องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จัดทารายงานฉบับนี้เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืน
ตามคู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นความยั่ ง ยื น โดยอ้ า งอิ ง ตามแนวทางการจั ด ท ารายงานความยั่ ง ยื น ของ
Global Reporting Initiative (GRI) และเผยแพร่ข้อมูลในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) เพื่อเปิดเผย
ผลการด าเนิ น งานการบริ ห ารจั ด การด้ า นความยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม การด าเนิ น งานขององค์ ก ารสุ ร าฯ
ตามยุทธศาสตร์หลัก 3 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีและพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์เสริมอีก 2 ประการ คือ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ นองค์ ก ร และการส่ ง เสริ ม การท าให้ เ กิ ด จิต ส านึก รั บ ผิ ดชอบต่ อ สั งคม ภายใน
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยรายงานฉบับนี้ยังไม่่ได้รับการตรวจรับรอง
รายงานจากหน่ ว ยงานภายนอก แต่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองรายงานโดยคณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี แ ละ
การนาองค์กรขององค์การสุราฯ เมื่อวัน่ที่ 14 กันยายน 2563 และโดยคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ
สุราฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
องค์การสุราฯ ได้่แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและคาดหวัง
ที่ จ ะยกระดั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล รวมถึ ง ได้ รั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและให้ ก ารรั บ รองรายงาน
จากหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อ โดยยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนามาทบทวนการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
องค์การสุราฯ มุ่งพัฒนาและให้ความสาคัญของการดาเนินธุรกิจด้านการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ขององค์กร โดยกาหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
บนพื้นฐานของความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของผู่มี้ ส่วนได้่ส่วนเสีย ให้ครอบคลุมทุกมิติตามยุทธศาสตร์
หลั ก 3 ประการและยุ ท ธศาสตร์ เ สริ ม อี ก 2 ประการ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้่
การบริหารงานที่มี่หลั
่ กธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

1.1 มุ่งมั่นพัฒนาความสามารถ สอบวัดสมรรถภาพ จัดสอบวัดสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรและสร้างผู้นาที่ดี หลักผูบ้ ริหารและ Basic Core
เพื่อองค์กรและสังคม
พนักงานองค์การสุรา Competency จานวน
3 ทักษะ ดังนี้

80% ของ
พนักงานผ่าน
การทดสอบ
สมรรถนะหลัก
ขององค์กร
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
(Core
2. ความรู้พื้นฐานด้าน
Competency)
ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานองค์กร
3. ความรู้ด้านระเบียบ
ข้อบังคับองค์กร

1.2 ดาเนินกระบวนการในการ
พัฒนาความสามารถอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มจากการจัดการ
อบรมให้แก่พนักงานทุกระดับ

1.1.1 อบรม
หลักสูตรการจัดทา
และการควบคุม
เอกสารอย่างเป็น
ระบบ

จัดการอบรมเพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าใจในการจัดทาและ
การควบคุมเอกสาร
อย่างเป็นระบบตาม
ระบบมาตรฐาน

176 คน
(4 รุ่น)

ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุรา สอบผ่าน
มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ
หรือทักษะที่จัดสอบจานวน
3 ทักษะ ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
93.78%
2. ความรู้พื้นฐานด้านระบบ
คุณภาพและมาตรฐานองค์กร
84.74%
3. ความรู้ด้านระเบียบ
ข้อบังคับองค์กร 81.35%

160 คน คิดเป็น 90%

1. การพัฒนาบุคลากรที่มี

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

1.1.2 อบรม
หลักสูตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

จัดการอบรมเพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องทราบถึง
การประเมินประเด็น
ภายในภายนอกพิจารณา
ความต้องการและความ
คาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านความปลอดภัย
อาหาร การประเมิน
ความเสี่ยงและโอกาส
ของงานผลิตและควบคุม
คุณภาพ งานคลังสินค้า
การบารุงรักษาและ
สาธารณูปโภค บุคลากร
การจัดซื้อ การจาหน่าย
และห้องปฏิบัติการ

37 คน

37 คน คิดเป็น 100%

1.1.3 อบรม
หลักสูตร
FOOD Safety
SYSTEM
CERTIFICATION
22000 V.5

จัดการอบรมเพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบถึงการดาเนินการ
การขอการรับรอง
ระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

185 คน
(4 รุ่น)

