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ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖3 – ๒๕๖7
แผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี ๒๕๖3
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ที่มาและความสาคัญ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภายใต้การกากับดูแล
ของกรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มิได้เป็นนิติบุคคล มีลักษณะการทางานที่อยู่ภายใต้
กฎระเบียบของทางราชการ จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งของกระทรวงการคลัง
ในปัจจุบันองค์การสุราฯ ได้ยุติบทบาทเดิมที่ทาการผลิตสุราและการผลิตจากวัตถุพลอยได้จากการผลิต
สุราหรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในการผลิต รวมถึงการจาหน่ายสุรา เพื่อหารายได้นาเข้าส่งรัฐ เปลี่ยนแปลงเป็นการผลิต
และจ าหน่ ายเอทิล แอลกอฮอล์ และผลิ ตภั ณฑ์ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์ เภสั ช กรรม
วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องสาอาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ เกิดความ พึงพอใจ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร องค์การสุราฯ จึงได้จัดทาได้ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้
ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อลดช่องว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสีย ให้ ลดลง อันนาไปสู่ การพัฒ นาและปรับปรุงองค์กรให้ มีประสิ ทธิภ าพ และ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เพิ่มขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ ความต้องการ และความคาดหวังในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อการบริการขององค์การสุราฯ ที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
2) เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖3 – ๒๕๖7 และแผนการสร้าง ความสัมพันธ์
และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี ๒๕๖3 ซึ่งใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มระดับ
ความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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๑.๓ กรอบแนวคิด
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทา โดยอ้างอิงให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก เกณฑ์ ด้ า น Core Business Enablers เกณฑ์ ป ระเมิ น การมุ่ ง เน้ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ใน คู่ มื อ “ระบบ
ประเมิน ผลรั ฐ วิ สาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ดังแสดงในภาพที่ ๑.๑ ซึ่ง ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศให้ทุกรัฐวิสาหกิจดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ตั้งแต่ปีบัญชี
๒๕๖๓ เป็นหลัก เนื่องจากเกณฑ์ดังกล่าวอ้างอิงหลักการแนวคิดที่เป็นสากลของกระบวนการ สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อาทิ AA๑๐๐๐ Stakeholder Engagement Standard (AA๑๐๐๐ SES) ระบบประเมิ น ผล
คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจนาไป ประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายในการจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ

รูปภาพที่ ๑.๑ เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มา: คู่มือการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)
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๑.๔ วิธีการดาเนินงาน
1) วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทองค์ ก ร (Organizational Profile) และจั ด กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามห่ ว งโซ่
อุปทาน (Supply chain)
2) สารวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความคาดหวัง ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจานวนตัวอย่าง
เพียงพอและครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่จาแนกไว้ โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ ระดับการรับรู้
และความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทางาน
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
3) จัดทายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียปี ๒๕๖3 – ๒๕๖7 และแผนการสร้างความสัมพันธ์ และ
บริหารจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี ๒๕๖3 เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการลดช่องว่าง ความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยลง
4) เผยแพร่ สื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ปี ๒๕๖3 – ๒๕๖7 และแผนการสร้ า ง
ความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี ๒๕๖3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับรู้
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บทที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ประกอบด้วย ๖ หัวข้อหลัก คือ
2.1 รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2.2 นโยบายองค์กรด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.4 สมรรถนะหลักขององค์กร
2.5 ระบบงานและกระบวนการที่สาคัญ
2.6 ผลการดาเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2.1.1 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
การวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสุราฯ มาจาการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามกรอบการดาเนินงานและห่วงโซ่อุปทานขององค์การสุราฯ ดังรูปที่ ๑ ซึ่งสามารถแบ่งกระบวนการสาคัญและ
จ าเป็ น ขององค์ ก ารสุ ร าฯ ออกเป็ น ๓ และกระบวนการ ได้ แ ก่ กระบวนการจั ด การ (Management Process)
กระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process)
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1) กระบวนการจัดการ (Management Process) ได้แก่ กระบวนการนาองค์กรและยุทธศาสตร์
2) กระบวนการหลั ก (Core Process) ได้ แ ก่ กระบวนการท างานที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ารสุ ร าฯ ซึ่ ง
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร ประกอบด้วย
- กระบวนการด้านการผลิตแอลกอฮอล์
- กระบวนการด้านการจาหน่ายสินค้าและบริการ
3) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) ได้แก่
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการบริหารการคลัง
- กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กระบวนการสื่อสาร
- กระบวนการควบคุมคุณภาพ
- กระบวนการขนส่งสินค้า
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รูปที่ 2.1 กระบวนการที่สาคัญตามห่วงโซ่อุปทานขององค์การสุราฯ
ทั้งนี้ ได้กาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการต่าง ๆ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ประกอบไปด้วย
๑. หน่วยงานเชิงนโยบาย หมายถึง หน่วยงานที่มอบนโยบาย และกากับติดตามการดาเนินงาน ตาม
นโยบาย เช่น กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต เป็นต้น
๒. ลูกค้า หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าและบริการ / ผู้อุดหนุนในเชิงธุรกิจ
๓. คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่ตกลงทางานร่วมกับองค์กรเพื่อส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเฉพาะอย่าง โดยปกติความร่วมมือที่เป็นทางการมักจะกาหนดช่วงระยะเวลารวมทั้งบทบาทของแต่ละฝ่าย และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน อาทิ
2) บริษัทจาหน่ายกากน้าตาล/ ภาชนะบรรจุ
3) บริษัทจาหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ สอบเทียบเครื่องมือ
4) บริษัทจาหน่ายสารเคมี
5) บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
6) ผู้รับจ้าง เช่น บริษัทที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างผลิต
ฯลฯ
๔. ชุมชน/สังคม หมายถึง ชุมชนในละแวกพื้น ที่องค์การสุราฯ โดยให้ความสาคั ญกับชุมชน/สังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานขององค์การสุราฯ อาทิ
- ชุมชน/สังคม หน่วยงานรอบข้างองค์การสุราฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของ
องค์การสุราฯ
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๕. บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กร
ซึ่งหากนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น มาจาแนกใน ๒ มิติ ตามเงื่อนไขของเกณฑ์ “ระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” สามารถแบ่งได้เป็น
- องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่ม บุคคล และบุคคลที่สาคัญที่ได้รับหรือมีโอกาสได้รับ ผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบจากบริบทการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ชุมชนในละแวกพื้นที่
- องค์กร/หน่วยงาน ชุมชน กลุ่ม บุคคล และบุคคลที่สาคัญที่ดาเนินงานและส่งผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบต่อรัฐวิสาหกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ หน่วยงานเชิงนโยบาย ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่ง
มอบ และบุคลากร
อนึ่ ง สามารถระบุ กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยจ าแนกตามกระบวนการที่ส าคัญตามห่ ว งโซ่ อุป ทานของ
องค์การสุราฯ (Stakeholder Mapping) พร้อมจัดอันดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้
ตารางที่ ๒.๑ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่สาคัญตามห่วงโซ่อุปทานขององค์การสุราฯ พร้อมจัด
อันดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Mapping)
กระบวนการทีส่ าคัญ
กระบวนการจัดการ
(Management
Process)
กระบวนการหลัก
(Core Process)

กระบวนการตาม
ห่วงโซ่อุปทาน
การนาองค์กรและยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
เชิงนโยบาย


ลูกค้า


คู่ค้า/ ชุมชนใน บุคลากร
ผู้ส่งมอบ พื้นที่


-





กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์


กระบวนการการจาหน่ายสินค้าและ
บริการ


กระบวนการสนบั สนนุ กระบวนการจัดซื้อจดจ้าง
(Support Process) กระบวนการบริหารทรพยากรบุคคล




กระบวนการบริหารการคลง



กระบวนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ




กระบวนการสื่อสาร



กระบวนการควบคุมคุณภาพ


กระบวนการขนส่งสินค้า
หมายเหตุ:ััััหมายถึงัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัััััหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรองัััั–ัหมายถึงัไม่เกี่ยวข้อง
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2.1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสาคัญกับ
ความต้องการที่สาคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทาน คือ การได้รับส่งมอบผลิตภั ณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานตรง
เวลาเป็ น ไปตามข้อกาหนด ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย น าเข้าสู่กระบวนการหลักขององค์การสุ ราฯ ทั้งกระบวนการผลิ ต การ
จาหน่ายและบริการ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานต่อไป ซึ่งในการดาเนินงานขององค์การสุราฯ สามารถระบุประเด็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ได้ดังนี้
ตารางที่ 2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า

ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงาน
- ผู้ซื้อสินค้าและบริการ /ผู้อุดหนุนในเชิงธุรกิจ
เช่น องค์การเภสัชกรรม ขสมก. โรงพยาบาล
รัฐและเอกชน เป็นต้น

หน่วยงานเชิงนโยบาย - หน่วยงานที่มอบนโยบาย และกากับติดตาม
การดาเนินงานตามโยบาย เช่น กระทรวง การ
คลัง กรมสรรพสามิต
คู่ค้า/ผูส้ ่งมอบ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการมุ่งเน้น/
บริหารจัดการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- บุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อ
นาไป ผลิตต่อ หรือนาไปใช้ในกระบวนการผลิต
- ถ่ายทอดนโยบายของประเทศมาสู่กลยุทธ์ของ
องค์กร

- บริษัทจาหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ - จัดหาเครื่องมือ/สารเคมีงานวิจยั และบริการ
- บริษัทขายกากน้าตาล/ภาชนะบรรจุ
- รับจ้างผลิตแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
- บริษัทจาหน่ายสารเคมี
- บริษัทรับจ้างผลิต
- บริษัทสอบเทียบเครื่องมือ

