให้ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิต เอ
ทานอล รวมทั้งโปรแกรม PM Pump & Motor
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต ได้แก่ ถังหมัก หอกลั่น cooling tower และ
Pump & Motor ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ดาเนินการ บารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้ครบตามแผนงาน
ตัวชี้วัดของโครงการ
1. รักษาประสิทธิภาพการใช้กากน้าตาลในการผลิตแอลกอฮอล์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. ทาความสะอาด หอกลั่น T510 โดยใช้ระบบน้าแรงดันสูง (Water jet cleaning) ที่มีแรงดันไม่ต่า
กว่า 1,000 Bar
3. ทาความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Re boiler โดยใช้ระบบน้าแรงดันสูง (Water jet
cleaning) ที่มีแรงดันไม่ต่ากว่า 1,000 Bar
4. ทาความสะอาด cooling tower และ condenser โดยใช้สารเคมีทาความสะอาด และฉีดล้างด้วย
น้าแรงดันสูง หลังจากนั้น ปรับสภาพน้า cooling ด้วยน้ายาป้องกันการเกิดตะกรัน และตะไคร่น้า
5. ทาความสะอาดถังหมัก ด้วยการอบไอน้าฆ่าเชื้อ
6. ทาโปรแกรม PM Pump & Motor ทั้งระบบ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทาความสะอาดหอกลั่น T510
ทาความสะอาด Re boiler
ทาความสะอาด Cooling
tower
ทาความสะอาดถังหมัก
PM Pump & Motor
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกผลิต
งบประมาณ
ใช้งบค่าใช้จ่าย จานวนประมาณ 5,530,000 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิตทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสะสมของสิ่ง
สกปรก คราบหินปูน ในหอกลั่น และ Re boiler ลดการสะสมของตะกรัน ตะไคร่ ใน cooling tower ลดการ
สะสมของคราบกากน้าตาลในถังหมัก เพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์ มีความพร้อม เป็นการยืดอายุการใช้งาน และ
สามารถรักษาประสิทธิภาพของการผลิตได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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4. โครงการปรับปรุงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบลงทุนในระบบบัญชีเช่า
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน การเบิกจ่ายและการติดตามผลการใช้งบประมาณรายจ่ายและงบลงทุน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทางานในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุน
ประจาปี
2. เพื่อลดขั้นตอนการทางานในการจัดทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุน
ประจาเดือนสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
3. เพื่อสามารถใช้ข้อมูลในการประมาณการรายจ่ายในอนาคตได้
เป้าหมาย
1. สามารถลดเวลาและขั้นตอนการทางานในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบ
ลงทุนประจาปี
2. ลดขั้นตอนการทางานในการจัดทารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุน
ประจาเดือนสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
3. สามารถใช้ข้อมูลในการประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตได้
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุน
ตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถลดขั้นตอนและเวลาในการทางานในการจัดทารายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายและงบลงทุนได้
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ระบบการจองงบประมาณรายจ่าย โดยการจัดทาในระบบขอซื้อ และสั่งซื้อในระบบจัดซื้อ
2. ระบบจาแนกงบประมาณแต่ละค่าใช้จ่ายแยกตามนโยบายองค์กรได้
3. ระบบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน และสารองงบประมาณรายจ่ายต่างๆได้
4. ระบบตัดจ่ายงบประมาณที่ใช้จริงในแต่ละโครงการโดยการตั้งหนี้ในระบบเจ้าหนี้
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5.ระบบการคืนงบประมาณจากการลดหนี้
6.รายงานงบประมาณรายจ่ายและงบลงทุนคงเหลือ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม2562 - กันยายน2563)
แผนการดาเนินการ ปี 2563
กิจกรรม
ตค.
62
1.ระบบการจองงบประมาณ
รายจ่าย โดยการจัดทาในระบบขอ
ซื้อ และสั่งซื้อในระบบจัดซื้อ
2. ระบบจาแนกงบประมาณแต่ละ
ค่าใช้จ่ายแยกตามนโยบายองค์กร
ได้
3. ระบบจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย งบลงทุน และสารอง
งบประมาณรายจ่ายต่างๆได้
4. ระบบตัดจ่ายงบประมาณที่ใช้
จริงในแต่ละโครงการโดยการตั้งหนี้
ในระบบเจ้าหนี้
5.ระบบการคืนงบประมาณรายจ่าย
จากการลดหนี้
6.รายงานงบประมาณรายจ่ายและ
งบลงทุนคงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกการเงิน

