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บทน ำ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564-2565 ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้พิจารณาความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการของ
สหประชาชาติเพ่ือโลกอนาคต (Sustainable Development Goals-SDGs) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง                         
และยุทธศาสตร์องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้เชิญคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุราฯ คณะผู้บริหารสูงสุด พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
พิจารณปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี วัด ปัจจัยยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท า
แผนปฏิบัติการปะจ าปีงบประมาณ 2564-2565 ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั งภายนอกและภายในองค์กร รวมถึงมีการน าระบบบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ อีกทั งก าหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
งบประมาณไว้อย่างชัดเจน เพ่ือบุคลากรขององค์การสุราฯ จะน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของผู้บริหารในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามผลผลิต และผลลัพธ์ของแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต 
กุมภาพันธ์ 2564



 

บทท่ี 1 กรอบแนวควำมคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
 

 ทั งนี  ในกระบวนการจัดท าแผนได้น าการบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการ โดยการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงเพ่ือบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย นอกจากนี  ยังไดน้ าระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management :EVM) มาใชเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนโดยวิเคราะห์
หาปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญและสร้างมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร (EP Driver) รวมถึงการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี วัดซึ่ง          
เป็นขับเคลื่อนทั งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ระดับองคกรไปสู่ตัวชี วัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เป็นล าดับ
ชั นตามโครงสร้างองคกร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานใหองค์การสุราฯ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ปรากฏดังภาพ 
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ภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบ EVM กับการจัดท าแผน 
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บทท่ี 2 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2564 - 2565 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 “ผู้น ำอุตสำหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์คุณภำพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณค่ำต่อสังคม” 

ผู้น ำ หมายถึง ผู้น าในการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพสูง และได้รับมาตรฐานการรับรองในระดับสากล  

คุณภำพสูง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล สามารถตอบส 

นองอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง องค์การสุราฯ ตระหนักถึงระบบการจัดการของเสียจากกระบวน 

การผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง 

มี คุ ณ ค่ ำ ต่ อ สั ง ค ม  หมายถึ ง  ผ ลิ ตภัณฑ์ ข อ งอ งค์ ก า ร สุ ร า ฯ  มี ค ว ามส า คั ญ ในกา รส่ ง เ ส ริ ม  

สุขภาพ อนามัย ในด้านความสะอาดปลอดภัย 

พันธกิจ (Mission)  

1) พัฒนากระบวนกำรผลิตและคุณภำพผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2) ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนกำรจัดจ ำหน่ำยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

เข้ำถึงได้ เข้ำถึงง่ำย 

3) สร้างเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำเชิงสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ค่ำนิยมองค์กร  

กระบวนการหาค่านิยมองค์กร โดยการประมวลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร พิจารณาประกอบ

กับกิจกรรมที่องค์การสุราฯ พึงมีเพ่ือให้สามารถคงความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งมี

แนวโน้มว่าอาจจะมีการเปิดเสรี และมีการแข่งขันในระดับสูง จึงได้ก าหนดค่านิยมองค์กร ที่ประกอบจากสิ่งที่องค์การ

สุราฯ มีอยู่ คือ LDO ดังนี  

L = Leading  

หมายถึง การเป็นผู้น าในสิ่งที่มีความเชี่ยวชาญช านาญ 

D = Developing 

หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การปฏิบัติงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย  
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O = Overall Successful 

หมายถึง การด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ขององค์กร  

ยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ 

1. ลดต้นทุนการผลิต   
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. เพ่ิมรายได้จากผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
4. เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
5. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ น 
6. ยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
7. ให้ความส าคัญกับลูกค้า 
8. สร้างความสัมพันธ์   ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้โปร่งใสตรวจสอบได้ 
10. เพ่ือประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการองค์กร 
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บทท่ี 3 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 – 2565 

กำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 – 2565 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 2564 2565 

งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน 

 
ยุทธศำสตร์ 1  

1 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 0.14 63.074 0.72      
9.616  

 

2 โครงการเตรียมความพร้อมในการใช้ Crude Ethanol เป็น
วัตถุดิบในการผลิต 

  1.000     
 

3 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน  ามันเตาและถังเก็บน  ามัน
เตา Day tank องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

  0.900     
 

4 โครงการลดการสูญเสียจากการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน  า 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

  0.550     
 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเอทานอลด้วยกากน  าตาล
จากการท างานร่วมกันของเชื อจุลินทรีย์ยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipites 

0.030       

 

6 โครงการ รักษาประสิทธิภาพในการผลิต ด้วยโปรแกรม
บ ารุงรักษาเครื่องจักร 

5.530   5.530   
 

8 โครงการพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
(Condition - Base Maintenances System)   องค์การ
สุรา กรมสรรพสามิต 

    0.500   
 

9 โครงการพัฒนาระบบตัดสินใจใช้แหล่งพลังงานที่เหมาะสมใน
กระบวนการผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

    1.000   
 

10 โครงการจัดซื อเครื่อง Stability chamber จ านวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใช้ในการทดสอบความคงสภาพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่
ใช้เป็นสารตั งต้นทางยาตามมาตรฐาน PIC/S GMP 

  1.250     
 

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างสินค้า (Retain 
Sample) 

  2.200     
 

12 โครงการจัดซื อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือป้องกัน
ความไม่เสถียรของระบบการจ่ายไฟฟ้าขององค์การสุราฯ 

  0.140     
 



6 
 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ 2564 2565 

งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน 

 
13 โครงการปรับปรุงอาคารหน่วยสนับสนุนการผลิต จ านวน 6 

อาคาร 
      13.667 

 

14 โครงการจัดซื อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยหลักการแยกสารใน
สถานะแก๊สที่มีการตรวจวัดมวล   
(GC-MS) 

      6.000 
 

16 โครงการเขียนแบบแปลนโรงงาน อาคาร และงานระบบ     0.500    

17 โครงการเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน  าหมายเลข 1       6.800  

18 โครงการลดคาร์บอนฟุตปริ นท์ (The Carbon Footprint 
Reduction) ของผลิตภัณฑ์ 

        0.900   
 

รวม 5.700 69.114 8.250 36.084  

ยุทธศำสตร์ที่ 2  

1 โครงการวิจัยส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและทั งในตลาด
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

1.500       
 

2 โครงการสร้างการรับรู้ตราสินค้าให้เป็นที่จดจ า (Brand 
recognition) 

5.500       
 

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Commerce)  

    2.000   
 

4 โครงการพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า (Customer Site Visit) 0.300        

5 โครงการเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายในพื นที่แต่ละภาค
ภายในประเทศ 

0.300       
 

6 โครงการสัมมนาและสื่อสารการตลาด (Marketing seminar 
and communication) 

1.300       
 

รวม 8.900 0 2.000 0  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) 

0.100   0.100   
 

2 โครงการจัดท าการวางแผนและสืบทอดต าแหน่งงาน 
(Succession planning) 

0.100   0.100   
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ 2564 2565 

งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน 

 
3 โครงการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent 

management) 
0.100   0.100   

 

4 โครงการจัดท าแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
ต าแหน่งงาน (Career Planning and Development) 

0.100   0.100   
 

5 โครงการ เพ่ิมประสบการณ์และเตรียมความพร้อมบุคลากร  0.020   0.020    

6 โครงการจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) 0.200   0.200    

7 โครงการฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน
องค์การสุราฯ 

0.100       
 

8 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหาร
พัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

0.060       

 

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารแก่หัวหน้างาน 0.100   0.100    

10 โครงการส ารวจระดับความผูกพันต่อองค์การและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง 

0.030   0.030   
 

11 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายในท าการ
สอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ  ( Quality 
Assurance ) งานตรวจสอบภายใน  องค์การสุรา  กรม
สรรพสามิต 

0.500       

 

รวม 1.320 0 0.660 0  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  

1 โครงการน าน  ากากส่ามาใช้ประโยชน์ 0.100   0.100    

2 งานจ้างจัดท าพร้อมติดตั งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง   3.100      

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทยปลอดภัยจากโควิด- 19  1.000   1.000    

4 โครงการการจัดซื อเฟอร์นิเจอร์อาคารฝ่ายผลิต   3.610      

5 โครงการติดตั งม่านส านักงานฝ่ายผลิต   0.256      
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ 2564 2565 

งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน 

 
รวม 1.100 6.966 1.100 0  

ยุทธศำสตร์ที่ 5  

1 โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยและเฝ้าระวังภัย
ระบบสารสนเทศ 

      1.600 
 

2 โครงการจัดหาระบบควบคุมเอกสาร (ISO Document 
Control System) 

      3.500 
 

3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 

0.150       
 

4 โครงการ Quality Safety Health and Environment 2.000        

5 โครงการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security  Management System: ISMS) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต 

1.100       

 

6 โครงการสร้างระบบการจัดการมาตรฐานแบบบูรณาการ  
(ISO Integrated Management System) 

        
 

7 โครงการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และ
ยกระดับการควบคุมก ากับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    1.575   
 

8 โครงการการยกระดับการบริหารงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารโครงการดิจิทัล 

    2.430   
 

9 โครงการไอทีสีเขียว (Green IT)     0.670    

10 โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ (Intranet) ภายในองค์การสุรา 2.500        

11 โครงการจัดซื อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ 
(Multiparameter)  

      0.160 
 

12 โครงการจัดซื อเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา        0.100  

13 โครงการ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งสินค้า และ
บริการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม            องค์การสุรา
ฯ เป็นปัจจุบัน (Update) 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ 2564 2565 

งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน งบค่าใช้จ่าย งบลงทุน 

 
14 โครงการสร้างระบบการจัดการมาตรฐานแบบบูรณาการ  

(ISO Integrated Management System) 
        

 

15 โครงการปรับปรุงระบบระบายน  าขององค์การสุรา กรม
สรรพสามิต 

      
2.780  

    
 

16 โครงการจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย การก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ
องค์การสุราฯ ปีงบประมาณ 2565 

    0.500   
 

รวม  5.750    2.780  4.675  5.360  
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ยุทธศำสตร์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต 

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจ ผู้ผลิตและจ าหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แห่งเดียวใน
ประเทศไทย เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ถูกใช้ประโยชน์มากมาย อาทิ ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารในโรงงานผลิตอาหาร ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากนี เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ยังถูกใช้เป็นสาร
ตั งต้นทางยา (Active Pharmaceutical ingredient : API) ของโรงงานผลิต เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม และยา 
ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่ต้องจัดท าระบบมาตรฐาน PIC/S GMP ตามกฎหมาย องค์การสุราฯ จงึมีความมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการ
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขององค์การสุราฯ ให้ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิ ตสารตั งต้นทางยา 
(PIC/S GMP for Active Pharmaceutical Ingredient)  เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์การสุราฯ คือ “ผู้น า
อุตสาหกรรมเอทิลแอลกอฮอล์คุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณค่าต่อสังคม” และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
“เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต” 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผลิตสารตั งต้นทางยา (PIC/S 

GMP for Active Pharmaceutical Ingredient) ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากล 

2.2 เพ่ือให้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ มีคุณภาพและสามารถใช้เป็น

วัตถุดิบหรือสารตั งต้นส าหรับโรงงานโรงงานผลิต เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม และยา 

2.3 เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์เอทิลแอลกอฮอล์ต่อลูกค้าโรงงานโรงงานผลิต เครื่องส าอาง 

เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม และยา 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 

ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตขององค์การสุราฯ เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 

4. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
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5. แผนกำรด ำเนนิกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 
 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 อบรมข้อก าหนดมาตรฐาน PIC/S GMP ตุลาคม 63 – 

พฤศจิกายน 65 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 

2 ทบทวนเอกสารวิธีปฏิบัติ (SOP) ธันวาคม 63 – 

พฤศจิกายน 65 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 

3 จัดท าเอกสารทางยา ตุลาคม 63 – 

ธันวาคม 63 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 

4 ก่อสร้างห้องสะอาด (Clean Room) มกราคม 64 – 

สิงหาคม 64 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 

5 ซื อเครื่องบรรจุแอลกอฮอล์ พร้อมติดตั ง จ านวน 

3 รายการ 

ตุลาคม 63 – 

ธันวาคม 64 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 

6 ปรับปรุงห้องบรรจุขวด มกราคม 64 - 

ธันวาคม 64 

หัวหน้าฝ่ายผลิต 

7 ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม มกราคม 64 – 

มิถุนายน 64 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 

8 จัดซื อเครื่องมือส าหรับการทดสอบหาปริมาณเชื อ

ก่อโรคในตัวอย่าง น  าที่ใช้ในการผลิตเอทานอล 

มมกราคม 64 – 

มิถุนายน 64 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 

9 โครงการจัดซื ออุปกรณ์เพ่ิมเติมในระบบการบรรจุ

แอลกอฮอล์ เพ่ือรองรับระบบมาตรฐาน API 

พร้อมติดตั ง 

พฤษภาคม63 - 

ตุลาคม 63  

หัวหน้าฝ่ายผลิต 

10 ด าเนินงานตามมาตรฐานที่วางไว้ กันยายน 64 – 

กันยายน 65 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 

11 การขอรับรองมาตรฐาน พฤษภาคม 65 – 

กันยายน 65 

กองควบคุมและพัฒนา

คุณภาพ 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

12 ได้รับการรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP สิงหาคม 65 – 

กันยายน 65 

หัวหน้าฝ่ายผลิต/กอง

ควบคุมและพัฒนาคุณภาพ 

 

ประมำณกำรงบประมำณ 

ปีงบประมำณ 2564             งบลงทุน  63,074,773.17 บาท 

 งบค่าใช้จ่าย  140,000 บาท 

 รวม 63,214,773 บาท 

ปีงบประมำณ 2565           งบลงทุน  9,616,505บาท 

 งบค่าใช้จ่าย  720,000 บาท 

 รวม 10,336,505 บาท 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น          73,551,278 บำท 

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

กระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานโรงงานผลิต

สารตั งต้นทางยา (PIC/S GMP for Active Pharmaceutical Ingredient) โดยส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ภายในปีงบประมาณ 2565 

7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 องค์การสุราฯ มีการพัฒนาด้านบุคลากร กระบวนการท างาน เครื่องมืออุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้มี

ศักยภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ น 

7.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีความมั่นใจในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ 

7.3 องค์การสุราฯ สามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน PIC/S GMP รายแรกของอาเซียน 
 

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

คณะท างานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระยะเวลาด าเนินงาน 2 ปี ตั งแต่ปีงบประมาณ 2564 – 2565
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

อบรม
ข้อก าหนด
มาตรฐาน 

PIC/S GMP 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- บุคลากรยัง
ขาดความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
ด าเนินงานท่ี
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดระบบ
มาตรฐาน 
PIC/S GMP 

3 3 9 ควบคุม - ทดสอบความรู้ที่
ได้รับจากการ
ฝึกอบรม
ข้อก าหนด
มาตรฐาน PIC/S 
GMP  

ทบทวน
เอกสารวิธี
ปฏิบัติ (SOP) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- องค์การสุราฯ 
ขาดเภสัชกรที่มี
ความรู้เฉพาะ
ด้านในการ
จัดท าและทบ
ทบทวนเอกสาร
ทางยา 

5 4 20 ควบคุม - จัดจ้างท่ีปรึกษา
ที่มีผลงานเด่นชัด
ในการจัดท า
ระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP และ
ต้องเป็นเภสัชกร
ในสายงานที่
เกี่ยวข้องเท่านั น 

จัดท าเอกสาร
ทางยา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- องค์การสุราฯ 
ขาดเภสัชกรที่มี
ความรู้เฉพาะ
ด้านในการ
จัดท าและทบ
ทบทวนเอกสาร
ทางยา 

5 4 20 ควบคุม - จัดจ้างท่ีปรึกษา
ที่มีผลงานเด่นชัด
ในการจัดท าระบบ
มาตรฐาน PIC/S 
GMP และต้อง
เป็นเภสัชกรใน
สายงานที่
เกี่ยวข้องเท่านั น 

ก่อสร้างห้อง
สะอาด 
(Clean 
Room) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก่อสร้าง
ห้องสะอาด 
(Clean Room) 
ไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

3 4 12 ควบคุม - ก าหนด
คุณสมบัติของผู้
ยื่นเสนอราคาใน 
TOR ต้องมี
ประสบการณ์ใน
การรับเหมา
ก่อสร้างห้อง



14 
 

 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

ก าหนด 
เนื่องจาก
ผู้รับเหมาไม่มี
ประสบการณ์
การก่อสร้างห้อง
สะอาด (Clean 
Room) ตาม
ระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP มา
ก่อน 

สะอาด (Clean 
Room) ตาม
ระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP อย่าง
น้อย 1 ผลงาน 
ภายในระยะเวลา 
5 ปี นับจากวันที่ผู้
ยื่นยื่นเอกสารการ
เสนอราคา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ระยะเวลา
ก่อสร้างยืดเยื อ
เป็นระยะ
เวลานาน ส่งผล
ให้การขอการ
รับรองระบบ
มาตรฐาน 
PIC/S GMP ไม่
เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

3 4 12 ควบคุม - คณะกรรมการ
ตรวจรับ ติดตาม
การด าเนินงาน
ของผู้รับเหมาให้
เป็นไปตาม
แผนการ
ด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

ซื อเครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ 
พร้อมติดตั ง 
จ านวน 3 
รายการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์
ไม่ได้คณุภาพ
ตามที่ก าหนด 
และไม่
สอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐาน
ที่องค์การสุราฯ 
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนด
คุณสมบัติของ
เครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ให้
สอดสอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐานท่ี
องค์การสุราฯ 
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน และ
ก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้ยื่นเสนอ
ราคาใน TOR 
ต้องมี
ประสบการณ์ใน
การจัดท าเครื่อง
บรรจุ อย่างน้อย 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

1 ผลงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันท่ีผู้ยื่น
ยื่นเอกสารการ
เสนอราคา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ระยะเวลาใน
การติดตั งและ
การทดสอบ
เครื่องบรรจุ
แอลกอฮอล์ใช้
ระยะเวลานาน 
ส่งผลให้การ
ก่อสร้างห้อง
สะอาด (Clean 
room) ล่าช้า 
และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
ที่ตั งไว ้

3 4 12 ควบคุม - คณะกรรมการ
ตรวจรับและ
เจ้าของงาน 
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
ผู้รับเหมาให้
เป็นไปตาม
แผนการ
ด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

ปรับปรุงห้อง
บรรจุขวด 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การปรับปรุง
ห้องบรรจุขวด 
ไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
ก าหนด 
เนื่องจาก
ผู้รับเหมาไม่มี
ประสบการณ์
การก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงสถานท่ี
ผลิตเครื่องมือ
แพทย์หรือ
เครื่องส าอางค์
มาก่อน 
 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนด
คุณสมบัติของผู้
ยื่นเสนอราคาใน 
TOR ต้องมี
ประสบการณ์ใน
การรับเหมา
ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงสถานท่ี
ผลิตเครื่องมือ
แพทย์หรือ
เครื่องส าอางค์ 
อย่างน้อย 1 
ผลงาน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันท่ีผู้ยื่น
ยื่นเอกสารการ
เสนอราคา 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

ก่อสร้าง
อาคาร
ห้องปฏิบัติการ
เพ่ิมเติม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก่อสร้าง
อาคาร
ห้องปฏิบัติการ 
ไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
ก าหนด 
เนื่องจาก
ผู้รับเหมาไม่มี
ประสบการณ์
การก่อสร้างห้อง
สะอาด (Clean 
Room) ตาม
ระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP มา
ก่อน 
 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนด
คุณสมบัติของผู้
ยื่นเสนอราคาใน 
TOR ต้องมี
ประสบการณ์ใน
การรับเหมา
ก่อสร้างห้อง
สะอาด (Clean 
Room) ตาม
ระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP อย่าง
น้อย 1 ผลงาน 
ภายในระยะเวลา 
5 ปี นับจากวันที่ผู้
ยื่นยื่นเอกสารการ
เสนอราคา 

จัดซื อ
เครื่องมือ
ส าหรับการ
ทดสอบหา
ปริมาณเชื อก่อ
โรคในตัวอย่าง 
น  าที่ใช้ในการ
ผลิตเอทานอล 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องมือ
ส าหรับการ
ทดสอบหา
ปริมาณเชื อก่อ
โรคในตัวอย่าง
น  าท่ีใช้ในการ
ผลิตเอทานอล
ไม่ได้คณุภาพ
ตามที่ก าหนด 
และไม่
สอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐาน
ที่องค์การสุราฯ 
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนด
คุณสมบัติของ
เครื่องมือส าหรับ
การทดสอบหา
ปริมาณเชื อก่อโรค
ในตัวอย่างน  าท่ีใช้
ในการผลติเอทา
นอลให้สอด
สอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐานท่ี
องค์การสุราฯ 
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน และ
ก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้ยื่นเสนอ
ราคาใน TOR 
ต้องมี
ประสบการณ์ใน
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

การจัดท าเครื่อง
บรรจุ อย่างน้อย 
1 ผลงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันท่ีผู้ยื่น
ยื่นเอกสารการ
เสนอราคา 

โครงการจัดซื อ
อุปกรณ์
เพ่ิมเติมใน
ระบบการ
บรรจุ
แอลกอฮอล์ 
เพ่ือรองรับ
ระบบ
มาตรฐาน API 
พร้อมติดตั ง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- อุปกรณ์
เพิ่มเตมิในระบบ
การบรรจุ
แอลกอฮอล์
ไม่ได้คณุภาพ
ตามที่ก าหนด 
และไม่
สอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐาน
ที่องค์การสุราฯ 
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนด
คุณสมบัติของ
อุปกรณ์เพิ่มเติม
ในระบบการบรรจุ
แอลกอฮอล์ให้
สอดสอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐานท่ี
องค์การสุราฯ 
ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน และ
ก าหนดคุณสมบตัิ
ของผู้ยื่นเสนอ
ราคาใน TOR 
ต้องมี
ประสบการณ์ใน
การจัดท าเครื่อง
บรรจุ อย่างน้อย 
1 ผลงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันท่ีผู้ยื่น
ยื่นเอกสารการ
เสนอราคา 

ด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน
ที่วางไว้ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก่อสร้าง 
การปรับปรุง 
และการจัดซื อ
อุปกรณ์
เครื่องจักรมี
ความล่าช้า 
ส่งผลให้การ

3 3 9 ควบคุม - คณะกรรมการ
ตรวจรับและ
เจ้าของงาน 
ติดตามการ
ด าเนินงานการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และการจัดซื อ
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

ด าเนินงานตาม
แผนล่าช้า และ
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ั งไว ้

อุปกรณ์
เครื่องจักรให้
เป็นไปตาม
แผนการ
ด าเนินงานท่ี
ก าหนดไว ้

การขอรับรอง
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- พบ
ข้อบกพร่องจาก
การตรวจ
ประเมินสถาน
ประกอบการ
เป็นจ านวนมาก 
และไม่ได้การ
รับรองจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อารและยา 

3 4 12 ควบคุม - ทีป่รึกษา
ด าเนินการตรวจ
ประเมินภายใน 
(Internal Audit) 
ตามข้อก าหนด
มาตรฐาน PIC/S 
GMP และให้
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการแกไ้ข
ให้แล้วเสร็จก่อน
การตรวจประเมิน
จากส านักงาน
คณะกรรมการ
อารและยา 

ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน 
PIC/S GMP 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่สามารถ
รักษาและด ารง
ไว้ซึ่งระบบ
มาตรฐานที่
ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

3 3 9 ควบคุม - จัดตั ง
คณะท างานระบบ
มาตรฐาน เพื่อ
ตรวจตดิตามการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การ
สุราฯ ใหส้ามารถ
ด าเนินงานตาม
ระบบมาตรฐานได้
อย่างต่อเนื่อง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตเพ่ือผลิตภัณฑ์คุณภำพสูง 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 

- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 

- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 

- 15% 

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

ด าเนินงาน < 30-

7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้ Crude Ethanol เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 

หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องด้วยปัจจุบันการผลิตแอลกอฮอล์ในภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิตหลักที่ส่งผลกับประสิทธิภาพ 

และต้นทุนการผลิต คือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบประเภทน  าตาล และแป้ง ซึ่งในอนาคตมี

แนวโน้มขาดแคลนจากหลายปัจจัย เช่น ภัยแล้ง ซึ่งนอกจากวัตถุดิบดังกล่าวแล้ว ยังมีทางเลือกในการผลิตอีกได้แก่ การ

น า Crude Ethanol มาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ชนิด ENA Grade จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม

ส าหรับการผลิตด้วยวัตถุดิบชนิดดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย เพ่ือบริหารการผลิต และต้นทุนการผลิต 

เป้ำหมำย 

มีความพร้อมรองรับการใช้วัตถุดิบที่เป็น Crude Ethanol  

ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

สามารถติดตั งชุดอุปกรณ์สูบวัตุดิบ Crude Ethanol เข้าสู่กระบวนการผลิต 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ารายละเอียด TOR 

2. ด าเนินการจัดจ้าง 

3. ด าเนินการติดตั ง 

4. ทดสอบระบบ ตรวจรับงาน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

รายการ รายละอียดกิจกรรม ระยะเวลา 

1. จัดท ารายละเอียด TOR ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 

2. ด าเนินการจัดจ้าง ธันวาคม 2563 –กุมภาพันธ์ 2564 

3. ด าเนินการติดตั ง มีนาคม 2564-เมษายน 2564 

4. ทดสอบระบบ ตรวจรับงาน พฤษภาคม 2564 

ผู้รับผิดชอบ 

หผล 
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งบประมำณ 

ใช้งบลงทุนประจ าปี จ านวนประมาณ 1,000,000 บาท 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

กระบวนการผลิต สามารถรองรับวัตถุดิบส าหรับใช้ในการผลิตได้หลากหลาย มีประโยชน์ต่อการบริหาร

ต้นทุนการผลิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้ Crude Ethanol เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

ด าเนินการ
จัดจ้าง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถ
ด าเนินการจัดจ้าง
ได ้

- ไม่มผีู้รับ
จ้างเสนอ
ราคา 

1 3 3 ต่ า 
ยอมรับ

ได ้

ด าเนินการจัดจ้างตาม 
พรบ.จัดซื อจดัจ้างฯ 

ด าเนินการ
ติดตั ง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการติดตั งได ้

1 3 3 ต่ า 
ยอมรับ

ได ้

ด าเนินการตามสัญญา

จ้าง 

ทดสอบ
ระบบ 
ตรวจรับ
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่มีความเสี่ยงใน
การด าเนินการ 

- - - - - 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรใช้ Crude Ethanol เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 

5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบคุลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 1 
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โครงกำรปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ำยน้ ำมันเตำและถังเก็บน้ ำมันเตำ Day tank องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  เนื่องจากระบบท่อส่งจ่ายน  ามันเตาจากถังเก็บน  ามันเตา Day tank เข้าหัวเผาและถังเก็บน  ามันเตา 

Day tank ของหม้อไอน  า No.1, 2, และ 3 มีอายุการใช้งานมานานท าให้เกิดการช ารุดที่ระบบท่อส่งจ่ายน  ามันเตา

ส่งผลให้มีน  ามันเตารั่วไหลต้องหยุดการผลิตไอน  าเพ่ือซ่อมแซมระบบท่อน  ามันเตาโดยด่วน ส่งผลกระทบต่อ