- บริการสอบเทียบเครื่องมือเพื่อรักษาความถูกต้อง
และแม่นยาของเครื่องมืออุปกรณ์ตาม
มาตรฐานสากล

- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

- ดาเนินการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงาน โรงงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านการ
ผลิต และสภาพแวดล้อม

ชุมชน/สังคม

- ชุมชนในละแวกพื้นที่

- ร่วมรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมละแวกพื้นที่
ร่วมกัน (พื้นที่เป้าหมายหลัก คือ ในรัศมี 5 กม.)
- ร่วมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และดูแลชุมชน
ร่วมกัน รวมถึง วัด โรงเรียน

บุคลากร

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ทุก
ระดับขององค์กร

- ร่วมผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน มีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
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2.1.3 การจัดระดับความสาคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การสุราฯ มีการวิเคราะห์เพื่อจัดระดับความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติของผลกระทบ
(Impact) และอิทธิพล (Effect) ซึ่งการจัดระดับความสาคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนที่สาคัญเพื่อใช้ในการ
วางกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างสมดุล โดยได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร
องค์ ก ารสุ ร าฯ มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ บู ร ณาการกั บ
ยุทธศาสตร์/ทิศทางการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการวิเคราะห์และจัดอันดับความสาคัญของประเด็น โดยใช้ผล
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ช่องว่างระหว่างความพึงพอใจและความ
คาดหวัง (Gap) ๓ อันดับแรกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม จะถูกนามาเป็นแนวทางในการยกระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เพื่อลดช่องว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง รวมทั้งยกระดับความพึงพอใจให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งรายละเอียดประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรจะ
ปรากฎอยู่ในรายงานการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรประจาปี ๒๕๖๓
โดยสามารถแบ่งระดับความสาคัญตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้
ตารางที่ 2.3 ระดับความสาคัญและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ระดับความสาคัญ

ประเด็นความ
ต้องการของผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์

หน่วยงานเชิง
นโยบาย

-ัมีผลกระทบต่อองค์กรสูง

-ั ปฏิบติตามนโยบายั -ัสร้างการมีสว่ นร่วมัเพื่อ

-ัมีอิทธิพลต่อองค์กรสูง

และรายงานผลการั
ดาเนินงานตามทีั่
กาหนด

วิธีการสื่อสาร

-ัการเข้าพบแตัล่ ะั
หน่วยงานโดยตรง

เข้าใจัและตอบสนอง
ประเด็นที่กังวลและคาดหวง- -ักลไกและเครือข่ายการั
-ัสื่อสารประชาสมพนธ์ให้ ทางานร่วมกนัระหว่าง
ท่วถึง
หน่วยงานต่างัๆ
-ัการประชุมหารือ
-ัประชาสมพนธ์ด้วยสื่อ
ภายในัคือัEmail, Line,
Intranet
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ลูกค้า

ระดับความสาคัญ

ประเด็นความ
ต้องการของผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย

-ัมีผลกระทบต่อองค์กรสูง

-ั ปฏิบติต่อกนอย่าง -ัสร้างการมีสว่ นร่วมัเพื่อ

-ัมีอิทธิพลต่อองค์กรสูง

เป็นธรรม
-ั คานึงถึง
ผลประโยชน์ที่ั
หน่วยงานและั
ผู้เกีย่ วข้องไดัร้ บตามั
ประเด็นความร่วมมือั
อย่างเท่าเทียม

คู่ค้า/ผสู้ ง่ มอบ -ัมีผลกระทบต่อองค์กรสูง

ชุมชน/สังคม

บุคลากร

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์

เข้าใจัและตอบสนอง
ประเด็นที่กังวลและั
คาดหวง

วิธีการสื่อสาร

-ัการเข้าพบแตัล่ ะั
หน่วยงานโดยตรง
-ักลไกและเครือข่ายการั
ทางานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานัต่างัๆ
-ัการประชุมหารือ
-ัการสัง่ ข้อมูลข่าวสารผ่านั
ช่องทางต่างัๆัเช่นัจดหมายั
อัเี มลัั์ Lineัสื่อัOnline

-ัมีอิทธิพลต่อองค์กรต่าั
ยกเว้นกลุม่ ผูจ้ าหน่าย
วตถุดิบกากน้าตาลที่มี
อิทธิพลสูง

-ัสื่อสารในประเด็นที่กงวลั -ัการประชุมหารือ
และปฏิบัติตามข้อตกลงั
สญญาและเงื่อนไข
-ัการโทรศพทั์
ต่างัๆัตามที่ตกลงไว้ ข้อบงคบหรือนโยบาย - การสัง่ ข้อมูลข่าวสารผ่านั
ช่องทางต่างัๆัเช่นัจดหมายั
อัเี มลัั์ Lineัสื่อัOnline

-ัมีผลกระทบต่อองค์กรสูง

-ัดูแลเฝ้าระวง

-ัมีอิทธิพลต่อองค์กรต่า

ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมัและ
ปลอดภยที่อาจมีผล
ต่อชุมชนละแวกั
ข้างเคียง

-ัมีผลกระทบต่อองค์กรสูง
-ัมีอิทธิพลต่อองค์กรสูง

-ั ปฏิบติต่อคูค่ าั้

- ค่าตอบแทน
- สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ
- ความมั่นคง
- โอกาสในการ
ก้าวหน้าในสายงาน
- ความปลอดภัยใน
การ ทางานและ
อาชีวอนามัย
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-ัสร้างการมีสว่ นร่วมใน
ประเด็นที่กงวลัและ
ตอบสนองความต้องการั
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

-ัการประชัมุ หารัอื

-ัสร้างการมีสว่ นร่วมัเพื่อ
เข้าใจและตอบสนอง
ประเด็นที่กังวลและั
คาดหวง

- ผู้บริหารพบพนักงานราย
เดือน
- การสารวจความผูกพันและ
คาดหวังของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรประจาปี
- การสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน องค์กร
อย่างสม่าเสมอ
- การประเมิน ศักยภาพของ

-ัการโทรศพทั์
-ัการส่งข้อมูลข่าวสารและรบ
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างัๆัเช่นัจดหมายัอีเมล์ั
Line สือ่ ัOnline

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ระดับความสาคัญ

ประเด็นความ
ต้องการของผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย

รูปแบบการสร้าง
ความสัมพันธ์

- การพัฒนาองค์
ความรู้ทั่วไปและ
เฉพาะสายงาน
- ความสุขใจในการ
ทางาน
- การเปิดเผยข้อมูล
การดาเนินงานของ
ผู้บริหาร
- กฎระเบียบที่
ชัดเจน
- สิ่งแวดล้อมที่ดี
- การพัฒนาทักษะ
ความรู้ที่เหมาะสม
Individual
Development
Plan (IDP)

วิธีการสื่อสาร

พนักงานประจาปี (360
องศา)
- การแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นระหว่าง ผู้บริหารสาย
งานและ พนักงานในสังกัด
- การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านตัวแทน
สร.อส ประจาปี
- การร้องเรียนผ่าน ช่องทาง
รับเรื่องร้อง เรียน
- คู่มือพนักงาน
- คู่มือกฎระเบียบ
- คู่มือการทางาน

หมายเหตุ:
- ความมีผลกระทบต่อองค์กร หมายถึง การมีผลต่อภาพลักษณ์ หรือผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ที่สาคัญ
- ความมีอิทธิพลต่อองค์กร หมายถึง การมีอิทธิพลต่อทิศทางการดาเนินงานขององค์กร หรือการได้มาซึ่งงบประมาณ
องค์กร
ผลกระทบสูง/
มีอิทธิพลต่า

A
- คู่ค้า/ผสู้ ง่ มอบ
- ชุมชน/สังคม
C

B
- หน่วยงานเชิงนโยบาย
- ลูกค้า
- บุคลากร
D

ผลกระทบสูง/
มีอิทธิพลสูง

ผลกระทบต่า/

ผลกระทบต่า/

มีอิทธิพลต่า

มีอิทธิพลสูง
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2.1.5 การกาหนดระดับ (Levels) และรูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
องค์ การสุ ร าฯ มี แนวทางการก าหนดระดั บ (Levels) และรู ปแบบ (Methods) ของการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยแต่ละระดับ (Levels) มีความหมายดังนี้
1 ไม่รู้จักกัน
ไม่มีความสันพันธ์ร่วมกัน ไม่เคยร่วมงานกัน
2 รู้จักกัน
มีความสันพันธ์ร่วมกัน เคยร่วมงานกัน
3 ประทับใจ
มีความสันพันธ์ที่ดี อยากทางานร่วมกัน
4 ผูกพัน
ร่วมงานกันเป็นระยะเวลานึงจนมีความสนิท คุ้นเคย และมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
5 ภักดี
มีเคารพนับถือ เชื่อมั่น และมีความซื่อสัตย์ต่อกันในการดาเนินงาน
6 ชี้นา
มีความน่าเชื่อถือ และสามารถชี้นาการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
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ตาราง ที่ ๒.๔ วิธีการสร้างความสัมพันธ์จาแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์
1 2 3 4 5
/ / / / / - เพื่อสร้างความปฏิสัมพันธ์อันดีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับการสร้างความสัมพันธ์

วิธีการ/กิจกรรมสร้างสัมพันธ์

รู้จักกัน

- ออกบูท
- อบรม/สัมมนา/ดูงาน
- สื่อสังคมออนไลน์
- สื่อประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม CSR
- เยี่ยมลูกค้า
/
- ให้บริการ อานวยความสะดวก
- แสดงความยินดี การอวยพร
เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- จัดกิจกรรสัมพันธไมตรี
/
- สัมมนาลูกค้า/บุคลากร
- ร่วมกิจกรรมภายนอก