ปีงบประมาณ 2563
พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
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งบประมาณ
ไม่มี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถลดเวลาการทางานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงานการเงิน และเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดทารายงานเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
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5. แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบัญชีใหม่
หลักการและเหตุผล
ในการบริหารงานขององค์การสุราฯ ต้องมีข้อมูลทางการเงินและผลการดาเนินงานเป็นข้อมูลเชิง
บริหาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการกากับดูแลปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งรายการต่าง ๆ
จะต้องอาศัยข้อมูลของฝ่ายบัญชี ดังนั้น การวางโครงสร้างทางบัญชีที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมกับ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ จะทาให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความสาคัญในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่าง
ละเอียดครบถ้วน เป็นการวางแผนระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร (MIS) ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีความสาคัญในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างละเอียดครบถ้วน
3. เพื่อบริหารจัดการระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรในอนาคตได้
4. เพื่อสามารถปิดงบการเงินได้ทันเวลาและถูกต้องตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
5. เพื่อให้การจัดทารายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงิน และผลการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาการจัดทาบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
มีข้อมูลทางการบัญชีและรายงานการเงินสะท้อนประสิทธิภาพการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดของแผนงาน
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้งานโครงสร้างระบบบัญชีใหม่
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ดาเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบัญชีใหม่คู่ขนานกับระบบบันทึกเดิม
4. จัดตั้งทีมงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดสรุปทางบัญชี
5. จ้างที่ปรึกษานักบัญชีวิชาชีพให้คาปรึกษาและตรวจสอบการดาเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบ
บัญชีใหม่
6. เริ่มใช้ระบบโครงสร้างบัญชีทั้งระบบเต็มรูปแบบ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2563 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563)

25

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5. จ้างที่ปรึกษานักบัญชีวิชาชีพให้
คาปรึกษาและตรวจสอบการ
ดาเนินการปิดงบการเงินด้วยระบบ
บัญชีเช่าใหม่
6. เริ่มใช้ระบบโครงสร้างบัญชีทั้ง
ระบบเต็มรูปแบบและพัฒนาระบบ
บัญชีในรูปแบบระบบบัญชีเช่า
7. เริ่มใช้ระบบโครงสร้างบัญชีทั้ง
ระบบเต็มรูปแบบและพัฒนาระบบ
บัญชีในรูปแบบระบบบัญชี ERP

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

8. ใช้ระบบโครงสร้างบัญชีทั้งระบบ
เต็มรูปแบบระบบบัญชีเช่า และการ
เก็บข้อมูลเพื่อขึ้นระบบบัญชี ERP
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หัวหน้าแผนกการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
ไม่มี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์การสุราฯ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบทุกระบบงาน
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6. โครงการปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อรองรับ ระบบ ERP
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งติดตั้งที่ตู้เมนส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( MAIN DISTRIBUTION
BOARD ) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้งาน MONITERING ได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถบันทึกข้อมูลหรือเรีย กดู
ข้อมูลย้อนหลังและประมวลผลข้อมูล ได้ ทาให้เกิดความเสียเปรียบในการใช้ข้อมูล จึงมีแนวความคิดที่จะ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งานด้านข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ติดตั้งที่ตู้เมนส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
เป้าหมาย
สามารถใช้งานด้านข้อมูลของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัดโครงการ
สามารถบันทึกค่าข้อมูลทางไฟฟ้าจากเครื่องมือวัดและใช้ข้อมูลเพื่อรองรับระบบ ERP และการ
อนุรักษ์พลังงานได้
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. สารวจเครื่องมีอวัดเดิมที่ติดตั้งใช้งานที่ตู้เมนส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
2. จัดทารายละเอียดเพื่อซื้อเครื่องมือวัดใหม่และอุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ
3. ดาเนินการจัดซื้อเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ
4. ทาการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ
5. ทดสอบการใช้งานของระบบที่ปรับปรุงแล้ว
6. สรุปผล
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 62 - มี.ค. 63
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กิจกรรม

ต.ค

ปีงบประมาณ 2562
พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ

1. สารวจเครื่องมีอวัดเดิมที่ติดตั้งใช้งานที่ตู้เมนส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
2. จัดทารายละเอียดเพื่อซื้อเครื่องมือวัดใหม่และอุปกรณ์ประกอบเพื่อ
ปรับปรุงระบบ
3. ดาเนินการจัดซื้อเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบ
4. ทาการติดตั้งเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ประกอบเพื่อปรับปรุงระบบ
5. ทดสอบการใช้งานของระบบที่ปรับปรุงแล้ว
6. สรุปผล
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกไฟฟ้าและซ่อมบารุง
งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 500,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าจากเครื่องมือวัดและใช้ข้อมูลเพื่อรองรับระบบ EPR และการอนุรักษ์
พลังงาน