กระบวนการผลิตท าให้ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ น พร้อมปรับปรุงถังเก็บน  ามันเตา Day tank ให้มีสภาพสมบูรณ์ 

  ดังนั นเพ่ือป้องกันการหยุดผลิตจึงด าเนินการปรับปรุงระบบส่งจ่ายน  ามันเตาจากถังเก็บน  ามันเตา      

Day tank เข้าหัวเผาและถังเก็บน  ามันเตา Day tank ให้มีสภาพสมบูรณ์ขึ นและลดการสูญเสียความร้อน จึงจัดท า

โครงการปรับปรุงระบบส่งจ่ายน  ามันเตาจากถังเก็บน  ามันเตา Day tank เข้าหัวเผาและถังเก็บน  ามันเตา Day tank 

พร้อมตรวจสอบสภาพถังน  ามันเตา Day tank และเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมแทนด้วยอุปกรณ์ใหม่ที่เหมาะสมกับการ

ท างาน ตรวจวัดอัตราการไหลก่อนและหลังเปลี่ยนท่อส่งจ่ายน  ามันเตาและอุปกรณ์ประกอบพร้อมหุ้มฉนวนกันความ

ร้อนที่ถูกหลักวิศวกรรมพร้อมตรวจวัดค่าพลังงานที่ลดลงได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือลดการ Break down ของหม้อน  า เนื่องจากระบบส่งจ่ายเชื อเพลิงน  ามันเตาช ารุด 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต  

4. เป้ำหมำยโครงกำร 

ระบบส่งจ่ายน  ามันเตา สามารถส่งจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดการช ารุดและลดการสูญเสีย

ความร้อนในระบบส่งจ่ายน  ามันเตา 

5. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

1. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
2. ลดการสูญเสียความร้อนของถังเก็บน  ามันเตา Day tank และระบบส่งจ่ายระบบน  ามันเตา 
3. ลดการ Break down ของหม้อน  าเนื่องจากการช ารุดของระบบส่งจ่ายน  ามันเตา 

6. ข้อก ำหนดทั่วไป 
   1. ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารข้างเคียงหรือบุคคลภายนอก

หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาเองอันเนื่องจากการกระท าการก่อสร้างนี  

   2. ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการตกแต่ง ซ่อมแซมงานให้เรียบร้อยตามสัญญาว่าด้วยการรับรอง

คุณภาพวัสดุ และการก่อสร้างในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังส่งมอบงาน 
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   3. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ตอนใด

แม้ไม่มีแสดงในรายละเอียด แต่เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีแล้วผู้รับเหมา

ก็ต้องจัดท าให้โดยผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร 

   4. ผู้รับเหมาต้องท าตามรายละเอียด และรูปทรงที่ปรากฏในหน้างาน ในกรณีที่รายละเอียดงานไม่

ชัดเจนหรือขัดกับรายการ ให้ถือรายการเป็นส าคัญ และถ้ารายการไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั งในแบบแปลน และ

รายการให้สอบถามผู้ออกแบบก่อนด าเนินการ โดยให้ผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร 

  5. ผู้รับเหมาต้องท าตั งนั่งร้านและใช้ผ้าใบกั นเพื่อป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการพ่นทราย 

7. ขอบเขตของงำน 

  1. ด าเนินการปรับปรุงถังเก็บน  ามันเตา Day tank ให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งานและถูก
หลักมาตรฐานงานวิศวกรรม พร้อมน าอุปกรณ์เดิมไปไว้ที่องค์การสุราฯ ก าหนด 
   2. รื อถอนระบบท่อส่งจ่ายน  ามันเตาเดิมพร้อมอุปกรณ์ไปไว้ที่องค์การสุราฯ ก าหนด 

   3. ติดตั งงานท่อและอุปกรณ์ประกอบพร้อมหุ้มฉนวนส าหรับน  ามันเตาเกรด C ที่หม้อไอน  า

หมายเลข 1, 2 และ 3 หรือตามท่ีองค์การสุราฯ ก าหนดและถูกต้องตามหลักตามมาตรฐานงานวิศวกรรม 

   4. เชื่อมต่อหน้าแปลนทุกๆ 2 เมตร หรือตามที่องค์การสุราก าหนด 

   5. ทดสอบรอยรั่วตามมาตรฐานวิศวกรรม 

   6. ตรวจสอบอัตราการไหลก่อนและหลังปรับปรุง เพ่ือตรวจวัดค่าพลังงานที่ประหยัดได้ด้วยวิธีการ

ที่เป็นสากลและเชื่อถือได้ 

   7. จัดท า Diagram ระบบท่อส่งจ่ายน  ามันเตา 

8. รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง  

 1. งำนคอนกรีต 

1.1  ปูนซีเมนต์ Port Land ให้ใช้ซีเมนต์ตราช้าง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย, ตราเพชร ของบริษัทปูนซิ
เมนต์นครหลวง, ตราพญานาคสีเขียว ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ นอกเหนือจากนั นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน 

1.2 ทรำย  ต้องเป็นทรายน  าจืด ที่คมแข็งไม่เปราะแตกง่าย สะอาดปราศจากวัสดุอ่ืนที่จะเป็นภัยต่อ
คอนกรีตเจือปน ซึ่งอาจทดสอบด้วยน  ายา Sodium Hydroxide 3% ตามวิธีมาตรฐานมีค่า 
Fineness Modulus อยู่ระหว่าง 2.75-3.25 

1.3 หิน ต้องเป็นหินสะอาดแข็งแกร่งทนทาน ไม่เปราะแตกง่ายปราศจากวัสดุอ่ืนที่เป็นภัยต่อคอนกรีต
ปน หรือเคลือบอยู่ ต้องมีส่วนคละสม่ าเสมอ Well Graded กล่าวคือใน 1 ปริมาตรจะมีก้อนที่มี
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ความยาวของก้อนมากกว่า 3 เท่า ของด้านอ่ืนของก้อนเกิน 20 ไม่ได้เมื่อทดสอบการสึกกร่อนโดยวิธี 
Los Angeles Abrasion Test แล้วต้องสูญเสียน  าหนักไม่เกิน 40% 

1.4 น้ ำ ที่ใช้ผสมคอนกรีต ใสสะอาดดื่มได้ โดยปราศจาก รส กลิ่น น  ามัน กรด ด่าง เกลือ น  าตาล และ
อินทรีย์สารอื่น ๆ 

1.5 ส่วนผสมคอนกรีต ผู้รับจ้างเหมาต้องส่งรายละเอียดการผสมคอนกรีตโดยน  าหนัก (Mixed Design) 
วิศวกรออกแบบหรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และเห็นชอบก่อนเริ่มงานคอนกรีตพร้อมทั งการส่งผล
การทดสอบลูก Cylinder คอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  5 ซม. 3 ตัวอย่าง ทั งนี วิศวกร
ผู้ออกแบบมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ท าลูก Cylinder ในระหว่างเทคอนกรีตเมื่อสงสัยว่าคอนกรีตนั นอาจมี
คุณภาพไม่ดีพอ 

1.6 กำรเทคอนกรีต ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมแล้วเกิน 30 นาที ส าหรับโม่ผสมคอนกรีต และ 2 ชั่วโมง 
ส าหรับคอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตที่เริ่มก่อตัวเป็นก้อนบ้างแล้วแม้แต่บางส่วนหรือคอนกรีตที่มี
วัสดุอื่นปะปนอยู่ การเทต้องท าให้คอนกรีตที่เทแน่นโดยการใช้เครื่องสั่งคอนกรีต 

2. เหล็กรูปพรรณ 
2.1. เหล็กฉากเหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณอ่ืน ๆ  ที่น ามาใช้ต้องเป็นเหล็กใหม่ ไม่มีสนิมขุมและสิ่งอ่ืน

แปลกปลอมเคลือบผิวอยู่  อันเป็นอันตรายต่อโครงสร้างมีคุณภาพสม่ าเสมอ 
2.2. ผิวเหล็กรูปพรรณจะต้องทาสีรองพื นกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั ง และทาทับด้วยสีอ่ืนอีก 2 ครั ง 

ตามท่ีก าหนดในแบบ 
2.3. กรณีในการเชื่อมทับลงบนรอยเชื่อม ให้เคาะขี เชื่อม (Slag) อาจให้หมดเสียก่อน แล้วจึงเชื่อมทับ

รอยเชื่อมเดิมได้ 
2.4. ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมทั งหมดให้ใช้ของ (Kobe) หรือ (Yawata) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ขนาดของรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้รอยเชื่อมขนาด ดังต่อไปนี  
             -  ความหนาของเหล็กท่ีเชื่อม ตั งแต่ 0-6 ให้ขนาดของรอยเชื่อมเท่าความหนาของ 

                   เหล็กนั น 

  -  ความหนาของเหล็กท่ีจะเชื่อมมากกว่า  6 มม. ขึ นไป  ให้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับ        

2.5. ความหนาของเหล็กนั นลบด้วย 2  มม. เหล็กรูปพรรณทั่วไปให้ใช้มาตรฐาน SS-41 นอกเหนือจาก
เหล็กแป๊บด าให้ใช้มาตรฐาน SKT-30 

3. ไม้แบบ 
3.1. โดยทั่วไปผิวคอนกรีตฉาบปูนเรียบและฉาบแต่งแนว 
3.2. การค  าของไม้แบบต้องท าอย่างแข็งแรง และประณีต เมื่อถอดไม้แบบออกแล้วต้องไม่คด หรืองอ

จนมากเกินไป ถ้าปรากฏว่าเป็นโพรงหรือนูน จะต้องรีบแต่งให้เรียบร้อย โดยขูดหน้าขรุขระที่นูนออกลง
เสมอผิวหน้าทั่วไป  และถ้าใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายใน อัตราส่วน1 ส่วน 3  อุดรูโพรงต่างๆให้ผิวหน้าเรียบ
โดยทั่ว 

3.3. ไม้แบบจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบก าหนดเวลาจากการเทคอนกรีตแล้ว ดังนี  
 - แบบข้างเสา ข้างคาน ข้างก าแพง 24 ชั่วโมง 
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- แบบล่างของพื น 14 วัน และเม่ือถอดแล้วให้ค  ากลางคานไว้อีก 12 วัน 

 - แบบล่างของรับคาน 14 วัน และเมื่อถอดแล้วให้ค  ากลางคานไว้อีก 12 วัน ทั งนี  ให้ยกเว้นใน

กรณีท่ีใช้ปูนซเีมนต์แข็งตัวเร็ว โดยให้ถือก าหนดถอดแบบออกได้เมื่อ ครบอายุ7 วัน 

 - ในกรณีที่เป็นโครงสร้างบนดิน ให้บดอัดดินให้แน่นแล้วเทคอนกรีตหยาบเป็นแบบ 

4. งำนสี 
3.1. ผู้รับจ้างต้องสั่งซื อสี  โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท สีที่ใช้ต้องเป็น

ของใหม่ห้ามน าสีเก่าท่ีใช้เหลือจากงานอื่นมาใช้ 
3.2. งานทั่วไปทั งหมดให้ใช้ชนิดของสีตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือที่ก าหนดไว้ในรายการในกรณีที่มี

การเทียบคุณภาพสี หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากรายการงานสีผู้รับเหมาจะต้องได้รับอนุมัติจากทาง
เจ้าของและผู้ออกแบบเสียก่อน 

3.3. ผลิตภัณฑ์งานสีทั งหมดให้ใช้ของ ICI, TOA, หรือคุณภาพเทียบเท่า 
3.4. งานสีทาเหล็ก  ใช้สี  โดยเตรียมผิวเหล็กให้สะอาดจากคราบน  าฝน  โคลน  หรือขี เชื่อมแล้วจึงทาสี

รองพื น Red oxide แล้วจึงทับหน้าด้วยสีจริง 
5. รำยละเอียดอ่ืนๆ 

 5.1 ผิวคอนกรีตเปลือย ผิวปูนฉาบ หรือคอนกรีตบล็อค ให้ท าความสะอาดฝุ่นละออง คราบน  ามันและ

สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ออกให้หมด และทิ งไว้ให้แห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึงทาด้วยสีน  าพลาสติกรองพื น 1  ครั ง และทาทับ

อีก 2 ครั ง เว้นระยะครั งละประมาณ 4 ชม. สีน  ามันพลาสติกท่ีใช้ภายในและภายนอกให้เป็นไปตามชนิดของผู้ผลิต 

 5.2 ส่วนที่เป็นโลหะ (โครงเหล็กท่ัวไปหรือประตูหน้าต่าง) ให้ท าความสะอาดรอยสกปรกต่างๆ เช่นสนิม 

ฝุ่นละออง และคราบน  ามันต่างๆ ด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวดไฟฟ้าให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงทาสีกันสนิม 

จ าพวก RED-LEAD รองพื นอย่างน้อย 2 ครั ง ทิ งให้แห้งสนิทจึงทาทับด้วยสีน  ามันอีก 2 ครั ง 

 5.3 ในกรณีที่เป็นท่อเหล็กกลม หรือเหลี่ยมที่ใช้ในงานโครงสร้าง ผิวภายนอกให้ทาสีรองพื นและสีน  ามัน

ตามกรรมวิธี ส่วนผิวภายในของท่อเหล็กกลมหรือเหลี่ยมให้ทาหรือจุ่มเฉพาะสีรองพื น 2 ครั ง 

 5.4 ส่วนที่เป็นไม้ ให้ท าความสะอาดรอยสกปรกต่าง ๆ และแต่งหน้าให้เรียบตามกรรมวิธีของช่างที่ดี

ก่อนที่จะย้อมหรือทาด้วยสีน  ามันตามที่ระบุในแบบ 

6. ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ในแบบให้ได้มำตรฐำน  มอก. 
7. วงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

7.1. ดวงโคมผลิตจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  พับขึ นรูปเป็นตัวโคมด้วยแผ่น
เหล็กชิ นเดียวกันตลอด ผ่านกรรมวิธีก าจัดสนิม และป้องกันการผุกร่อนด้วยการเคลือบฟอสเฟส
แล้วชุบเคลือบสีอบแห้ง 

7.2. หลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดตรงมีขนาด   26 มม. มีก าลังไฟ 18 Wx2 ได้มาตรฐาน  มอก. 
236-2533  หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าให้กับแรงดัน 220 V. 50 Hz 
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7.3. อุปกรณ์ทั งหมดก าหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ขนำดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและกำรติดตั้ง 

                 สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าทั งหมดต้องเป็นสายทองแดงขนาดตามแบบเป็นเครื่องหมายการค้า Phelps  

Dodge, Thai Yazaki และ Bangkok Cable หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า แบ่งเป็น  2 ชนิด  คือ 

-    ชนิดตัวน าทองแดงหุ้มฉนวน PVC 70 C 750 V  (THW)  แกนเดียวใช้เดินในรางวาง

สายไฟฟ้า    

     หรือในท่อร้อยสายไฟฟ้า 

- ชนิดน าตัวทองแดงหุ้มฉนวน PVC 70 C 300 V (VAF) สองแกนใช้เดินลอยบนผนังหรือฝ้า

เพดานยึดด้วยเข็มขัดรัดสายอลูมิเนียมขนาดที่เหมาะสมยึดติดกับอาคารทุก ๆ ระยะไม่

เกิน 10 ซม. อย่างมั่นคงแข็งแรง สายที่เดินขนาน หรือตั งฉากกับผนัง และใช้ชิดกับส่วน

ต่อระหว่างผนังกับฝ้าเพดานมากที่สุด 

- สายสวิทซ์ และดวงโคมใช้สายหุ้มฉนวน  PVC ขนาด 1 X 1.5 ตร.มม. VAF 
-     สายเต้ารับใช้สายหุ้มฉนวน PVC  ขนาด 2 X 2.5  ตร.มม. FAF 

-  สายวงจรย่อยใช้สายหุ้มฉนวน PVC  ขนาด 2 X4 ตร.มม. VAF เดินลอยบนผนัง หรือบน

ฝ้าเพดานกรณีเดินในราง 

-  วางสายไฟฟ้า หรือในท่อร้อยสายไฟฟ้า ใช้สายหุ้มฉนวน THW ขนาดตามรูปแบบท่อร้อย

สายไฟฟ้า 

-     ท่อ IMC และข้อต่อจะต้องเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดได้มาตรฐาน มอก. ไม่มีรอย

ตะเข็บและทนต่อการผุกร่อน 

-   ท่อ EMT และข้อต่อจะต้องเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดได้ตามมาตรฐาน มอก. ไม่มี

รอยตะเข็บและทนต่อการผุกร่อน 

-  งานสีทาเหล็ก  ใช้สี  โดยเตรียมผิวเหล็กให้สะอาดจากคราบน  าฝน  โคลน หรือขี เชื่อม

แล้วจึงทาสีรองพื น Red oxide แล้วจึงทับหน้าอีกชั นหนึ่ง 

-      สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน  าต้องผ่านมาตรฐาน มอก. และเป็นเครื่องหมายการค้า COTTO , 

KARAT, อเมริกันสแตนดาร์ด หรือเทียบเท่า 
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9. รำยละเอียดอื่น ๆ 

2.1 ส่วนที่เป็นโลหะ (โครงเหล็กทั่วไปหรือประตูหน้าต่าง) ให้ท าความสะอาดรอยสกปรกต่าง ๆ 

เช่นสนิม ฝุ่นละออง และคราบน  ามันต่างๆ หากไม่สามารถพ่นทรายได้ ด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวดไฟฟ้าให้

สะอาดเสียก่อนแล้วจึงทาสีกันสนิม จ าพวก RED-LEAD รองพื นอย่างน้อย 2 ครั ง ทิ งให้แห้งสนิทจึงทาทับด้วยสี

น  ามันอีก 2 ครั ง 

 2.2 ในกรณีที่เป็นท่อเหล็กกลม หรือเหลี่ยมที่ใช้ในงานโครงสร้าง ผิวภายนอกให้ทาสีรองพื นและ

สีน  ามันตามกรรมวิธี ส่วนผิวภายในของท่อเหล็กกลมหรือเหลี่ยมให้ทาหรือจุ่มเฉพาะสีรองพื น 2 ครั ง 

 2.3 ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในแบบให้ได้มาตรฐาน มอก. 

10. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดท าเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) กันยายน 2563 

2 ด าเนินการขออนุมัติจ้างและท าสัญญาจ้างฯ 
 

มิถุนายน 2564 

3 ท าการตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณ์ และปรับปรุงพร้อมการ
ตรวจวัดก่อนการด าเนินงาน 
 

กรกฎาคม 2564 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 

4 เก็บข้อมูลหลังการด าเนินงาน 
 

กันยายน 2564 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 

11. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

  90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 
12. ก ำหนดกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

  งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียดขอบเขตงานและตามสัญญาจ้างที่

องค์การสุราฯ ก าหนด 

13. งบประมำณโครงกำร 
  งบค่าใช้จ่ายประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2564  

14. ค่ำปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอก

เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษ
ของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือ
วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 

15. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
หัวหน้าแผนกไอน  าและประปา 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ำยน้ ำมันเตำและถังเก็บน้ ำมันเตำ Day tank องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดท าเอกสาร
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก าหนดรายละเอียดไม่ครอบคลุม 3 2 6 ควบคุม - ท าการส ารวจเพื่อก าหนดให้ครอบคลุม 

2. ด าเนินการขอ
อนุมัติจ้างและท า
สัญญาจ้างฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การอนุมัติหรือท าสัญญาจ้างล่าช้า 3 4 12 ควบคุม - ด าเนินการตดิตามงานและจดัท าเอกสารให้
ครอบคลมุครบถ้วน 
 

3. ท าการตรวจสอบ 
เปลี่ยนอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงพร้อมการ
ตรวจวัดก่อนการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานเกี่ยวกับงานระบบท่อสง่จ่าย
น  ามันเตา 

 
 

3 3 9 ควบคุม - พิจารณจากผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์
เฉพาะด้าน 

4. เก็บข้อมูลหลัง
การด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดการช ารุดหลังจากด าเนินงาน 
 
 

3 3 9 ควบคุม - พิจารณจากผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์
เฉพาะด้าน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ำยน้ ำมันเตำและถังเก็บน้ ำมันเตำ Day tank 

                              องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ต้องหยุดการจา่ยไอ
น  าเนื่องจากระบบ
ส่งจ่ายน  ามันเตา
ช ารุด (L2) 
 
 

 

เกิดเหตุการณ์ 
12 เดือน/ครั ง  

เกิดเหตุการณ์ 9 

เดือน/ครั ง 

เกิดเหตุการณ์ 6 

เดือน/ครั ง 

เกิดเหตุการณ์ 3 

เดือน/ครั ง 
เกิดเหตุการณ์ 1 

เดือน/ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ต้องหยุด
กระบวนการผลติ 

น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมง 
มากกว่า 1 ช่ัวโมง 
แต่ไมเ่กิน 3 

ช่ัวโมง 

มากกว่า 3 ช่ัวโมง 
แต่ไมเ่กิน 6 

ช่ัวโมง 

มากกว่า 6 ช่ัวโมง 
แต่ไมเ่กิน 1 วัน 

มากกว่า 1 วัน 
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โครงกำรลดกำรสูญเสียจำกกำรโบล์วดำวน์ของหม้อไอน้ ำ องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  เนื่องจากการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน  า ปัจจุบันเป็นลักษณะการโบล์วดาวน์จากการค านวณโดยท า
การวัดค่าคุณภาพของน  าในหม้อน  าเพ่ือปรับระยะเวลาการโบล์วดาวน์โดยค านวนวันละหนึ่งครั ง ซึ่งอาจมีความ
คลาดเคลื่อนจากการค านวณและจากการปฏิบัติงานโบล์วดาวน์เนื่องจากใช้ระบบ Manual รวมถึงท่อไอน  าที่มี
สภาพช ารุดเนื่องจากอายุการใช้งาน ซึ่งจะท าให้เกิดความร้อนสูญเสียจากการโบล์วดาวน์ 
  ดังนั นเพ่ือลดการสูญเสียจากการโบล์วดาวน์ จึงปรับปรุงระบบจากการโบล์วดาวน์เป็นแบบ
อัตโนมัติและปรับปรุงระบบท่อโบล์วดาวน์ โดยอ้างอิงจากค่าคุณภาพของน  าในหม้อไอน  า เ พ่ือลดความสูญเสียจาก
การโบล์วดาวน์ ท าให้ประหยัดพลังงาน 580,000 MJ ต่อปี ปริมาณเชื อเพลิงน  ามันเตา 14,000 ลิตรต่อปี คิดเป็น
เงิน 182,000 บาทต่อปี 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการโบล์วดาวน์และให้เกิดการใช้พลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 

เพ่ือให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมายและ

ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 500001) 

5. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

4. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
2. สามารถประหยัดพลังงานได้ 580,000 MJ ต่อปี 

6. ข้อก ำหนดทั่วไป 
   1. ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารข้างเคียงหรือบุคคลภายนอก

หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาเองอันเนื่องจากการกระท าการก่อสร้างนี  

   2. ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการตกแต่ง ซ่อมแซมงานให้เรียบร้อยตามสัญญาว่าด้วยการรับรอง

คุณภาพวัสดุ และการก่อสร้างในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังส่งมอบงาน 

   3. ผู้รับเหมาต้องปฎิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ตอนใด

แม้ไม่มีแสดงในรายละเอียด แต่เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีแล้วผู้รับเหมา

ก็ต้องจัดท าให้โดยผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร 

   4. ผู้รับเหมาต้องท าตามรายละเอียด และรูปทรงที่ปรากฏในหน้างาน ในกรณีที่รายละเอียดงานไม่

ชัดเจนหรือขัดกับรายการ ให้ถือรายการเป็นส าคัญ และถ้ารายการไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั งในแบบแปลน และ

รายการให้สอบถามผู้ออกแบบก่อนด าเนินการ โดยให้ผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร 

  5. ผู้รับเหมาต้องท าตั งนั่งร้านและใช้ผ้าใบกั นเพื่อป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการพ่นทราย 
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7. ขอบเขตของงำน 

1. รื อถอนชุดอุปกรณ์โบล์วดาวน์เดิมไปไว้ในจุดที่องค์การสุราฯ ก าหนด 
2. ติดตั งอุปกรณ์และระบบออโต้โบล์วดาวน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมและตามที่

องค์การสุราฯ ก าหนด 
3. ด าเนินการทดสอบระบบพร้อมรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล 
4. ท่อให้ติดตั งหน้าแปลนทุก 2 เมตร หรือตามท่ีองค์การสุราฯ ก าหนด 
5. หุ้มฉนวนอุปกรณ์ด้วยวัสดุและความหนาที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

8. รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง  

 1. งำนคอนกรีต 

1.7  ปูนซีเมนต์ Port Land ให้ใช้ซีเมนต์ตราช้าง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย, ตราเพชร ของบริษัทปูนซิ
เมนต์นครหลวง, ตราพญานาคสีเขียว ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ นอกเหนือจากนั นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน 

1.8 ทรำย  ต้องเป็นทรายน  าจืด ที่คมแข็งไม่เปราะแตกง่าย สะอาดปราศจากวัสดุ อ่ืนที่จะเป็นภัยต่อ
คอนกรีตเจือปน ซึ่งอาจทดสอบด้วยน  ายา Sodium Hydroxide 3% ตามวิธีมาตรฐานมีค่า 
Fineness Modulus อยู่ระหว่าง 2.75-3.25 

1.9 หิน ต้องเป็นหินสะอาดแข็งแกร่งทนทาน ไม่เปราะแตกง่ายปราศจากวัสดุอ่ืนที่เป็นภัยต่อคอนกรีต
ปน หรือเคลือบอยู่ ต้องมีส่วนคละสม่ าเสมอ Well Graded กล่าวคือใน 1 ปริมาตรจะมีก้อนที่มี
ความยาวของก้อนมากกว่า 3 เท่า ของด้านอ่ืนของก้อนเกิน 20 ไม่ได้เมื่อทดสอบการสึกกร่อนโดยวิธี 
Los Angeles Abrasion Test แล้วต้องสูญเสียน  าหนักไม่เกิน 40% 

1.10 น้ ำ ที่ใช้ผสมคอนกรีต ใสสะอาดดื่มได้ โดยปราศจาก รส กลิ่น น  ามัน กรด ด่าง เกลือ น  าตาล และ
อินทรีย์สารอื่น ๆ 

1.11 ส่วนผสมคอนกรีต ผู้รับจ้างเหมาต้องส่งรายละเอียดการผสมคอนกรีตโดยน  าหนัก (Mixed 
Design) วิศวกรออกแบบหรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และเห็นชอบก่อนเริ่มงานคอนกรีตพร้อมทั ง
การส่งผลการทดสอบลูก Cylinder คอนกรีตขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. 3 ตัวอย่าง ทั งนี วิศวกร
ผู้ออกแบบมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ท าลูก Cylinder ในระหว่างเทคอนกรีตเมื่อสงสัยว่าคอนกรีตนั นอาจมี
คุณภาพไม่ดีพอ 

1.12 กำรเทคอนกรีต ห้ามใช้คอนกรีตที่ผสมแล้วเกิน 30 นาที ส าหรับโม่ผสมคอนกรีต และ 2 ชั่วโมง 
ส าหรับคอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตที่เริ่มก่อตัวเป็นก้อนบ้างแล้วแม้แต่บางส่วนหรือคอนกรีตที่มี
วัสดุอื่นปะปนอยู่ การเทต้องท าให้คอนกรีตที่เทแน่นโดยการใช้เครื่องสั่งคอนกรีต 