ประทับใจ

ผูกพัน

กล่าวถึงในทางที่ดี
ภักดี
ชี้นา

- จิตอาสา
- การให้บริการที่ดี
- ความเท่าเทียมความเสมอภาค
- สร้างมาตรฐานการดาเนินงานที่
ดี
- สวัสดิการ
-จัดทาและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ (Alcohol
information center)
-กิจกรรมส่งเสริมการใช้น้าหมัก
ชีวภาพ

/

/

/

/ /

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

/ /

/

/

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

/

/

/ - เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกที่ดี
ต่อการรับบริการ

/

/
/

หน้า 15 / 56

/

/

/

/ - เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความ
ไว้วางใจกับการดาเนินงานของสถาน
ประกอบการ
/ - เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์
กับประชาชนผู้ใช้งาน

๒.๒ นโยบายองค์กรด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.1 นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดาเนินกิจการภายใต้กรอบการดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานเชิงนโยบาย ในฐานะผู้กากับดูแล และผู้กาหนดนโยบาย
ลูกค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ชุมชน/สังคม และบุคลากร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนา
องค์กรสู่ความยั่งยืน
เพื่อให้ การปฏิบั ติต่อผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่ส าคัญทุกกลุ่ มเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงกาหนด
นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้บริการลูกค้า ดังนี้
หน่วยงานเชิงนโยบาย
๑) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานเชิงนโยบาย ในฐานะผู้กากับดูแล และผู้กาหนดนโยบาย อีกทั้งร่วม
เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ดาเนิ น ภารกิจ บนพื้น ฐานความรับผิ ดชอบ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ รวมถึงรายงานผลการ
ดาเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่าเสมอ ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต่อต้านการ
ทุจริตและคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
๔) บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างผลประกอบการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้
และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ลูกค้า
๑) ผลิตแอลกอฮอล์ที่ได้คุณภาพมีมาตรฐาน และให้บริการที่ดี ในราคาเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
๒) เพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงได้ เข้าถึงง่าย อย่างทั่วถึง
๓) ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายเท่าเทียมกัน เป็นธรรม โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี
๔) นาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่ออานวยความสะดวกลูกค้าในทุกขั้นตอน
๕) จัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้า และดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้วยความรวดเร็วอย่าง
เป็นระบบ

หน้า 16 / 56

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ อย่างเคร่งครัด และไม่ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย
๒) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ ต้องรีบแจ้ง คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
๓) ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อ คู่ค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ทุกราย
๔) ไม่เรี ย ก ไม่รั บ ไม่จ่ ายผลประโยชน์ที่ไม่สุ จริตต่อคู่ค้า/ผู้ ส่ งมอบ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๕) ช่วยเหลือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีต่อกัน
ชุมชน/สังคม
๑) ดาเนินการกิจการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์สาธารณะ
๒) ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓) ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ
๔) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุสู่ความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างสมดุลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พนักงาน
๑) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
๒) ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎระเบียบให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน
รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
๓) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม
๔) บริ ห ารงานโดยหลี กเลี่ ย งการกระทาใด ๆ ซึ่งอาจมีผ ลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ
พนักงาน
๕) ให้พนักงานถือปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณดาเนินงาน รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
๖) ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ทั้งนี้ องค์การสุราฯ จะกาหนดแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการกากับดูแลองค์กร การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ และการ
บริหารจัดการในทุกระดับ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม อันจะนามาซึ่งความเข้าใจอันดี ความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างองค์การสุราฯ กับผู้มีส่วนได้อย่างยั่งยืน
2.2.2 การนาองค์กรด้วยค่านิยม 3S: Speed, Satisfaction, Sharing
ค่านิยม 3S อันประกอบด้วย Speed, Satisfaction, Sharing เป็นค่านิยมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับ
ความท้าทายด้านบริหารจัดการองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานเกิดความคล่องตัว ถูกต้อง โปร่งใส สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
มุ่งสร้างค่านิยมในการร่วมแบ่งปัน (Sharing) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากคานึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
การสร้างกลไกให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงองค์การสุราฯ ได้โดยง่าย ผ่านการบริหารจัดการกระบวนการ
ภายใน ที่มีการทางานเชิงรุกด้ านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวดเร็ว และตอบโจทย์
ความต้องการได้ทันเวลา (Speed) สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ตลอดจนการนาเสนอผลงานองค์ความรู้ของ
องค์การสุราฯ ถ่ายทอดสู่สาธารณะ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย (Sharing)
2.2.3 กลยุทธ์ในแผนวิสาหกิจที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแผนวิสาหกิจได้กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไว้ ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการกาหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ ๒.๔ กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อตอบสนองต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรม/โครงการ
โครงการหาความคง
สภาพผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็น
สารตั้งต้นทางยา

เป้าหมาย
กระบวนการผลิต
แอลกอฮอล์ของ
องค์การสุราฯ เป็นไป
ตามมาตรฐาน PIC/S
GMP สาหรับ
โรงงานผลิตสารตั้งต้น
ทางยา (API)
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ดาเนินงานตามข้อกาหนด
หัวหน้ากอง
มาตรฐาน PIC/S GMP
ควบคุมและ
สาหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้น พัฒนาคุณภาพ
ทางยา (API) มีการจัดทา
คู่มือและขั้นตอนดาเนินงาน
ตามมาตรฐาน PIC/S GMP
สาหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้น
ทางยา (API)

ตารางที่ ๒.5 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่
โครงการเครื่องบรรจุ
เหมาะสม
แอลกอฮอล์คณ
ุ ภาพสูง
(Appropriate
Technology)
สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศ
ชุมชน และพื้นที่
โครงการห้องสะอาด
เพื่อรองรับการบรรจุ
แอลกอฮอล์ premium
grade และ standard
grade

เป้าหมาย

การดาเนินงานปี 2563

ผู้รับผิดชอบ

องค์การสุราฯ มีระบบ
การบรรจุที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความรวดเร็วเพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่
เพิ่มมากขึ้น

จัดจ้างผูร้ ับเหมาดาเนินการ
ผลิตและติดตั้งตาม TOR
และระยะเวลาของแผน
โครงการ

หัวหน้าแผนก
บรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

องค์การสุราฯ มีระบบ
การบรรจุที่มี
ประสิทธิภาพและมี
ความรวดเร็วเพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่
เพิ่มมากขึ้น

ดาเนินการจัดจ้างออกแบบ
ห้องสะอาด (clean room)
เพื่อรองรับการบรรจุ
แอลกอฮอล์ premium
grade และ standard
grade และจัดจ้างผู้รับเหมา
ดาเนินการติดตั้งห้องสะอาด
(clean room)

หัวหน้าแผนก
บรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

ตารางที่ ๒.6 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความแข็งแกร่งทางการเงิน
กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์การจาหน่าย
และการตลาดต่อกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและ
หน่วยงานภาครัฐ

โครงการจาหน่าย
แอลกอฮอล์เชิงรุก
ปีงบประมาณ 2563

ลูกค้ารายเดิมและลูกค้า
รายใหม่ เข้าถึง
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
คุณภาพได้ทั่วถึง
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- จัดหาตัวแทนจาหน่ายแต่ หัวหน้ากอง
ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อ การตลาดและ
กระจายสินค้า และทา
ลูกค้าสัมพันธ์
การตลาด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(R&D)
- เพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่าย Modern Trade
เช่น ร้านขายยา / Watson /
Boot เป็นต้น
- กิจกรรม Online and
Offline marketing

- ออกบูธจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Consumer
Product เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้แบรนด์สินค้า
โครงการตลาดบูรณา
การเชิงรุก

สร้างความเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์ และผูกพัน
ในตราสินค้า
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- กิจกรรมออกบูธแสดง
หัวหน้ากอง
สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์
การตลาดและ
ผลิตภัณฑ์และองค์กรให้เป็น ลูกค้าสัมพันธ์
ที่รู้จัก อย่างน้อยปีละ 20
ครั้ง
- การตลาดออนไลน์และการ
สื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital
Marketing and
Communication)
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์
- เพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อุตสาหกรรม, Premium
Grade, Consumer
Product, ผลิตภัณฑ์
ทะเบียนยา (MED L และ
MED GEL)
- จัดทาโมเดลการดาเนินงาน
แบบ OEM (Original
Equipment
Manufacturer) ทั้ง
ผลิตภัณฑ์กลุม่ Consumer
Product และ Premium
Grade
- จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริม
การตลาดและกระตุ้น
ยอดขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์
Consumer Product

ตารางที่ ๒.7 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย
กลยุทธ์
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการทางาน
กับเครื่องจักรของ
พนักงาน

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

โครงการรักษา
ดาเนินการบารุงรักษา
ประสิทธิภาพในการ
เครือ่ งบรรจุ ได้ครบ
ผลิต ด้วยโปรแกรมการ ตามแผนงาน
การบารุงรักษาเครื่อง
บรรจุ

การดาเนินงานปี 2563
บารุงรักษาเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ บรรจุถัง 200
ลิตร บรรจุถัง/ปี๊บ 18 ลิตร
บรรจุขวด 2.5 ลิตร,0.450
ลิตร

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผนก
บรรจุและ
ผลิตภัณฑ์

ตารางที่ ๒.8 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่ให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
กลยุทธ์
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน ชุมชน
และสังคมโดยรอบ