มี.ค
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
1. โครงการ เพิ่มประสบการณ์และเตรียมความพร้อมบุคลากร
หลักการและเหตุผล
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ส่ ว นส าคั ญ นอกจากเครื่ อ งจั ก ร วั ต ถุ ดิ บ และ
กระบวนการแล้ว ตัวบุคลากรของแผนกการผลิตก็ถือว่ามีส่วนสาคัญในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพให้ครบทั้ง
4 องค์ประกอบ โดยตัวบุคลากรของแผนกการผลิตนั้นมีประสบการณ์ในด้านการผลิตผลิตแอลกอฮอล์ โดย
เครื่องจักร วัตถุดิบ และกระบวนการเดิม จึงมีความสาคัญที่จะต้องเพิ่มเติมประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ ศึกษา
ดู ง านด้ า นการผลิ ต แอลกอฮอล์ รวมทั้ ง การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นก าลั ง คน เพื่ อ รองรั บ หน่ ว ยการผลิ ต
แอลกอฮอล์ ชนิด AR Grade ที่กาลังจะเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรด้ า นการผลิ ต แอลกอฮอล์ ข ององค์ ก ารสุ ร าฯ โดย
การศึกษาดูงาน และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองการกระบวนการผลิตในอนาคต
เป้าหมาย
ดาเนินการศึกษา ดูงาน อย่างน้อย 1 โรงงาน
พนักงานรองรับกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด AR Grade
ตัวชี้วัดของโครงการ
รายงานผลการศึกษาดูงาน และพนักงานรองการกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด AR Grade
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดเป้าหมาย และศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
2. ติดต่อประสานงาน และขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน
3. เข้าศึกษาดูงาน
4. สรุปผลการศึกษาดูงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กาหนดเป้าหมาย และศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น
ติดต่อประสานงาน
เข้าศึกษาดูงาน
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สรุปผลการศึกษาดูงาน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกผลิต
งบประมาณ
ใช้งบค่าใช้จ่าย ค่าอบรมสัมมนา และค่าเดินทาง จานวนประมาณ 20,000 บาท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรด้านการผลิตได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมด้านการผลิต และสามารถนามาปรับใช้เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน และมีความพร้อมรองการการผลิตแอลกอฮอล์ชนิด AR Grade
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2. โครงการ Quality Safety Health and Environment
หลักการและเหตุผล
องค์การสุราฯ เป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นของเหลวไวไฟ การดาเนินกิจกรรมในโรงงานจึง
ต้องมีระบบความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเข้มงวด จึงมีแนวทางที่จะนา
ระบบ QSHE มาใช้งานระบบ QSHE หมายถึง ระบบบริห ารจัดการแบบบูร ณาการด้าน Quality Safety
Health และ Environment ซึ่ ง หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ โดยมี ก ารพิ จ ารณาด้ า นประเด็ น
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นการประยุกต์ ระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ( ISO 45001)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานองค์การสุราฯ
2. เพื่อการพัฒนาองค์การ และยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการนอกเหนือจากพื้นฐาน
ระบบบริหารคุณภาพ
3. เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน
เป้าหมาย
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ มีระบบสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการทางานที่ดี
ตัวชี้วัดของโครงการ
ไม่เกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเจ็บป่วยจากการทางาน
ของพนักงาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาความเข้าใจ หลักการและข้อกาหนด
2. จัดจ้างที่ปรึกษา (ISO 45001)
3. ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน
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4. ตรวจประเมินภายในและภายนอก
5. สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ศึกษามาตรฐานระบบ
การจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2.จัดจ้างที่ปรึกษา
3.ดาเนินการตามแผนการ
ดาเนินงาน
4.ตรวจประเมินภายในและ
ภายนอก
5.สรุปผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
แผนกสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 2,000,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พนักงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถนาระบบความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการทางานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุที่อาจทาให้ได้รับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย สูญเสียชีวิต หรือสูญเสียทรัพย์สิน
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3. การนาน้ากากส่าไปใช้ประโยชน์
หลักการและเหตุผล
ในการผลิตแอลกอฮอล์โดยใช้กากน้าตาลเป็นวัตถุดิบ ทาให้เกิดน้าเสียจานวนมากจากการผลิต ซึ่ง
เรียกว่า น้ากากส่า ซึ่งมีค่าสารอินทรีย์สูง จึงต้องนาไปผ่านกระบวนการบาบัดแบบไม่ใช้อากาศ น้าเสียที่ผ่าน
กระบวนการบาบัดแล้วนั้นสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์
กับชุมชนและสังคมและเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในอนาคตและจูงใจต่อภาคธุรกิจมากขึ้น รวมถึงการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามยุทธศาสตร์ที่ 5 “ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม” ต้องการกาจัดของเสียโดยนาไปทาให้เกิดประโยชน์และสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อนาน้ากากส่าไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดของโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 สามารถนาน้ากากส่าไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 600 ลูกบาศก์เมตร
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลการนาน้ากากส่าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหรืออื่น ๆ
2. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการนาน้ากากส่าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชน
3. จัดเตรียมน้ากากส่า
4. ประเมินความพึงพอใจในการใช้น้ากากส่า
5. สรุปผลการทาการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ศึกษาข้อมูลการนาน้า
กากส่าไปใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรหรืออื่น ๆ
2.ประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลการนาน้ากากส่า
ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ แก่ประชาชน
3.จัดเตรียมน้ากากส่า
4.ประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้น้ากากส่า
5.สรุปผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
แผนกสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 100,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถนาน้ากากส่าไปใช้ประโยชน์โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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4. โครงการอบรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา ฯ พ.ศ. 2506 และได้มี
การตรา ข้อบังคับองค์การสุราฯ ต่าง ๆ ขึ้น โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบจัดตั้งองค์การ
สุรา กรม สรรพสามิต พ.ศ. 2506 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสิทธิ ผลประโยชน์
และสวัสดิการ ต่าง ๆ ที่องค์การสุราฯ จัดให้แก่พนักงาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงสิทธิต่าง ๆ ของ
พนั กงานมากขึ้น และ สามารถปฏิบั ติตามได้อย่า งถู กต้ องและมีประสิ ทธิภ าพ จึงได้ดาเนินการจัด อบรม
โครงการอบรมหลักสูตร“กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้รับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับ องค์การสุรา
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถทราบถึงสิทธิหน้าที่ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่องค์การ
สุราฯ จัดให้
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
เป้าหมาย
1. จั ดอบรมเกี่ย วกับ ระเบี ย บ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุ ราฯ - กลุ่ มเป้าหมาย ผู้ บริห าร
พนักงานองค์การสุรา
2. จั ดอบรมโครงการ คลั งความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ก ารสุ ราฯ เช่น พรบ ภาษี
สรรพสามิต 2560 พรบ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่าของสหภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น - กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงาน
องค์สุราที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดโครงการ
ผลทดสอบจากการเข้าร่วมอบรม
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ร่างโครงการ
2. กาหนดหัวข้อ
การอบรม
3. กาหนดข้อการ
บรรยาย
4. จัดอบรม
5. สรุปผลการ
ดาเนินการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
งบประมาณ
100,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
แผนกกฎหมาย
ผลที่คลาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การสุรา
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึงสิทธิหน้าที่ ผลประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์การสุราฯ
จัดให้
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ
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5. โครงการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา ฯ พ.ศ. 2506 และได้มี
การตราข้อบังคับองค์การสุราฯ ต่าง ๆ ขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 14 แห่งระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2506 เพื่อเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานของ พนักงาน และเนื่องจากปัจจุบันระเบียบ
ข้อบังคับ ดังกล่าวมีความล้าสมัย ซึ่งยังไม่เหมาะสมและ สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกฎหมายในปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้ องกับ ปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับดังกล่าวให้ ถูก ต้ อง
ครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาทบทวน ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ ที่ยังล้าสมัย และยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขที่เป็น
ปัจจุบัน
2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ ให้เป็นปัจจุบัน
3. เพื่ อ ให้ ร ะเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารสุ ร าฯ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยระเบียบพนักงานสุราฯ
2. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
3. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
4. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ
5. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน
6. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยการท างานของพนักงาน
7. ระเบียบองค์การสุราฯ ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
8. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยเงินและการบัญชี
9. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยเงินค่ารับรอง
10. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรอง
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ตัวชี้วัดโครงการ
ข้อบังคับขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการ แก้ไขและลงนามและมีผลบังคับ
ใช้ จานวน 5 เรื่อง
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับร่วมกับข้อกฎหมายในปัจจุบัน
2. พิจารณา จัดทาร่างระเบียบข้อบังคับ
3. เสนอร่างระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณา
4. เสนอร่างระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
5. เสนอร่างระเบียบ ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์ ต่อประธานกรรมากรบริหารฯ ลงนาม
ระยะเวลาดาเนินการ
- ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
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กิจกรรม
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปีงบประมาณ 2563
ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค.

1. ศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อบังคับร่วมกับข้อ
กฎหมายในปัจจุบัน
2. พิจารณา จัดทาร่าง
ระเบียบข้อบังคับ
3. เสนอร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายพิจารณา
4. เสนอร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์
ต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุรา
5. เสนอร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ฉบับสมบูรณ์
ต่อประธานกรรมากรบริ
หารฯ ลงนาม
งบประมาณ
500,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
แผนกกฎหมาย
ผลที่คลาดว่าจะได้รับ
1. ข้อบังคับองค์สุราฯ มีความทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมกับปัจจุบัน
2. ข้อบังคับองค์การสุราฯ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
3. ข้อบังคับองค์การสุราฯ มีผลใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขนส่งสินค้า และบริการ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการขนส่ งและบรรทุกสิน ค้าประเภทวัตถุอันตรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบี ยบ
ระบบมาตรฐานต่าง ๆ พนักงานผู้ปฏิบัติงานขนส่ง จาเป็นต้องมีความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีการอบรมข้อมูลที่
ใช้และเกี่ยวข้องต่อการขนส่งสินค้าประเภทวัตถุอันตราย ด้วยความปลอดภัยในการขนย้ายวัตถุอันตราย ให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดการขนส่ง พนักงานผู้ปฏิบัติงานขนส่ง จาเป็นต้องมีความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ ด้าน
การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง ให้สามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์พื้นฐาน ให้พร้อมใช้งานได้และ
รักษารถยนต์ให้ทนนาน อันเป็นการรักษาคุณภาพชี วิตผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้ร่วมถนน ให้มีความปลอดภัยจากการ
ขนส่งวัตถุอันตราย และทรัพย์สินองค์การสุราฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อพนักงานแผนกยานพาหนะมีความรู้ความเข้าในด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ด้านขนส่งวัตถุ
อันตรายไวไฟ เสริมความรู้ พัฒนาพนักงานขับรถยนต์ขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย และมีจิตสานึกด้าน
ความปลอดภัย เพื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานขนส่ง จาเป็นต้องมีความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการดูแลรักษา
รถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง ให้สามารถใช้งานได้ทนนานและรักษาคุณภาพชีวิตผู้ขับขี่รถยนต์ ให้มีการอบรม
ข้อมูลที่ใช้และเกี่ยวข้องข้อควรระวั งัในการดูแลรักษารถยนต์ เทคนิคบางประการทีควรทราบไว้ในการขับ
รถยนต์ ขนส่งด้วยความปลอดภัย
เป้าหมาย
1. พนักงานแผนกยานพาหนะมีความรู้ความเข้าในด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และพนักงานขับ
รถยนต์ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
2. พนักงานมีความรู้ความเข้าด้านการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง ให้สามารถใช้งานได้ทน
นานและรักษาคุณภาพชีวิตผู้ขับขี่รถยนต์
ตัวชี้วัด
1. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติติตามกฎหมาย
2. พนักงานขับรถยนต์สามารถดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นด้วยตนเอง
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ติดตามกฎหมายและกาหนดหลักสูตรอบรม
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2. เตรียมการประสานงานหน่วยฝึกอบรม
3. ดาเนินการฝึกอบรม
4. สรุปรายงานผล
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ติดตามกฎหมาย
และกาหนดหลักสูตร
อบรม
2.เตรียมการ
ประสานงานหน่วย
ฝึกอบรม
3.ดาเนินการฝึกอบรม
4.สรุปรายงานผล