2. เหล็กรูปพรรณ 
2.6. เหล็กฉากเหล็กแผ่น และเหล็กรูปพรรณอ่ืน ๆ  ที่น ามาใช้ต้องเป็นเหล็กใหม่ ไม่มีสนิมขุมและสิ่งอ่ืน

แปลกปลอมเคลือบผิวอยู่  อันเป็นอันตรายต่อโครงสร้างมีคุณภาพสม่ าเสมอ 
2.7. ผิวเหล็กรูปพรรณจะต้องทาสีรองพื นกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั ง และทาทับด้วยสีอ่ืนอีก 2 ครั ง 

ตามท่ีก าหนดในแบบ 
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2.8. กรณีในการเชื่อมทับลงบนรอยเชื่อม ให้เคาะขี เชื่อม (Slag) อาจให้หมดเสียก่อน แล้วจึงเชื่อมทับ
รอยเชื่อมเดิมได้ 

2.9. ลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมทั งหมดให้ใช้ของ (Kobe) หรือ (Yawata) ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดของรอยเชื่อมถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้รอยเชื่อมขนาด ดังต่อไปนี  
             -  ความหนาของเหล็กท่ีเชื่อม ตั งแต่ 0-6 ให้ขนาดของรอยเชื่อมเท่าความหนาของ 

                   เหล็กนั น 

  -  ความหนาของเหล็กท่ีจะเชื่อมมากกว่า  6 มม. ขึ นไป  ให้ขนาดของรอยเชื่อมเท่ากับ        

2.10. ความหนาของเหล็กนั นลบด้วย 2  มม. เหล็กรูปพรรณทั่วไปให้ใช้มาตรฐาน SS-41 
นอกเหนือจากเหล็กแป๊บด าให้ใช้มาตรฐาน SKT-30 

 3. ไม้แบบ 

3.1. โดยทั่วไปผิวคอนกรีตฉาบปูนเรียบและฉาบแต่งแนว 
3.2. การค  าของไม้แบบต้องท าอย่างแข็งแรง และปราณีต เมื่อถอดไม้แบบออกแล้วต้องไม่คด หรืองอ

จนมากเกินไป ถ้าปรากฏว่าเป็นโพรงหรือนูน จะต้องรีบแต่งให้เรียบร้อย โดยขูดหน้าขรุขระที่นูนออกลง
เสมอผิวหน้าทั่วไป  และถ้าใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายใน อัตราส่วน 1 ส่วน 3 อุดรูโพรงต่างๆให้ผิวหน้าเรียบ
โดยทั่ว 

3.3. ไม้แบบจะถอดออกไม่ได้จนกว่าจะครบก าหนดเวลาจากการเทคอนกรีตแล้ว ดังนี  
 - แบบข้างเสา ข้างคาน ข้างก าแพง 24 ชั่วโมง 

- แบบล่างของพื น 14 วัน และเม่ือถอดแล้วให้ค  ากลางคานไว้อีก 12 วัน 

 - แบบล่างของรับคาน 14 วัน และเมื่อถอดแล้วให้ค  ากลางคานไว้อีก 12 วัน ทั งนี  ให้ยกเว้นใน

กรณีท่ีใช้ปูนซีเมนต์แข็งตัวเร็ว โดยให้ถือก าหนดถอดแบบออกได้เมื่อ ครบอายุ7 วัน 

 - ในกรณีที่เป็นโครงสร้างบนดิน ให้บดอัดดินให้แน่นแล้วเทคอนกรีตหยาบเป็นแบบ 

 4. งำนสี 

4.1. ผู้รับจ้างต้องสั่งซื อสี  โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท สีที่ใช้ต้องเป็น
ของใหม่ห้ามน าสีเก่าท่ีใช้เหลือจากงานอื่นมาใช้ 

4.2. งานทั่วไปทั งหมดให้ใช้ชนิดของสีตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือที่ก าหนดไว้ ในรายการในกรณีที่มี
การเทียบคุณภาพสี หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากรายการงานสีผู้รับเหมาจะต้องได้รับอนุมัติจากทางเจ้าของและ
ผู้ออกแบบเสียก่อน 

4.3. ผลิตภัณฑ์งานสีทั งหมดให้ใช้ของ ICI, TOA, หรือคุณภาพเทียบเท่า 
4.4. งานสีทาเหล็ก  ใช้สี  โดยเตรียมผิวเหล็กให้สะอาดจากคราบน  าฝน  โคลน  หรือขี เชื่อมแล้วจึง

ทาสีรองพื น Red oxide แล้วจึงทับหน้าด้วยสีจริง 
 
 
 



38 
 

 

 
5. รำยละเอียดอ่ืนๆ 

 5.1  ผิวคอนกรีตเปลือย ผิวปูนฉาบ หรือคอนกรีตบล็อค ให้ท าความสะอาดฝุ่นละออง คราบน  ามันและ

สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ออกให้หมด และทิ งไว้ให้แห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึงทาด้วยสีน  าพลาสติกรองพื น 1  ครั ง และทาทับ

อีก 2 ครั ง เว้นระยะครั งละประมาณ 4 ชม. สีน  ามันพลาสติกท่ีใช้ภายในและภายนอกให้เป็นไปตามชนิดของผู้ผลิต 

 5.2 ส่วนที่เป็นโลหะ (โครงเหล็กทั่วไปหรือประตูหน้าต่าง) ให้ท าความสะอาดรอยสกปรกต่างๆ เช่น 

สนิม ฝุ่นละออง และคราบน  ามันต่างๆ ด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวดไฟฟ้าให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงทาสีกัน

สนิม จ าพวก RED-LEAD รองพื นอย่างน้อย 2 ครั ง ทิ งให้แห้งสนิทจึงทาทับด้วยสีน  ามันอีก 2 ครั ง 

 5.3 ในกรณีที่เป็นท่อเหล็กกลม หรือเหลี่ยมที่ใช้ในงานโครงสร้าง ผิวภายนอกให้ทาสีรองพื นและสีน  ามัน

ตามกรรมวิธี ส่วนผิวภายในของท่อเหล็กกลมหรือเหลี่ยมให้ทาหรือจุ่มเฉพาะสีรองพื น 2 ครั ง 

 5.4 ส่วนที่เป็นไม้ ให้ท าความสะอาดรอยสกปรกต่าง ๆ และแต่งหน้าให้เรียบตามกรรมวิธีของช่างที่ดี

ก่อนที่จะย้อมหรือทาด้วยสีน  ามันตามที่ระบุในแบบ 

6. ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ในแบบให้ได้มำตรฐำน  มอก. 

7. วงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
7.4. ดวงโคมผลิตจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  พับขึ นรูปเป็นตัวโคมด้วยแผ่น

เหล็กชิ นเดียวกันตลอด ผ่านกรรมวิธีก าจัดสนิม และป้องกันการผุกร่อนด้วยการเคลือบฟอสเฟส
แล้วชุบเคลือบสีอบแห้ง 

7.5. หลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดตรงมีขนาด  26 มม. มีก าลังไฟ 18 Wx2 ได้มาตรฐาน  มอก. 
236-2533  หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบเท่าให้กับแรงดัน 220 V. 50 Hz 

7.6. อุปกรณ์ทั งหมดก าหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ขนำดชนิดของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและกำรติดตั้ง 

                 สายไฟฟ้า สายไฟฟ้าทั งหมดต้องเป็นสายทองแดงขนาดตามแบบเป็นเครื่องหมายการค้า Phelps  

Dodge, Thai Yazaki และ Bangkok Cable หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า แบ่งเป็น  2 ชนิด  คือ 

-    ชนิดตัวน าทองแดงหุ้มฉนวน PVC 70 C 750 V  (THW)  แกนเดียวใช้เดินในรางวาง

สายไฟฟ้า    

     หรือในท่อร้อยสายไฟฟ้า 

- ชนิดน าตัวทองแดงหุ้มฉนวน PVC 70 C 300 V (VAF) สองแกนใช้เดินลอยบนผนังหรือ

ฝ้าเพดานยึดด้วยเข็มขัดรัดสายอลูมิเนียมขนาดที่เหมาะสมยึดติดกับอาคารทุก ๆ ระยะไม่

เกิน 10 ซม. อย่างมั่นคงแข็งแรง สายที่เดินขนาน หรือตั งฉากกับผนัง และใช้ชิดกับส่วน

ต่อระหว่างผนังกับฝ้าเพดานมากที่สุด 

- สายสวิทซ์ และดวงโคมใช้สายหุ้มฉนวน  PVC ขนาด 1 X 1.5 ตร.มม. VAF 
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-     สายเต้ารับใช้สายหุ้มฉนวน PVC  ขนาด 2 X 2.5  ตร.มม. FAF 

-  สายวงจรย่อยใช้สายหุ้มฉนวน PVC  ขนาด 2 X4 ตร.มม. VAF เดินลอยบนผนัง หรือบน

ฝ้าเพดานกรณีเดินในราง 

-  วางสายไฟฟ้า หรือในท่อร้อยสายไฟฟ้า ใช้สายหุ้มฉนวน THW ขนาดตามรูปแบบท่อร้อย

สายไฟฟ้า 

-     ท่อ IMC และข้อต่อจะต้องเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดได้มาตรฐาน มอก. ไม่มีรอย

ตะเข็บและทนต่อการผุกร่อน 

-   ท่อ EMT และข้อต่อจะต้องเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดได้ตามมาตรฐาน มอก. ไม่มี

รอยตะเข็บและทนต่อการผุกร่อน 

-  งานสีทาเหล็ก  ใช้สี  โดยเตรียมผิวเหล็กให้สะอาดจากคราบน  าฝน  โคลน หรือขี เชื่อม

แล้วจึงทาสีรองพื น Red oxide แล้วจึงทับหน้าอีกชั นหนึ่ง 

-    สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน  าต้องผ่านมาตรฐาน มอก. และเป็นเครื่องหมายการค้า COTTO , 

KARAT, อเมริกันสแตนดาร์ด หรือเทียบเท่า 

8. รำยละเอียดอื่น ๆ 

8.1 ส่วนที่เป็นโลหะ (โครงเหล็กทั่วไปหรือประตูหน้าต่าง) ให้ท าความสะอาดรอยสกปรกต่าง ๆ เช่น

สนิม ฝุ่นละออง และคราบน  ามันต่าง ๆ หากไม่สามารถพ่นทรายได้ ด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวดไฟฟ้าให้

สะอาดเสียก่อนแล้วจึงทาสีกันสนิม จ าพวก RED-LEAD รองพื นอย่างน้อย 2 ครั ง ทิ งให้แห้งสนิทจึงทาทับด้วยสี

น  ามันอีก 2 ครั ง 

 8.2 ในกรณีที่เป็นท่อเหล็กกลม หรือเหลี่ยมที่ใช้ในงานโครงสร้าง ผิวภายนอกให้ทาสีรองพื นและสีน  ามัน

ตามกรรมวิธี ส่วนผิวภายในของท่อเหล็กกลมหรือเหลี่ยมให้ทาหรือจุ่มเฉพาะสีรองพื น 2 ครั ง 

 8.3 ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในแบบให้ได้มาตรฐาน มอก. 

9. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดท าเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) กันยายน 2563 

2 ด าเนินการขออนุมัติจ้างและท าสัญญาจ้างฯ มิถุนายน 2564 

3 ปรับปรุงระบบโบลว์ดาวน์ ติดตั งอุปกรณ์ประกอบพร้อมทดสอบ 
 

กรกฎาคม 2564 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 

4 เก็บข้อมูลหลังการด าเนินงานและเปรียบเทียบพลังงานความ
ร้อนที่ลดลงก่อนและหลังปรับปรุง 

กันยายน 2564 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 

5 รายงานสรุปผลการด าเนินการ กันยายน 2564 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 
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10. ก ำหนดกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

  งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียดขอบเขตงานและตามสัญญาจ้างที่

องค์การสุราฯ ก าหนด 

11. งบประมำณโครงกำร 
  งบค่าใช้จ่ายประมาณ 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2564  
12. ค่ำปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษ
ของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือ
วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

หัวหน้าแผนกไอน  าและประปา
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรลดกำรสูญเสียจำกกำรโบล์วดำวน์ของหม้อไอน้ ำ องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดท าเอกสารก าหนด
ขอบเขตและรายละเอียด 
(TOR) 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- เอกสารก าหนดวสัดไุม่ครบถ้วน 2 2 4 ควบคุม - ก าหนดให้ผู้รับจา้งส่งวัสดุที่ใช้งานให้
คณะกรรมการท าการตรวจสอบกอ่นใช้
งาน หรือผู้รับจ้างใหผู้้เชี่ยวชาญรบัรอง
การออกแบบพร้อมรับรองวัสด ุ

2. ด าเนินการขออนุมัติ
จ้างและท าสญัญาจ้างฯ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 2 3 6 ควบคุม - ด าเนินการตดิตามงาน 

3. ปรับปรุงระบบโบลว์
ดาวน์ ติดตั งอุปกรณ์
ประกอบพร้อมทดสอบ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดการรั่วไหลของอุปกรณ ์
- ค่า TDS น  าป้อนสูงท าให้มี

ระยะเวลาการโบล์วดาวน์ท่ีมาก
ขึ น 

 

3 4 12 ควบคุม - มีการตรวจสอบพื นที่และเครื่องจักร
ประจ าวัน 
- เมื่อน  าป้อนมีค่า TDS สูงจะด าเนินการ
ผสมน  า RO เพื่อลดค่า TDS และ 
Conductivity 

4. เก็บข้อมูลหลังการ
ด าเนินงานและ
เปรียบเทยีบพลังงานความ
ร้อนท่ีลดลงก่อนและหลัง
ปรับปรุง 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ค่า TDS น  าป้อนสูงท าให้มี
ระยะเวลาการโบล์วดาวน์ท่ีมาก
ขึ น 

 
 

2 3 6 ควบคุม - เมื่อน  าป้อนมีค่า TDS สูงจะด าเนินการ
ผสมน  า RO เพื่อลดค่า TDS และ 
Conductivity 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

5. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ค่า TDS น  าป้อนสูงท าให้มี
ระยะเวลาการโบล์วดาวน์ท่ีมาก
ขึ น 

 

2 3 6 ควบคุม - เมื่อน  าป้อนมีค่า TDS สูงจะด าเนินการ
ผสมน  า RO เพื่อลดค่า TDS และ 
Conductivity 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง โครงกำรลดกำรสูญเสียจำกกำรโบล์วดำวน์ของหม้อไอน้ ำ องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง  

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ผลประหยดัสิ น 

(6 บาทต่อวินาท)ี 

ไม่เกิน 50,000 

บาทต่อปี 
มากกว่า 50,000 

บาทต่อปี แต่ไม่
เกิน 100,000 บาท
ต่อป ี

มากกว่า 100,000 

บาทต่อปี แต่ไม่
เกิน 200,000 บาท
ต่อปี 

มากกว่า 200,000 

บาทต่อปี แต่ไม่
เกิน 220,000 บาท
ต่อป ี

มากกว่า 220,000 

บาทต่อป ี
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โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรหมักเอทำนอลด้วยกำกน้ ำตำลจำกกำรท ำงำนร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์ 

Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipites 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันการผลิตเอทานอลขององค์การสุรา กรมสรรพาสามิต ใช้หัวเชื อจุลินทรีย์ยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces 
cerevisiae SC90 ในการหมักกากน  าตาลเพ่ือผลิตเอทานอล โดยปริมาณเอทานอลจากการหมักอยู่ที่ 8-9 % v/v และมีน  าตาล 
เหลือจากหมัก 2-3 % w/v ซึ่งจากการหาข้อมูล พบว่าน  าตาลที่เหลือจากการหมักส่วนใหญ่เป็นน  าตาลประเภทเพนโทส 
(Pentose) หรือน  าตาล C-5 เช่น น  าตาลไซโรส (Xylose) น  าตาลไรโบส (Ribose) น  าตาลทรีฮาโลส (Trehalose) เป็นต้น  

แผนกวิเคราะห์ฯ จึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักเอทานอล พบว่าหนึ่งในวิธีที่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการหมักได้ คือวิธีการหมักเอทานอลจากการท างานร่วมกันของเชื อจุลินทรีย์ 2 ชนิด (Microbial co-culture 
fermentations) คือ Saccharomyces cerevisiae SC90 ที่องค์การสุราฯ ใช้เป็นหัวเชื อในปัจจุบันและ Pichia stipitis ซึ่งเป็น
เชื อยีสต์ที่สามารถใช้น  าตาลประเภทเพนโทสในการเจริญเติบโตได้ จึงคาดว่าจะสามารถใช้น  าตาลที่เหลือจากการหมักและผลิต
เป็นเอทานอล 
2. วัตถุประสงค์ 

หาสภาวะการหมักที่เหมาะสมของการท างานร่วมกันของเชื อจุลินทรีย์ 2 ชนิด ( Saccharomuces cerevisiae 

SC90 และ Pichia stipites) เพ่ือลดปริมาณน  าตาลที่เหลือจากการหมักในน  าส่าส่งกลั่น และเพ่ิมปริมาณเอทานอลของน  า

ส่าส่งกลั่น ในระดับห้องปฏิบัติการ  

3. เป้ำหมำย 

แผนกวิเคราะห์ฯ พัฒนาวิธีการหมักเอทานอลจากกากน  าตาล โดยใช้การท างานร่วมกันของเชื อจุลินทรีย์ 2 

ชนิดเพื่อเพ่ิมปริมาณเอทานอลในกระบวนการหมัก ในระดับห้องปฏิบัติการ ภายในปีงบประมาณ 2564 

4. ตัวช้ีวัดโครงกำร 

กระบวนการหมักเอทานอลในระดับห้องปฏิบัติการ มีผลการทดสอบปริมาณน  าตาลที่เหลือจากการหมักต่ ากว่า   

2%w/v และปริมาณเอทานอลเพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับวิธีการหมักเอทานอลปกติ  

5. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับงานทดสอบ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 

2 วางแผนการทดสอบและด าเนินการหมักเอทานอลด้วยเชื อ 
Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipitis 

พฤศจิกายน – กรกฎาคม 2564 

3 วิเคราะห์ผลการทดลองและหาทางแก้ไข ธันวาคม – สิงหาคม 2564 

4 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2564 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2564 โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

8.  ผู้รับผิดชอบ  

 หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ฯ, นักวิทยาศาสตร์ 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 

        งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

 - ค่าอุปกรณ์และสารเคมีที่เก่ียวข้อง (เช่น อาหารเลี ยงเชื อ อุปกรณ์และเครื่องแก้ว เป็นต้น)  

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรหมักเอทำนอลด้วยกำกน้ ำตำลจำกกำรท ำงำนร่วมกัน ของเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipitis 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือ
ส าหรับงานทดสอบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับ
งานทดสอบ ไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอ 

1 4 4 ควบคุม - ก าหนดรูปแบบการทดลองให้ชัดเจน 
- จัดซื ออุปกรณ์และเครื่องมือตามจ านวนที่
ก าหนด 
- ติดต่อ suppliers มากกว่า 1 ราย 
- ก าหนดระยะเวลาในการส่งของตามเวลาที่
ต้องการใช้งาน 

2. วางแผนการ
ทดสอบและ
ด าเนินการหมัก    
เอทานอลด้วยเชื อ 
Saccharomyces 
cerevisiae SC90 
และ Pichia stipitis 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องมือและอุปกรณ์ช ารดุในระหว่าง
การทดลอง 

 
 
 
 
- การขัดข้องของระบบไฟฟ้า 

1 4 4 ควบคุม - ทดลองการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ก่อนถึงเวลาท าการทดลองจริง 
- กรณีที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
ช ารุด ติดต่อตัวแทนจ าหน่ายเข้ามาท าการ
แก้ไขให้โดยทันนท ี
 
- ใช้เครื่องส ารองไฟเครื่องมือและอปุกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

3. วิเคราะหผ์ลการ
ทดลองและหา
ทางแก้ไข 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผลการทดลองไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั งไว้ 
 
 

5 4 20 ควบคุม - ควบคุมสภาวะของการทดลองตา่งๆ ให้
เป็นไปตามที่ก าหนด 
- หาข้อมูลสนับสนุนให้ได้มากพอเพื่อใช้
ประกอบในการตดัสินใจ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรหมักเอทำนอลด้วยกำกน้ ำตำลจำกกำรท ำงำนร่วมกัน องค์กำรสุรำ กรม

สรรพสำมิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 
5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำรทดสอบหำปริมำณเชื้อก่อโรคในตัวอย่ำงน้ ำที่ใช้ในกำรผลิตเอทำนอลและผลิตภัณฑ์เอทำนอล เพื่อให้

สอดคล้องกับระบบมำตรฐำน PIC/S GMP 

1.  หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามติ เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แห่งเดียวในประเทศไทย 
ซึ่งแอลกอฮอล์ถูกใช้เป็นสารตั งต้นทางยา (Active Pharmaceutical ingredient : API) ส าหรับโรงงานผลิต เครื่องส าอาง 
อาหารเสริม และยา ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานที่ต้องจัดท าระบบมาตรฐาน PIC/S GMP ตามกฎหมาย องค์การสุราฯ จึงมีความ
มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการผลิตแอลกอฮอล์ให้ได้มาตรฐาน PIC/S GMP ส าหรับใช้เป็นสารตั งต้นทางยา 

ดังนั น แผนกวิเคราะห์ฯ จึงต้องค้นคว้าหาวิธีทดสอบ และทรัพยากรที่จ าเป็นในการตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณเชื อก่อโรคในตัวอย่างตัวอย่างน  าที่ใช้ในการผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์เอทานอล ให้สอดคล้องระบบ
มาตรฐาน PIC/S GMP ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือตรวจสอบหาปริมาณเชื อก่อโรคในน  าที่น ามาใช้ผลิตเอทานอล และผลิตภัณฑ์เอทานอล ท าการ

ตรวจสอบหาปริมาณเชื อก่อโรคในน  าก่อนที่จะน ามาใช้ในการผลิต โดยเริ่มจากน  าที่ใช้ในกระบวนการหมัก น  าที่

ใช้ในกระบวนการปรุงแต่งเอทานอล รวมถึงผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือให้แผนกวิเคราะห์ฯ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ และประสบการณ์ให้บุคลากรภายในแผนกวิเคราะห์ฯ 

3. เป้ำหมำย 

แผนกวิเคราะห์ฯ สามารถตรวจสอบหาปริมาณเชื อก่อโรคในน  าที่น ามาใช้ผลิตเอทานอล และผลิตภัณฑ์เอ

ทานอลให้มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ไดภ้ายในปีงบประมาณ 2565 

4. ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ผลการทดสอบหาปริมาณเชื อก่อโรคในน  าที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เอทานอลมีความ

ถูกต้องและน่าเชื่อถือ เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น 

5. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
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6.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 เนื่องจากห้องปฎิบัติการทางจุลชีววิทยา คาดการณ์จะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2564 ดังนั นแผนกวิเคราะห์

จึงมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ โครงการทดสอบหาปริมาณเชื อก่อโรคในตัวอย่างน  าที่ใช้ในการผลิตเอทานอลและ

ผลิตภัณฑ์เอทานอล เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน PIC/S GMP ดังนี   

1. ศึกษามาตรฐานและวิธีการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่น ามาใช้ในการทดสอบตัวอย่างน  าที่ใช้ผลิตเอทานอล 

              และผลิตภัณฑ์เอทานอล  

2. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความช านาญและประสบการณ์ด้านการหาปริมาณเชื อก่อโรค 

แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับงานทดสอบ มกราคม – สิงหาคม 2564 

2 เจ้าหน้าที่ทดสอบเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทางด้าน
งานจุลชีววิทยา กับหน่วยงานภายนอก  

พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 

3 จัดท าเอกสารวิธีการทดสอบและเอกสารบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การทดสอบ 

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

4 เจ้าหน้าที่ทดสอบเริ่มท าการทดสอบหาปริมาณเชื อจุลินทรีย์ใน
ตัวอย่างแอลกอฮอล์และน  าดีมิน ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา 

พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565 

5 จัดหาและด าเนินการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ 

เมษายน – สิงหาคม 2565 

6 สรุปผลการด าเนินงาน สิงหาคม 2564 และ กันยายน 2565 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ 2564-2565 โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

8.  ผู้รับผิดชอบ  

        หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ฯ, นักวิทยาศาสตร์ 
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9.  งบประมำณด ำเนินกำร 

        งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  

 - ค่าอุปกรณ์และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง (เช่น อาหารเลี ยงเชื อ อุปกรณ์และเครื่องแก้ว เป็นต้น)  

 - ค่าเปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฎิบัติการ                     

 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 องค์การสุราฯ สามารถควบคุมคุณภาพของน  าที่ใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์เอทานอลให้ปราศเชื อก่อโรค

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้ผลการทดสอบใช้ระยะเวลาน้อยกว่าส่งตรวจหน่วยงานภายนอก และท าให้ประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการจ้างตรวจวิเคราะห์ในระยะยาว 

10.2 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าส าหรับโรงงานผลิต เครื่องส าอาง อาหารเสริม และยา
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรหมักเอทำนอลด้วยกำกน้ ำตำลจำกกำรท ำงำนร่วมกันของเชื้อจุลินทรีย์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipites 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดหาอุปกรณ์
และเครื่องมือ
ส าหรับงานทดสอบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับ
งานทดสอบ ไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอ 

1 4 4 ควบคุม - ก าหนดรูปแบบการทดลองให้ชัดเจน 
- จัดซื ออุปกรณ์และเครื่องมือตามจ านวนที่
ก าหนด 
- ติดต่อ suppliers มากกว่า 1 ราย 
- ก าหนดระยะเวลาในการส่งของตามเวลาที่
ต้องการใช้งาน 

2. เจ้าหน้าท่ีทดสอบ
เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ทางด้านงานจุล
ชีววิทยา กับ
หน่วยงานภายนอก  
 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- หน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม ไม่เปดิฝึกอบรม
ตามปฏิทินท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 

1 3 3 ยอมรับ - 

3. จัดท าเอกสาร
วิธีการทดสอบและ
เอกสารบันทึกท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- บุคคลากรไม่เพียงพอในการจดัท า
เอกสารวิธีการทดสอบและเอกสารบันทึก
ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ 
 
 

1 4 4 ควบคุม - ตั งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจา้ง
บุคคลภายนอกจ านวน 2 อัตรา 
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4. เจ้าหน้าท่ีทดสอบ
เริ่มท าการทดสอบ
หาปริมาณ
เชื อจุลินทรีย์ใน
ตัวอย่างแอลกอฮอล์
และน  าดมีิน ภายใต้
การดูแลของที่
ปรึกษา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- บุคลากร สถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณ์
ไม่พร้อมต่อการทดสอบ 
 
 
 
- บุคคลากรขาดเกดิความช านาญ  
 
 

1 4 4 ควบคุม - ติดตามโครงการจ้างต่อเตมิห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านจลุชีววิทยาฯ และงบค่าใช้จ่าย
ในการจ้างบุคลากร ให้แล้วเสร็จตามแผน 
 
 
-  ก าหนดตารางเวลาในการปฏิบัตกิาร
ทดสอบของเจ้าหน้าท่ีทดสอบให้ชัดเจน 

5. จัดหาและ
ด าเนินการ
เปรียบเทยีบผลการ
ทดสอบระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- มีหน่วยงานรับท าการทดสอบหาปริมาณ
เชื อก่อโรคน้อย 
 