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

การดาเนินงานปี 2563

โครงการ Quality
Safety Health and
Environment

ไม่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ดาเนินการตามมาตรฐาน
และการเจ็บป่วยจาก
ระบบการจัดการด้านความ
การทางานที่เกิดจาก
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน

การนาน้ากากส่าไปใช้
ประโยชน์

ปีงบประมาณ 2563
สามารถนาน้ากากส่าไป
ใช้ประโยชน์ อย่างน้อย
600 ลูกบาศก์เมตร
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หัวหน้ากอง
ควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพ

ดาเนินการจัดเตรียมน้ากาก หัวหน้ากอง
ส่าให้เพียงพอ
ควบคุมและ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล พัฒนาคุณภาพ
การนาน้ากากส่าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น
ทางการเกษตร แก่พนักงาน
ชุมชน สังคมโดยรอบ และ
ประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้น้ากากส่า

๒.๓ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุราฯ และให้ความสาคัญในการทางานร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้
-

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2535
กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง การอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง การอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กาหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฎว่า
ได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กาหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์
สาหรับสุราสามทับที่นาไปแปลงสภาพ (ประกาศ ณ ๓ เมษายน ๒๕๖๒)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์
สาหรับสุราสามทับที่นาไปแปลงสภาพ (ฉบับที่ ๒) (ประกาศ ณ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์
สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในอัตราภาษีศูนย์
สาหรับสุราสามทับที่นาไปใช้ในอุตสาหกรรม
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนาสุราออก
จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ฯลฯ
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มาตรฐานที่องค์การสุราฯ ได้ผ่านการรับรอง
-

มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ในทางเภสัชกรรม
มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ในทางอุตสาหกรรม
ISO 9001:2015 ระบบการบริหารจัดการ
GMP Codex หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
HACCP Codex การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ISO 22000:2015 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
FSSC 22000 V.4.1 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสาหรับการผลิตอาหาร
ISO/IEC 17025:2005 ระบบมาตรฐานรับรองความสามารถของปฏิบัติการทดสอบ
ISO 14001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 22301:2012 ระบบมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ISO 50001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน
KOSHER CERTIFICATE มาตรฐานอาหารยิว
Carbon Footprint for Products (CFP) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
Green industry การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน้า 23 / 56

๒.๔ สมรรถนะหลักขององค์กร
จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ องค์การสุราฯ ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การสร้างศักยภาพด้านการผลิตขององค์กรให้อยู่ในระดับสากล จึงได้กาหนดให้มีแนวทางการทบทวนความสามารถ
พิเศษ โดยสรุปผลการทบทวนที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ความสามารถพิเศษในปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษที่จาเป็นในอนาคต

- ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงั
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารัอุตสาหกรรมยาัและ
อุตสาหกรรมท่วไปัเป็นที่ยอมรบและเชื่อถือจากท้ง
หน่วยงานต่างัๆัท้งในภาครฐัเอกชนัรวมท้ง
ประชาชนท่วไป
- มีการควบคุมคุณภาพโดยห้องปฏิบติการที่ได้รบรอง
ความสามารถการทดสอบแอลกอฮอล์ัตามระบบ
มาตรฐานัISO/IEC 17025:2017 เป็นที่น่าเชื่อถือ
ต่อลูกค้าและประชาชนท่วไป

- พฒนานวตกรรมเทคโนโลยีการผลิตั
(Technologicalัprocess innovation)ัอาทิััั
การผลิตภายใต้ห้องสะอาดั(Clean room)ัและั
การใช้ัRoboticัในกระบวนการบรรจุั
- พฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภณฑ์คุณภาพสูงั
ตามมาตรฐานัPIC/S GMP ควบคุมคุณภาพัและ
รกษาประสิทธิภาพการผลิตัสู่ความเป็นผู้นาในธุรกิจ
แอลกอฮอล์ในประเทศ
- มีความหลากหลายของวตถุดิบที่ใช้ในการผลิตััั
อาทิัใช้ัCrude Alcohol เป็นส่วนผสมการผลิต
- พฒนาสมรรถนะั(Competency)ัในการ
ดาเนินงานโดยันาระบบัERP (Enterprise
Resource Planning)ัมาใช้ในการดาเนินงานด้าน
การบริหารงานัการผลิตัการจาหน่ายและบริการั
- การจดทาฐานข้อมูลั(Big Data)ัและนามาใช้ในทาง
ตลาดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
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๒.๕ ระบบงานและกระบวนการที่สาคัญ
มิติด้านระบบการทางาน (Working System) องค์การสุราฯ มีการดาเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมด้านการผลิต การจาหน่ายและบริการ รวมทั้งองค์การสุราฯ ยังมีระบบการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีระบบการตรวจสอบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพนักงานทุกระดับ
อย่างไรก็ตามระบบการทางานยังมีจุดอ่อนในบางประเด็น คือ การขาดความคล่องตัวและประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน เนื่องจากกฎระเบียบและข้อบังคับบางส่วนยังคงเป็นข้อจากัดในการดาเนินงาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขาดการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทางานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรทาให้ประสิทธิภาพระบบกระบวนการทางานยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

๒.๖ ผลการดาเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้สว่ นเสียที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมาขององค์การสุราฯ สามารถสรุป
ได้ดังนี้
ตารางที่ ๒.๙ ผลการดาเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดาเนินงานด้านมุ่งเน้น/บริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา

หน่วยงานเชิงนโยบาย -มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกาหนดวสิ ัยทัศน์และนโยบายสาคัญของกระทรวงการคลัง
และกรมสรรพสามิต ตามแผนการประชุม
ลูกค้า

-องค์การสุราฯ มีการจัดสารวจความพึงพอใจของลูกค้าและจัดประชุมสัมมนาลูกค้าประจาปี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นในการกาหนดวสิ ยั ทัศน์และนโยบายสาคัญขององค์กร
-องค์การสุราฯ มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการประสานดูแลลูกค้าแต่ละกลุม่

คู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ

-มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการประสานดูแลธุรกรรมการจดั ซือ้ /จัดจ้างจาแนกตามประเภท คูค่ ้า/ผู้สง่
มอบ

ชุมชน/สังคม

-ดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ข้างเคียง เช่น พิธที างศาสนา
-ดูแลประสานชุมชน และหนว่ ยงานที่เกีย่ วข้องละแวกใกล้เคียงในเรือ่ งผลกระทบจากมลพิษทีเ่ กิดจาการ
ผลิต เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

-ดาเนินงานดูแลด้านสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรอย่างทั่วถึง ทั้งสวัสดิการด้านการเงิน ค่ารักษา พยาบาล และ
สวัสดิการด้านตรวจสขุ ภาพประจาปีใหแ้ ก่บุคลากร
-ดาเนินการด้านฝึกอบรม เพื่อเพิม่ ความรู้ความสามารถให้กบั บุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
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บทที่ ๓ การวิเคราะห์องค์กรด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
การวิเคราะห์องค์กรด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ๓ หัวข้อหลัก คือ
๑) การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
๒) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
๓) การวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วย SWOT Analysis

๓.๑ การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการดาเนินงานในอนาคตของ องค์การสุราฯ พบว่ามี
ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
3.1.1 ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ (Core business)
ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ (Core business) ในอนาคตขององค์การสุราฯ แบ่งเป็น ๒ ส่วน
ตามภารกิจสาคัญ คือ การผลิตแอลกอฮอล์ และการขายและบริการ โดยมีประเด็นท้าทายที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1) การผลิตแอลกอฮอล์
- การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพ สนองความต้องการของลูกค้า ลดต้นทุน
การผลิต สร้างมูลค่าโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ออกสู่ตลาดในประเทศ และตลาดอาเซียน
2) การขายและบริการ
- การดาเนินงานด้านการขายและบริการ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและมีผลต่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อของลูกค้า
3.1.2 ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และ ความคล่องตัวในการ
ดาเนินงานทั้งในส่วนของการผลิต การขายและบริการ นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(HPO: High Performance Organization) ตามหลักธรรมาภิบาล
3.1.3 ประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
การวางแผนการบริหารจัดการด้านบุคลากรโดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร
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๓.๒ การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ตามทิศทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์การสุราฯ
พบว่ามี ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
3.2.1 ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ (Core business)
ประเด็นความได้เปรีย บเชิงยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ (Core business) แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ การผลิต
แอลกอฮอล์ และการขายและบริการ ความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1) การผลิตแอลกอฮอล์
- องค์การสุราฯ มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
แอลกอฮอล์คุณภาพสูง เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรม
ทั่วไป เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป
2) การขายและบริการ
- องค์การสุราฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความน่าเชื่อถือจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้การกากับดูแลของกรมสรรพสามิต
3.2.2 ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติการ
องค์การสุราฯ มีการนาเครื่องมือและองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการองค์กรมาปรับใช้ เพื่อการ
พัฒนาระบบการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
องค์การสุราฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์หลายสาขา ทั้งในส่วนของบุคลากร
หลักด้านการผลิต ด้านวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสนับสนุนการดาเนินงาน มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
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๓.๓ การวิเคราะห์สถานภาพด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรด้วย SWOT Analysis
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม ภายในและ
ภายนอกขององค์การสุราฯ โดยจาแนกถึงผลที่มีต่อการดาเนินงานใน ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (S: Strength)
จุดอ่อน (W: Weaknesses) โอกาส (O: Opportunities) และอุปสรรค (T: Threats) โดยมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์สถานภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดเด่น (S: Strength)
S-๑ : เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
เพื่ออุปโภคและบริโภคแต่เพียงผู้เดียวใประเทศไทย
(สิทธิผูกขาดใน Absolute Alcohol)
S-๒ : มีเทคโนโลยีและมาตฐานการผลิตแอลกอฮอล์
เทียบเท่าระดับสากล
S-๓ : มีความน่าเชื่อถือจากการเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้
กรมสรรพสามิต
S-๔ : ด้วยความเป็นองค์กรของภาครัฐจึงมีสิทธิพิเศษ
ในการขอความร่วมมือจากภาครัฐได้ง่ายกว่า (MOU)
โอกาส (O: Opportunities)
O-๑ : สนับสนุนนโยบายภาครัฐบาลตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (MEDICAL HUB) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP สาหรับโรงงานผลิต
สารตั้งตนทางยา (API)
O-๒ : ประชาชนมีความใส่ใจด้านสุขอนามัยของตนเอง
มากขึ้น (เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย)
O-๓ : โอกาสการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ไปสู่
อุตสาหกรรมกลางน้าและปลายน้า รวมถึงอุตสาหกรรม
NEW S Curve
O-๔ : ภัยคุกคามจากโรคระบาดทาให้ความต้องการใช้
แอลกอฮอล์สูงขึ้น