งบประมาณ
งบค่าใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จานวน 200,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พนักงานขับรถยนต์และพนักงานแผนกยานพาหนะมีความรู้ความเข้าในด้านกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ และการขนส่งวัตถุอันตราย โดยปฏิบัติดีปลอดภัยเพียงพอต่อการขนส่งสินค้าขององค์การสุราฯ
2. พนักงานขับรถยนต์และพนักงานแผนกยานพาหนะมีความรู้ความเข้าสามารถดูแลรักษารถยนต์
เบื้องต้นด้วยตนเอง ให้สามารถใช้งานได้ทนนานและรักษาคุณภาพรถยนต์ให้มีสภาพปลอดภัยเพียงพอต่อการ
ขนส่งสินค้าขององค์การสุราฯ
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7. โครงการขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในหัวข้อการวิเคราะห์ค่าซีโอดี
หลักการและเหตุผล
ค่าซีโอดี ( Chemical Oxygen Demand , COD) เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ของน้าเสียที่กฎหมาย
กาหนดให้มีการควบคุมสาหรับโรงงานอุคสาหกรรม ถึงแม้ปัจจุบันแผนกวิเคราะห์ฯ จะได้รับการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในรายการดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ยังจาเป็นต้องมี
การปรับปรุงพัฒนาให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยการดาเนินการให้ได้รับการ
รับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 17025
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ทดสอบให้มีประสิทธิภาพและผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับใช้ประกอบการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สาหรับวิธีวิเคราะห์ค่าซีโอดี
เป้าหมาย
แผนกวิเคราะห์ฯ สามารถตรวจสอบค่าซีโอดีได้ถูกต้องตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ตัวชี้วัดโครงการ
แผนกวิเคราะห์ฯ สามารถขยายขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ในหัวข้อการ
วิเคราะห์ค่าซีโอดี ภายในปีงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาและทาความเข้าใจขั้นตอนการทดสอบการหาค่าซีโอดีด้วยวิธีรีฟลักซ์แบบปิด/เปรียบเทียบสี
2. ทาการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและการหาค่าความไม่แน่นอนของวิธีทดสอบ
3. จัดทาเอกสารวิธีการทดสอบเอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้อง รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีและ
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องการหาค่าความไม่แน่นอน
4. ทาการเปรียบเทียบฝีมือและทดสอบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการ
5. ทาการตรวจติดตามคุณภาพภายในและทบทวนการบริหารงานระบบ ISO/IEC 17025
6. ดาเนินการยืนยันขอการรับรองมาตรฐานกับหน่วยงานที่ให้การรับรอง
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7. ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มิ.ย. 2564)
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กิจกรรม
1.ศึกษาและทา
ความเข้าใจขั้นตอน
การทดสอบการหา
ค่าซีโอดีด้วยวิธีรีฟ
ลักซ์แบบปิด/
เปรียบเทียบสี
2.ทาการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี
ทดสอบและการหา
ค่าความไม่แน่นอน
ของวิธีทดสอบ
3.จัดทาเอกสาร
วิธีการทดสอบ
เอกสารบันทึกที่
เกี่ยวข้อง รายงาน
การตรวจสอบความ
ใช้ได้ของวิธีและ
วิธีการปฏิบัติงาน
เรื่องการหาค่าความ
ไม่แน่นอน

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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กิจกรรม
4.ทาการ
เปรียบเทียบฝีมือ
และทดสอบความ
ชานาญระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ
5.ทาการตรวจ
ติดตามคุณภาพ
ภายในและทบทวน
การบริหารงาน
ระบบ ISO/IEC
17025
6. ดาเนินการยืนยัน
ขอการรับรอง
มาตรฐานกับ
หน่วยงานที่ให้การ
รับรอง
7. ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ , นักวิทยาศาสตร์
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 30,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้รับการับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในหัวข้อวิธีการทดสอบค่าซีโอดี ผลวิเคราะห์ค่าซีโอดีมีความน่าเชื่อถือ