 

1 3 3 ยอมรับ -   
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรหมักเอทำนอลด้วยกำกน้ ำตำลจำกกำรท ำงำนร่วมกันของ

เชื้อจุลินทรีย์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae SC90 และ Pichia stipites 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  



55 
 

 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 
5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำร รักษำประสิทธิภำพในกำรผลิต ด้วยโปรแกรมบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 

หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องด้วยในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ประกอบด้วยเครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก ได้แก่ เครื่องจักร

ส าหรับการหมักเชื อส่า หอกลั่น และ Cooling tower ซึ่งเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อใช้งานนานขึ น จะเกิดการ

เสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั ง Pump & Motor ที่เสื่อมสภาพลง และการเกิดการสะสมของสิ่งสกปรก ตะกรัน 

ตะไคร่น  า เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต 

เพ่ือเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการผลิต และด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน GMP/HACCP 

ในเรื่องของการท าความสะอาด จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการท าความสะอาดอุปกรณ์หลัก ด้วยวิธีที่เหมาะสม และ

ให้ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั งเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานผลิต  เอทานอล รวมทั งโปรแกรม PM Pump 

& Motor 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เครื่องจักร อุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิต ได้แก่ ถังหมัก หอกลั่น  cooling tower และ Pump & 

Motor ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำย 

 ด าเนินการ บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้ครบตามแผนงาน 

ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

 1. รักษาประสิทธิภาพการใช้กากน  าตาลในการผลิตแอลกอฮอล์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ขั นตอนการด าเนินงาน 

 2. ท าความสะอาด หอกลั่น T510 โดยใช้ระบบน  าแรงดันสูง (Water jet cleaning) ที่มีแรงดันไม่ต่ ากว่า 

1,000 Bar 

 3. ท าความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Re boiler โดยใช้ระบบน  าแรงดันสูง (Water jet cleaning) 

ที่มีแรงดันไม่ต่ ากว่า 1,000 Bar 

 4. ท าความสะอาด cooling tower และ condenser โดยใช้สารเคมีท าความสะอาด และฉีดล้างด้วยน  า

แรงดันสูง หลังจากนั น ปรับสภาพน  า cooling ด้วยน  ายาป้องกันการเกิดตะกรัน และตะไคร่น  า 

 5. ท าความสะอาดถังหมัก ด้วยการอบไอน  าฆ่าเชื อ 

 6. ท าโปรแกรม PM Pump & Motor ทั งระบบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  

 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ท าความสะอาดหอกลั่น T510 ธค 2563 , มิย 2563 
2 ท าความสะอาด Re boiler ธค 2563 , มิย 2563 
3 ท าความสะอาด Cooling tower ทุกไตรมาส 
4 ท าความสะอาดถังหมัก ทุกเดือน 
5 PM Pump & Motor ทุกเดือน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หัวหน้าแผนกผลิต 

งบประมำณ 

 ใช้งบค่าใช้จ่าย จ านวนประมาณ 5,530,000 บาท 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักในกระบวนการผลิตท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสะสมของสิ่งสกปรก 

คราบหินปูน ในหอกลั่น และ Re boiler ลดการสะสมของตะกรัน ตะไคร่ ใน cooling tower ลดการสะสมของคราบ

กากน  าตาลในถังหมัก เพ่ือให้เครื่องจักร อุปกรณ์ มีความพร้อม เป็นการยืดอายุการใช้งาน และสามารถรักษา

ประสิทธิภาพของการผลิตได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำร รักษำประสิทธิภำพในกำรผลิต ด้วยโปรแกรมบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ท าความสะอาด
หอกลั่น T510 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 
- ไม่สามารถหา supplier ได ้

1 5 5 ควบคุม จัดหา Supplier รองรับมากกว่า 1 ราย 
และจัดท าแผนงานเพื่อประสานงานล่วงหน้า 

ท าความสะอาด 
Re boiler 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 
ไม่สามารถหา supplier ได ้

1 5 5 ควบคุม จัดหา Supplier รองรับมากกว่า 1 ราย 
และจัดท าแผนงานเพื่อประสานงานล่วงหน้า 

ท าความสะอาด 
Cooling tower 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 
ไม่สามารถหา supplier ได ้

1 5 5 ควบคุม จัดหา Supplier รองรับมากกว่า 1 ราย 
และจัดท าแผนงานเพื่อประสานงานล่วงหน้า 

ท าความสะอาด
ถังหมัก 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 
ไม่สามารถหา supplier ได ้

1 5 5 ควบคุม จัดหา Supplier รองรับมากกว่า 1 ราย 
และจัดท าแผนงานเพื่อประสานงานล่วงหน้า 

PM Pump & 
Motor 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถด าเนินโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 
ไม่สามารถหา supplier ได ้

1 5 5 ควบคุม จัดหา Supplier รองรับมากกว่า 1 ราย 
และจัดท าแผนงานเพื่อประสานงานล่วงหน้า 
รวมทั งให้กองวิศวกรรมฯ ช่วยดูแลโครงการ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : รักษำประสิทธิภำพในกำรผลิต ด้วยโปรแกรมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 

5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการทีม่ี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 1 
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรบ ำรุงรักษำตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด (Condition - Base Maintenances System)

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นระบบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน
และการบ ารุงรักษาเครื่องจักร จากการบ ารุงรักษาตามระยะเป็นการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไข เนื่องจากการ
บ ารุงรักษาตามระยะจะเป็นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่จะมีการเปลี่ยนอะไหล่หรือสารหล่อลื่นตามรอบระยะเวลา 
เช่น ลูกยาง น  ามันหล่อลื่น และอ่ืนๆ ซึ่งพบว่าในหลายกรณีอะไหล่และสารหล่อลื่นยัง มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
ใช้งานอยู่ จึงท าให้เกิดการสิ นเปลืองค่าใช้จ่าย จึงได้มีการน าแนวคิดในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่
ก าหนด (Condition base maintenance)  ซึ่งจะเป็นการก าหนด ค่าประจ าอะไหล่ หรือสารหล่อลื่น เช่น จ านวน
ครั งที่กด ค่าความหนืด ค่าความยืนหยุ่น โดยที่จะมีการตรวจสอบค่าเหล่านี อยู่เป็นประจ า เมื่อใดที่อะไหล่และสาร
หล่อลื่นมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่ก าหนดก็จะเปลี่ยน ซึ่งจะท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดชื ออะไหล่ 
และสารหล่อลื่น โดยจะน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการและบริหารการตัดสินใจ 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่ก าหนด และช่วยลดการสิ นเปลือง

ค่าใช้จ่าย ในการเปลี่ยนอะไหล่หรือสารหล่อลื่นที่ยังมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งานอยู่ 

  2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้เหมาะสมตามการใช้งานจริงของเครื่องจักร 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 

  4.1 เพ่ือลดต้นทุนค่าบ ารุงรักษาเครื่องจักร 

  4.2 เพ่ือประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 

5. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

5.1 มีการก าหนดกระบวนการ ขั นตอนของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

5.2 ระบบบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเง่ือนไขท่ีก าหนดถูกน ามาใช้งานจริง 

5.3 มีคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการสร้างระบบบริหารคุณภาพ 

5.4 มีคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในด้านการบริหารจัดการการใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
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6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

  6.1 ก าหนดนโยบายหรือแผนการ ขอบเขต และแนวทางส ารวจและตรวจสอบการใช้พลังงานจาก

ก๊าซชีวภาพและน  ามันเตา 

  6.2 ก าหนดกระบวนการ และแหล่งข้อมูล ในการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการเปลี่ยนแหล่งการใช้

พลังงาน 

  6.3 ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการเปลี่ยนแหล่งการใช้พลังงาน 

  6.4 ด าเนินการจัดท าเอกสารข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง TOR (Term of Reference) 

  6.5 ด าเนินการจัดซื อ – จัดจ้าง เพ่ือพัฒนาระบบ 

  6.6 ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบเงื่อนไข 

7. ข้อก ำหนดทั่วไป 

7.1 ก าหนดเครื่องจักร ชิ นส่วนอะไหล่ และสารหล่อลื่นที่จะเข้าสู่ระบบบ ารุงรักษาเครื่ องจักรตาม

เงื่อนไขที่ก าหนด 

7.2 ก าหนดกระบวนการด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่ก าหนด ตามความ

เหมาะสมของแต่ละเครื่องจักร 

7.3 ก าหนดค่าเงื่อนไขในการเปลี่ยน และค่าการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบก าหนดการเปลี่ยนของ

ชิ นส่วนอะไหล่และสารหล่อลื่น 

7.4 จัดท ารายการ (Check List) ที่ใช้ในการบันทึกค่าวัดประจ ารอบ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ ราย

เดือน  

7.5 ก าหนดวิศวกรและช่างเทคนิคที่จะตรวจสอบและบันทึกค่าวัดตามรอบที่ก าหนด 

7.6 เมื่อค่าที่วัดใกล้กับค่าที่ก าหนดไว้  ระบบก็จะออกใบงานอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังวิศวกรและช่าง

เทคนิคประจ ากะ เพ่ือให้เบิกอะไหล่และ/หรือ สารหล่อลื่นไปท าการบ ารุงรักษา 

7.7 จัดท ารายการขออนุมัติเพ่ือส่งการเบิกต่อไปยังระบบคลังสินค้า ( Inventory system) หรือ

ระบบจัดซื อ (Purchase System ) หากต้องการตามใบงานการการบ ารุงรักษา 

7.8 บันทึกผลการบ ารุงรักษาและค่าวัดล่าสุดของ เครื่องจักร ชิ นส่วนอะไหล่ และสารหล่อลื่น 

7.9 จัดท าการออกรายงานการท างาน  
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8. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 ก าหนดนโยบายหรือแผนการ ขอบเขต และแนวทางใน
บ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 

2 ก าหนดกระบวนการ เครื่องจักร ชิ นส่วนอะไหล่ และสารหล่อ
ลื่น รายการที่ ใช้ ในการบันทึกค่าวัด และเงื่อนไขในการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร 

ธันวาคม 2564 - มกราคม 
2565 

3 ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 

4 ด าเนินการจัดท าเอกสารข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง TOR (Term of 
Reference) 

เมษายน – พฤษภาคม 2565 

5 ด าเนินการจัดซื อ – จดัจ้าง เพื่อพัฒนาระบบ กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 

6 ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบเงื่อนไข เมษายน - กรกฎาคม 2565 

 
9. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

  ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 

10. ก ำหนดกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

  งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียดขอบเขตงานและตามสัญญาจ้างที่

องค์การสุราฯ ก าหนด 

11. งบประมำณโครงกำร 
  งบค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

 
12. ค่ำปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอก
เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษ
ของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือ
วันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองวิศวกรรมและเทคนิค 
 



64 
 

 
 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบ ำรุงรักษำตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด (Condition - Base Maintenances System) องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. ก าหนดนโยบาย
หรือแผนการ 
ขอบเขต และ
แนวทางใน
บ ารุงรักษา
เครื่องจักรตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- นโยบายหรือแผนการ ขอบเขต และ
แนวทางในบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่
ครอบคลมุ 

1 3 3 ควบคุม - จัดท าพร้อมกับผู้เช่ียวชาญ 

2. ก าหนด
กระบวนการ 
เครื่องจักร ชิ นส่วน
อะไหล่ และสาร
หล่อลื่น รายการที่
ใช้ในการบันทึกค่า
วัด และเง่ือนไขใน
การบ ารุงรักษา
เครื่องจักร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- กระบวนการ เครื่องจักร ชิ นส่วนอะไหล่ 
และสารหล่อลื่น รายการที่ใช้ในการบันทึก
ค่าวัด และเงื่อนไขในการบ ารุงรักษา
เครื่องจักร 

1 3 3 ควบคุม - จัดท าพร้อมกับผู้เช่ียวชาญ 

3. ก าหนดแนวทาง
หรือวิธีการวัด
ประสิทธิผลของการ

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การวัดประสิทธิภาพไม่ครอบคลมุ
เครื่องจักร 

 

1 3 3 ควบคุม - จัดท าพร้อมกับผู้เช่ียวชาญ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

บ ารุงรักษา
เครื่องจักรตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

 

4. ด าเนินการ
จัดท าเอกสาร
ข้อก าหนดของผู้
ว่าจ้าง TOR 
(Term of 
Reference) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดท าเอกสารลา่ช้า 1 3 3 ควบคุม - ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ 

5. ด าเนินการ
จัดซื อ – จัดจ้าง 
เพ่ือพัฒนาระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- Supplier ไม่มปีระสบการณ ์ 1 3 3 ควบคุม - คัดเลือก Supplier ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 

6. ประเมินผล
การด าเนินงาน
ตามกรอบเงื่อนไข 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามขอบเขต
งาน 

1 3 3 ควบคุม - คัดเลือก Supplier ที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรพัฒนำระบบกำรบ ำรุงรักษำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

                                           องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 
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โครงกำรลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (The Carbon Footprint Reduction) ของผลิตภัณฑ์

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 
1. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดท าโครงการประเมินประสิทธิเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-
Efficiency) ได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน หรือ คาร์บอนฟุตพริ นท์ ซึ่งเป็นการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง 
กระบวนการผลิต การจัดจ าหน่าย การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้ จากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ นท์ท าให้ทราบว่าก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน  าเสียแบบไร้อากาศปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุด 

จึงได้จัดให้มี โครงการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ ในปี 2565 โดยน าผลการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับปีฐาน เพ่ือทราบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ นท์ที่สามารถ
ลดได้ และเพ่ือขึ นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน  

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือลดค่าคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 

2.2 เพ่ือด าเนินการขอการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลก
ร้อน  
2.3 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ 

 
3. เป้ำหมำยโครงกำร 
 ได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 
 
4. ตัวช้ีวัด 
 4.1 ค่าคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ลดลง 
 4.2 เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 

 
5. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ ฯ 

6.2 ก าหนดแผนการ แนวทาง และวิธีการการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 
6.3 ด าเนินการตามแผนการ แนวทาง และวิธีการการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 
6.4 ประเมินหาค่าคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ในปีปัจจุบัน และน าไปเปรียบเทียบกับปีฐาน 
6.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
6.6 ด าเนินการขอการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 
 

7. งบประมำณ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประมาณการ 900,000 บาท ประกอบด้วย  

- ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ (The Carbon Footprint Reduction) ของ

ผลิตภัณฑ์ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 600,000 บาท  

- ค่าทวนสอบ Carbon Footprint Reduction 150,000 บาท 

- ค่าขึ นทะเบียนเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 150,000 บาท 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
8.1 ลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 

 8.2 ได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 
 
9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ 

10. ปีท่ีด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2565 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรลดคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (The Carbon Footprint Reduction) ของผลิตภัณฑ์ องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัทภิบำล ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 
1 .  จั ด จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
โครงการ ฯ 

หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

- มีการปรับปรุงรายละเอียด
ของขอบเขตของงาน (TOR) 
ที่เป็นงานหลักหลังจากที่ได้
เริ่มด าเนินการไปแล้ว ท าให้
เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

- เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง  

 

- หน่วยงานท่ีจัดจ้างมีคุณสมบัติ
ไ ม่ ต ร ง ต า ม ล ะ เ อี ย ด ขอ ง
ขอบเขตของงาน (TOR) ท าให้
เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

4 4 16 ควบคุม - ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั น ต อ น ก า ร
ด าเนินงาน เรื่อง การจัดซื อจดั
จ้าง 

- แต่งตั งคณะกรรมการเปิดซอง  

2.  ก า ห น ด แ ผ น ก า ร 
แนวทาง และวิธีการการ
ลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

- แผนการ แนวทาง และวิธีการ
การลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของ
ผลิตภณัฑ์ ไมส่อดคล้องกับ
การด าเนินงานจริง 

1 4 4 ควบคุม - ศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนเกี่ยว
การลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของ
ผลิตภณัฑ ์

3. ด าเนินการตามแผนการ 
แนวทาง และวิธีการการ

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

- การด าเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนการ แนวทาง และวิธีการ

2 4 8 ควบคุม -  จัด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัทภิบำล ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

การลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

4. ประเมินหาค่าคาร์บอน
ฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ใน
ปี ปั จ จุ บั น  แ ล ะ น า ไ ป
เปรียบเทียบกับปีฐาน 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

- ข้อมูลไม่ครบถ้วน 3 4 12 ควบคุม - ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. สรุปผลการด าเนินงาน หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

- ไม่สามารถลดค่าคาร์บอนฟุต 
พริ นท์ของผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อ
เทียบกับปีฐาน 

1 1 1 ควบคุม - จัดท าโครงการเพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการ
น าน  ากากส่าไปใช้ประโยชน์  

6.  ด า เ นิ น ก า รขอกา ร
รับรองเครื่ องหมายลด
คาร์บอนฟุตพริ นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลด
โลกร้อน 

หลักภาระ
รับผิดชอบ 

(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

- ทวนสอบข้อมูลไมผ่่าน  1 1 1 ควบคุม - ที่ปรึกษาโครงการฯ ด าเนินการ
ทวนสอบข้ อมู ล ก่ อนผู้ ต ร วจ
ประเมินเข้าทวนสอบ 
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โครงกำรพัฒนำระบบตัดสินใจใช้แหล่งพลังงำนที่เหมำะสมในกระบวนกำรผลิต องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  เนื่องจากในการผลิตองค์การสุราฯ สามารถเลือกใช้พลังงานได้ทั งก๊าซชีวภาพและน  ามันเตา โดย
พิจารณาจากราคาอ้างอิงที่ก าหนดและจะเลือกใช้แหล่งพลังงาน ที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งในทางปฏิบัติ จะมีการใช้แหล่ง
พลังงานหนึ่ง และมีการตรวจสอบราคาอ้างอิง ตามรอบเวลา ซึ่งในช่วงที่รอรอบตรวจสอบ หากราคาของแหล่งพลังงาน
ทางเลือกถูกกว่า ก็จะเสียค่าเสียโอกาสในการรอดังนั นโครงการนี จะน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบราคา
และตรวจสอบปริมาณพลังงานที่ใช้ด้วย IOT (Internet of Things) เมื่อราคาพลังงานเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเหมาะสม 
ก็จะจัดท าค าขออนุมัติไปยังผู้บริหารโดยอัตโนมัติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือลดเวลา ในการตัดสินในการเลือกใช้แหล่งพลังงานในการผลิต 
3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

4. เป้ำหมำยโครงกำร 

  4.1 เพ่ือให้เลือกใช้แหล่งพลังงานได้อย่างเหมาะสม 

  4.2 เพ่ือเพ่ือลดเวลาในการตัดสินในการเลือกใช้แหล่งพลังงาน 

4.3 เพ่ือลดค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการเลือกใช้แหล่งพลังงานที่มีราคาสูงกว่า 

5. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

  5.1 ระบบตัดสินใจใช้แหล่งพลังงานที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามเงื่อนไขที่

ก าหนดถูกน ามาใช้งานจริง 

  5.2 เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้แหล่งพลังงานลดลง 

  5.3 ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการเลือกใช้แหล่งพลังงานที่มีราคาสูงกว่า  

6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

  6.1 ก าหนดนโยบายหรือแผนการ ขอบเขต และแนวทางส ารวจและตรวจสอบการใช้พลังงานจากก๊าซ

ชีวภาพและน  ามันเตา 
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  6.2 ก าหนดกระบวนการ และแหล่งข้อมูล ในการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการเปลี่ยนแหล่งการใช้

พลังงาน 

  6.3 ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการเปลี่ยนแหล่งการใช้พลังงาน 

  6.4 ด าเนินการจัดท าเอกสารข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง TOR (Term of Reference) 

  6.5 ด าเนินการจัดซื อ – จัดจ้าง เพ่ือพัฒนาระบบ 

  6.6 ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบเงื่อนไข 

7. ขอบเขตของงำน 

7.1 ส ารวจและออกแบบ ระบบตรวจสอบ ปริมาณพลังงานจากชีวภาพและน  ามันเตา  

  7.2 ก าหนดแหล่งข้อมูลอ้างอิงราคาน  ามันเตาและก๊าซชีวภาพเพ่ือดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบและก าหนดรอบ 

ในการปรับปรุงข้อมูล 

  7.3 ก าหนดสูตรและการค านวณมูลค่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  7.4 ก าหนดค่าและเงื่อนไขส าหรับใช้ตัดสินใจในการเปลี่ยนแหล่งพลังงานและสร้างรายการขออนุมัติ

ไปยังผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

  7.5 เมื่ออนุมัติแล้วระบบจะสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังบริษัทผลิตก๊าซชีวภาพ 

  7.6 ออกรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซชีวภาพและน  ามันเตาได้ในระดับวัน สัปดาห์ เดือน 

ไตรมาส 

8. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 ส ารวจและออกแบบ ระบบตรวจสอบ ปริมาณพลังงานจาก
ชีวภาพและน  ามันเตา 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 

2 ก าหนดแหล่งข้อมูลอ้างอิงราคาน  ามันเตาและก๊าซชีวภาพเพ่ือดึง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบและก าหนดรอบ 
ในการปรับปรุงข้อมูล 

ธันวาคม 2564 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

3 ก าหนดสูตรและการค านวณมูลค่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ธันวาคม 2564 - มกราคม 
2565 

4 ก าหนดค่าและเงื่อนไขส าหรับใช้ตัดสินใจในการเปลี่ยนแหล่ง
พลังงานและสร้างรายการขออนุมัติไปยังผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2565 

5 เมื่ออนุมัติแล้วระบบจะสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยัง
บริษัทผลิตก๊าซชีวภาพ 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2565 

6 ออกรายงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซชีวภาพและ
น  ามันเตาได้ในระดับวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2565 

 
9. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

  ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 

10. ก ำหนดกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

  งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียดขอบเขตงานและตามสัญญาจ้างที่องค์การ

สุราฯ ก าหนด 

11. งบประมำณโครงกำร 
  งบค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

12. ค่ำปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษของวันให้
นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
หัวหน้าแผนกไอน  าและประปา 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรพัฒนำระบบตัดสินใจใช้แหล่งพลังงำนที่เหมำะสมในกระบวนกำรผลิต องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. ส ารวจและ
ออกแบบ ระบบ
ตรวจสอบ ปริมาณ
พลังงานจากชีวภาพ
และน  ามันเตา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การส ารวจไม่ครอบคลมุ 2 3 6 ควบคุม - ส ารวจด้วยวิธีการ Check list และปรึกษา
กับผู้เช่ียวชาญ 

2. ก าหนด
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ราคาน  ามันเตาและ
ก๊าซชีวภาพเพื่อดึง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
และก าหนดรอบ 
ในการปรับปรุง
ข้อมูล 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- มีการปรับเปลี่ยนของข้อมูลที่อ้างอิง 3 3 9 ควบคุม - ปรับรูปแบบเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง
ของข้อมูล 

3. ก าหนดสูตรและ
การค านวณมูลคา่
ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร ์

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- สตูรค านวณไม่รองรับเมื่อข้อมูลอ้างอิงมี
การเปลีย่นแปลง 

 
 

1 3 3 ควบคุม - ปรับรูปแบบเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง
ของข้อมูล 

4. ก าหนดค่าและ
เงื่อนไขส าหรับใช้

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- Software เกิดขัดข้อง 1 3 3 ควบคุม - พิจารณา Supplier ที่สามารถตรวจสอบ
และแก้ไขได้ทันที 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแหล่ง
พลังงานและสร้าง
รายการขออนุมตัิไป
ยังผู้บริหารเพื่อ
อนุมัต ิ
5. เมื่ออนุมัติแล้ว
ระบบจะสรา้ง
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกสส์่งไป
ยังบริษัทผลติก๊าซ
ชีวภาพ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- Software เกิดขัดข้อง 1 3 3 ควบคุม - พิจารณา Supplier ที่สามารถตรวจสอบ
และแก้ไขได้ทันที 

6. ออกรายงาน
เปรียบเทยีบ
ค่าใช้จ่ายในการใช้
ก๊าซชีวภาพและ
น  ามันเตาได้ในระดับ
วัน สัปดาห์ เดือน 
ไตรมาส 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- Software เกิดขัดข้อง 1 3 3 ควบคุม - พิจารณา Supplier ที่สามารถตรวจสอบ
และแก้ไขได้ทันที 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรพัฒนำระบบตัดสินใจใช้แหล่งพลังงำนที่เหมำะสมในกระบวนกำรผลิต 

                          องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  



78 
 

 
 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 
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โครงกำรจัดซื้อเครื่อง Stability chamber จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรทดสอบควำมคงสภำพผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสำรตั้งต้นทำงยำตำมมำตรฐำน PIC/S GMP 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศ 

และได้ด าเนินการตามระบบมาตรฐาน PIC/S GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงต้องมีการ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ า และ

สอดคล้องตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) อีกทั ง ปัจจุบันองค์การสุราฯ 

มีการท าผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องด้านสุขภาพ (Consumer Product) เช่น แอลกอฮอล์สเปรย์ แอลกอฮอล์เจล ส าลีชุบ

แอลกอฮอล์ เป็นต้น เพ่ือขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ 

การด าเนินการตามระบบมาตรฐาน PIC/S GMP และการจดแจ้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เอกสารประกอบการยื่นจดแจ้งจะต้องมีข้อมูลการทดสอบความคงสภาพของ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับเป็นสารตั งต้นที่ใช้ในการผลิตยา ซึ่งก าหนดให้ทดสอบตามมาตรฐาน WHO (อ้างถึง Stability 

testing of active pharmaceutical ingredients and finished pharmaceutical products. WHO Technical 

Report Series, No. 953, 2009) ซึ่งมาตรฐาน WHO ก าหนดให้มีการทดสอบความคงตัวที่สองสภาวะ ได้แก่ ที่

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความชื น 65% RH เป็นเวลา 6 เดือน และ 40 องศาเซลเซียส ความชื น 65% RH เป็น

เวลา 6 เดือน ต่อชนิดสารและรอบการผลิต 

องค์การสุราฯ มีความจ าเป็นต้องมีการทดสอบความคงคงสภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสาร

ตั งต้นทางยาตามมาตรฐาน PIC/S GMP ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการขึ นทะเบียนต่อส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดซื อเครื่อง Stability chamber จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใน

การทดสอบดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือใช้ในการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่บรรจุในภาชนะต่าง ๆ  

2.2 เพ่ือให้มีข้อมูลความคงความคงคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ในการจดแจ้งขึ นทะเบียนผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ประเภทยาต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 

 



80 
 

 
 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติผู้ขำย 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
4.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
4.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
4.5 เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ ออกโดยตัวแทนจ าหน่ายใน ประเทศที่

ได้รับการแต่งตั งจากบริษทัฯ ผู้ผลิต เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการบริการหลังการขาย 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 จัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง Stability chamber ที่ก าหนดใน TOR 

5.2 ติดตั ง ทดสอบการใช้งานของเครื่อง Stability chamber ก่อนส่งมอบ 

5.3 การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา การบริการหลังการขายตลอดอายุการรับประกัน 1 ปี 

5.4 หากเกิดปัญหาการใช้งาน สามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ ภายใน 24 ชั่วโมง 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่อง Stability chamber 

6.1 เครื่อง Stability chamber เป็นตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมแบบคงที่ เหมาะส าหรับการทดสอบ