140 คน คิดเป็น 76%

ความสามารถอย่างยั่งยืน

1. การพัฒนาบุคลากรที่มี

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

1.1.4 อบรม
หลักสูตรความ
ปลอดภัยในการ
ทางานเบื้องต้น

จัดการอบรมเพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานที่
เกี่ยวข้องให้ทราบถึง
การปฏิบัติงานให้คานึงถึง
ความปลอดภัย แนวทาง
ป้องกันและประโยชน์
ของการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ

40 คน
( 2 รุ่น )

38 คน คิดเป็น 95%

1.1.5 อบรมการ
จัดการความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน
ISO 14001:2015&
ISO50001:2018

จัดการอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและ
ความหมายของบริบท
และความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน และฝึกทักษะ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
และโอกาสด้านปฏิบัติการ
และประเมินระดับ
ความเสี่ยงสู่การวางแผน
ดาเนินการเพื่อลดจุดอ่อน
เพิ่มจุดแข็ง เพิ่มโอกาส
กาจัดอุปสรรค์ด้วย
แนวทางที่เหมาะสม

26 คน

25 คน คิดเป็น 96%

ความสามารถอย่างยั่งยืน

2.บริหารจัดการห่วงโซ่คุณ

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

ค่าที่ยั่งยืน
มุ่งมั่นในการติดตาม
สารวจความพึงพอใจ
ดาเนินการสารวจ
ได้คะแนนจาก
ประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่ ลูกค้าประจาปี 2563
ความพึงพอใจลูกค้า
ลูกค้าทุกรายไม่
การเข้าใจปัญหาและความ
ประจาปี เพื่อนาข้อมูล
ต่ากว่า
ต้องการ ลูกค้าต่อการใช้
ที่ได้จากการสารวจมาทา
ร้อยละ 80
ผลิตภัณฑ์และบริการ
การสรุปและวิเคราะห์ผล
คะแนนความพึงพอใจที่ได้
จากแบบสอบถาม

ร้อยละ 83.84

3. ลดผลกระทบต่อ

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

3.1.1 การบริหาร
จัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ดาเนินการตามแผน
ดาเนินงานตามระบบการ
จัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2563

ไม่เกิด
ข้อร้องเรียน
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

หนังสือยืนยันการคงรักษาระบบ
ISO 14001:2015

สิ่งแวดล้อม
3.1 มุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รอบบริเวณองค์การสุราฯ

3.1.2 โครงการลด
3.1.2.1 ตรวจสอบ
ระยะเวลาใช้ไอน้าฆ่า ระยะเวลาใช้ไอน้าฆ่าเชื้อ
เชื้อในถังหมักส่า
ในถังหมักส่า
3.1.2.2 ทดสอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การใช้ไอน้าฆ่าเชื้อในถัง
หมักส่า
3.1.2.3 ติดตาม
ระยะเวลาใช้
ไอน้าฆ่าเชื้อในถังหมักส่า
ที่เหมาะสม
3.1.2.4 รายงานสรุปผล
การดาเนินการ

พลังงานภาพรวมต่อหน่วย
ผลผลิตแอลกอฮอล์ลดลง
4.21 %

3. ลดผลกระทบต่อ

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการ น้าหมัก
ชีวภาพเคลื่อนที่

แผนกสิ่งแวดล้อมนา
น้ากากส่าไปใช้ประโยชน์
โดยการนาไปผลิตเป็น
น้าหมักชีวภาพ เพื่อนา
น้ากากส่าไปใช้ประโยชน์
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม แล้วนาข้อมูล
ปริมาณน้าเสียที่แจกจ่าย
ให้เกษตรกรมาประเมิน
เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือน
กระจกลง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.25
เทียบกับ
ปี 2562

สิ่งแวดล้อม
3.2 ดาเนินการกาหนด
แนวทางเพื่อใช้คานวณปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล

ผลการดาเนินการ

4. การกากับดูแลกิจการ

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

สานักงาน ป.ป.ช. ได้
ดาเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อมุ่งหวังพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงาน
ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยใช้แนวทาง
และ
เครื่องมือการประเมิน
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช.
กาหนด

ร้อยละ 100

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯอยู่ระดับ A
(89.31%) เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.33

ที่ดี
วางรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับ ผลคะแนนระดับ
องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คุณธรรมและความ
ด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)

5. จิตสานึกในการ

กิจกรรม

การดาเนินการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการ

100%

ผู้บริหารและพนักงานมีรับรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
จัดการด้านความยั่งยืน 100%

ร้อยละ 100

ผู้บริหารและพนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
จริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่
ในเกฑณ์ดี 84.35%