จุดอ่อน (W: Weaknesses)
W-๑ : การขาดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน เนื่องจากกฎระเบียบ และข้อบังคับบางส่วน
ยังคงเป็นข้อจากัดในการดาเนินงาน เพื่อตอบสนอง
ความ ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
W-๒ : ขาดการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการทางานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ
W-๓ : ระบบกระบวนการทางานยังมีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ
อุปสรรค /ความท้าทาย อุปสรรค (T: Threats)
T-๑ : ผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. ๒๕๖๐
T-๒ : ผลกระทบจากช่องว่างทางกฎหมายในการใช้
แอลกอฮอล์
T-๓ : ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้แอลกอฮอล์นาเข้าจาก
ต่างประเทศทดแทนการใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
T-๔ : ค่านิยม (Trend) ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สินค้า
ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ (Alcohol Free)
T-๕ : นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนความ
ต้องการแอลกอฮอล์
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TOWS Matrix

จุดแข็ง (Strengths)
S-๑ : เป็นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่ออุปโภคและ
บริโภคแต่เพียงผูเ้ ดียวใประเทศไทย
(สิทธิผูกขาดใน Absolute Alcohol)
S-๒ : มีเทคโนโลยีและมาตฐานการ
ผลิตแอลกอฮอล์เทียบเท่าระดับ
สากล
S-๓ : มีความน่าเชื่อถือจากการเป็น
รัฐวิสาหกิจภายใต้กรมสรรพสามิต
S-๔ : ด้วยความเป็นองค์กรของ
ภาครัฐจึงมีสิทธิพิเศษ ในการขอ
ความร่วมมือจากภาครัฐได้ง่ายกว่า
(MOU)
SO1 : กลยุทธ์การพัฒนาระบบ
คุณภาพการผลิตแอลกอฮอล์ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน PIC/S GMP
สาหรับโรงงานผลิตสารตั้งตนทางยา
(API) (S1, S2) (O1, O2, O3, O4)
SO2 : กลยุทธ์การนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต (S2) (O1)
SO3 : กลยุทธ์การวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (S1, S4) (O1, O2, O3,
O4)

โอกาส (Opportunities)
O-๑ : สนับสนุนนโยบายภาครัฐบาลตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL
HUB) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)
O-๒ : ประชาชนมีความใส่ใจด้านสุขอนามัย
ของตนเองมากขึ้น (เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่
สังคมสูงวัย)
O-๓ : โอกาสการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์
ไปสู่อุตสาหกรรมกลางน้าและปลายน้า
รวมถึงอุตสาหกรรม NEW S Curve
O-๔ : ภัยคุกคามจากโรคระบาดทาให้ความ
ต้องการใช้แอลกอฮอล์สูงขึ้น
อุปสรรค (Threats)
ST1 : กลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา
T-๑ : ผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษี
ผลิตภัณฑ์ (S1, S4) (T3, T4, T5)
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
T-๒ : ผลกระทบจากช่องว่างทางกฎหมายใน
การใช้แอลกอฮอล์
T-๓ : ลูกค้าเปลีย่ นมาใช้แอลกอฮอล์นาเข้า
จากต่างประเทศทดแทนการใช้แอลกอฮอล์
บริสุทธิ์
T-๔ : ค่านิยม (Trend) ของผู้บริโภค
เปลี่ยนไปใช้สินค้าที่ปราศจากแอลกอฮอล์
(Alcohol Free)
T-๕ : นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทนความต้องการแอลกอฮอล์
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จุดอ่อน (Weakness)
W-๑ : การขาดความคล่องตัว
และประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน เนื่องจากกฎระเบียบ
และข้อบังคับบางส่วน ยังคงเป็น
ข้อจากัดในการดาเนินงาน เพื่อ
ตอบสนองความ ต้องการผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย
W-๒ : ขาดการเชื่อมโยงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการ
ทางานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
W-๓ : ระบบกระบวนการทางาน
ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
WO1 : กลยุทธ์การตลาด
ภายในประเทศและระดับภูมิภาค
(W1) (O1, O2, O3, O4)
WO2 : กลยุทธ์การขจัดอุปสรรค
ในกระบวนการจาหน่าย (W1,
W2, W3)
WO3 : กลยุทธ์การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) และ
ปรับปรุงเครือข่ายภายใน (LAN)
(W2, W3) (O3)
WT1 : กลยุทธ์ยกระดับความ
ร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(W1, W2, W3) (T1, T2, T3,
T4)

บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้สว่ นเสียปี ๒๕๖3 – ๒๕๖7
องค์การสุราฯ แนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ควบคู่ความรู้ และคุณธรรม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปี และต่ อ ยอดโดบยึ ด หลั ก คนเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อนาคตของประเทศไทยปี 2579 ภายใต้
วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่มอง การ
พั ฒ นาเป็ น มิ ติ ข องเศรษฐกิ จ
สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
ความเชื่อมโยง

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมด้ ว ยเทคโนโลยี
ดิ จิ ตอ ล เพื่ อ อ า นวยให้ เศ รษฐกิ จ มี มู ลค่ า และ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทา
ให้การตลาดขยายตัวและสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดี
ยิ่งขึ้น
Thailand 4.0
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและสร้ า งโอกาสสู่ การ
ขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและจากการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการ
จาก ทามากได้น้อย เป็น ทาน้อยได้มาก

รูปที่ 4.๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้กระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์การสุราฯ มีการพิจารณาประเด็นที่มีความสาคัญ
ต่อการตัดสินใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนาไปบูรณาการ
เข้ากับการกากับดูแลขององค์กร การกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรและการบริหารจัดการในทุกระดับขององค์กร เพื่อให้
การเกิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงนามาสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรบรรลุสู่การเป็น “เป็นผู้นำของอุตสำหกรรม เอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนกำรแพทย์ เภสัชกรรม วิทยำศำสตร์ และภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้พัฒนำก้ำวหน้ำอย่ำง
ต่อเนื่องมั่นคง เน้นกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล และเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์องค์การสุราฯ ที่
กาหนดไว้ใน แผนวิสาหกิจ องค์การสุราฯ (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๗) อันเป็นแผนหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร อัน
นามาสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ดา้ นการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดังนี้

หน้า 30 / 56

4.1 วิสัยทัศน์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นาของอุตสาหกรรม เอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมการผลิต สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมั่นคง
เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม :
3S อันประกอบด้วย Speed, Satisfaction, Sharing
1) Speed
ตอบโจทย์ความต้องการได้ทันเวลา
2) Satisfaction สร้างความพึงพอใจ
3) Sharing
เข้าใจได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management System)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) เพื่อให้มีการบริหารจัดการในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2) เพื่อสร้างการยอมรับในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
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4.2 ขั้นตอนการอนุมัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริหารกิจการบริหารองค์การ
สุรา
นาเสนอรายงานผล

การดาเนินงานตามแผนรายไตรมาส

คณะกรรมการให้บริการ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ข้อมูลนาเข้า
แผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติการ
องค์การสุราฯ ประจาปี
งบประมาณ เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ด้าน
มุ่นเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

หฝบ
นาเสนอ

รบร

เสนอข้อมูลเพื่อ
พิจารณา
ร่วมกับกองคลัง

คณะกรรมการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์

ผู้อานวยการ
องค์การสุรา

ประชุม/ทบทวน
วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ประจาปีงบประมาณ

พิจารณาแผนยุทธศาสตร์
ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ประจาปี
งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประจาปี
งบประมาณ (ไตรมาส
ที่ 3 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน)

อนุมัติ

คณะอนุกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนา

พิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประจาปี
งบประมาณ(ภายใน
ไตรมาสที่ 3 ของ
ปีงบประมาณ
ปัจจุบัน)

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
นาเสนอ

ไม่อนุมัติ
กองคลัง
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์
ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

รูปที่ 4.๒ ขั้นตอนการอนุมัติการจัดการแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการดาเนินงาน
ตาแหน่ง
คณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทและแนวทางการดาเนินงาน
1. ประชุมหารือ และระดมความคิดเห็นในการ
จัดทา แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. นาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจาปีที่ผ่านมา

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

1. กลั่นกรองโครงการ/แผนงาน ที่มีความสาคัญ
และจาเป็น
2. รวมรวบข้อมูลที่สาคัญ วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ข้อมูลตามที่แต่ละหน่วยงานนาเสนอ
3. จัดทา Model ประกอบการตัดสินใจ
4. จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติการประจาปี
พิจารณาองค์ประกอบ และสาระสาคัญในการ
จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติการประจาปี
พิจารณร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติการประจาปี
พิจารณ และให้ความเห็นชอบในหลักการจัดทา
ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และแผนปฏิบัติการประจาปี
พิจารณอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และแผนปฏิบัติการประจาปี

คณะกรรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ผู้อานวยการองค์การสุรา
คณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ
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๔.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗
เพื่อขับเคลื่อนให้ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหุ้นส่วนความสาเร็จขององค์การสุรา” จึงจัดทายุทธศาสตร์
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Engagement) และยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management
System)

4.๔ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ และยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปที่ 4.๓ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ และยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี 2563 – 2567
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความผูกพัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder
Engagement)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ระดับคะแนนด้านการ
มาใช้ประโยชน์ในการจัดทา มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการ เสีย
ทางานด้านการผลิต การ
จาหน่ายและบริการ

มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของผู้
๒. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและ
มีส่วนได้เสียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงาน โดยการกาหนดผู้มีส่วนได้เสีย ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างยั่งยืน
และวิธีการมีส่วนร่วมตามระดับ
ความสาคัญและผลกระทบที่มีต่อกัน ซึ่งมี
กระบวนการเริ่มต้นในการบริหารจัดการ
โดยอ้างอิงจากกระบวนการตามมาตรฐาน
ISO9001:2015 เพื่อให้มีกระบวนการ
ดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ
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เป้าหมาย

แผนงานหรือโครงการ

คะแนนระดับ 3

๑. แผนงานพัฒนาความร่วมมือ
(Stakeholder Collaboration)
กลุ่มนโยบาย ลูกค้า บุคลากร
ชุมชน และคู่ค้า
๒. แผนงานสร้างและจัดการ
เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Network Management)
๓. แผนงานพัฒนาระบบการ
สื่อสาร (Communication)
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๕ กลุ่ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Management
System)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๑. เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้มีส่วน ระดับคะแนนด้านการ
ได้ส่วนเสีย
มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เสีย
สื่อสารและการตอบสนองที่
รวดเร็ว

มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน ๓. เพื่อเพิ่มระดับ
ได้ส่วนเสียเป็นหนึ่งในกระบวนการที่
ความสามารถของบุคลากรใน
สาคัญของการดาเนินงานขององค์การสุรา การสร้างสื่อและสื่อสาร
ด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นแรงผลักดัน
และเป็นเสียงสะท้อนความสาเร็จที่สาคัญ
ให้องค์การสุราฯ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง เพื่อ
ยกระดับการให้บริการที่ดี อีกทั้งสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรง
ประเด็น องค์การสุราฯ จึงควรจัดเตรียม
ช่องทางการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสื่อสาร
ถึงเป้าหมายกระบวนการและผลการ
ดาเนินงานควบคู่ไปกับการรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนอย่าง
ครอบคลุม
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เป้าหมาย

แผนงานหรือโครงการ

คะแนนระดับ 3

๑. แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
๒.แผนงานยกระดับการสื่อสาร
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.๖ แผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี ๒๕๖๓
องค์การสุราฯ กาหนดแผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจาปี ๒๕๖๓ โดยมีการระบุกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวัง รวมทั้งกาหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบ ดังนี้
แผนงาน/โครงการ 1.1 แผนงานพัฒนาความร่วมมือ (Stakeholder Collaboration) กลุ่มนโยบาย กลุ่มลูกค้า กลุ่มบุคลากร กลุ่มชุมชน และกลุ่มคู่ค้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความผูกพันผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
เป้าประสงค:์
๑.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาระบบการทางานด้านการผลิต การจาหน่ายและบริการ
๒. เพื่อเพิ่มความความพึง พอใจและความผูกพันกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสีย
๓. เพื่อให้มีกระบวนการ ดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
นวัตกรรมหรือผลงานที่เกิดจากการนาความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่ นเสียมาดาเนินการ อย่างน้อย 2 ผลงาน
งบประมาณ
150,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค
1. จัดทา Profile ของผู้มีส่วน เป้า 10
ได้ส่วนเสีย ระบุเครือข่าย
ผล
ความร่วมมือ
2. กาหนดระดับและวิธีการ
เป้า 10
เชื่อมโยงเพื่อให้บรรลุ
ผล
เป้าหมายการเชื่อมโยงที่
กาหนดไว้ปรับปรุงขั้นตอน
การตอบสนองให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดและสื่อสาร
เป้า 10
ขอบเขตการเปิดเผยข้อมูล
ผล
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลการดาเนินงาน

ที่
4.

กิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานพันธมิตร/คู่ความ
ร่วมมือ
5. ทบทวนกระบวนการทางาน
ด้านพัสดุหรือที่เกี่ยวเนื่องที่
ส่งผลต่อคู่ค้า/ ผู้ส่งมอบ
6. รับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
7. สื่อสารข้อมูลการเชื่อมโยง
ไปยังผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. สื่อสารแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์
ที่ เปลี่ยนแปลง
9. เข้าติดตามประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละกลุ่ม
10. การทบทวนและ ปรับปรุง
กระบวนการ (Act,
Review and Improve)

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค

เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
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แผนงาน/โครงการ 1.2 แผนงานสร้างและจัดการเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Network Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความผูกพันผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
เป้าประสงค:์
๑.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาระบบการทางานด้านการผลิต การจาหน่ายและบริการ
๒. เพื่อเพิ่มความความพึง พอใจและความผูกพันกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสีย
๓. เพื่อให้มีกระบวนการ ดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างกัน อย่างน้อย 2 ผลงาน
งบประมาณ
100,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค
1. วิเคราะห์ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เป้า 15
แต่ละกลุ่ม (stakeholder
ผล
analysis)
2. กาหนดแนวทางการ
เป้า 10
ดาเนินงาน
ผล
3. ดาเนินกิจกรรมตาม
เป้า 15
แนวทางที่กาหนดไว้
ผล
4. สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ เป้า 15
ตามสถานการณ์ที่
ผล
เปลี่ยนแปลง
5. ติดตามประเมินผลการ
เป้า 15
ดาเนินงาน
ผล
6. ประเมินผลความพึงพอใจ เป้า 15
ผล
7. ทบทวนเพื่อปรับปรุง
เป้า 15
กระบวนการทางาน
ผล
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แผนงาน/โครงการ 1.3 แผนงานพัฒนาระบบทางการสื่อสาร (Communication) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง ๕ กลุม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความผูกพันผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement)
เป้าประสงค:์
๑.เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาระบบการทางานด้านการผลิต การจาหน่ายและบริการ
๒. เพื่อเพิ่มความความพึง พอใจและความผูกพันกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสีย
๓. เพื่อให้มีกระบวนการ ดาเนินงานที่เชื่อมโยงกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
งบประมาณ
- บาท
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค
1. เผยแพร่ข้อมูลการ
เป้า 15
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/
ผล
นโยบาย
2. ทบทวนกระบวนการ
เป้า 15
ทางาน
ผล
3. พัฒนาระบบ IT เข้ามา
เป้า 15
สนับสนุนการสื่อสาร และ
รับฟังเสียงสะท้อนจากกลุม่
ผล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
4. สื่อสารข้อมูลให้กับ
เป้า 10
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาสู่การ
ผล
ปรับปรุงการทางาน
5. ปรับปรุงกระบวนการ
เป้า 10
ทางาน
ผล
6. ติดตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

เป้า 10
ผล
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ที่

กิจกรรม

7. ปรับปรุงการทางาน และ
จัดทาเป็นเอกสารรายงาน
ประจาปี
8. สื่อสารผลการปรับปรุงสูผ่ ู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค

เป้า 15
ผล
เป้า 10
ผล
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แผนงาน/โครงการ 2.1 แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management System)
เป้าประสงค:์
๑. เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการตอบสนองที่รวดเร็ว
๓. เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของบุคลากร ในการสร้างสื่อและสื่อสาร
๔. เพื่อเปิดโอกาสและจัดทาช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตัวชี้วัด
Stakeholder Profile ที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้
งบประมาณ
- บาท
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค
1. วิเคราะห์และกาหนดกลุ่มผู้ เป้า 15
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผล
2. จัดทา Stakeholder
เป้า 20
Profile
ผล
3. พัฒนาระบบ IT จัดทาเป็น
ฐานข้อมูลผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียรองรับเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับฐานข้อมูล
ลูกค้า

เป้า 10

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลและ
ระบบการทางาน

เป้า 10

5. ติดตามประเมินผล

เป้า 10
ผล

ผล

ผล
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ที่

กิจกรรม

6. ทบทวน Stakeholder
Profile และปรับปรุง
ฐานข้อมูลและระบบการ
ทางาน
7. ปรับปรุงฐานข้อมูลและ
ระบบการทางาน

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค

เป้า 10
ผล
เป้า 10
ผล
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แผนงาน/โครงการ 2.2 แผนงานยกระดับการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management System)
เป้าประสงค:์
๑. เพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการ ตอบสนองที่รวดเร็ว
๓. เพื่อเพิ่มระดับความสามารถของบุคลากร ในการสร้างสื่อและสื่อสาร
๔. เพื่อเปิดโอกาสและจัดทาช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตัวชี้วัด
ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
งบประมาณ
- บาท
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ที่
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค
1. กาหนดแผนการสื่อสาร
เป้า
ประชาสัมพันธ์ โดย
กาหนดขั้นตอนและ
ผล
กิจกรรมการสื่อสาร โดย
มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก
2. อัพเดทประเด็นที่ต้องมีการ เป้า
สื่อสารอย่างต่อเนื่องโดย
พิจารณาถึงความต้องการ
ผล
ในการรับรู้ข้อมูลและ
ข่าวสารของผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียและส่งเสริมภาพลักษณ์
ขององค์กร
3. ดาเนินกิจกรรมการสื่อสาร เป้า
โดยมุ่งเน้นการสื่อสารเชิง
รุกตามแนวทางที่กาหนด
ผล
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ
2562
2564
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กย
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ตค