ความคงที่ของผลิตภัณฑ์ สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ได้มีระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในตู้

เป็นแบบ  APT. LineTM (Advanced Preheating Chamber  Technology) มีระบบท าความเย็นแบบ DCTTM 

refrigerating system โดยใช้สารท าความเย็นชนิด R134a ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

6.2 เครื่อง Stability chamber สามารถท าอุณหภูมิได้ในช่วง 0 ถึง 70 องศาเซลเซียส (ในกรณีท่ีไม่มี

การควบคุมความชื น) และท าอุณหภูมิได้ในช่วง 10 ถึง 70 องศาเซลเซียส (ในกรณีที่มีการควบคุมความชื น) มีค่า

ความแปรปรวนของอุณหภูมิ (Temperature Fluctuation) ไม่เกิน + 0.1 K สามารถควบคุมความชื นสัมพัทธ์ได้
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ตั งแต่ 10 ถึง 80 %RH โดยมีค่าความกวัดแกว่งของความชื นสัมพัทธ์ ไม่มากกว่า + 1.5 %RH (ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา 

ความชื น 60%rH) 

6.3 มีระบบควบคุมและแสดงผลบนหน้าจอด้านหน้าตู้เป็นตัวเลขและกราฟพร้อมปุ่มปรับตั งอุณหภูมิ

และ ความชื นสัมพัทธ์ตามต้องการ โดยสามารถตั งโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 25 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรม

สามารถตั งขั นตอนการท างานได้ ไม่น้อยกว่า 100 ขั นตอน และมีระบบควบคุมการแสดงผลที่สามารถแสดงกราฟ

รายงานอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์ได้   

6.4 มีพัดลมหมุนเวียนอากาศ และสามารถปรับความแรงของพัดลมได้ตั งแต่ 40% ถึง 100 % และมี

ระบบป้องกันฝุ่นและน  าอยู่ในระดับ IP 20 

6.5 มีมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอุณหภูมิ อ้างถึงมาตรฐาน DIN 12880  Safety device class 

3.1  ซึ่งสามารถแสดงการเตือนได้ในรูปแบบเสียง และข้อความเตือน ในกรณีที่อุณหภูมิภายในตู้สูงเกินกว่าค่าที่ตั ง

ไว้ในรูปแบบของ Limit และ Off-set ได ้

6.6 ประตูเป็นแบบ 2 บาน 2 ชั น โดยชั นในเป็นกระจกใส  

6.7 สามารถใช้กับน  าที่มีคุณภาพโดยผ่านระบบกรองซึ่งเป็นอุปกรณ์เพ่ิมเติมที่สามารถต่อกับตู้ควบคุม 

สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

6.8 ตัวเครื่องภายนอกท าด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิม ภายในตู้ท าด้วยสแตนเลส มีชั นวางของท าด้วย 

สแตนเลส จ านวนอย่างน้อย 4 ชั น (มาพร้อมเครื่อง) โดยสามารถใส่ชั นวางได้ ทั งหมด 15 ชั น (เป็นอุปกรณ์ที่ต้อง

ซื อเพ่ิมเติม)  

6.9 ความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ขนาดภายในตู้ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 973 x 576 x 

1,250 มิลลิเมตร 

6.10 มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื น ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20 ถึง 70 ºC 

(NTC) และมีความชื น 0 ถึง 100 %RH  มีค่าความถูกต้องอุณหภูมิ ±0.2 ºC (-20 ถึง 70 ºC) ±0.4 ºC (ช่วงอ่ืน ๆ)  

หรือดีกว่า (ความชื น ขึ นอยู่กับโพรบที่ใช้วัด ) ,  ค่าความละเอียด 0.1 ºC, 0.1 %RH หรือดีกว่า, สามารถบันทึก

ข้อมูลในหน่วย ความจ าของเครื่องได้ 2,000,000  ข้อมูล, ระดับการป้องกันน  าและฝุ่น IP65 เครื่อง, อายุการใช้

งานของ แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 8 ปี (เก็บค่าทุก 15 นาที) 

6.11 มีรายการผลการสอบเทียบอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียสและความชื นที่ 75%RH สอบเทียบโดย

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองความสามารถในการสอบเทียบตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  
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6.12  มีการติดตั งอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมมาพร้อมกับเครื่อง คือ เครื่องส ารองไฟ มีคุณลักษณะดังนี  

6.12.1 เครื่องจะต้องเป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้า

ที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา สามารถควบคุมการท างานทั งหมด เพ่ือความเที่ยงตรง

ของไฟฟ้าขาออก 

6.12.2 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 20% (Full load) แรงดันไฟฟ้าขาออก 208, 220, 

230 & 240 Vac +/- 1% (สามารถเลือกแรงดันไฟขาออกได้) สัญญาณไฟฟ้าขาออก

ของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave 

6.12.3 ส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 15-30 นาที สามารถเพ่ิมระยะเวลาการส ารองไฟฟ้าด้วยการ

พ่วงแบตเตอรี่ได้ (Options) 

6.12.4 สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่อง และสามารถเปิดเครื่องได้โดย

ไม่ต้องมีไฟ AC INPUT (DC Power On) 

6.12.5 มีสัญญาณไฟ LCD เตือนบอกสภาวะการท างาน : UPS On, On-line, battery 

mode, bypass mode & alarm 

6.12.6 มีสวิตช์ฉุกเฉินส าหรับปิดการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า (Emergency power off) 

6.12.7 สามารถควบคุมการเปิดปิดปลั๊กไฟขาออกเป็นชุด ๆ ได้เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิม

ระยะเวลาส ารองไฟฟ้า 

6.12.8 สามารถเลือกให้เครื่องส ารองไฟฟ้าท างานในโหมดประหยัดพลังงานได้ (High 

efficiency mode) สามารถเพ่ิม isolation transformer ได้ (option) 

6.12.9 รองรับการใช้งานผ่านพอร์ตสัญญาณ RS232, USB PORT ส าหรับเชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม View Power ส าหรับตรวจสอบและควบคุมการท างาน

ของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 

6.12.10 รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพ่ือความสะดวกในการควบคุมการท างาน

ของ UPS ผ่านระบบ Network 

6.12.11 ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 

1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555 

6.12.12 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป 

6.12.13 มีการรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 
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7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ภายใน 60 วัน 

ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564 

2 จัดท าสัญญาจัดซื อจัดจ้าง ก.พ. 2564 

3 ผู้รับจ้างด าเนินงานตามขอบเขตงาน (เนื่องจากเครื่อง Stability 
chamber ต้องสั่งน าเข้าจากต่างประเทศ จึงก าหนดระยะเวลาการ
ส่งมอบที่ 120 วัน) 

มี.ค. 2564 – มิ.ย. 2564 

4 ติดตั ง และทดสอบเครื่อง Stability chamber  
ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน ตรวจจ่ายเงิน 

ก.ค. 2564 
 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ตรวจรับงาน และ
ลงนามรับมอบเครื่อง Stability chamber อย่างเป็นทางการ 

8.2 หากเครื่อง Stability chamber ช ารุดหรือระบบเกิดการท างานบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องเข้า
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  

8.3 ผู้ขายต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของเครื่อง Stability chamber พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั ง 
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การสุราฯ ได้รับมอบงาน 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

9.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเครื่อง Stability chamber, คู่มือการใช้งาน(ต้นฉบับ)และฉบับที่ เป็น

ภาษาไทย, เอกสารการรับประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9.2 ก าหนดให้มีการจ่ายเงินแก่ผู้ขายเพียงงวดเดียว หลังจากผู้ขายส่งมอบงานและองค์การสุราฯ 

ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1  ได้ข้อมูลความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ ในการจดแจ้งขึ นทะเบียนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ประเภท

ยาและประกอบการขอรับรองมาตรฐาน PIC/S GMP for API ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
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10.2  สามารถก าหนดอายุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า (COA) 

10.3 ข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับจากการทดสอบ พร้อมต่อความต้องการของลูกค้า และความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นในอนาคต 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

งบลงทุนปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

13. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกควบคุมคุณภาพ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดซื้อเครื่อง Stability chamber จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรทดสอบควำมคงสภำพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสำรตั้งต้นทำงยำตำม

มำตรฐำน PIC/S GMP 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาข้อมูลของ
เครื่อง Stability 
chamber ที่จะใช้ใน
การด าเนินการ
ทดสอบความคงตัว
ของแอลกอฮอล์ตาม
มาตรฐาน WHO 
 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การศึกษาข้อมูลของเครื่อง 
Stability chamber ไม่
สอดคล้องตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน WHO ส่งผลให้การ
ด าเนินการทดสอบความคงตัว
ของแอลกอฮอล์ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

2 3 6 ควบคุม - ศึกษาข้อก าหนดในทดสอบตาม
มาตรฐาน WHO (อ้างถึง Stability 
testing of active 
pharmaceutical ingredients 
and finished pharmaceutical 
products. WHO Technical 
Report Series, No. 953, 2009) 
อย่างเคร่งครัด และน าไปก าหนด
คุณลักษณะของเครื่อง Stability 
chamber ได้อย่างถูกต้อง 

2. จัดซื อเครื่อง 
Stability chamber 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่อง Stability chamber ไม่
มีมาตรฐานรับรอง ส่งผลให้การ
ด าเนินการทดสอบความคงตัว
ของแอลกอฮอล์ไม่มีความ
แม่นย าและได้ผลที่คาดเคลื่อน 

2 4 8 ควบคุม - จัดซื อเครื่อง Stability chamber 
จากตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจาก
บริษัทฯ ผู้ผลิต หรือโดยตัวแทน
จ าหน่ายใน ประเทศ ที่มีมาตรฐาน
รับรอง 
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3. ติดตั งและทดสอบ
เครื่อง stability 
chamber 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การทดสอบหลังการติดตั ง
เครื่อง stability chamber มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง 
stability chamber ก่อนการส่ง
มอบให้กับองค์การสุราฯ 

 
4. ด าเนินการ

ทดสอบความคงตัว

ของแอลกอฮอล์ตาม

มาตรฐาน WHO 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่อง stability chamber 
เกิดความช ารุดเสียหาย 
เนื่องจากขาดการดูแลรักษา
จากผู้รับผิดชอบ 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
เครื่อง stability chamber และ
ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั ง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรจัดซื้อเครื่อง Stability chamber จ ำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรทดสอบควำม

คงสภำพผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสำรตั้งต้นทำงยำตำมมำตรฐำน PIC/S GMP 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่จะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง  

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด  
<10%  

มีโอกาสเกิด  
<15%  

มีโอกาสเกิด 
 <20%  

มีโอกาสเกิด 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
เครื่อง Stability 
chamber 
สามารถทดสอบ
ความคงตัวของ
แอลกอฮอล์ได้ตาม
มาตรฐาน WHO 

เครื่องStability 
chamber มี
ประสิทธิภาพ
สูงมากสามารถ
ทดสอบความ
คงตัวของ
แอลกอฮอล์ได้
อย่างแม่นย า
และถูกต้อง 

เครื่อง Stability 
chamber มี
ประสิทธิภาพสูง 
สามารถทดสอบ
ความคงตัวของ
แอลกอฮอล์ได้
อย่างแม่นย าและ
ถูกต้อง  

เครื่อง Stability 
chamber มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถทดสอบ
ความคงตัวของ
แอลกอฮอล์ได้ 

เครื่อง Stability 
chamber มี
ประสิทธิภาพที่
ไม่เพียงพอต่อ
การทดสอบ
ความคงตัวของ
แอลกอฮอล์ 

เครื่อง Stability 
chamber ไม่มี
ประสิทธิภาพที่
ต่อการทดสอบ
ความคงตัวของ
แอลกอฮอล์ 
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โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงห้องเก็บตวัอย่ำงสินค้ำ (Retain Sample) 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ด าเนินการขอการรับรองมาตรฐาน PIC/S หรือ GMP PIC/S 
(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งใน
ปัจจุบันองค์การสุราฯ ได้รับอนุมัติแบบก่อสร้างจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีความ
ประสงค์ขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างสินค้า (Retain Sample) จ านวน 1 งาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน PIC/S หรือ GMP PIC/S 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ตามอายุของผลิตภัณฑ์  

2.3 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปย้อนหลังได้ หากพบขอร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพจากผู้ซื อ 

2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน PIC/S GMP (Pharmaceutical 
Inspection Co-operation Scheme) 

3.กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม่เป็นผู้ล้มละลาย  

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

4.4 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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4.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของ

รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จั ดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานเหมาก่อสร้างงานห้องสะอาด (Clean Room) 

ประเภทยา  

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การสุรา กรม

สรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ก าหนด  

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอหากได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับการจ้างเหมาก่อสร้างห้องสะอาด (Cleanroom) 

เกรด D (Class 100000) หรือสะอาดกว่าในสถานที่ผลิตยา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท อย่างน้อย 1 

ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ผู้ยื่นเสนอยื่นเอกสารหลักฐานกับองค์การสุราฯ และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิส าหกิจ
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หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือ โดยต้องแนบหนังสือรับรองผลงานเสนอพร้อมการยื่น

เสนอราคา 

4.15 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรควบคุมงาน และจะต้องเป็นวิศวกรที่มีความช านาญงานผู้เป็นสามัญ

วิศวกร หรือสูงกว่าตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม และมีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี สาขาเครื่องกล 

โดยให้แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมมาพร้อมกับใบเสนอราคา 

4.16 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อก าหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าข้อก าหนดและเงื่อนไข

ต่างๆ ก่อนยื่นข้อเสนอราคา  

4.17 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา

ครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1   ข้อก าหนดทั่วไป งานจะต้องเป็นไปตามขนาดที่ปรากฏในแบบและรายการที่ได้มีการตกลงกับ

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ผู้รับจ้างต้องจัดท าให้สมบูรณ์ด้วยวัสดุที่ดีทั งสิ น กรณีแบบและ

รายการไม่ตรงกัน หรือไม่ตรงกันกับตัวเลขที่ระบุหรือสถานที่จริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องได้รับการ

พิจารณาเห็นชอบจากทางองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

5.2   ขนาดและรูปแบบ อาจมีการแก้ไขดัดแปลงเพ่ือให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นจริง การ

แก้ไขใดๆ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากทางองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

5.3   วัสดุต่าง ๆ ที่ระบุชนิดให้จัดท าตามรายการที่ระบุหรือในกรณีที่ใช้วัสดุที่ทียบเท่าหรือวัสดุที่ยัง

ไม่ได้ระบุ ให้น าเสนอตัวอย่างต่อทางองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพ่ือพิจารณาเลือกก่อนทุกรายการ 

5.4   การอ่านแบบโดยทั่วไปถือเอาระยะเวลาที่เป็นตัวเลขเป็นส าคัญ ถ้าสงสัยว่ามีการคาดเคลื่อนให้

ปรึกษาทางองค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยจะถือเอาความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นส าคัญ 

5.5   สิ่งของที่ปรากฏหรือมิได้ปรากฏในแบบ อันเป็นส่วนหรือเครื่องประกอบการก่อสร้างตามหลัก

วิชานั น ผู้ก่อสร้างจะต้องจัดหามารวมอยู่ทั งสิ น 

5.6   จะต้องจัดท าตัวอย่างสี/พื นผิวของวัสดุตกแต่ง แต่ละรายการน าเสนอต่อองค์การสุราฯ พิจารณา

เลือกหรืออนุมัติก่อนลงมือท าจริงทั งหมด 
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5.7   กรณีที่มีการกระท าใด ๆ การติดตั ง Expansion bolt หรืออุปกรณ์ที่อาจจะกระทบกระเทือน

ส่วนโครงสร้างหรือผนังของอาคารเดิม และเพ่ือให้มีความมั่นคงแข็งแรงในการติดตั งชิ นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม

รายการ จะต้องให้วิศวกรโครงสร้างพิจารณาอนุมัติร่วมกับตัวแทนจากทางองค์การสุราฯ ก่อนด าเนินการทุกครั ง 

5.8   งานก่อสร้าง หรือติดตั งอุปกรณ์ใด ที่ระบุให้มีการเสนอแบบและวิธีการก่อสร้าง หรือติดตั งโดยผู้

รับจ้างก่อนการด าเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบและวิธีการก่อสร้ างหรือการติดตั งอุปกรณ์นั นๆ ต่อวิศวกร

โครงสร้างร่วมกับตัวแทนจากทางองค์การสุราฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุกกรณี 

5.9   ในการท างาน หากมีส่วนที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกระทบกระเทือนต่องานระบบวิศวกรรมเดิมใดๆ 

ของอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อต่างๆ เป็นต้น รวมทั งอุปกรณ์เดิมใดๆ ในส่วนของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจ าเป็นต้องมี

การใช้งานอยู่ในบริเวณโครงการและในช่วงด าเนินการก่อสร้างต้องส ารวจ วัสดุอุปกรณ์และการท างานของระบบ

เดิมส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการท างานสอดคล้องกัน เพ่ือความถูกต้องและปลอดภัย หากพบปัญหาที่จะมีผลต่องาน

ระบบใด ให้ปรึกษาวิศวกรระบบนั นๆ ร่วมกับตัวแทนจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ก่อนด าเนินงานทุกรายการ 

5.10   การท างานต้องระมัดระวังรักษาพื นผิวและส่วนต่างๆ ของอาคารเดิมและวัสดุอุปกรณ์เดิมใน

บริเวณโครงการและส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันกับโครงการ เมื่อส่งมอบงาน พื นผิวโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ของเดิม

ทั งสิ น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการด าเนินงานผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข

ซ่อมแซมหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากองค์การสุราฯ ทุกรายการ 

5.11   ในการท างานจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัย อันจะท าให้เกิด

ความเสียหายต่อบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สินใดๆ โดยเด็ดขาด และผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบหรือ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต อย่างเคร่งครัด 

5.12   ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดตั ง ค่าทดสอบอุปกรณ์ ตามที่ผู้ว่าจ้ างก าหนด

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทุกชนิดในงานนี  เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรายการและแบบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระ

ทั งสิ น และถือเป็นค่าจ้างเหมาส าหรับงานตามรายการ  

5.13   วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามา และงานที่เสร็จแล้วยังคงถือว่าเป็นทรัพย์สิน

ของผู้รับจ้างซึ่งต้องรับผิดชอบเต็มที่ ส าหรับการบ ารุงรักษาความเสื่อมสภาพสูญหาย ถูกท าลาย และ/หรือ ความ

เสียหายใดๆ จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

5.14   การที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบ และ/หรือยินยอมใดๆ เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ วิธีการ

หรือ กรรมวินัยแห่งการกระท าใดๆ สิ่งที่จะท าการติดตั ง และ/หรือข้อเสนอใดๆ โดยผู้รับจ้าง ให้เป็นที่เข้าใจ แต่

เพียงว่าเป็นการรับรู้ของผู้ว่าจ้างขณะนั น ซึ่งยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะคัดค้านเรื่องต่างๆ ดังกล่าว การกระท า

ดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไม่ท าให้ผู้รับจ้างต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบเต็มที่ในเรื่องความถูกต้อง และสมบูรณ์
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ของงานที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดข้อก าหนด และ/หรือต้องพ้นภาระจากหน้าที่โดยตรง

ของผู้รับจ้างเกี่ยวกับพันธุกรรมหนี สินและ/หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือบุคคล 

5.15 การเปลี่ยน เพ่ิม และลดงาน ในการประกวดราคาครั งนี  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน ตัด เพ่ิม 

หรือลดวัสดุอุปกรณ์รายการใดในใบเสนอ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยน เพ่ิม และ/หรือลดงาน และอุปกรณ์จากที่ระบุใน

ข้อก าหนดและในแบบ การเปลี่ยนแปลงราคาจะถือตามราคาต่อหน่วยที่เสนอราคาไว้แล้วหรือในกรณีที่ไม่มีราคาต่อ

หน่วยจึงจะคิดโดยวิธีต่อรองราคากับผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนเพ่ิม และ/หรือลดงานจะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้

ว่าจ้างเป็นหนังสือแล้วเท่านั นหากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการท างานให้ผู้รับจ้างแจ้ง ผู้ว่าจ้างเพ่ือท า

ความตกลงกันต่อไป 

5.16   การรับประกันผลงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดและคุณภาพ

การติดตั งระบบนี เป็นเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ลงนามตรวจรับงานงวดสุดท้ายโดยวิศวกรหรือผู้ว่าจ้างในระหว่าง

ระยะ เวลารับประกันหากมีวัสดุอุปกรณ์หรือชิ นส่วนช ารุดใช้งานไม่ได้หรือท างานไม่ สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากความ

บกพร่องในการติดตั งผู้ว่าจ้างจะต้องแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ชิ นส่วนนั น ๆโดยไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้างใน

กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่รีบด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์

ไว้ในการที่จะว่าจ้างผู้อ่ืนมากระท าการแทนโดยคิดค่าใช้จ่ายเอากับผู้รับจ้าง  

5.17   แบบรายละเอียดการติดตั ง (SHOP DRAWING) ให้ผู้ว่าจ้างจัดส่งแบบรายละเอียดการติดตั งและ

การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชนิดที่จ าเป็นหรือตามที่วิศวกรเห็นว่าจ าเป็นเสนอต่อวิศวกรเพ่ือ อนุมัติก่อน

ด าเนินการติดตั งไม่น้อยกว่า 7 วันหากมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขและส่งให้ใหม่ภายใน 3 วัน

หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง  

5.18   แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS 

REPORT) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการท างานโดยละเอียดทั งหมดของระยะเวลาในการติดตั งและรายงานความ

คืบหน้าของงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง ต่อวิศวกร ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

คนละ 1 ชุด จนกว่างานจะแล้วเสร็จ  

5.19   แบบแปลนที่ติดตั งจริง (REPRODUCIBLE AS BUILT DRAWINGS) หลังจากการติดตั งระบบ

แล้วเสร็จในแต่ละส่วนงานผู้รับจ้างจะต้องท าส าเนาแบบแปลนที่ติดตั งจริง มาตราส่วน 1:100 จ านวน 1 ชุด เสนอ

ต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเพ่ือตรวจสอบทุกครั ง ตามท่ีวิศวกรร้องขอให้ผู้รับจ้างท าส่งและภายหลังที่งานติดตั งทั งระบบ

แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบแบบแปลน ที่วิศวกรได้ตรวจสอบแล้วส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นแบบขนาด A3 

จ านวน 3 ชุด, File PDF และ File AutoCAD  ก่อนการตรวจรับมอบงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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5.20   การฝึกอบรม ค าแนะคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา ( INSTRUCTION MANUAL FOR 

OPERATING AND MAINTENANCE) ให้กับผู้ว่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างจะต้องแนะน าและฝึกช่างของผู้ว่าจ้าง ให้มี

ความสามารถในการใช้และควบคุมการท างานตลอดจนบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทั งหมดจนเป็นที่เข้าใจโดยละเอียด 

และผู้รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้การซ่อมบ ารุงและรายการอะไหล่อุปกรณ์ (PART LIST) ของอุปกรณ์

หลักทั งหมดแก่ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน 

5.21 ป้ายชื่อ (NAME PLATE) อุปกรณ์หลักทุกตัว หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องติดตั งป้ายชื่อเพ่ือ

ระบุความสามารถหน้าที่และรายการที่อุปกรณ์ ๆ นั น ท าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ให้ติดตั งป้ายชื่อหรือเลขหมายชนิ ด

คงทนถาวรท าด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กไร้สนิมขนาดที่เหมาะสม ทั งนี เป็นอ านาจของวิศวกรที่จะต้องก าหนดให้ผู้รับ

จ้างด าเนินการในส่วนนี ทั งหมดตามความเหมาะสม  

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของงำนก่อสร้ำงปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่ำงสินค้ำ (Retain Sample) 

             6.1 ระบบฝ้าเพดาน ลักษณะทั่วไปของแผ่นฉนวน มีรายละเอียดดังนี  
6.1.1 วัสดุที่ใช้ท าฉนวนท าจากโพลีสไตรีน (Polystyrene) ประเภทไร้สารท าลายโอโซนในชั น

บรรยากาศ(CFC Free) ชนิดไม่ลามไฟ (F-Grade) ขนาดความหนา (ตามที่ระบุในแบบ) 
6.1.2 ฉนวนกันความร้อนแบบ Expanded โพลีสไตรีนโฟม มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนไม่

เกิน 0.036W/m.K ความหนาแน่นเฉลี่ยของแผ่นฉนวนไม่ต่ ากว่า 1.00 ปอนด์/ลบ.ฟ. 
6.1.3 ฉนวนห้องสะอาดเป็นแบบส าเร็จรูปผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008มีความ

กว้างของแผ่นเมื่อประกอบกันแล้ว 1.2 เมตร มีความยาวเท่ากับความสูงของห้อง (ส าหรับแผ่นผนัง) และมีความ
ยาวเท่ากับระยะห่างของเสาหรือระยะห่างของผนังห้อง (ส าหรับแผ่นฝ้า) 

6.1.4 ลักษณะของโครงสร้างแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ประกอบด้วยผิวโลหะ 2 ด้าน มีโฟม ฉนวนอยู่
ตรงกลางผ่านระบบการขัดผิวโฟมทุกด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการยึกต่อประสานกันภายใต้แรงดันสูง ด้วยเครื่อง
อัตโนมัติแบบต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรับแรงเสมอเป็นชิ นเดียวกัน (Composite panel) และมีความเที่ยงตรงสูง 

6.1.5 รระบบการต่อแผ่นฉนวน จะต้องประกอบเข้าร่องกันอย่างแข็งแรงด้วยระบบการเข้าร่อง
เมื่อต่อเข้าซ้อนกันแล้วมีเนื อโลหะไม่น้อยกว่า 5ชั นโดยฝั่งตัวผู้มีเนื อโลหะพับไม่น้อยกว่า 2 ชั นและฝั่งตัวเมียมีเนื อ
โลหะพับไม่น้อยกว่า 3 ชั น และระบบการเข้าร่องเป็นระบบที่ไม่ท าลายเนื อโลหะที่ผ่านการท าสีมาจากโรงงานผู้ผลิต
โดยการเจาะรูหรือบากร่องซึ่งเป็นเหตุแห่งการเกิดสนิมเหล็กหลังจากใช้งานและส่งผลโดยตรงต่ออาหารอีกทั ง การ
ต่อแผ่นฉนวนจะต้องไม่มีการใช้อลูมิเนียมเป็นตัวช่วยในการประกอบด้านข้างของแผ่นฉนวนเพ่ือลดรอยต่อที่เป็น
ร่องและเพ่ือความสวยงาม 

6.1.6 รอยต่อของเนื อโฟมภายในแผ่นฉนวนจะต้องไม่เป็นการต่อแบบเรียบ จะต้องเป็นการต่อ
แบบสลับฟันปลา (Finger Joint) เนียนสนิทเป็นเหมือนแผ่นเดียวกัน 
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6.1.7 ตัวฉนวนของแผ่นฉนวนห้องเย็นเป็นแบบส าเร็จรูป: - ใช้เหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี(Pre 
painted Galvanized Steel Sheet) สี OFF WHITE RAL9002 , ใช้เหล็กตามมาตรฐาน JIS G3312  มีความหนา
ของเหล็ก รวมชั นเคลือบไม่ต่ ากว่า 0.45-0.65 เคลือบด้วยชั นสังกะสีไม่น้อยกว่า 275 กรัมต่อตารางเมตร (Z27), มี
ชั นสีเคลือบที่มีความหนา 2 ชั นและเคลือบชั นนอกสุดด้วยซิลิคอนโมดิฟายด์โพลีเอสเตอร์(Silicon Modifier 
Polyester Coating : SMP) ชนิด FOOD GRADE และ ANTI BACTERIA โดยเหล็กเคลือบสีนี จะต้องรีดลอนทุกๆ 
5 – 10 ซม. เพ่ือความแข็งแรง ก่อนที่จะประกบกับเนื อฉนวนด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 