รับผิดชอบต่อสังคม
5.1 สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการเผยแพร่สื่อ จัดทาภาพประชาสัมพันธ์
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มี ประชาสัมพันธ์ด้าน
เผยแพร่ที่บอร์ด
จิตสานึกในการรับผิดชอบ
จัดการด้านความ
ประชาสัมพันธ์
ต่อสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วม ยั่งยืนขององค์กร
ทางานอาสาสมัครจิตอาสา
และกิจกรรมาธารณประโยชน์
ร่วมกับชุมชน

5.2 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่ โครงการส่งเสริม
มีความตระหนักถึงการ
จริยธรรม
ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม จรรยาบรรณ
สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อ ประจาปี 2563
สังคม

จัดทาแบบสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ จริยธรรม
จรรยาบรรณ ในหัวข้อ
Conflict of interest
ผ่านระบบ google from

องค์การสุรา กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
องค์การสุราฯ มีการวิเคราะห์เพื่อจัดระดับความสาคัญของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในมิติของผลกระทบ (Impact) และ
อิทธิพล (Effect) ซึ่งการจัดระดับความสาคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นขั้นตอนที่สาคัญเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ในการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างสมดุล โดย
ได้พิจารณาจากระดับผลกระทบ และการมีอิทธิพลต่อองค์กร
องค์การสุราฯ มีการวิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บูรณาการกับยุทธศาสตร์/ทิ ศ
ทางการดาเนินงานขององค์กร โดยมีการวิเคราะห์และจัดอันดับความสาคัญของประเด็น โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องว่างระหว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง (Gap) ๓ อันดับแรกของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม จะถูกนามาเป็นแนวทางในการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น เพื่อลด
ช่องว่างความพึงพอใจและความคาดหวัง รวมทั้งยกระดับความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเพิ่มขึ้นต่อไป
ในอนาคต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การสุรา
ชุมชน/
สังคม

บุคลากร

ลูกค ้า

ผูม้ ส
ี ว่ นได ้
ส่วนเสียของ
องค ์การสุรา

คูค
่ ้า/ผูส้ ง่
มอบ

หน่ วยงาน
เชิง
นโยบาย

วิธีการดาเนินงานกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. วิเคราะห์บริบทองค์กร (Organizational Profile) และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามห่วงโซ่ อุปทาน (Supply
chain)
2. สารวจและวิเคราะห์ระดับการรับรู้ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจานวนตัวอย่างเพียงพอและ
ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่จาแนกไว้ โดยต้องครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อาทิ ระดับการรับรู้และ
ความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ และการปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์กระบวนการทางาน
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
3. จัดทายุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2563 – 2567 และแผนการสร้างความสัมพันธ์ และบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี 2563 เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการลดช่องว่าง ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้น้อยลง
4. เผยแพร่สื่อสารยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2563 – 2567 และแผนการสร้างความสัมพันธ์และบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจาปี 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้

นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานเชิงนโยบาย

ลูกค้า

1) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานเชิงนโยบาย ใน
ฐานะผู้กากับดูแล และผู้กาหนดนโยบาย อีกทั้งร่วม
เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
2) ดาเนินภารกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบ โปร่งใส
พร้ อ มรั บ การตรวจสอบ รวมถึ ง รายงานผลการ
ดาเนินงานและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
ครบถ้วน และตามความเป็นจริง
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
และจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต่อต้านการ
ทุจริตและคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
4) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรขององค์ ก รให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด สร้างผลประกอบการที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน

1) ผลิ ต แอลกอฮอล์ ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพมี ม าตรฐาน และ
ให้บริการที่ดี ในราคาเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
2) เพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงได้ เข้าถึง
ง่าย อย่างทั่วถึง
3) ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า ทุ ก รายเท่ า เที ย มกั น เป็ น ธรรม
โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ มีมารยาท และมนุษสัมพันธ์
ที่ดี
4) น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมมาใช้ อ ย่ า ง
เหมาะสม เพื่ อ อ านวยความสะดวกลู ก ค้ า ในทุ ก
ขั้นตอน
5) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางเพื่ อ รั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า และ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้วยความรวดเร็ว
อย่างเป็นระบบ

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ

ชุมชน/สังคม

1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ คู่
ค้า/ผู้ส่งมอบ อย่างเคร่งครัด และไม่ละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย
2) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามเงื่อนไขข้อตกลงได้
ต้ อ งรี บ แจ้ ง คู่ ค้ า /ผู้ ส่ ง มอบ ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ
ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
3) ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการคัดเลือก
และการปฏิบัติต่อ คู่ค้า คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ทุกราย
4) ไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่
ค้ า /ผู้ ส่ ง มอบ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5) ช่วยเหลือ คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุ
ข้อตกลงที่มีต่อกัน

1) ดาเนินการกิจการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ ชุมชน สังคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และประโยชน์
สาธารณะ
2) ให้ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ จ ะมี ส่ ว นสร้ า งสรรค์
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ
4) ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อ บรรลุ สู่
ความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้กาหนด
ไว้ อ ย่ า งเคร่ งครั ด รวมถึ งการสร้ า งสมดุ ล ทั้ งในเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พนักงาน
1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
2) ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน มีกฎระเบียบ
ให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมในการทา
งานให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3) ให้ ค วามส าคัญ ต่อ การพัฒ นาความรู้ค วามสามารถของพนักงาน
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดเป็นนวัตกรรม
4) บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
5) ให้ พ นั ก งานถื อ ปฏิ บั ติ ต ามค่ า นิ ย มองค์ ก ร จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณดาเนิ น งาน รวมถึ งกฎหมายและระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
6) ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

กรอบการดาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความต้องการ

ความคาดหวัง

หน่วยงานเชิงนโยบาย

ปฏิบัติตามนโยบาย และ
รายงานผลการ ดาเนินงาน
ตามที่ กาหนด

ผลการดาเนินงานเป็นไปตามที่
กาหนด

-

ปฏิบัติตอ่ กันอย่างเป็นธรรม
คานึงถึงผลประโยชน์ที่
หน่วยงานและ ผู้เกีย่ วข้อง
ไดร้ ับตาม ประเด็นความ
ร่วมมือ อย่างเท่าเทียม

-

-

ลูกค้า

-

คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ

-

ปฏิบัติตอ่ คู่ค้าสัญญาและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ตกลงไว้

-

ผลการดาเนินงานด้าน
มุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา
มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นในการกาหนดวิสยั ทัศน์
และนโยบายสาคัญของ
กระทรวงการคลัง และกรม
สรรพสามิต ตามแผนการประชุม

ลูกค้ามีความคาดหวังว่า
องค์การสุราฯ จะอานวยความ
สะดวกด้านการบริการ เช่น
การขนส่ง การบริการด้านการ
ซื้อขาย การให้ขอ้ มูล
รายละเอียดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์และการ
ประชาสัมพันธ์ ที่ถูกต้องและ
สะดวกรวดเร็ว
ลูกค้ามีความคาดหวังว่า
องค์การสุราฯ สามารถรองรับ
ปริมาณความต้องการ
แอลกอฮอล์ของประชาชนที่
ต้องการใช้ได้อย่างเพียงพอ
โดยแอลกอฮอล์ที่ผลิต ยังคงมี
คุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ
ลูกค้ามีความคาดหวังว่า
องค์การสุราฯ สามารถอานวย
ความสะดวกและให้คาแนะนา
ในการติดต่อซื้อขาย
แอลกอฮอล์กับสรรพสามิต
พื้นที่ได้

-

นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหาร งานขององค์กร
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ตามที่ตกลงไว้
ปรับปรุงกระบวนการชาระหนี้
ให้มีความรวมเร็ว ตรงเวลา

-

-

องค์การสุราฯ มีการจัดสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าและจัด
ประชุมสัมมนาลูกค้าประจาปี
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์และนโยบาย
สาคัญขององค์กร
องค์การสุราฯ มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการประสานดูแล
ลูกค้าแต่ละกลุ่ม

มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประสานดูแลธุรกรรมการจัดซื้อ/
จัดจ้างจาแนกตามประเภท คู่ค้า/
ผู้ส่งมอบ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชุมชน/สังคม

ความต้องการ
-

- ดูแลเฝ้าระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ปลอดภัยที่อาจมีผลต่อ
ชุมชนละแวก ข้างเคียง

ความคาดหวัง
-

-

-

บุคลากร

-

ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ
ความมั่นคง
โอกาสในการก้าวหน้าใน
สายงาน
ความปลอดภัยในการ
ทางานและอาชีวอนามัย
การพัฒนาองค์ความรู้
ทั่วไปและเฉพาะสายงาน
ความสุขใจในการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล การ
ดาเนินงานของ ผู้บริหาร
กฎระเบียบที่ชัดเจน
สิ่งแวดล้อมที่ดี
การพัฒนาทักษะความรู้ที่
เหมาะสม Individual
Development Plan
(IDP)