46

8. โครงการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
หลักการและเหตุผล
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025 : 2005
เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสาคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน มีแนวคิดในการ
พิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้
สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ มากขึ้ น เป็ นต้ น ซึ่ งการปรั บเปลี่ ยนดั งกล่ าวมี ผลกระทบต่ อระบบการบริ หารคุ ณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation
Co-operation: ILAC) จึงได้กาหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้อง
จัดทาระบบให้สอดคล้ องตาม ISO/IEC 17025 version ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากมาตรฐาน
ประกาศใช้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัว
ในการนามาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
เป้าหมาย
ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ภายในปีงบประมาณ
2562
ตัวชี้วัดของโครงการ
ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จ้างที่ปรึกษาที่มีความชานาญในการจัดทาระบบ ISO/IEC 17025:2017
2. ทบทวนเอกสารเดิ ม ที่ มี / เพิ่ ม เติ ม เอกสารใหม่ เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ มาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017
3. กาหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในและกาหนดการตรวจ
4. ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
5. ประชุมทบทวนการบริหาร
6. ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
7. หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจประเมิน
8. แก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน
9. หน่วยงานภายนอกประชุมพิจารณาผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
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10. ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

48

กิจกรรม
1. จ้างที่ปรึกษาที่มีความชานาญในการจัดทาระบบ
ISO/IEC 17025:2017
2. ทบทวนเอกสารเดิมที่มี/เพิ่มเติมเอกสารใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกับมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017
3. กาหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพ
4. ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
5. ประชุมทบทวนการบริหาร
6. ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017
7. หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจประเมิน
8. แก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมิน
9. หน่วยงานภายนอกประชุมพิจารณาผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง
10. ห้องปฏิบัติการองค์การสุราฯ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค

ส.ค

ก.ย

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
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ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ฯ, นักวิทยาศาสตร์
งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกาหนมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
2017 ฉบับใหม่
2. กาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่
3. ผู้มีสว่ นได้เสียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลการทดสอบ
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9. โครงการปรับปรุงวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่อง HPLC เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกากน้าตาลและน้าส่า
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ใช้กากน้าตาล (Molasses) เป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิตเอทา
นอล ซึ่งโดยทั่วไปกากน้าตาลมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นน้าตาล ได้แก่ ซูโคส30-40%, กลูโคส (เดรกโทศ) 49 %, (เลวูโลส) 5-12%, สารรีดิวซิงค์ซับสเตรททั้งหมด (อินเวิร์ท) 10-25% ดังนั้น การตรวจสอบคุณสมบัติ
ของกากน้าตาล (Molasses) ก่อนที่จะนามาใช้ในกระบวนการหมัก นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติวัตถุดิบ
หลักที่คุณสมบัติวัตถุหลักที่มีความสาคัญแล้ว การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิ ตก็มี
ความสาคัญเช่นกัน เพราะในกรณีที่การควบคุมสภาวะการผลิตไม่เหมาะสม ได้แก่ อุ ณหภูมิ อัตราการกวน
ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น จะส่งผลต่อ % yield (ปริมาณเอทานอล) ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่กาหนด เนื่องจากใน
กระบวนการหมั ก จะท าให้ เ กิ ด ปริ ม าณผลพลอยได้ อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปริ ม าณสู ง ได้ แ ก่ CO2, กลี เ ชอรี น
(glycerine), กรดแลกติก (lactic acid), กรดซัลซินิก (succinic acid) และฟูเซลออยล์ (fusel oil) ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเอทานอล
ดังนั้น แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพการผลิต จึงต้องค้นคว้าหาวิธีทดสอบ และทรัพยากรที่
จาเป็นในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบหลักที่กากน้าตาล (Molasses) และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่าง
กระบวนการผลิตเพิ่มเติมที่ไม่สามารถทาการทดสอบเดิมที่สามารถทาการทดสอบได้ โดยใช้เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ เครื่อง High performance Liquid Chromatography (HPLC) มาใช้ในการวิเคราะห์
ทดสอบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกากน้าตาล (Molasses) ที่เป็นวัตถุดิบหลัก ก่อนที่จะนามาใช้ในการ
ผลิ ตและน้ าส่ า (Fermented mash) ที่อยู่ในระหว่ างกระบวนการหมั กให้ ได้ เกณฑ์ เป็น ไปตามที่
กาหนดและเพื่อให้ทาการแก้ไขได้ทันที ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการผลิต
2. เพื่อให้แผนกวิเคราะห์ฯ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
แผนกวิเคราะห์ ฯ สามารถตรวจสอบคุณภาพของกากน้าตาล (Molasses) ที่เป็นวัตถุดิบหลักและน้า
ส่ าหรื อแมช (Fermented mash) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตเอทานอลได้ ภายในปีงบประมาณ
2563
ตัวชี้วัดของโครงการ
มีผลการทดสอบคุณภาพของกากน้าตาล (Molasses) และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการผลิต (น้าส่า
หรือแมช) ที่ทดสอบโดยใช้เครื่อง HPLC อย่างน้อย 10 ล็อตการผลิต
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ค้นคว้าวิธีการทดสอบที่เหมาะสมสาหรับวิเคราะห์คุณภาพกากน้าตาลและน้าส่า โดยใช้เครื่อง
HPLC ที่มีในแผนกวิเคราะห์
2. อบรมบุคลากรในแผนกให้สามารถใช้เครื่อง HPLC ให้เกิดความชานาญ
3. จัดหาทรัพยากรจาเป็นในการทดสอบ
4. จัดทาเป็นวิธีทดสอบเพื่อขออนุมัติในการใช้งาน
5. ทาการทดสอบตามวิธีทดสอบสาหรับวิเคราะห์คุณภาพกากน้าตาลและน้าส่าหรือแมช ที่ได้รับการ
อนุมัติใช้งาน
6. สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ค้นคว้าวิธีการทดสอบที่
เหมาะสมสาหรับวิเคราะห์
คุณภาพกากน้าตาลและน้า
ส่า โดยใช้เครื่อง HPLC ที่มี
ในแผนกวิเคราะห์
2. อบรมบุคลากรในแผนก
ให้สามารถใช้เครื่อง HPLC
ให้เกิดความชานาญ
3. จัดหาทรัพยากรจาเป็นใน
การทดสอบ
4. จัดทาเป็นวิธีทดสอบเพื่อ
ขออนุมัติในการใช้งาน
5. ทาการทดสอบตามวิธี
ทดสอบสาหรับวิเคราะห์
คุณภาพกากน้าตาลและน้า
ส่า ที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน
6. สรุปผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ฯ, นักวิทยาศาสตร์
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งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 300,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบชนิดและปริมาณของน้าตาลที่มีอยู่ในกากน้าตาล (Molasses) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอ
ทานอล ได้แก่ ซูโครส, กลูโคส, ฟรุตโตส และปริมาณผลพลอยได้อื่น ๆ อาทิเช่น กรดแลกติก, กรดซิตริก, กรดอะซิติก
เป็นต้น เพื่อควบคุมกระบวนการหมักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
2. บุคลากรภายในแผนกวิเคราะห์ ฯ มีความรู้ความสามรถและประสบการณ์ทางด้านการทดสอบโดยใช้เครื่อง
HPLC มากขึ้น