6.1.8 แผ่นฉนวนที่ผลิตเสร็จแล้ว ก่อนจะท าการขนส่ง จะต้องติดฟิล์ม (Protective Film) ชนิด 
PE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน และมีส่วนผสมป้องกันรังสี UV ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  (UV PROPERTIES) 
เพ่ือป้องกันการเกิดรอยที่ผิวหน้าของเหล็กทั งสองด้านระหว่างการขนส่งและการติดตั งและป้องกันความสกปรก
ระหว่างการก่อสร้า 

6.1.9 การติดตั งต้องแสดงวิธีและขั นตอนการติดตั งทุกขั นตอนให้เหมาะสมแข็งแรงกับอาคารห้อง
เย็นมาตรฐาน มีเครื่องมือช่วยหาระดับของผนังและฝ้า รวมถึงการติดตั งให้แนว(รอยต่อ)ของแผ่นฉนวน , ขนาด, 
ระยะ, และระดับของประตูและหน้าต่างอยู่ในแนวระดับที่ถูกต้องและเท่ากันทั งอาคาร 

6.1.10 การเข้ามุมบริเวณห้องและเพดานให้ใช้อลูมิเนียมระบบ 2 ชั น โดยชั นในเป็นอลูมิเนียมที่ใช้
ยึดเพื่อความแข็งแรงโดยยึดติดกับแผ่นฉนวนด้วยริเวท ส่วนชั นนอกเป็นอลูมิเนียมแบบโค้งยึดติดกับอลูมิเนียมชั นใน
ด้วยเขี ยวล็อคโดยไม่ต้องใช้ริเวทหรือสกรูยึด เพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม ป้องกันสิ่งสกปรกและการสะสมของเชื อ
โรคบริเวณมุมรอยต่อต่าง ๆ 

6.1.11 อุปกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ Silicone Sealant ใช้ชนิดป้องกันเชื อรา, เกลียวเร่ง ขนาด Ø 3/8", 
สลิง ขนาด 6 มม. ส าหรับเพดานหนา 4" ขึ นไป และขนาด 5มม.  ส าหรับเพดาน หนา 2" - 3", กิ๊ปล็อคสลิง, สกรู
พร้อมน๊อตสแตนเลส 

6.2 ระบบระบายความร้อน 

6.2.1 แผงระบายความร้อน ท าด้วยท่อทองแดง มีครีบระบายความร้อนท าด้วยอลูมิเนียมชนิด 
Plate Fin Type อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล ผ่านการทดสอบรอยรั่วด้วยความดันไม่ต่ ากว่า 3,450 กิโลปาสกาล 
(500 ปอนด์ต่อตารางนิ ว)  มีพื นท่ีผิว จ านวนแถว จ านวนครีบเพียงพอส าหรับการระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 18 
ฟินต่อนิ ว เพ่ือการท าความเย็นและปรับภาวะอากาศให้ได้ตามรายการที่ก าหนด 

6.2.2 อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีไม่น้อยกว่าดังนี  
- Thermal Overload Protection Devices for Compressor 
- Overload Protection for Fan Motor 
- Compressor Contactor 
- Phase protection 
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- Hi Pressure Switch  
- Low Pressure Switch 
- Suction/Liquid Line Shut-Off Valve 
- Refrigerant Filter Drier 
- Sight Glass 
- Refrigerant Charging Port 
- Timer Delay Relay 

6.3 ระบบไฟฟ้าและระบบอัคคีภัย 
6.3.1 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหา และติดตั งระบบไฟฟ้า ที่ไปจ่ายให้ระบบปรับอากาศทั งหมด พร้อมทั ง

ตั งตู้ AC panel, ระบบควบคุม อุณหภูมิความชื นในห้อง Cleanroom, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าฉุกเฉิน 
ภายในบริเวณห้องสะอาดที่สร้างใหม่ (หลอดไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการนี ก าหนดให้เป็นหลอด LED ) โคมไฟในห้อง 
cleanroomให้ใช้เป็นแบบกันระเบิด(  Explosion proof ) ทั งหมด ขอบเขตของงานจะแสดงไว้ในขอบเขตความ
ต้องการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางในการคิดราคาจัดหาและติดตั งอุปกรณ์และวัสดุใช้งานของงานระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องศึกษารูปแบบ รายละเอียดประกอบแบบ และ
เอกสารแนบต่างๆ รวมถึงสภาพหน้างานจริงอย่างถี่ถ้วน หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องประการใด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้
ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้าก่อนลงนามในสัญญา 

6.3.2 โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) จากโรงงานที่ผลิต
อุปกรณ์นี เป็นประจ า หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ตัว HOUSING ของดวงโคม ส าหรับหลอด FLUORESCENT 
ที่ท าด้วยแผ่นเหล็กจะต้องมีความหนาของแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ผ่านกรรมวิธีในการล้าง ท าความสะอาด
คราบไขมันและป้องกันสนิม แล้วจึงพ่นอบเคลือบสีภายนอกด้วยกรรมวิธีพ่นสี โคมไฟเป็นชุดโคมประกอบส าเร็จ
จากผู้ผลิต ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS) เม็ด LED ที่น ามาผลิตและประกอบ
เป็นหลอด LED ทั งหมด จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการทดสอบตามLM80 โดยเป็นผลิตภัณฑ์ของ CREE, 
BRIDGELUX, NICHIA, OSRAM หรือ PHILLIPS ชนิดของแสงไฟใช้ DAY  LIGHT 

6.3.3 สวิทซ์และปลั๊กเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (STANDARD PRODUCT) จากโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์นี 
เป็นประจ าและออกแบบผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ UL, JIS หรือ VDE สวิตซ์และปลั๊กไฟทุกตัวจะต้องติด
ตั งอยู่ภายใน OUTLET BOX 

6.3.4 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) 
6.3.4.1 Smoke Detector เป็นแบบ Photoelectric ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 24 VDC สีขาวมี

ฐานรอง(Socket) ที่สามารถถอดออกจากตัว Detector ได ้
6.3.4.2 Manual Call Point มีขนาดกลมสีแดงมีสัญญลักษณ์แสดงต าแหน่งกดเมื่อต้องการ 

ส่งสัญญาณเตือนภัยและจะต้องประกอบไปด้วยปุ่ม Reset การท างานอยู่ภายในตัวใช้กับ 
6.3.4.3 แรงดันไฟฟ้า 24 VDC Fire Alarm Panel มีรายละเอียดดังนี  



96 
 

 
 

      • ใช้แรงดันไฟฟ้าเลี ยงวงจรขนาด 220 VAC, 50 Hz 1 เฟส 
      • มี Battery Backup 
      • มีวงจรป้องกันการกลับขั วของ Battery  
      • มีวงจรชาร์จไฟเข้า Battery รวมอยู่ด้วย 
      • มีสัญญาณไฟแสดงสถานะ การเกิด Alarm ภายในแต่ล่ะ Zone สามารถแบ่งแยก 

   ความผิดปกติที่เกิดขึ นในแต่ล่ะ Zone คือ การเกิดการลัดวงจร (Short Circuit) หรือ 
   การเกิดการขาดของวงจร (Open Circuit) 

      • มีระบบเตือนเมื่อวงจรการชาร์จ Battery มีการผิดปรกต ิ
 • การทดสอบระบบ Fire Alarm จะต้องท าการทดสอบด้วยสาร Non Toxic Aerosol 

Particles และจะต้องไม่ส่งผลเสียหายต่อตัวตรวจจับการติดตั งสายไฟฟ้าในระบบ Fire 
Alarm ให้ใช้สาย THW ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 Sq.mm. ติดตั งในท่อร้อยสายไฟเดินแยก
จากระบบอื่นโดยเด็ดขาด และจะต้องทาสีส้มเป็นระยะเพ่ือระบุถึง   
 ระบบ Fire Alarm มีการติดตั ง Alarm Bell ในจุดบริเวณท่ีสามารถได้ยินได้ 

 
6.3.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟแสดงทางออกฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT AND 

EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT SYSTEM) โดยมีข้อก าหนดทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION) ดังนี  
6.3.5.1 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจะต้องสามารถให้แสงสว่างได้ในทันที ที่ระบบไฟฟ้าจาก

การไฟฟ้าฯ หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของอาคารเกิดขัดข้อง และสามารถที่จะหยุดท างานได้ เมื่อระบบไฟฟ้ากลับคืน
เข้าสู่สภาวะปกติ 

6.3.5.2 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟแสดงทางออก สามารถให้แสงสว่างในขณะไฟฟ้า
ขัดข้องได้ไม่ต่ ากว่า2 ชั่วโมง 

6.3.5.3 ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางออก (EXIT SIGN LIGHT) 
      • ป้ายท าด้วยพลาสติก มีตัวอักษรภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ที่สามารถสื่อให้เข้าใจ และ

เห็นได้ชัดเจนด้วยสีเรืองแสง โดยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์มีสีขาวบนพื นที่สีเขียว 
       • ชุดโคมไฟฟ้าท าด้วยเหล็กแผ่นพับ พ่นด้วยสีป้องกันสนิมอย่างดี มีช่องส าหรับระบาย

อากาศ และมีช่องเสียบแผ่นป้าย เพ่ือให้แสงสว่างส่องผ่านที่ป้าย 
       • ภายในชุดโคมไฟฟ้าประกอบด้วย หลอด LED และชุดวงจรสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า พร้อม

ชุด AUTOMATIC TEST ด้วย REMOTER CONTROL 
       • ส่องสว่างได้ตลอดเวลา โดยผู้รับจ้างจะต้องเชื่อมต่อวงจรเพ่ือรับกระแสไฟฟ้าจาก

วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (EMERGENCY CIRCUIT) บริเวณใกล้เคียง 
6.3.5.4 ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน เป็นแบบที่ ใช้หลอดไฟชนิด LED ให้ความส่องสว่างไม่

ต่ ากว่า 9 W./หลอด พร้อมชุด AUTOMATIC TEST ด้วยระบบ REMOTE CONTROL 
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6.3.5.5 ชุด BATTERY เป็นแบบ SEAL LEAD ACID. TYPE 6, 12 หรือ 24 V.DC. 
6.3.5.6 ชุด INVERTER แปลงไฟจาก 12 หรือ 24 V.DC. เป็น 220 V.AC. พร้อม CHARGER 

เป็นแบบ AUTOMATIC SOLID STATE 
6.3.5.7 ชุดวงจรป้องกัน 

      • มีชุดวงจรป้องกันการใช้งาน BATTERY เกินขนาด 
      • มีชุดวงจรป้องกันการเกิดการลัดวงจรจากภายนอก 
      • มีชุดวงจรป้องกันไฟ AC. 
      • มีชุดวงจรป้องกันการใช้งาน BATTERY ผิดขั ว 
      • มีชุดวงจรป้องกันการใช้ประจุแบตเตอรี่จนหมด (LOW VOLTAGE CUT-OFF) 

6.3.5.8 ชุดแสดงผล 
      • มีไฟสัญญาณแสดงระดับของ BATTERY (FULLY) 
      • มีไฟแสดงสถานะการ CHARGE ของ BATTERY 
      • มีไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานของ BATTERY (READY MODE) 
      • มีไฟแสดงสถานะของ AC. INPUT 

6.3.5.9 ชุดควบคุม มีสวิทซ์สามารถควบคุมการเปิด-ปิด และทดสอบการท างานของระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินได ้

6.3.5.10 การติดตั งสายไฟฟ้า ส าหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและไฟแสดงทางออก 
จะต้องติดตั งในท่อร้อยสายเท่านั น (ดูรายละเอียดหมวดระบบท่อร้อยสาย) และให้ผู้รับจ้างจัดท ารายการค านวณค่า 
VOLTAGE DROP พร้อมหาขนาดสายของแต่ละวงจร แล้วแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนด าเนินงานติดตั งอุปกรณ์ 
7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

2 ส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องเก็บตัวอย่างสินค้า (Retain Sample) ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กุมภาพันธ์ 2564 

3 ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างสินค้า 
(Retain Sample) ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 90 
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กุมภาพันธ์ 2564 - เมษายน 2564 

4 ด าเนินการส่งมอบงานโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง
เก็บตัวอย่างสินค้า (Retain Sample) ภายใน 90 วันนับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

เมษายน 2564 
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8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

ผู้รับจ้างต้องยอมรับประกันความช ารุดบกพร่องและความเสียหาย ของวัสดุอุปกรณ์ทั งหมดของงาน
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างสินค้า (Retain Sample) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับ
มอบงาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ 
และก่อนหมดการรับประกัน 3 เดือน ผู้รับจ้างต้องเข้ามาส ารวจอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องเก็บตัวอย่างสินค้า (Retain 
Sample) พร้อมทั งแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกิดความช ารุดเสียหายให้แล้วเสร็จก่อนหมดระยะเวลาการรับประกัน 
ในการนี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั งสิ น จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานทั งหมดจ านวน 3 งวด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน

สัญญา ซึ่งแต่ละงวดมีรายละเอียดและระยะเวลาส่งมอบดังต่อไปนี  

งวดที่ 1 จ านวน 20 % ของราคาจ้างทั งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบแผนการด าเนินงาน และได้รับการ

อนุมัติรายการวัสดุอุปกรณ์จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญาจ้าง 

งวดที่ 2 จ านวน 40 % ของราคาจ้างทั งหมด เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั งระบบฝ้าเพดาน ตามข้อ 6.1 

และติดตั งระบบระบายความร้อน ตามข้อ 6.2 แล้วเสร็จทุกประการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญาจ้าง 

งวดที่ 3 จ านวน 40 % ของราคาจ้างทั งหมด เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั งระบบไฟฟ้าและระบบ

อัคคีภัย ตามข้อ 6.3 แล้วเสร็จทุกประการ และผู้รับจ้างส่งมอบแบบแปลน ที่วิศวกรได้ตรวจสอบแล้วส่งมอบให้ผู้ว่า

จ้างเป็นแบบขนาด A3 จ านวน 3 ชุด, File PDF และ File AutoCAD ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลง

นามในสัญญาจ้าง 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 องค์การสุราฯ สามารถด าเนินงานเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน PIC/S GMP 
(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) และได้การรับรองระบบมาตรฐานจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

10.2 องค์การสุราฯ สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปย้อนหลังได้ หากพบขอร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพจากผู้ซื อ 
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11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาการด าเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

งบลงทุนปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ          

ตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกควบคุมคุณภาพ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่ำงสินค้ำ (Retain Sample) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลัก 

บรรษัทภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษา
ข้อก าหนดของ
ระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP 
(Pharmaceutical 
Inspection Co-
operation 
Scheme) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

ขาดผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในการจัดท า
ระบบมาตรฐาน PIC/S GMP 
(Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme) ส่งผล
ให้องค์การสุราฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการตามระบบมาตรฐาน
ได้อย่างถูกต้อง 

3 4 12 ควบคุม จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ
จัดท าระบบมาตรฐาน PIC/S GMP 
(Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme) เข้ามา
ช่วยในการด าเนินงาน 

2. การออกแบบ
ห้องเก็บตัวอย่าง
สินค้า (Retain 
Sample) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

ขาดผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในการ
ออกแบบห้องเก็บตัวอย่างสินค้า 
(Retain Sample) ตามระบบ
มาตรฐาน PIC/S GMP 
(Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme) ส่งผล
ให้การออกแบบไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน 

3 4 12 ควบคุม จัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรุ้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในการออกแบบห้อง
เก็บตัวอย่างสินค้า (Retain 
Sample) ตามระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP (Pharmaceutical 
Inspection Co-operation 
Scheme)  
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลัก 

บรรษัทภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

3. ก่อสร้างห้อง
เก็บตัวอย่างสินค้า 
(Retain Sample) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับจ้างขาดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ใน
การก่อสร้างห้องเก็บตัวอย่าง
สินค้า (Retain Sample) ตาม
ระบบมาตรฐาน PIC/S GMP 
(Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme) ส่งผล
ให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน 

3 4 12 ควบคุม ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างใน
ขอบเขตงานจ้าง โดยก าหนดให้ผู้
รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการ
จ้างเหมาก่อสร้างห้องสะอาด 
(Cleanroom) เกรด D (Class 
100000) หรือสะอาดกว่าใน
สถานที่ผลิตยา ตามระบบมาตรฐาน 
PIC/S GMP (Pharmaceutical 
Inspection Co-operation 
Scheme) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่ำงสินค้ำ (Retain Sample) 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด 
<5%-10%  

มีโอกาสเกิด 
<10%-15%  

มีโอกาสเกิด 
<15% - 20%  

มีโอกาสเกิด 

>20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
1. ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (I2) 

ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ  
≥  80% 

ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ  
≥ 70% 

ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ  
≥ 60% 

ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ  
≥ 50% 

ความส าเร็จใน
การด าเนิน
โครงการ 
 ‹ 50% 

2. ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

ด าเนิน
โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 60 
วัน 

ด าเนินโครงการ
เร็วกว่า
เป้าหมายอย่าง
น้อย 30 วัน 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินโครงการ
ช้ากว่า
เป้าหมายน้อย
กว่า 30 วัน 

ด าเนินโครงการ
ช้ากว่า
เป้าหมายน้อย
กว่า 60 วัน 
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เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

3. ความพร้อม
ของสถานที่ผลิต 

สถานที่ผลิตมี
ความพร้อมสูง
มาก ส่งผลให้
โครงการมี
โอกาสส าเร็จ
สูงกว่า
แผนการ
ด าเนินงาน > 
20% ขึ นไป 
 

สถานที่ผลิตมี
ความพร้อมสูง 
ส่งผลให้
โครงการมี
โอกาสส าเร็จสูง
กว่าแผนการ
ด าเนินงาน 
> 10% แต่ไม่
ถึง 20% 

สถานที่ผลิตมี
ความพร้อม
เพียงพอ ท าให้
โครงการมี
โอกาสส าเร็จ
เป็นไปตาม
แผนการด าเนิน
โครงการ 
 

สถานที่ผลิตมี
ความพร้อมต่ า 
ส่งผลให้
โครงการมี
โอกาสส าเร็จ
น้อย ไม่เป็นไป
ตามแผนการ
ด าเนินโครงการ 
< 10% แต่ไม่
ถึง 20% 
 

สถานที่ผลิตไม่มี
ความพร้อม ท า
ให้โครงการมี
โอกาสส าเร็จ
น้อยมาก ไม่
เป็นไปตาม
แผนการด าเนิน
โครงการ < 
20% ขึ นไป 
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โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันควำมไม่เสถียรของระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำของ

องค์กำรสุรำฯ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยแผนกควบคุมคุณภาพ ได้จัดซื อเครื่อง Stability chamber จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้ในการทดสอบ

ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั งต้นทางยา ในระหว่างการทดสอบ เครื่อง Stability 

chamber เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรักษาสภาวะการเก็บของผลิตภัณฑ์ โดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื น

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการทดสอบจะต้องเปิดใช้งานเครื่อง Stability chamber ตลอด 24 ชั่วโมง  

ทั งนี ระบบการจ่ายไฟฟ้าขององค์การสุราฯ ไม่เสถียรส่งผลให้เครื่อง Stability chamber ต้องหยุด

ท างานบ่อยครั ง ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่อง Stability chamber มีอายุการใช้งานสั นลงและช ารุดเสียหายได้ในอนาคต 

แผนกควบคุมคุณภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดซื อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือป้องกันความไม่

เสถียรของระบบการจ่ายไฟฟ้าขององค์การสุราฯ  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือป้องกันความไม่เสถียรของระบบการจ่ายไฟฟ้าขององค์การสุราฯ 

2.2 เพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหายของเครื่อง Stability chamber 

2.3 เพ่ือการด าเนินการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั งต้นทางยาได้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติผู้ขำย 

4.6 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
4.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
4.9 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
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4.10 เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ ออกโดยตัวแทนจ าหน่ายใน ประเทศที่
ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทฯ ผู้ผลิต เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการบริการหลังการขาย 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.5 จัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่ก าหนดใน TOR 

5.6 ติดตั ง ทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องส ารองไฟ ก่อนส่งมอบ 

5.7 การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา การบริการหลังการขายตลอดอายุการรับประกัน 1 ปี 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องส ำรองไฟ 

6.1 เครื่องจะต้องเป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และ

ต่อเนื่องตลอดเวลา 

6.2 ไมโครโปรเซสเซอร์สามารถควบคุมการท างานทั งหมด เพ่ือความเที่ยงตรงของไฟฟ้าขาออก 

6.3 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 20% (Full load) 

6.4 แรงดันไฟฟ้าขาออก 208, 220, 230 & 240 Vac +/- 1% (สามารถเลือกแรงดันไฟขาออกได้) 

6.5 สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave 

6.6 ส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 15-30 นาที สามารถเพ่ิมระยะเวลาการส ารองไฟฟ้าด้วยการพ่วง

แบตเตอรี่ได้ (Options) 

6.7 สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่อง และสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องมีไฟ 

AC INPUT (DC Power On) 

6.8 มีสัญญาณไฟ LCD เตือนบอกสภาวะการท างาน : UPS On, On-line, battery mode, bypass 

mode & alarm 

6.9 มีสวิตซ์ฉุกเฉินส าหรับปิดการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า (Emergency power off) 

6.10 สามารถควบคุมการเปิดปิดปลั๊กไฟขาออกเป็นชุดๆ ได้เพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมระยะเวลาส ารองไฟฟ้า 

6.11 สามารถเลือกให้เครื่องส ารองไฟฟ้าท างานในโหมดประหยัดพลังงานได้ (High efficiency mode) 

6.12 สามารถเพ่ิม isolation transformer ได้ (option) 

6.13 รองรับการใช้งานผ่านพอร์ตสัญญาณ RS232, USB PORT ส าหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน

โปรแกรม View Power ส าหรับตรวจสอบและควบคุมการท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
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6.14 รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพ่ือความสะดวกในการควบคุมการท างานของ UPS ผ่าน

ระบบ Network 

6.15 ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-

2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ภายใน 60 วัน 

ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564 

2 จัดท าสัญญาจัดซื อจัดจ้าง ก.พ. 2564 

3 ผู้รับจ้างด าเนินงานตามขอบเขตงาน ภายใน 60 วัน มี.ค. 2564 – เม.ย. 2564 

4 ติดตั ง และทดสอบเครื่อง Stability chamber  
ส่งมอบงาน ตรวจรับงาน ตรวจจ่ายเงิน 

พ.ค. 2564 
 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.4 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ตรวจรับงาน และ
ลงนามรับมอบเครื่องส ารองไฟ 

8.5 หากเครื่อง Stability chamber ช ารุดหรือระบบเกิดการท างานบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องเข้า
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  

8.6 ผู้ขายต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของเครื่องส ารองไฟ พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั ง ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การสุราฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข/เปลี่ยน ให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งความช ารุดบกพร่องจากองค์การสุราฯ 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

9.3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเครื่องส ารองไฟ, คู่มือการใช้งาน(ต้นฉบับ)และฉบับที่เป็นภาษาไทย, เอกสาร

การรับประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9.4 ก าหนดให้มีการจ่ายเงินแก่ผู้ขายเพียงงวดเดียว หลังจากผู้ขายส่งมอบงานและองค์การสุราฯ 

ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
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10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.4 สามารถป้องกันความไม่เสถียรของระบบการจ่ายไฟฟ้าขององค์การสุราฯได้ 

10.5 สามารถป้องกันการช ารุดเสียหายของเครื่อง Stability chamber 

10.6 สามารถด าเนินการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั งต้นทางยาได้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

งบลงทุนปีงบประมาณ 2564 จ านวน 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

13. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกควบคุมคุณภาพ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันควำมไม่เสถียรของระบบกำรจ่ำยไฟฟ้ำขององค์กำรสุรำฯ 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. รวบรวมข้อมูล
ปัญหาของเครื่อง 
Stability chamber 
ที่ต้องหยุดท างาน
จากเหตุการณ์ไฟดับ 
เพ่ือน ามาก าหนด
คุณสมบัติของเครื่อง
ส ารองไฟ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

การรวบรวมปัญหาของเครื่อง 
Stability chamber ที่ต้อง
หยุดท างานจากเหตุการณ์
ไฟดับไม่ครบถ้วน และก าหนด
คุณสมบัติของเครื่องส ารองไฟ
ผิดพลาด 

3 4 12 ควบคุม ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือมีความ
ช านาญงานเป็นพิเศษเป็นผู้ประเมิน
ปัญหาและก าหนดคุณสมบัติของ
เครื่องส ารองไฟ 

2. จัดซื อเครื่อง
ส ารองไฟ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

เครื่องส ารองไฟ ไม่มีมาตรฐาน
รับรอง ส่งผลให้เครื่องส ารองไฟ
มีอายุการใช้งานที่สั น 

2 4 8 ควบคุม จัดซื อเครื่องส ารองไฟจากตัวแทน
จ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต 
หรือ ออกโดยตัวแทนจ าหน่ายใน 
ประเทศ ที่มีมาตรฐานรับรอง 

3. ติดตั งและทดสอบ
เครื่องส ารองไฟ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

การทดสอบหลังการติดตั ง
เครื่อง ส ารองไฟ มีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด 

2 3 6 ควบคุม ก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
ส ารอง ก่อนการส่งมอบให้กับ
องค์การสุราฯ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

4. ด าเนินการ

ทดสอบความคงตัว

ของแอลกอฮอล์ตาม

มาตรฐาน WHO 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

เครื่องส ารองไฟเกิดความช ารุด
เสียหาย เนื่องจากใช้งานอย่าง
หนัก และขาดการดูแลรักษา
จากผู้รับผิดชอบ 

2 4 8 ควบคุม ก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
เครื่องส ารองไฟ และก าหนด
แผนการบ ารุงรักษาอย่างน้อย ปีละ 
1 ครั ง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ จ ำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันควำมไม่เสถียรของระบบกำร

จ่ำยไฟฟ้ำขององค์กำรสุรำฯ 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง  

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ  
<10%  

มีโอกาสเกดิ  
<15%  

มีโอกาสเกดิ 
 <20%  

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
เครื่องส ารองไฟ
สามารถใช้งานกับ
เครื่อง Stability 
chamber ได ้

เครื่องส ารองไฟ
มีประสิทธิภาพ
สูงมาก สามารถ
ใช้งานกับเครื่อง 
Stability 
chamber ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และมีอายุการใช้
งานท่ียาวนาน 

เครื่องส ารองไฟมี
ประสิทธิภาพสูง 
สามารถใช้งานกับ
เครื่อง Stability 
chamber ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
มีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน 

เครื่องส ารองไฟมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถใช้งานกับ
เครื่อง Stability 
chamber ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เครื่องส ารองไฟมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถใช้งานกับ
เครื่อง Stability 
chamber ได้ แต่
อาจมีอายุการใช้
งานท่ีสั น 