และ สอดคล้องตาม
สถานการณ์ที่ เปลีย่ นแปลง
4. ติดตามประเมินผลความพึง เป้า
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประเมินผลการ
สื่อสาร พร้อม สรุปผลและ ผล
ข้อเสนอแนะ ทบทวนเพื่อ
ปรับปรุง กระบวนการ
ทางาน
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บทที่ ๕ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียสูก่ ารปฏิบัติ
๕.๑ แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้สว่ นเสียสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการดาเนิน งานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ที่ฝ่าย/กอง/แผนก รับผิดชอบ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ยเป็ นผู้ป ระสาน รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต่อผู้ บริหาร และคณะกรรมการ/
คณะทางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อคิดเห็นและกาหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถกาหนดขอบเขตของการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ดังนี้
การถ่ายทอด กาหนดให้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถผลักดันผลการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีการสารวจการรับรู้และเข้าใจแผนฯอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
ตารางที่ 5.1 แนวทางการสื่อสาร ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อสื่อสาร

ช่องทาง

ความถี่

กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1 2 3 4 5
/

ยุทธศาสตร์ระยะยาว
ด้านผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การสุรา
โทรศัพท์

ทุกปี

ประชุมพนักงานในองค์กร

ทุกปี

บอร์ดประชาสัมพันธ์

ทุกปี

เอกสารแจ้งเวียน

ทุกปี

อีเมลล์แจ้งเวียน

ทุกปี

สื่อสังคมออนไลน์

ทุกปี

Intranet

ทุกปี

อบรม/สัมมนา/ดูงาน

ทุกปี

/

/

/

ไลน์/ไลน์กลุ่ม (Line
/Line Group)

ทุกปี

/

/

/

/

/

/

/

ผอ/คณะกรรมการให้บริการ
ลูกค้าและ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หัวหน้ากองคลัง/หัวหน้ากอง
การตลาดและจาหน่าย
ผอ/รอง.ผอ/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้ากอง
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

/

/

/

/

/

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

/

/

/

/

/

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

/

/

/

/

หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

/

หัวหน้าแผนกสารสนเทศ

/

/

หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

/

/

ผอ/คณะกรรมการให้บริการ
ลูกค้าและ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

ทุกปี

หมายเหตุ: กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 1 หน่วยงานเชิงนโยบาย 2 ลูกค้า

ผู้รับผิดชอบ

/

/
/

3 คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ
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4 ชุมชน/สังคม

5 บุคลากร

การติดตามผล เป็นกระบวนการกากับการปฏิบัติงานของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมีกระบวนการ
ติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ ทางานของแต่ล ะ
แผนงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกั บเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่กาหนดไว้
การประเมินผล (ตามแนวทาง PDCA) เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ แผนที่
กาหนด การกากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้จะได้มีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รอบเวลาการติดตามและประเมินผล
สาหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล เป็นดังต่อไปนี้
ระยะเวลาตามไตรมาสเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานรายแผนงาน และปรับปรุงการดาเนินงาน
ระยะสิ้นสุดแผนปี ๒๕๖๓ เพื่อทบทวนปรับแผนงานสาหรับการพัฒนาเพื่อให้บรรลุ เป้าประสงค์ของ
แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด และเพื่อกาหนดแนวทางการจัดทานโยบายเพื่อการจัดทาแผนฉบับต่อไป
เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
แนวทางการติดตามและประเมินผลข้างต้น ทาให้องค์กรมีขอบเขต รอบเวลา และกรอบการติดตาม
และประเมิน ผลการดาเนิ น งานด้านผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอย่างชัดเจน เพื่อประสาน เร่งรัด และดูแลให้ ห น่ว ยงาน
คณะกรรมการ และคณะทางานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

หน้า 47 / 56

๕.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย
องค์การสุราฯ ได้กาหนดแนวทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นปัจจัย
นาเข้า (Input) ในการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบรายละเอียดสาคัญของแผนและโครงการสาคัญต่าง ๆ ผ่านการให้ข้อคิดเห็น ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ
กล่องข้อความ (Inbox) ของ E-mail หรือ Facebook และทาง Line หลักขององค์การสุราฯ หรือช่องทางอื่น อาทิ
โทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น และมีการกาหนดทีมงานโดยมีผู้รับผิ ดชอบหลัก คือ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ในการ
ประเมินผล ความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย และวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีจาเป็น
อาทิ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการสื่อสาร เป็นต้น

๕.๓ การเชื่อมโยงกับกรอบในการกากับดูแล (Governance) และกระบวนการทางานที่สาคัญ (Key
Work System) ขององค์กร
องค์การสุราฯ มีการนาเสียงของผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานด้าน Governance
และ กระบวนการทางานที่สาคัญ (Key Work System) โดยพิจารณาจากเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาจาก
ช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรเปิดไว้ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือข้อร้องเรียน ทั้งในเรื่องความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หรือความไม่โปร่งใสในการทางาน จะกาหนดให้มีการหารือ ร่วมกันในการประชุมผู้บริหารระดับสูงและสายงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระดับเฉพาะหน้า รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจาปีที่ถ่ายทอดลงในแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งกาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการดาเนินงานทั้งระดับองค์กร และระดับแผนก ในกรณีที่จาเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นที่กังวล

๕.๔ การจัดสรรทรัพยากร
องค์การสุราฯ มีการจัดสรรทรัพยากรด้านผู้มีส่วนได้เสียไว้โดยกาหนดไว้ในงบประมาณที่กระจายลงสู่
แผนกที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับประเด็นที่จะสื่อสารในแต่ละปี
พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน อาทิ จานวนสื่อที่ จะเผยแพร่ จานวนกิจกรรม
ความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนผลงานวิจัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ รอบ
ระยะเวลาเฉลี่ยในแต่ละกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
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๕.๕ การรายงานผลการดาเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้สว่ นเสียต่อ
สาธารณชน
องค์การสุราฯ กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนส่วนเสียต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website เป็นประจาอย่างน้อยทุกปี รวมถึงมีการรายงานไว้
ในรายงานประจาปี รายงานความยั่งยืน โดยคณะกรรมการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการรวบรวมเนื้อหาประเด็นความต้องการความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มงานต่าง ๆ ตลอดจน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม เพื่อนามาสื่อสาร ทั้งนี้กาหนดให้มีการสารวจความพึงพอใจเป็น ประจาทุกปี เพื่อนามา
ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมด้านการรายงานผลการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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๕.๖ โอกาสและความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การสุราฯ มีการระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังนี้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน และให้
คณะกรรมการ
ความเห็นต่อผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต
บริหารกิจการ
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กากับดูแล/สั่งการและรายงานผลรายไตร
คณะอนุกรรมการ
มาสต่อ คณะกรรมการบริหารกิจการ
อนุมัติ
บริหารความเสี่ยง
องค์การสุราฯ (สาเนาส่งคณะกรรมการ
และการควบคุมภายใน
ตรวจสอบเพื่อติดตามความเสี่ยงองค์กร)
...........................................................................................................................................................................................................................................
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
พิจารณ
และหัวหน้าฝ่าย
า
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายงานผลการบริหารความ
รับนโยบายและแนวทาง
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
มาดาเนินการทั่วทั้งองค์กร
หน่วยงานบริหาร
ผ่านคณะทางานฯ และ
ความเสี่ยง
พิจารณา
ทีมงานฯ ที่แต่งตั้งขึ้น
นาเสนอร่าง
-นโยบาย
(คณะทางานเพื่อ
การสนับสนุนระบบ
บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน)

-แนวทาง
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน

ประสานงาน
คณะทางาน/ฝ่าย/
กองต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินงานตาม
นโยบายและ
แนวทางที่กาหนด

รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล สรุป
ปรับปรุง ผลการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
พิจารณา

-คาสั่งแต่งตั้งคณะ
ทางานบริหาร
............................................................................................................................................................................................................................................
กองต่าง ๆ
สนับสนุน ร่วมดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย แนวทาง โดยการ
ความเสี่ยงและ
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด เพือ่ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินโอกาส
ควบคุมภายใน
ผลกระทบ กาหนดเป้าหมาย บริหารความเสี่ยง เสนอแผนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ดาเนินงานตามแผนที่องค์การสุราฯ อนุมัตแิ ละ
รายงานผลตามที่กาหนด
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การระบุและเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ก าหนดไว้ ใ นแผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี โดยมี ก ารน าแผนความเสี่ ย งน าเป็ น วาระเข้ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจาทุกไตรมาส โดยประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ ความเสีย่ งที่การดาเนินงานไม่
ส่วนเสีย
ตอบสนองตามความต้องการ แผนงาน
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1 2 3 4 5
/ / /
/ ปัจจัยเสี่ยง RF1 การบริหาร แผนการจ้าง
จัดการแอลกอฮอล์ให้
ผลิต
เพียงพอต่อความต้องการ
แอลกอฮอล์
ของลูกค้า

/ / /

/ / /

/

/ RF2 การบริหารจัดการการ
เบิกจ่ายงบลงทุน

แผนบริหาร
จัดการงบ
ลงทุนการ
เบิกจ่ายไม่
เป็นไปตาม
แผนงาน
/ RF3 การเพิ่มศักยภาพขีด แผนจ้างที่
ความสามารถในการแข่งขัน ปรึกษาเพื่อ
พัฒนา
บุคลากร
และแผน
เตรียมความ
พร้อมของ
บุลากร