53

10. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการทดสอบสมรรถนะขององค์กร
หลักการและเหตุผล
การแข่งขันทางธุรกิจทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ปัจจัยสาคัญที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ปัจจัย
หนึ่งที่สาคัญคือ บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิธีการสร้างบุคลากรให้มี
ความพร้อมนั้น องค์กรต้องจัดให้มีมาตรฐานในการทดสอบสมรรถนะซึ่งจะทราบได้ว่าบุคลากรมีความรู้อยู่ใน
ระดับใดเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้สามารถส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
มีการทดสอบสมรรถนะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละความสาเร็จของการทดสอบสมรรถนะบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กาหนดขอบเขตเรื่องที่จะสอบกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทาเอกสารจัดจ้างดาเนินการ
3. ดาเนินการจัดจ้าง
4. ลงนามสัญญา
5. ผู้รับจ้างจัดทาข้อสอบพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอบ
6. เผยแพร่ข้อมูลในการสอบผ่านเว๊บไซต์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ
7. ดาเนินการอบรมและสอบ Core Competency และ Functional Competency
8. สรุปผลการทดสอบทั้งหมด
ระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
2562
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กาหนดขอบเขตเรื่องที่
จะสอบกลุ่มเป้าหมาย
จัดทาเอกสารจัดจ้าง
ดาเนินการ
ดาเนินการจัดจ้าง
ลงนามสัญญา
ผู้รับจ้างจัดทาข้อสอบ
พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอบ
เผยแพร่ข้อมูลในการ
สอบผ่านเว๊บไซต์ และ
ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานทุกคนทราบ
ดาเนินการอบรมและ
สอบ Core
Competency และ
Functional
Competency
สรุปผลการทดสอบ
ทั้งหมด
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล
งบประมาณดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมาณ 1,000,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทาให้ทราบว่าบุ คลากรแต่ล ะคนมีความรู้อยู่ระดับใด เพื่อกาหนดแนวทางการเสริมศักยภาพของ
บุคลากร
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11. โครงการออกแบบระบบและสร้างเครื่องมือวางแผนสร้างคนทดแทนในตาแหน่งสาคัญ
หลักการและเหตุผล
การสร้างคนทดแทนในตาแหน่งในตาแหน่งสาคัญ (Succession Planning) ไม่ใช่สัญญาที่องค์กรจะ
เลื่ อ นระดั บ พนั ก งานที่ เ ป็ น ผู้ สื บ ทอด (Successor) แต่ เ ป็ น กระบวนการวางแผนเพื่ อ เตรี ย มก าลั ง คนที่ มี
ความสามารถโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้มีความพร้อมสาหรับการดารงตาแหน่งในระดับสูง/ระดับ
ผู้นาองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตาแหน่งเดิมและรองรับตาแหน่งที่จะต้อง
กาหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อทาให้องค์การสุราฯ มีระบบและเครื่องมือในการวางแผนสร้างคนทดแทนในตาแหน่งที่สาคัญ
2. เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรไม่หยุดชะงักกรณีมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก
3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีศักยภาพได้เติบโตในตาแหน่งงานนั้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือจูงใจพนักงาน ส่งเสริมการเลื่อนขั้นพนักงานภายในทาให้พนักงานมีขวัญกาลังใจดี
ขึ้น
เป้าหมาย
พนักงานองค์การสุรา
ตัวชี้วัดโครงการ
มีระบบและเครื่องมือในการวางแผนสร้างคนทดแทนในตาแหน่งสาคัญ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. กาหนดขอบเขตของงานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการจัดทาโครงการ
2. สรรหาและดาเนินการจัดจ้าง
3. ลงนามสัญญา
4. ที่ปรึกษาดาเนินการตามสัญญา
5. ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน
6. สรุปรายงานเสนอผู้อานวยการฯ
ระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ
ปีงบประมาณ 2563 – 2565
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กาหนดขอบเขตของงานจัด
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
จัดทาโครงการ
สรรหาและดาเนินการจัด
จ้าง
ลงนามสัญญา
ที่ปรึกษาดาเนินการตาม
สัญญา
ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงาน
สรุปรายงานเสนอ
ผู้อานวยการฯ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมาณ 1,000,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบและเครื่องมือในการวางแผนสร้างคนทดแทนในตาแหน่งสาคัญ เพื่อทดแทนในตาแหน่ง
เดิมและรองรับตาแหน่งที่จะต้องกาหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต
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12. โครงการพัฒนาทักษะการเป็น Facilitator สาหรับ HR สัญจร
หลักการและเหตุผล
โครงการนี้มีความสาคัญอย่างมากสาหรับผู้บริหารและหัวหน้างานของทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน ใน
การสร้างทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นหัวใจของการดาเนินงานของ
ทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ เป็นโค้ชคอยชี้แนะ และสะท้อน
กลับ รวมถึงเป็นผู้วิเคราะห์ สรุปประเด็นติดตามเชื่อมโยงสู่สิ่งใหม่ ๆ สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางความคิด เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อความสาเร็จของกระบวนการการทางาน รวมถึงเป็นผู้คุมกฎระเบียบ และความพร้อมของ
ทีมงาน ตลอดจนนาความคิดที่มีค่าจากทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อนาไปสู่การยอมรับในข้อตกลงร่วมกัน
ของทีม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงบทบาทสาคัญของ Facilitator ต่อการพัฒนาองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะ Facilitator ในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทาหน้าที่ HR สัญจร ในการลงรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
นามาวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ตัวชี้วัดโครงการ
บุคลากรด้าน HR มีความสามารถในการเป็น Facilitator เพื่อปฏิบัติหน้าที่ HR สัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. จัดหาวิทยากร
2. ดาเนินการฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติจริง
3. เรียนรู้จากการปฎิบัติจริงเพื่อจัดทารายงาน
4. จัดทาโครงการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อหาทางแก้ไข
5. ประเมินผลโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงานของโครงการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
แผนการดาเนินโครงการ
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กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดหาวิทยากร
ดาเนินการจัดฝึกอบรม
- ทักษะการเรียนรู้ และ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น
- ทักษะการเรียนรู้ และ
เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของ
แต่ละบุคคล
- ทักษะการนา
กระบวนการกลุ่ม
- ทักษะการฟังอย่าง
ใคร่ครวญ
- ทักษะการจับประเด็น
และการคิดอย่างเป็นธรรม
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
- ให้ลงมือ Facilitator
จริง
- จัดทารายงานแบบ
One page
- เรียนรู้รว่ มกันจากผล
ของการ Facilitator จริง
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
จัดทาโครงการรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานเพื่อ
หาทางแก้ไข
ประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง
งบประมาณดาเนินงาน
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประมาณ 200,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรด้าน HR มีความสามารถในการเป็น Facilitator เพื่อปฏิบัติหน้าที่ HR สัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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13. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา
และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หลักการเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสาหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงานพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานราชการวางแนวนโยบาย จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มใช้
บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ทาให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอานาจหน้าที่ในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ดังนั้น การ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงมีความจาเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มยิ่ง
ขั้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. เพื่อให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับการแต่งขึ้นมารับผิดชอบในการ
จัดทาร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบ
รูปรายงานก่อสร้างได้ทราบและเข้าใจอานาจหน้าที่
3. เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณา การใช้ดุลพินิจ หลักการตีความที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทาให้ต้องเสียเวลาในคดีทางปกครอง เสียค่าปรับในคดีแพ่งอัน ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดซึ่งหน่วยงานต้องชดใช้ให้กับภาคเอกชน อันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจอานาจหน้าที่ กระทาการหรือ
พิจาณาความใด ๆ ขัดต่อกฎหมาย
4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาการดาเนินการ
งานจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ ข้อที่ 5 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุราฯ จานวนประมาณ 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ได้รับการมอบหมายให้เป็นกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดโครงการ
ผลทดสอบจากการเข้าร่วมอบรม
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ขั้นตอนการดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ร่างโครงการนาเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติ
2. ประสานงานวิทยากรเพื่อ
มาบรรยาย
3.จัดอบรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 60,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
แผนกพัสดุ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหาร
พัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบวิธีการและข้อควรระวังในการจัดทาร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ และแบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลาง สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