-

-

-

ผลการดาเนินงานด้าน
มุ่งเน้น/บริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมา

เป็นองค์กรที่ผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล
เป็นองค์กรที่ช่วยพัฒนา
ชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชน สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ชุมชนและมีศูนย์จัดจาหน่าย
สินค้าขององค์การสุราฯ

กาหนดให้คณะทางาน CSR
เป็นผูร้ ับผิดชอบในการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมสัมพันธไมตรี
กับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
ด้วยการทาโครงการนาน้ากาก
ส่าไปใช้ประโยชน์
ประสานงานกับหน่วยราชการ
ท้องถิ่นในการของบประมาณ
ในการสนับสนุนโครงการ
ปรับปรุงถนน

เป็นผู้นาอุตสาหกรรม
เอทิลแอลกอฮอล์คุณภาพสูง
ตอบสนองความต้องการด้าน
การแพทย์และการ
สาธารณสุข และพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อกาหนด ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด และมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
เป็นองค์กรที่สนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถ การ
ทางานอย่างต่อเนื่อง ให้
ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงานในการทางาน

ดาเนินงานดูแลด้านสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง ทั้ง
สวัสดิการด้านการเงิน ค่ารักษา
พยาบาล และสวัสดิการด้าน
ตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่
บุคลากร
ดาเนินการด้านฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

สรุปผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563

1. การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.1 มุ่งมั่นพัฒนา
80% ของพนักงานผ่าน
ความสามารถของ
การทดสอบสมรรถนะ
บุคลากรและสร้างผู้นาที่ดี หลักขององค์กร (Core
เพื่อองค์กรและสังคม
Competency)

%

ผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุรา สอบผ่าน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
หัวข้อหรือทักษะที่จัด
สอบจานวน
3 ทักษะ ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กร 93.78%
2. ความรู้พื้นฐานด้าน
ระบบคุณภาพและ
มาตรฐานองค์กร
84.74%
3. ความรู้ด้านระเบียบ
ข้อบังคับองค์กร
81.35%

1.2 ดาเนินกระบวนการ
ในการพัฒนา
ความสามารถอย่างยั่งยืน
โดยเริ่มจากการจัดการ
อบรมให้แก่พนักงานทุก
ระดับ

%

พนักงานเข้าอบรม
91.4%

พนักงานเข้าอบรม
100%

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

2. การสร้างประสบการณ์ ได้คะแนนจากลูกค้าทุก
ที่ดีและพัฒนา
รายไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
ลูกค้า
3. การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563

ร้อยละ

ร้อยละ 83.84

3.1 มุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณองค์การสุราฯ
3.1.1 การบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม่เกิด
ข้อร้องเรียนด้าน
สิ่งแวดล้อม

หนังสือยืนยันการคง
รักษาระบบ ISO
14001:2015

3.1.2 โครงการลด
ระยะเวลาใช้ไอน้าฆ่าเชื้อ
ในถังหมักส่า

พลังงานภาพรวมต่อ
หน่วยผลผลิต
แอลกอฮอล์ลดลง 1.7
%

%

3.2 ดาเนินการกาหนด
แนวทางเพื่อใช้คานวณ
ปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดย
อ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล

ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1.25 เทียบกับ
ปี 2562

ร้อยละ

4.การกากับดูแลกิจการที่
ดีในองค์กร

ร้อยละ 100

ร้อยละ

พลังงานภาพรวมต่อ
หน่วยผลผลิต
แอลกอฮอล์ลดลง 4.21
%

ร้อยละ 89.31 (ได้
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.33 เมื่อเทียบกับปี
2561)

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2563

5. การส่งเสริมการทาให้เกิดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
5.1 สนับสนุนและ
ส่งเสริมพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีจิตสานึก
ในการรับผิดชอบ
ต่อสังคม ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมทางานอาสาสมัครจิต
อาสา และกิจกรรมา
ธารณประโยชน์ร่วมกับ
ชุมชน

100%

%

ผู้บริหารและพนักงานมี
รับรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้านจัดการ
ด้านความยั่งยืน 100%

5.2 พัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้ที่มีความตระหนัก
ถึงการปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นธรรม สุจริต
โปร่งใส รับผิดชอบต่อ
สังคม

ร้อยละ 100

ร้อยละ

ผู้บริหารและพนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอยู่ใน
เกฑณ์ดี 84.35%

ตามสรุปผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 ข้างต้น
องค์การสุราฯ จึงนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาในการทบทวนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
และแผนปฏิบัติงานปี 2564 ต่อไป