/ / / RF4 การบริหารจัดการของ แผนบริหาร
เสีย
จัดการของ
เสีย และ
โครงการน้า

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แอลกอฮอล์
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการของ
ลูกค้า

ทบทวนแผนการผลิต
การจ้างผลิต และการ
จัดเตรียมวัตถุดิบการ
ผลิตประจาเดือน
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2560 และ
ควบคุมการจัดส่งให้
เป็นไปตามแผนการจ้าง
ผลิต
จัดทาแผนงานแต่ละ
โครงการ ดาเนินการตาม
แผนงาน เบิกจ่ายตาม
มแผน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายผลิต/หัวหน้า
ฝ่ายผลิต/หัวหน้า
กองการผลิต/
นักวิเคราะห์
แผนการผลิต

จัดทาแผนแม่บท HR
และเสนออนุมัตติ ่อ
คณะอนุกรรมการด้าน
ทรัพยากรบุคคลและ
คณะกรรมการบริหาร
กิจการองค์การสุรา

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้าฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
กองกลาง/หัวหน้า
แผนกบริหารงาน
บุคคล

ประชุมร่วมกับคู่ค้า
(บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส
จากัด) ในการบริหาร
จัดการของเสีย (น้ากาก
ส่า) และร่วมกันส่งเสริม

หัวหน้ากอง
ควบคุมและพัฒนา
คุณภาพ/หัวหน้า
แผนกสิ่งแวดล้อม

เบิกจ่ายงบ
ลงทุนแต่ละ
โครงการได้
ตามแผน
มีแผนแม่บท
HR ใช้งานใน
องค์กร และ
บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา
รองรับกการ
เปลี่ยนแปง
ขององค์กร
เเละธุรกิจ
มีการจัดการ
ของเสียอย่าง
เป็นระบบ
ไม่มี
ผลกระทบ
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ผู้อานวยการ/
หัวหน้ากอง
นโยบายและแผน
/หัวหน้ากองคลัง/
หัวหน้าแผนกพัสดุ

กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ ความเสีย่ งที่การดาเนินงานไม่
ส่วนเสีย
ตอบสนองตามความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1 2 3 4 5

/ /

/

/ /

/ /

/ RF5 การบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต

แผนงาน

เป้าหมาย

หมักชีวภาพ ต่อชุมชน/
เคลื่อนที่
สังคม
ภายนอก
และมีการนา
ของเสียไปใช้
ประโยชน์
ทาง
การเกษตร
แผนบริหาร ต้นทุนการ
ต้นทุนการ ผลิตอยู่ใน
ผลิต
ระดับที่
กาหนด

การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ให้ชุมชน/สังคมนาของ
เสีย (น้ากากส่า)ไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายผลิต/หัวหน้า
ฝ่ายผลิต/หัวหน้า
กองการผลิต/
หัวหน้าแผนการ
ผลิต
/ RF6 ข้อมูลจากระบบบัญชี แผนเช่า
สามารถปิด เช่าระบบบัญชี
หัวหน้าฝ่าย
การเงินไม่รองรับกับการทา ระบบบัญชี งบการเงินได้ ดาเนินการการทบทวน บริหาร/หัวหน้า
ธุรกิจในปัจจุบัน
ทันเวลาและ ข้อมูล ประมวลผลจาก กองคลัง/หัวหน้า
ถูกต้องตาม ระบบเทียบกับข้อมูลของ แผนกการเงิน/
มาตรฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าแผนกบัญชี
การบัญชีที่
และงบประมาณ
รับรอง
โดยทั่วไป
และมีความ
น่าเชื่อถือ
/ RF7 ยอดขายอาจไม่เป็นไป แผนการ
กาไรเพิม่ ขึ้น เพิ่มช่องทางการจัด
หัวหน้ากอง
ตามเป้าหมาย
ตลาดเชิงรุก
หน่ายและการ
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
จาหน่าย/หัวหน้า
แผนกจาหน่าย/
หัวหน้าแผนก
การตลาดและลุก
ค้าสัมพันธ์
/ RF 8 คุณภาพสินค้า
แผนเพิ่มการ ไม่เกิดข้อ
เพิ่มการตรวจสอบ
หัวหน้ากอง
ตรวจสอบ ร้องเรียน
คุณภาพสินค้าให้
ควบคุมและพัฒนา
คุณภาพ
ด้านคุณภาพ ครบถ้วนทุกกระบวนการ คุณภาพ/หัวหน้า
สินค้า และ ผลิตภัณฑ์
จัดทามาตรการและ
แผนกควบคุม
แผนการ
ความถี่ในการตรวจสอบ คุณภาพ
ทดสอบ
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ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การหมักแอลกอฮอล์
และบริหารจัดการการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึง
การใช้น้าประปา

กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ ความเสีย่ งที่การดาเนินงานไม่
ส่วนเสีย
ตอบสนองตามความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
1 2 3 4 5

/

/

/

/

แผนงาน

เป้าหมาย

ความคงตัว
ของ
ผลิตภัณฑ์
ตามหลัก
วิชาการ
/ RF9 กาไรสุทธิอาจไม่เป็นไป แผนการ
ตามเป้าหมาย
ประมาณ
การ
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
ล่วงหน้า

บริหาร
จัดการ
ค่าใช้จ่าย
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ กาไรสุทธิ
สูง
/ / RF 10 การบริหารจัดการ แผนการ
องค์กร
ระบบการจัดการ
ติดตาม
ดาเนินงาน
สิ่งแวดล้อม (ISO14001) กฎหมาย
ตาม
ใหม่ที่
กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสื่อสาร
ให้หน่วยงาน
ภายใน
รับทราบ
/ / RF11 ภัยแล้งอาจส่งผล
แผนการ
ลด
กระทบต่อกระบวนการผลิต เตรียมการ ผลกระทบ
จากสภาวะ ต่อ
ภัยแล้ง
กระบวนการ
ผลิต

หมายเหตุ: กลุ่ม 1 หน่วยงานเชิงนโยบาย กลุ่ม 2 ลูกค้า กลุ่ม 3 คู่ค้า/ผสู้ ง่ มอบ
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การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการทดสอบอายุ
ผลิตภัณฑ์

กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการลดค่าใช้จ่าย
เก็บข้อมูล กาหนด
แนวทางการควบคุมการ
ลดค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร

หัวหน้าฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
กองคลัง/หัวหน้า
แผนกการเงิน/
หัวหน้าแผนกบัญชี
และงบประมาณ

ดาเนินงานตามระบบ
มาตรฐาน ISO 14001
สื่อสารกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบและ
ปฏิบัติ

หัวหน้ากอง
ควบคุมและพัฒนา
คุณภาพ/หัวหน้า
แผนกสิ่งแวดล้อม

ติดตามระดับน้าดิบ และ หัวหน้าฝ่ายผลิต/
จัดหาแหล่งน้าสารอง
หัวหน้ากอง
วิศวกรรมและ
เทคนิค/หัวหน้า
แผนกไอน้าและ
ประปา
กลุ่ม 4 ชุมชน/สังคม กลุ่ม 5 บุคลากร

นอกจากนี้องค์การสุราฯ ยังมีการจัดทาแผนรองรับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน (Contingency Plans) ใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางดงนี้

รูปที่ ๕.๑ัแผนรองรบสถานการณ์กรณีฉุกเฉินั(Contingency Plans)
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แผนรองรับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน (Contingency Plans) ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประกอบด้วย
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
1 2 3 4 5

แผนรองรับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน
(Contingency Plans) ในการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

/ / / / / แผนควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ั(S-EMS-004)
/ / /

/ แผนป้องกนและรบมือกบเหตุน้าท่วมั(P-BCMS-LDO-008)

/ / /

/ แผนป้องกนและรบมือกบเหตุแผ่นดินไหวั(P-BCMS-LDO-009)

/ / / / / แผนการป้องกนและรบมือกบเหตุแอลกอฮอล์ร่วไหลั(P-BCMS-LDO-011)
/ / / / / แผนประคองกิจการรบมือโรคระบาดั(P-BCMS-LDO-012)

หน้า 55 / 56

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการองค์การสุรา/
คณะทางาน BCM
ผู้อานวยการองค์การสุรา/
คณะทางาน BCM
ผู้อานวยการองค์การสุรา/
คณะทางาน BCM
ผู้อานวยการองค์การสุรา/
คณะทางาน BCM
ผู้อานวยการองค์การสุรา/
คณะทางาน BCM

๕.๗ แนวทางเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมขององค์กร
แนวทางเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมขององค์กรเพื่อพัฒนาการสร้างความสั มพันธ์/ บริห าร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้
1) การดาเนินการทบทวนและวิเคราะห์ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินงานและเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อระบุจุดอ่อน หรือข้อจากัดของ
ระบบการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานทั้งในมิติ กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ์และผลกระทบในระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร สาหรับการใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบงานต่อไป
2) การดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย โดยดาเนินการแก้ไข
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อจากัดของระบบการดาเนินงาน หรือการใช้ระบบดิจิทัล ในการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลที่ดี
ยิ่งขึ้น
3) การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดย
การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมู ลผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ เ ป้า หมายของการด าเนิ นงาน และก าหนด มาตรการหรื อ ขั้ นตอน
ดาเนินงานที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสและระดับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ
จากการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติข้างต้น หากมีการดาเนินการ
และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและบุคลากรองค์การสุราฯ ในทุกระดับ จะช่วยขับเคลื่อนให้แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม สามารถสร้า งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์การสุราฯ และประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
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