เครื่องส ารองไฟไม่
มีประสิทธิภาพ ไม่
สามารถใช้งานกับ
เครื่อง Stability 
chamber ได้  
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โครงกำรปรับปรุงอำคำรหน่วยสนับสนุนกำรผลิต จ ำนวน 6 อำคำร 
1. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันอาคารหน่วยสนับสนุนการผลิต (อาคารหม้อไอน  า, อาคารไฟฟ้า, อาคารซ่อม
บ ารุง, อาคารประปา, อาคารดับเพลิง, อาคารสูบน  าท่าลาด) ได้มีสภาพเก่าและช ารุดบางส่วน ท าให้สัตว์พาหะเข้า
มาอยู่อาศัย จึงได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และระบบมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น FSSC22000 และ ISO45001 เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือปรับปรุงอาคารหน่วยสนับการผลิตและป้องกันสัตว์พาหะ 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

4.4 มีประสบการณ์การและความเชี่ยมชาญด้านงานก่อสร้างและงานระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 รื อพร้อมติดตั งหลังคา Metal sheet สีน  าเงินตามท่ีองค์การสุราฯ ก าหนด 

5.2 ขัดพร้อมทาสีรองพื นกันสนิมและทาสีโครงสร้างเหล็กเดิม 

5.3 ปรับปรุงผนังอาคารโดยการซ่อมแซมและทาสีใหม่ 

5.4 ปรับปรุงพื นอาคาร พื นภายในอาคารให้ใช้สี Epoxy 

5.5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LED) ระบบไฟฟ้าก าลัง (ตู้คอนโทรล) และระบบสื่อสาร เช่น 
โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด หรือตามท่ีองค์การสุราฯ ก าหนด 
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5.6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทั งหมด เช่น ดับเพลิง น  าประปา ปรับอากาศและระบายอากาศ เป็น
ต้น 

5.7 ติดตั งตาข่ายกันนกไม่ให้สามารถเข้าไปในอาคารได้ 

5.8 อาคารสูบน  าท่าลาด ให้ด าเนินการปรับปรุงปั๊มสูบน  า ท าฐานพร้อมแท่นวางปั๊มและติดตั งท่อทางดูด
พร้อมฟุตวาล์ว และเชื่อมต่อท่อทางส่ง โดยติดตั งมิเตอร์วัดน  าที่องค์การสุราฯ จัดเตรียมไว้ที่ท่อทางส่ง 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของโครงกำรปรับปรุงอำคำรหน่วยสนับสนุนกำรผลิต จ ำนวน 6 อำคำร 

 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. และค านึงถึงการประหยัดพลังงานในอาคาร 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดจ้างออกแบบและควบคุมงาน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

2 จัดท า TOR กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 

3 ด าเนินการขออนุมัติจัดจ้าง,สัญญา กันยายน -ตุลาคม2564 

4 ผู้รับจ้างด าเนินการปรับปรุงอาคาร พฤศจิกายน 2564 – 
กันยายน 2565 

5 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน  กันยายน 2565 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

ต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ นภายในระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การ
สุรา กรมสรรพสามิตได้รับมอบงาน 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

งวดที่ 1 จ่ายค่างวด 10% ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งแผนการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 

วัน นับถัดจากวันส่งมอบพื นที่ 

งวดที่ 2 จ่ายค่างวด 30% ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการรื อและเปลี่ยนหลังคา ให้แล้วเสร็จภายใน 

75 วัน นับถัดจากส่งงานงวดที่ 1 

งวดที่ 3 จ่ายค่างวด 30% ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปรับปรุงโครงสร้าง งานผนังและงานพื น รวมทั ง

ประตูและหน้าต่าง ให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากส่งงานงวดที่ 2 
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งวดที่ 4 จ่ายค่างวด 10% ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดท างานระบบไฟฟ้าก าลัง ไฟฟ้าแสงสว่างและ

ระบบสื่อสาร และติดตั งสุขภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากส่งงานงวดที่ 3 

งวดที่ 5 จ่ายค่างวด 20% ของงานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั งตาข่ายกันนกและท าความสะอาดพื นที่ ให้แล้ว

เสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากส่งงานงวดที่ 4 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

อาคารมีสภาพใหม่และสามารถป้องกันนกเข้าภายในอาคารได้ 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 

12. งบประมำณโครงกำร 

 งบลงทุนเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 18,800,000 บาท (สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ          

ตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 

กองวิศวกรรมและเทคนิค หัวหน้าแผนกไอน  าและประปา วิศวกร  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรปรับปรุงอำคำรหน่วยสนับสนุนกำรผลิต จ ำนวน 6 อำคำร 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดจ้างออกแบบ
และควบคมุงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้ออกแบบไม่มีประสบการณ ์ 1 3 3 ควบคุม - ก าหนดผู้มีประสบการณ ์

2. จัดท า TOR ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดท า TOR ล่าช้า 1 3 3 ควบคุม - จัดท าพร้อมกับผู้เช่ียวชาญ 

3. ด าเนินการขอ
อนุมัติจัดจ้าง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การขออนุมัติล่าช้า 
 
 

1 3 3 ควบคุม - จัดท าแผนเพื่อติดตามการด าเนนิโครงการ 

4. ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ
ปรับปรุงอาคาร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า 1 3 3 ควบคุม - จัดท าแผนเพื่อติดตามการด าเนนิโครงการ 
และให้ผูร้ับจ้างท าแผนส ารอง 

5. ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากงานไม่
เรียบร้อย 

1 3 3 ควบคุม - คดัเลือกผูร้ับจ้างท่ีมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรปรับปรุงอำคำรหน่วยสนับสนุนกำรผลิต จ ำนวน 6 อำคำร 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 



116 
 

 
 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 
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โครงกำรจัดซื้อเครื่องวิเครำะห์สำรด้วยหลักกำรแยกสำรในสถำนะแก๊สที่มีกำรตรวจวัดมวล 
1. หลักกำรและเหตุผล 

แผนกวิเคราะห์ฯ มีเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟี ตัวตรวจวัดชนิดเอฟไอดี ซึ่งใช้งานมานานเกือบยี่สิบปีท า

ให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ประกาศยกเลิกการผลิตอะไหล่ และ Software ของเครื่อง

ดังกล่าวแล้ว จึงต้องมีการซื อทดแทนเครื่องเดิม อีกทั งปัจจุบันองค์การสุราฯ ได้รับการรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการขึ นทะเบียนส าหรับ

อาหารหรืออนุญาตใช้ฉลากอาหารในผลิตภัณฑ์ เอทิลแอลกอฮอล์  และได้รับการแต่งตั งผู้ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม (มอก. 640 เล่ม 

1-2553) และเอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรมทั่วไป (มอก. 640 เล่ม 2-2560) จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่อง GC ที่มี

สมรรถนะสูง สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเหลว เช่น เจล โดยไม่ต้องผ่านขั นตอนการเตรียม

ตัวอย่าง และสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ถึงระดับมวลโมเลกุลของสาร ท าให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องและ

แม่นย ามากขึ น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ใช้ทดแทนเครื่อง GC รุ่น 6890 N ทีมีอายุการใช้งานเกือบยี่สิบปี ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ประกาศ

ยกเลิกการผลิตอะไหล่ และ Software แล้ว 

2.2 สามารถตรวจวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของเหลว เช่น เจล โดยไม่ต้อง

ผ่านขั นตอนในการเตรียมตัวอย่าง รวมทั งสามารถตรวจวิเคราะห์สารที่ไม่สามารถระบุชนิด (Unknown) ซ่ึง

ตรวจสอบได้ถึงระดับมวลโมเลกุลของสาร ท าให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย า  

3.กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
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4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

เป็นเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีพร้อมทั งมีชุดป้อน

สารตัวอย่างแบบอัตโนมัติเฮดสเปส ควบคุมการท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ผลการวิเคราะห์ออกทาง

เครื่องพิมพ์ โดยมีส่วนประกอบของเครื่อง ดังนี  

5.1    แก๊สโครมาโตกราฟ (Gas chromatograph) จ านวน 1 ชุด 

  5.2 ตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Flame Ionization Detector (FID) จ านวน  1 ชุด 

  5.3    เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

            5.4    เครื่องฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ (Auto Liquid Sampler) จ านวน 1 ชุด 

            5.5    เครื่องฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติเฮดสเปส(Headspace Sampler)จ านวน 1
ชุด 

            5.6     ชุดควบคุมและประมวลผล (Workstation System) จ านวน 1 ชุด 

            5.7     ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการท างาน 

            5.8     อุปกรณ์ประกอบ 

            5.9     การรับประกันและบริการ 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ 

6.1    รายละเอียดทั่วไป  

1) เป็นเครื่อง Gas Chromatography ที่สามารถควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบหน้าจอชนิดสัมผัส (Touchscreen) ที่ตัวเครื่อง โดยหน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ ว อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง 

2) การปรับอุณหภูมิของ Injection Ports, Oven และ Detector เป็นอิสระต่อกัน 

3) มีระบบ Electronic Pneumatics Control (EPC) หรือ APC หรือ IEC ที่สามารถควบคุมอัตรา

การไหลของแก๊สให้คงที่หรือเปลี่ยนแปลง Programming ได้ตามความต้องการ โดยสามารถปรับตั งค่า 

Parameter ของ Flow Rate หรือ Pressure ได้ และปรับค่าแรงดันได้ตั งแต่ 1-100 psi หรือกว้างกว่า  
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4) มีค่า Retention Time คลาดเคลื่อนในการท าซ  า (Retention time repeatability) น้อยกว่า 

0.008% 

5) สามารถติดตั ง sample injector ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดและ detector ได้ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด (ใน

กรณีต่อเพ่ิม) 

6) ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 volts  50 Hz ได้  

7) อุณหภูมิของตู้อบ (Column Oven) สามารถปรับตั งค่าได้ตั งแต่ 4 องศาเซลเซียส เหนือ

อุณหภูมิห้อง ถึง 450  องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า 

8) สามารถลดอุณหภูมิจาก 450 องศาเซลเซียส  ถึง 50 องศาเซลเซียส  ได้ภายในเวลาไม่เกิน 4 นาที  

9) สามารถตั งค่าโปรแกรมอุณหภูมิของตู้อบ (oven ramps) ได้ไม่น้อยกว่า 20 ขั น  

10) มีอัตราการตั งโปรแกรมอุณหภูมิ (Temperature  Ramp Rate) ได้สูงสุดอย่างน้อย 120 องศา

เซลเซียสต่อนาที   

6.2 รายละเอียดเพิ่มเติมของตัวเครื่อง Gas Chromatograph 

 6.2.1  ส่วนส าหรับฉีดสารตัวอย่าง (Injection Port)  ชนิด Split/Splitless Inlet จ านวน 2 ชุด 

1) สามารถใช้กับ Capillary Column ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05-0.53 มิลลิเมตร ได้   

2) สามารถตั งค่าอุณหภูมิได้สูงสุดอย่างน้อย 400 องศาองศาเซลเซียส  

3) สามารถตั งค่าความดันได้ไม่น้อยกว่า 100 psi  

4) สามารถปรับตั งค่า Split ratios ได้ไม่น้อยกว่า 7500 : 1 และ สามารถปรับตั งค่า Total 

flow ได้ไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิลิตรต่อนาที ส าหรับแก๊สไฮโดรเจน หรือฮีเลียม 

5) มีระบบ Turn top inlet ที่ช่วยถอด Liner ออกมาได้ด้วยมือเปล่า หรือระบบอ่ืนที่

เทียบเท่า โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ  ในการช่วยถอด  

6) มีระบบประหยัดแก๊ส 

     6.2.2 ตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Flame Ionization Detector (FID) จ านวน  1 ชุด 

1) สามารถตั งค่าอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 450  องศาเซลเซียส  

2) มีช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear dynamic range) ไม่น้อยกว่า 10 7  

3) ปริมาณต่ าสุ ดที่ วั ด ได้  (Minimum detectable level)  ไม่ เกิน  1.2  pg C/s โดย 

Tridecane 

4) มีค่า Data Rates ส าหรับ acquire สัญญาณ ไม่น้อยกว่า 1,000 Hz 
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5) สามารถที่จะรู้ได้เองว่าไฟดับ และจุดติดได้เองโดยอัตโนมัต  (Automatic reignition) 

6) มี Flame jet เป็นโลหะทั งชิ น เพ่ือความคงทน ง่ายต่อการท าความสะอาด และ

บ ารุงรักษา  

 6.2.3 เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

1) มีส่วนวิ เคราะห์มวล โดยแยกและเลือกไอออน (Mass Filter) เป็นแบบ Quartz 
Monolithic Hyperbolic Quadrupole  

2) มีแหล่งก าเนิดไอออน ( Ion Source) ชนิด Electron Impact (EI) โดยสามารถเลือก
พลังงานของอิเลคตรอนได้สูงสุด 241.5 eV มี 2 Filaments หาก Filament อันใดอันหนึ่งมีปัญหา 
สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเพ่ือให้การใช้งานได้ต่อเนื่อง  

3) มีระบบ Autotune เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง 
4) สามารถวัดมวลได้ในช่วง 1.6-1050 u หรือดีกว่า  
5) มีอัตราเร็วในการ scan ได้สูงสุด 20,000 u/sec หรือดีกว่า 
6) สามารถควบคุมอุณหภูมิของ Ion Source ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศาเซลเซียส  
7) สามารถตั งอุณหภูมิของ Quadrupole ได้ในช่วงตั งแต่ 106 องศาเซลเซียส ถึง 200 

องศาเซลเซียส  
8) สามารถท า SIM/scan ได้ในเวลาเดียวกันพร้อมทั งตั งค่า SIM ได้อัตโนมัติ หรือเทคนิคอ่ืน

ที่เทียบเท่า 
9) ค่าความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) ของ Electron Impact Scan Mode ของสาร 

octafluoronaphthalane 10 pg ที่จะได้ Signal to Noise Ratio ไม่น้อยกว่า 1500:1 
10) มีระบบที่ช่วยในการท าความสะอาด Ion Source จากซอฟแวร์ โดยไม่ต้องปิดเครื่องและ

ถอด Ion source ออกมาล้างท าความสะอาดด้านนอก 
6.2.4 ระบบฉีดสารแบบอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 

1) สามารถป้อนและฉีดสารตัวอย่างได้อย่างอัตโนมัติ 

2) บรรจุขวดสารตัวอย่างในคราวเดียวกันได้ 150 ขวด หรือมากกว่า 

3) มีค่า area reproducibility ไม่เกิน 0.3% RSD  

4) มีขวดบรรจุสารละลายส าหรับล้างเข็มก่อนฉีดและหลังฉีดจ านวน 2 ขวด หรือมากกว่า 

6.2.5 เครื่องฉีดสารตัวอย่างเข้าเครื่องวิเคราะห์โดยอัตโนมัติเฮดสเปส (Headspace Sampler) 

จ านวน  1 ชุด  

1) มีค่าการท าซ  าของพื นที่ใต้ peak (Area Repeatability) ต่ ากว่า 1% RSD 
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2) สามารถวางขวดสารตัวอย่างขนาด 20 มิลลิลิตร ได้พร้อมกันจ านวน 111 ขวด หรือ

มากกว่า 

3) สามารถตั งค่าอุณหภูมิของ Oven ได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 300 

องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 

4) สามารถตั งค่าอุณหภูมิของ valve และ loop ได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียส เหนือ

อุณหภูมิห้อง ถึง 300 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 

5) สามารถตั งค่าอุณหภูมิของ Transfer Line ได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง 

ถึง 300 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า    

6)   Sample flow path ท าด้วยวัสดุที่เฉื่อย (Inert) 

7) สามารถควบคุมความดันในขวดใส่สารตัวอย่างได้ตั งแต่ 0.001 ถึง 75.000 psi หรือกว้าง

กว่า 

6.2.6  โปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่อง 

1) เป็นชนิด Graphical Software เพ่ือช่วยให้การใช้งานสะดวกและเข้าใจง่าย 

2) ท างานภายใต้ Window 7 หรือ Window 10 

3) สามารถบันทึกและเก็บค่าต่าง  ๆ ของการวิเคราะห์ได้ 

4) สามารถเลือก Integration ตาม parameter ต่าง ๆ ได้   

6.2.7 ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการท างาน 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบ Core i7  ท างานด้วยความถี่ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz มี

หน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 8 GB ส่วนเก็บข้อมูลส ารองแบบ Hard disk drive ไม่น้อยกว่า 1 

TB พร้อม mouse แผ่นรอง และแป้นพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 

2) จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ ว จ านวน 1 ชุด 

3) เครื่องพิมพ์ผลเป็นแบบ Laser Printer ชนิด สี สามารถพิมพ์หน้า-หลัง ได้อย่างอัตโนมัติ 

จ านวน  1 เครื่อง 

6.2.8 อุปกรณ์ประกอบ 

1) ชุด GC installation kit จ านวน 1 ชุด 

2) ชุดดักกรองแก๊ส จ านวน 1 ชุด 

3) Graphite Ferrule จ านวน 10 ชิ น 
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4) Septum จ านวน 50 ชิ น 

5) Column Nut จ านวน 6 ชิ น 

6) GC Column จ านวน 2 ชุด 

7) ขวดใส่สารตัวอย่างขนาด 20 มิลลิลิตร สีใส จ านวน 200 ชิ น  

8) โต๊ะและเก้าอี ส าหรับวางเครื่อง จ านวน 1 ชุด 

9) UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA จ านวน 1 ชุด 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน สิงหาคม - กันยายน 2564 

2 ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั งส่งมอบ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

3 ทดสอบประสิทธิภาพ มกราคม 2565 

4 อบรมการใช้งาน มกราคม 2565 

5 ส่งมอบ ตรวจรับงาน ตรวจจ่ายเงิน  กุมภาพันธ์ 2565 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ลงนามรับมอบ
ระบบอย่างเป็นทางการ 

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดโปรแกรมเมอร์ไว้ประสานงานกับองค์การสุราฯ ในการแก้ปัญหาและแนะน า
การใช้งานในเวลาราชการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ และในระหว่าง
ระยะเวลารับประกัน หากเครื่องเกิดท างานบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเครื่องภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา   

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1  แผนกวิเคราะห์ฯ สามารถทดสอบหาปริมาณสาร volatile impurities ในตัวอย่างเอทานอลปกติ

ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวที่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ นในปีงบประมาณ 2565 ได้ทันตามเวลาที่ลูกค้าร้องขอ 



123 
 

 
 

10.2  แผนกวิเคราะห์ฯ สามารถตรวจวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่างที่ไม่ได้อยู่ในสถานะของเหลว เช่น 

เจล โดยไม่ต้องผ่านขั นตอนในการเตรียมตัวอย่าง รวมทั งสามารถตรวจวิเคราะห์สารที่ไม่สามารถระบุชนิด 

(Unknown) ซึ่งตรวจสอบได้ถึงระดับมวลโมเลกุลของสาร ท าให้ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้อง แม่นย า  

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา  90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

 งบลงทุนปีงบประมาณ  2565   จ านวน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ          

ตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพการผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องวิเครำะห์สำรด้วยหลักกำรแยกสำรในสถำนะแก๊สที่มีกำรตรวจวัดมวล 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลัก 
บรรษัทภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. จัดซื อจัดจ้าง
ตามระเบียบ
พัสดุฯ ภายใน 
60 วัน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- แผนกพัสดุ ด าเนินการจัดซื อจัด
จ้างล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

1 3 3 ยอบรับ - ด าเนินการตามแผนอยา่งเคร่งครัด 

 

2. ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ
ติดตั งส่งมอบ 
ภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งของล่าช้า
กว่าที่ก าหนด 
 

2 3 6 ยอมรับ - ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้
รับจ้างฯ อย่างใกล้ชิด 

3. ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการทดสอบ
ระบบที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ในบาง
ระบบเกิดความผิดพลาด 

2 3 6 ยอมรับ - ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้
รับจ้างฯ อย่างใกล้ชิด 
- กรณีท่ีมีการขอปรับปรุง 
หรือแก้ไขกระบวนการท างานที่อยู่
นอกเหนือการด าเนินงานหลัก อาจ
จ าเป็นต้องมีการขอขยายงวดงาน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลัก 
บรรษัทภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

4. อบรมการใช้
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถใช้
งานเครื่องได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 4 8 ควบคุม - มอบหมายเจ้าหน้าที่ทดสอบที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั งให้
เข้ารับการอบรมตามเวลาที่ก าหนด  

5. ส่งมอบ 
ตรวจรับงาน 
ตรวจจ่ายเงิน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้า
กว่าก าหนด 

2 2 4 ยอมรับ - ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้
รับจ้างฯ อย่างใกล้ชิด 
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ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง  

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด 
<5%-10%  

มีโอกาสเกิด 
<10%-15%  

มีโอกาสเกิด 
<15% - 20%  

มีโอกาสเกิด 

>20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
1. ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม  

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 

5% 

2. ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

ด าเนิน
โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 60 
วัน 

ด าเนินโครงการ
เร็วกว่า
เป้าหมายอย่าง
น้อย 30 วัน 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ด าเนินโครงการ
ช้ากว่า
เป้าหมายน้อย
กว่า 30 วัน 

ด าเนินโครงการ
ช้ากว่า
เป้าหมายน้อย
กว่า 60 วัน 

3. ศักยภาพ/
ความพร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร  

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำรเขียนแบบแปลนโรงงำน อำคำร และงำนระบบ 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันแบบอาคารโรงงานมีการเก็บในรูปแบบ Soft file ในบางส่วน และ Hard copy โดยแบบ
อาคารที่มีอยู่นั นขาดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและไม่ครอบคลุมพื นที่โรงงานส่งผลให้การท างานมีความ
ยากล าบาก เพ่ือให้แบบอาคารโรงงานมีสภาพเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการน ามาใช้งาน 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือรวบรวมและปรับปรุงแบบอาคารโรงงานและระบบสนับสนุนการผลิตให้เป็นปัจจุบัน 

  2.2 เพ่ือให้มีความสะดวกต่อการส ารวจเมื่อมีการปรับปรุง 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

4.4 มีประสบการณ์การและความเชี่ยมชาญด้านงานเขียนแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

4.5  ผู้ส ารวจและเขียนแบบต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพเกี่ยวกับช่างเขียนแบบหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี  

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการส ารวจและเขียนแบบอาคารโรงงานเพ่ือให้สามารถเปิดแบบอาคารโรงงานได้
ด้วยโปรแกรม Auto CAD เป็นอย่างน้อย ตามวัตถุประสงค์ ดังนี   

 5.1 งานส ารวจพื นที่และอาคารโรงงาน 

 5.1.1. ผู้รับจ้างต้องส ารวจพื นที่ผลิต, พื นที่ส านักงาน, พื นที่บ้านพักพนักงาน โดยมีรายการส ารวจ  
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   1)  ขนาดอาคารและพื นที่                 จ านวน 49 อาคาร 

   2)  งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร         จ านวน 49 อาคาร 

   3)  งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร       จ านวน 49 อาคาร 

   4)  งานระบบดับเพลิงทั งภายในและภายนอกอาคาร 

 5.1.2. ผู้รับจ้างต้องส ารวจระดับความสูงและต่ าของอาคารและพื นที่ 

 5.1.3. ผู้รับจ้างต้องส ารวจระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 

 5.1.4. ผู้รับจ้างต้องส ารวจงานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร 

 5.1.5 ผู้รับจ้างต้องส ารวจงานระบบท่อ 

 5.2 งานเขียนแบบสถาปัตยกรรมพื นที่และอาคารโรงงาน 

   5.2.1. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบพื นที่ผังบริเวณทั งหมด 

 5.2.2. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคาร จ านวน 49 อาคาร โดยแต่ละอาคารต้อง
ประกอบด้วย แปลนพื น, แปลนหลังคา, รูปด้าน 4 รูป ของแต่ละอาคาร และรูปตัด 2 รูป ของแต่ละอาคาร 

 5.3 งานเขียนแบบระบบพื นที่และอาคารโรงงาน 

   5.3.1. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 5.3.2. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบไฟฟ้าปลั๊กและสื่อสาร 

   5.3.3. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาลภายนอกและภายในอาคาร 

 5.3.4. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบไฟฟ้าส าหรับไลน์การผลิต (ยกเว้นรายละเอียดเครื่องจักร) 

   5.3.5. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบงานระบบสุขาภิบาลส าหรับไลน์การผลิต (ยกเว้นรายละเอียด
เครื่องจักร) 

   5.3.6. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบงานระบบท่อส าหรับไลน์การผลิต (ยกเว้นรายละเอียดเครื่องจักร) 

 5.3.7. ผู้รับจ้างต้องเขียนแบบงานระบบดับเพลิงภายในและภายนอกอาคาร 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของโครงกำรเขียนแบบแปลนโรงงำน อำคำร และงำนระบบ 

 สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Auto CAD และสามารถน ามาใช้งานต่อได้ 
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7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดจ้างออกแบบและควบคุมงาน ธันวาคม 2564 - มกราคม 
2565 

2 ด าเนินการขออนุมัติจ้างและท าสัญญาจ้างฯ กุมภาพันธ์ 2565 

3 ผู้รับจ้างด าเนินส ารวจและเขียนแบบ มีนาคม – กรกฎาคม 2565 
หรือนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาฯ 

4 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน สิงหาคม 2565 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

ต้องด าเนินการแก้ไขเม่ือได้รับแจ้งเหตุบกพร่องให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

งวดเดียวเมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อย 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สามารถน ามาใช้งานในการซ่อมบ ารุงและไฟฟ้าได้ 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 1 มีนาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 

12. งบประมำณโครงกำร 

 งบค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ          

ตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 

กองวิศวกรรมและเทคนิค หัวหน้าแผนกไอน  าและประปา วิศวกร  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเขียนแบบแปลนโรงงำน อำคำร และงำนระบบ 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดท าเอกสาร
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- รายละเอียดไม่ครอบคลุม 1 3 3 ควบคุม - ด าเนินการส ารวจและน าเสนอหวัหน้ากอง
วิศวกรรมเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครอบคลุม 

2. ด าเนินการขอ
อนุมัติจ้างและท า
สัญญาจ้างฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การอนุมัติหรือท าสัญญาจ้างล่าช้า 1 3 3 ควบคุม - ติดตามและเผื่อระยะเวลาการลา่ช้า 

3. ผู้รับจ้างด าเนิน
ส ารวจและเขียน
แบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า 1 3 3 ควบคุม - ก าหนดให้ผู้รับจา้งต้องมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับงาน 

4. ผู้รับจ้างส่ง
มอบงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่สามารถตรวจรับได้ เนื่องจากงานไม่
เรียบร้อย 

1 3 3 ควบคุม - คดัเลือกผูร้ับจ้างท่ีมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรเขียนแบบแปลนโรงงำน อำคำร และงำนระบบ 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 
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โครงกำรเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน้ ำหมำยเลข 1 
1. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความประสงค์จ้างเหมาเปลี่ยนระบบหัวเผาไหม้ (Burner) และติดตั ง

ชุดแก๊สวาล์วเทรน พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมของหม้อก าเนิดไอน  าหมายเลย  1 ซึ่งผู้รับจ้างได้จะต้องจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ประกอบในงานติดตั งชนิดที่เป็นของใหม่มีคุณภาพดีไม่เคยใช้งานที่ใดมาก่อน รวมถึงค่าแรงงาน ค่าภาษีอากร 

ค่าใช้จ่ายทั งหมด เพ่ือให้งานแล้วเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 120 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือ

ข้อตกลง) และใช้งานได้ตามความประสงค์ขององค์การสุราฯ ทุกประการ 

เนื่องจากปัจจุบันองค์การสุราฯใช้งานหม้อไอน  าหมายเลข 2 เป็นหลัก ซึ่งมีการติดตั งเมื่อปี 2560 โดยมีการ
ใช้งานมาแล้ว 3 ปี.8 เดือน ดังนั นเพ่ือให้หม้อไอน  าท างานได้อย่างต่อเนื่องรองรับระบบ BCP จึงต้องมีการติดตั ง
หัวเบิรฺ์นหม้อไอน  าหมายเลข 1 เพ่ือป้องกันการเบรกดาวน์(Break down) ของหม้อไอน  า หัวเบิร์นเนอร์ดังกล่าว 
เป็นชนิดที่สามารถใช้เชื อเพลิงผสมได้ทั ง 2 ชนิดระหว่างBiogas กับน  ามันเตา ในเครื่องเดียวกัน มีระบบVSC 
ควบคุมความเร็วรอบการท างานของมอเตอร์โบลเวอร์และชุด Automatic blow down เพ่ือประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าและความร้อน และเพ่ือรองรับการขยายก าลังการผลิตขององค์การสุราฯในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน  าหมายเลข 1 
 2.2 เพ่ือให้สามารถใช้เชื อเพลิงผสมระหว่าง Biogas กับน  ามันเตา 

2.3 เพ่ือสลับการใช้งานของหม้อไอน  าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ นและป้องกันการเบรกดาวน์ (Break 
down) ของหม้อไอน  า 
3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต  

  กลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

 4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
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4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

4.4 มีประสบการณ์การในด้านหม้อไอน  าอย่างน้อย 3-5 ปี 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าไปตรวจสอบงานที่จะรับจ้างโดยละเอียดและจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน แรงงาน ช่างที่ช านาญ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการด าเนินงาน รวมทั งงานเปลี่ยนวัสดุ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้ แต่มีความจ าเป้นเพื่อให้งานเสร็จสิ นเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้งานได้ตามความ

ประสงค์ขององค์การสุราฯ โดยมีขอบเขตของงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี  

    5.1 เปลี่ยนหัวพ่นเผำไหม้ และติดตั้งชุดแก็สวำล์วเทรน พร้อมปรับปรุงระบบควบคุม 

ของหม้อก าเนิดไอน  าหมายเลข 1 ให้ใช้เชื อเพลิงได้ 3 ลักษณะ คือ ไบโอแก็ส, น  ามันเตา และไบโอแก็สร่วมกับน  ามันเตา 

      - Burner Brand weishaupt type RGMS 70/2-A v.ZM-NR (1000-10,500KW) 

      - Gas Train DN150, double solenoid valve, ball valve, gas filter,  

                  low pressure gas regulator 

      - 100% Heavy oil 

      - 100% Biogas 

     - Combine firing of heavy oil & biogas 

     - Flow meter for Biogas COMBIMASS® eco Ver. 2014-02 

    5.2  งำนระบบไฟฟ้ำ 

- จัดท าตู้ Contral panel พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสดงแบบ Lay out โดยติดตั งที่ห้องควบคุม ซึ่งถ้าต าแหน่ง

ติดตั งไม่เพียงพอหรือเหมาะสมต้องท าการปรับปรุงห้องควบคุม 

- เดินระบบไฟฟ้าคอนโทรลและสายเพาเวอร์จากห้องควบคุมไปยังอุปกรณ์ของหม้อน  าหมายเลข 1 ทั งหมด 

- ปรับปรุงวงจรไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า และแสดงแบบไฟฟ้า 

- ติดตั งระบบควบคุมมอเตอร์โบลเวอร์ VSC 

5.3 ติดตั ง ชุด Automatic blow down 
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   3.3 งำนทดสอบกำรใช้งำน 

 - เดินเครื่องทดสอบการใช้งาน, บันทึกค่าพารามิเตอร์และทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทั งหมด 

 - ทดสอบการใช้งานโดยใช้เชื อเพลิงน  ามันเตา 100% 

 - ทดสอบการใช้งานโดยใช้เชื อเพลิงไบโอแก็ส 100% 

 - ทดสอบการใช้งานโดยใช้เชื อเพลิงไบโอแก็สร่วมกับน  ามันเตาในอัตราส่วนน  ามันเตาไม่น้อยกว่า 30% 

 - เดินเครื่องทดสอบการใช้งานโดยใช้เชื อเพลิงทั ง 3 รูปแบบ รวมแล้วไม่นอ้ยกว่า 72 ชั่วโมง 

 -ทดสอบระบบชุด Automatic blow down 

 - ทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์โบลเวอร์ VSC 

 - จัดท ารายการค านวณประสิทธิภาพของหัวเผาไหม้ 

6.ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ 

1. หัวเผาไหม้แบบ 2 เชื อเพลิง (น  ามันเตา, แก๊สชีวภาพ(Biogas) 
ใช้ได้ 3 ลักษณะ คือ Biogas, น  ามันเตา และ Biogas น  ามันเตา 

 

2. ยี่ห้อ weishaupt รุ่น  RGMS 70/2-A v.ZM-NR (1000-
10,500KW) 

 

3. Gas Train DN150, double solenoid valve, ball valve, 
gas filter, low pressure gas regulator 

 

4. 100% Heavy oil  
5. 100% Biogas  
6. Combine firing of heavy oil & biogas  
7. Flow meter for Biogas COMBIMASS® eco Ver. 2014-02 
8. TDS Automatic blow down 
9. VSC control motor blower 

ทั งนี ต้องแสดง Catalogue and technical data ซึ่งแสดงรูปร่าง
ลักษณะของเครื่องและอุปกรณ์และแบบแสดง Lay out 
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7.แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดท าเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) ภายใน
ระยะ60วัน 

ธันวาคม64 มกราคม 2565 

2 ด าเนินการขออนุมัติจ้างและท าสัญญาจ้างฯ 
 

กุมภาพันธ์ 2565 

3 ท าการเปลี่ยนหัวเผาไหม้ (Burner) และติดตั งชุดแก็สวาล์ว    
เทรน ระบบ TDS Automatic blow down 
 ระยะเวลา 90 วัน 

มีนาคม-พฤษภาคม 2565 
หรือนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาฯ 

4 เก็บข้อมูลหลังการด าเนินงาน 30 วัน 
 

มิถุนายน 2565 หรือตามที่
องค์การสุราฯ ก าหนด 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.1การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ลงนามรับมอบระบบอย่าง
เป็นทางการ 

8.2 ในการแก้ปัญหาและแนะน าการใช้งานทุกวันในเวลาราชการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน หากระบบเกิดท างานบกพร่อง หรือขัดข้อง โดยผู้ว่าจ้างได้
ตรวจสอบแล้วว่าไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดจากพนักงาน ขององค์การสุราฯ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารทั งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้ค าศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษได้ 

จ านวน 2 ชุด พร้อม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล จ านวน 2 ชุด  

กำรส่งมอบงำนแบ่งออกเป็น 1 งวด เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาฯรวมทั งท าสถานที่ให้สะอาด

เรียบร้อยและกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อย 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 มีหม้อไอน  าที่ใช้เชื อเพลิงผสมได้ และส ารองสลับใช้งานหม้อไอน  าได ้

10.2 สามารถส่งจ่ายไอน  าให้ระบบผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

10.3 สามารถระหยัดพลังงานงานเชื อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า ไม้น้อยกว่า 3-5% เมื่อเทียบกับของเดิมท่ีใช้ 
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11. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 
งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 จ านวนเงิน  6,800,000 บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

13.กำรขอเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้ 

ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

หัวหน้าแผนกไอน  าและประปา 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน้ ำหมำยเลข 1 ณ.องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดท าเอกสาร
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก าหนดรายละเอียดไม่ครอบคลุม 3 2 6 ควบคุม - ท าการส ารวจเพื่อก าหนดให้ครอบคลุม 

2. ด าเนินการขอ
อนุมัติจ้างและท า
สัญญาจ้างฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การอนุมัติหรือท าสัญญาจ้างล่าช้า 3 4 12 ควบคุม - ด าเนินการตดิตามงานและจดัท าเอกสารให้
ครอบคลมุครบถ้วน 

3. ท าการเปลี่ยน
หัวเบิร์นเนอร์ 
เปลี่ยนอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงตาม
ขอบเขตงานพร้อม
การตรวจทดสอบ
ก่อนส่งมอบงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานเกี่ยวกับงานระบบท่อสง่จ่าย
น  ามันเตา 

 
 

3 3 9 ควบคุม - พิจารณจากผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์
เฉพาะด้าน 

4. เก็บข้อมูลหลัง
การด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดการช ารุดหลังจากด าเนินงาน 3 3 9 ควบคุม - พิจารณจากผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์
เฉพาะด้าน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน้ ำหมำยเลข 1 
องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ต้องหยุดการจา่ยไอ
น  าเนื่องจากการ
ติดตั งหัวเบริ์นเนอร์
ล่าช้า(L2) 

เกิดเหตุการณ์ 
12 เดือน/ครั ง  

เกิดเหตุการณ์ 9 

เดือน/ครั ง 

เกิดเหตุการณ์ 6 

เดือน/ครั ง 

เกิดเหตุการณ์ 3 

เดือน/ครั ง 
เกิดเหตุการณ์ 1 

เดือน/ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ต้องหยุด
กระบวนการผลติ 

น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมง 
มากกว่า 1 ช่ัวโมง 
แต่ไมเ่กิน 3 ช่ัวโมง 

มากกว่า 3 ช่ัวโมง 
แต่ไมเ่กิน 6 ช่ัวโมง 

มากกว่า 6 ช่ัวโมง 
แต่ไมเ่กิน 1 วัน 

มากกว่า 1 วัน 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน้ ำหมำยเลข 1 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ก าหนด
รายละเอียดก่อน
ด าเนินการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก าหนดรายละเอียดไม่ครอบคลุม 
-รายละเอียดงานและแบบไม่ชักเจน 

3 
3 

2 
3 

6 
9 

ควบคุม 
ควบคุม 

- ท าการส ารวจเพื่อก าหนดให้ครอบคลุม 

จัดท าเอกสาร
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การก าหนดรายละเอียดไม่ครอบคลุม 3 4 12 ควบคุม - ด าเนินการตดิตามงานและจดัท าเอกสารให้
ครอบคลมุครบถ้วน 

ด าเนินการขอ
อนุมัติจ้างและท า
สัญญาจ้างฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การอนุมัติหรือท าสัญญาจ้างล่าช้า 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน

การท างานเกี่ยวกับงานระบบท่อสง่จ่าย
น  ามันเตา 

3 3 9 ควบคุม - พิจารณจากผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์
เฉพาะด้าน 

ผู้รับจ้าง
ด าเนินการตาม
รายละเอียดงาน
จ้าง,สัญญาฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดการช ารุดหลังจากด าเนินงาน 
-ช่างไม่มีความเชี่ยวชาญ 
-รูปแบบไมต่รงกับรายระเอียดงาน 

3 3 9 ควบคุม - พิจารณจากผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์
เฉพาะด้าน 

ผู้รับจ้างส่งมอบ
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ตรวจรับงานไมผ่่าน 1 4 4 ควบคุม ควบคุมงานให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้ครบถ้วน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรเปลี่ยนหัวเบิร์นเนอร์หม้อไอน้ ำหมำยเลข 1 องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
เปลี่ยนหัวเบิร์น
เนอร์และปรับปรุง
ห้องควบคุมล่าช้า 

เกิดเหตุการณ์ 5
ปี/ครั ง  

เกิดเหตุการณ์ 4 

ปี/ครั ง 

เกิดเหตุการณ์ –3

ปี/ครั ง 

เกิดเหตุการณ์ 2 

ปี/ครั ง 
เกิดเหตุการณ์ 1 

ปี/ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
หยุดผลิต น้อยกว่า 1 

ช่ัวโมง 
มากกว่า 1ช่ัวโมง
ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง 

มากกว่า 3ช่ัวโมง
ไม่เกิน 5 ช่ัวโมง 

มากกว่า 5ช่ัวโมง
ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง 

มากกว่า 8 ช่ัวโมง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์
โครงกำรวิจัยส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและท้ังในตลำดระดับประเทศและระดับภูมิภำค 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภายใต้การก ากับ
ดูแลกรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง ในปัจจุบันองค์การสุราฯ ได้ยุติบทบาทเดิมที่ท าการผลิตสุราและ
การผลิตจากวัตถุพลอยได้จากการผลิตสุราหรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในการผลิตสุรา รวมถึงการจ าหน่ายสุรา เพ่ือ
หารายได้น าส่งเข้ารัฐ เปลี่ยนแปลงเป็นการผลิตและจ าหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพ่ือ
ตอบสนอง ความต้องการด้าน การแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมหการผลิตอาหาร เครื่องส าอาง 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง  
 องค์การสุราฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ โดยรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม 
หรือการสัมภาษณ์ เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการ รวมถึงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และน าเสนอการบริการต่างๆ รวมไปถึงการตั งราคาที่เหมาะสม ดังนั นประโยชน์จากผลการศึกษา 
และวิจัยที่ได้นั นจะสามารถท าให้องกรค์น าข้อมูลเหล่านั นมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ องค์การสุราฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และลูกค้า ทั งด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และการบริการ อีกทั งได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าความคาดหวัง อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและ
ความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของกรมสุราอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ทุก
ประเภทขององค์การสุราฯ 

2.2 เพ่ือสามารถจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ  
2.3 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ทุกประเภทขององค์การสุราฯ  
2.4 เพ่ือส ารวจความต้องการ และความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ต่อประเด็นทางการตลาดในด้านต่างๆ  
2.5 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการขององค์การสุราฯ 
2.6 เพ่ือทราบข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภค ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

บริการขององค์การสุราฯ 
3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อน าเอากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่มาใช้
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด ก าหนดลูกค้าเป้าหมาย การจัดส่วนผสม
ทางการตลาดให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 
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4. เป้ำหมำยโครงกำร 
1. ทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า, ความเข้าใจเชิงลึก และเส้นทางการตัดสินใจ ทั งในกลุ่มลูกค้า

ธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพ่ือที่จะน า ไปก าหนดแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาด 
2. จัดแบ่งกลุ่มลูกค้าทั งในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย เพ่ือที่จะเห็นช่องทางและโอกาสในการขยาย

ตลาด และช่วยในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาด 
5. ตัวชี้วัดของโครงกำร 

1. บริษัทฯ มีการจัดท าสรุปผลส ารวจความผึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
2. บริษัทฯ มีการจัดท าสรุปความเข้าใจลูกค้าเชิงลึก  (Customer Insight) 
3. บริษัทฯ มีการจัดท าสรุปเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า (Customer Journey) 
4. บริษัทฯ มีการจัดท าสรุปผลการจัดกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) 
5. บริษัทฯ มีการจัดท าสรุปลักษณะของลูกค้า (Customer Persona) 

6. ข้อก ำหนดทั่วไป 
 1. ต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย 
 2. ที่ต้องมีผลงานและประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา หรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 3. ต้องเสนอทีมงานที่ด าเนินงานในโครงการเป็นบุคคลสัญชาติไทย จ านวนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งมี
คุณสมบัติและระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อยดังนี  
  3.1 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา จ านวน 1 คน 
   1) จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท 
   2) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย 
  3.2 ที่ปรึกษาด้านการวิจัย จ านวนอย่างน้อย 2 คน 
   1) จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   2) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย 
  3.3 ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการวิจัย จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
   1) จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   2) มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการประสานงานโครงการ 
 4. สามารถด าเนินงานร่วมกับองค์การสุราฯ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) 
7. ขอบเขตงำน 

ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
  7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   7.1.1 ประชากร คือ ผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ 
   7.1.2 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

7.1.2.1 ผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ขององการสุราฯ จ านวน 600 ราย  
7.1.2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ จ านวน 15 ราย 
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7.1.2.3 กลุ่มท่ีใช้ส าหรับการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มบริโภค
เป้าหมาย (6-8) จ านวน 4 กลุ่ม 

  7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   7.2.1 การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-To-Face) กลุ่มผู้บริโภคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ 
   7.2.2 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interviews) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  7.3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 
โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือน จากนั นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  7.4 ขั้นตอนกำรวิจัย 
   ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร/ผู้ด าเนินงาน ด้านผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 
ของกรมสุรา ในด้านบริการ ผลิตภัณฑ์ ราคา กระบวนการให้บริการ กิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ มาช่วยในการ
ออกแบบวิจัย และสร้างกรอบค าถามส าหรับงานเก็บข้อมูลภาคสนาม 
   ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ 
เผชิญหน้า (Face-to-face-Interviews) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ ของผู้บริโภคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ในเชิง
ปริมาณที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัดสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interviews) กลุ่มลูกค้าองค์กร เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ ของ
องค์การสุราฯ 
   ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
ย่อย (Focus Group) จะช่วยให้สามารถเข้าใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ น ทั งด้านคุณภาพของสินค้าและปัจจัยด้าน 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงลึก ปัจจัยในการเลือกใช้ หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ตลอดจน
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ น 
  7.5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   7.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้โดยตรง เช่น คะแนน ค่าเฉลี่ย และ
ผลรวมความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  
   7.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) คือ การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจ านวนได้ แต่อธิบายลักษณะของข้อมูลนั น ๆ ได้ เช่น เพศ ระดับการศึกษา 
และอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
   7.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
   7.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่าง ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ  
   7.5.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่าง (Gap Analysis) ระหว่างความคาดหวังและ
ความพึงพอใจต่อแบรนด์ ในแต่ละประเด็นที่ศึกษา 
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8. กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 8.1 วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ทุก
ประเภทขององค์การสุราฯ เช่น ความถี่และจ านวนในการใช้ผลิตภัณฑ์ 
 8.2 จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ  

8.3 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื อ ทุกประเภทขององค์การสุราฯ เช่น 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภค  

8.4 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการบริการ ขององค์การสุราฯ เช่น ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
บริการ 
9. โปรแกรมในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 9.1 โปรแกรมการน าเข้าข้อมูล เช่น  IBM® SPSS® Data Collection  
 9.2 โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล  
  9.2.1 โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น IBM® SPSS® Statistics  
  9.2.2 โปรแกรมช่วยในการสร้างโมเดลสมมุติฐาน เช่น IBM® SPSS® AMOS  
  9.2.3 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์เหมืองข้อมูล (Data Mining) เช่น IBM® SPSS® Modeler  
 9.3 โปรแกรมท่ีใช้ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของภาพ เช่น โปรแกรม Tableau 
 
10. แผนกำรด ำเนินกำรและขั้นตอนกำรท ำงำน 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 
2 จัดท ารายงานเบื องต้น ที่ประกอบด้วยกรอบแนวคิดและ

วิธีการท างาน แผนการด าเนินงานทั งโครงการ และร่าง
แบบสอบถาม 

30 วัน 

3 ด าเนินการส ารวจภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย (ผู้บริโภค และลูกค้าองค์กร) และการจัดประชุม
กลุ่ม (Focus Group) 

45 วัน 

4 วิเคราะห์ข้อมูลงานส ารวจภาคสนาม 15 วัน 
5 จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานบทสรุปผู้บริหาร 30 วัน 

 
11. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 120 วัน 
12. ก ำหนดกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 
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 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเอกสาร ภาษาไทยในลักษณะสิ่งพิมพ์จ านวน 3 ชุด และบันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ตามรายการทั งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 
120 วัน ท าการตามรายละเอียดดังนี  
 งวดงำนที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา ช าระเงิน 30% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบไปด้วย 
   1. รายงานเบื องต้น จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
    1.1 กรอบแนวคิดและวิธีการท างาน 
    1.2 แผนการด าเนินงานทั งโครงการ 
    1.3 ร่างแบบสอบถาม 
 งวดงำนที่ 2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่ม
สัญญา ช าระเงิน 30% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย 
   1. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด ประกอบไปด้วย 
    1.1 ผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
    1.2 ผลการจัดประชุมกลุ่ม  
    1.3 บทวิเคราะห์ 

งวดงำนที่ 3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตงานภายใน 120 วัน นับถัดจากวันเริ่มสัญญา 
ช าระเงิน 40% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง จ านวน 3 ชุด และบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จ านวน 1 ชุด 
โดยประกอบด้วย 
   1. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (ในรูปแบบ PowerPoint) ที่มีเนื อหาครบถ้วน
ตามท่ีระบุไว้ในขอบเขตการด าเนินงาน และผ่านการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   2. รายงานบทสรุปผู้บริหาร 
   3. ไฟล์ข้อมูลและตารางข้อมูล 
11.งบประมำณโครงกำร 

งบค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
12. ค่ำปรับ 
 หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษ
ของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา 
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 
13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 คณะท างานฯ 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรวิจัยส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ทั้งตลำดในระดับประเทศ และระดับภูมิภำค 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและจัดท า
ขอบเขตงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) มีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อตลาด
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ อาจส่งผลให้ 
TOR ไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ครบทุกด้าน  

- ผู้จัดท าร่างขอบเขตของงานมีความรู้
ความเข้าใจในการจดักลุม่ลูกค้า 
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และ
ลักษณะความต้องการของตลาดไม่
ชัดเจน 

2 3 6 ควบคุม - ตั งคณะท างานเพื่อศึกษาหาข้อมลูเกี่ยวกับ
การวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ให้ครบถ้วน
ครอบคลมุทุกด้านทุกประเด็นท่ีตอ้งการ
ข้อมูล เพื่อจัดท ารา่งขอบเขตของงาน 
(TOR) ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

2. จัดท า
แบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

-  บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกับระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

 
 
-  แบบสอบถามไม่ครอบคลุมประเด็น

ความต้องการ 

2 3 6 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมรว่มกับผู้รับ
จ้างเพ่ือชี แจงถึงลักษณะการท างาน ระเบียบ
ข้อก าหนดและเงื่อนไข จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ผลิตภณัฑ์และองค์กร รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่พบเจอ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
เบื องต้นในการจัดท าแบบสอบถามให้
ครอบคลมุทุกประเด็นความต้องการ 
- คณะท างานก าหนดการประชุมทุกสัปดาห์
เพื่อตรวจสอบข้อมลูให้สอดคล้องกับขอบเขต
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ของงาน (TOR) และสามารถตดิตามผลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมนิความ
ถูกต้องของเนื องาน 

3. ส ารวจตลาด ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้ตอบแบบสอบถามไมส่อดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

 
 

2 3 6 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมทุกสัปดาห์
อย่าเพื่อร่วมหารือการออกแบบ
แบบสอบถามให้สามารถส ารวจตลาดได้ตรง
ตามกลุม่เป้าหมายที่ต้องการ และสามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ตรวจสอบการท างาน และประเมนิความ
ถูกต้องของเนื องาน 

4. สรุปข้อมูล
ประเมินผลการ
ส ารวจตลาด และ
จัดท ารายงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดข้อผิดพลาดในการจดัท าข้อมูล และ
รายงานสรุปผลไม่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ 

 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการได้รับรายงานที่ไม่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
- คณะท างานก าหนดการประชุมเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าของงานทุกสัปดาหเ์พื่อ
ตรวจสอบการท างานและประเมินความ
ถูกต้องของเนื องาน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง :  โครงกำรวิจัยส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ท้ังตลำดในระดับประเทศ  

และระดับภูมภิำค 

 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการ
ของลูกค้าได้
อย่างน้อย 1 

ผลิตภณัฑ์ และ
เกิดรายไดจ้าก
การจ าหน่าย

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างน้อย 
1 ผลิตภณัฑ์ และ
เกิดรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายเพิ่มขึ น
<10% ของรายได้

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างน้อย 
1 ผลิตภณัฑ์ และ
เกิดรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายเพิ่มขึ น
≤5% ของรายได้

พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างน้อย 
1 ผลิตภณัฑ์  

ไม่สามารถพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
ได ้



150 
 

 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
เพิ่มขึ น10% ของ
รายได้จาก
ผลิตภณัฑ์
ต่อเนื่อง 

จากผลติภณัฑ์
ต่อเนื่อง 

จากผลติภณัฑ์
ต่อเนื่อง 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

> 3 เดือน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

≤ 3 เดือน  

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

≤ 3 เดือน  

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

> 3 เดือน 
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โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ตรำสนิค้ำให้เป็นที่จดจ ำ (Brand recognition) 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การรับรู้ตราสินค้าหรือที่เรียกว่า “แบรนด์” (Brand awareness) และการท าให้ตราสินค้าเป็นที่จดจ า (Brand 

recognition) เป็นสิ่งส าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งในการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากว่าการที่ลูกค้าสามารถ

จดจ าได้ว่าแบรนด์ขายอะไร แบรนด์จะกลายเป็นตัวเลือกของลูกค้าทันทีเมื่อลูกค้าก าลังมองหาสินค้าบางอย่าง และใน

กรณีที่ดีที่สุดคือลูกค้าจะนึกถึงแบรนด์นั นเป็นอันดับแรกเมื่อมองหาสินค้าชนิดนั น ดังนั นจะเห็นได้ว่าเกือบทุกองค์กรจึง

พยายามในการสร้างแบรนด์และท าให้แบรนด์นั นเป็นที่รู้จัก 

โดยช่องทางที่องค์การสุราฯ มีการด าเนินการบนช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ Line ที่มีบทบาท
และความส าคัญในอันดับต้นๆ บนโลกการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) การสร้างการรับรู้ (Awareness) การ
สื่อสาร (Communication) กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือท าให้แบรนด์
เป็นที่รู้จัก ภายใต้แนวทางการด าเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลหรือตลาดออนไลน์ (Online/ DigitalMarketing) โดย
มุ่งเน้นการสร้างจุดยืนของตราสินค้า (Brand) ขององค์การสุราฯ ให้ชัดเจน และถ่ายทอดให้ลูกค้าตระหนักถึงการมีตรา
สินค้าขององค์การสุราฯ ในตลาด ให้ลูกค้าสามารถจดจ าลักษณะเด่นของตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Product and 
Brand Identity) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระดับการตอบรับตราสินค้าจากลูกค้ารวมไปถึงการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ของ
องค์การสุราฯ เมื่อลูกค้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือก าหนดลักษณะแบรนด์ (Brand identity) ตัวตนของแบรนด์ (Brand Voice) 
2.2 เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงแบรนด์ขององค์การสุราฯ และสามารถจดจ าได้ 
2.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้เป็นที่รู้จัก 
2.4 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย ให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ น 
2.5 พัฒนาบุคลากรขององค์การสุราฯ ทางด้านการใช้ Facebook และ LINE เพ่ือการสื่อสารและการจ าหน่าย

สินค้า 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 
 เพ่ือสร้างแนวทางในการก าหนดลักษณะของแบรนด์ ตัวตนของแบรนด์ แนวทางในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 

และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ กับความผูกพันในแบรนด์ขององค์การสุราฯ และมีสัดส่วนยอดขายจากช่องทางการ

จ าหน่ายผ่าน Facebook และ LINE เพ่ิมขึ น รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การสุราฯ ด้านการตลาดดิจิทัล 

4. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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5. แผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. ก าหนดขอบเขตงานเพ่ือจัดท า TOR ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 

2. จัดซื อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

3. 1. ด าเนินโครงการ 
3.1 จัดท าคู่มือด าเนินโครงการ 

3.2 แผนกการตลาดฯ ก าหนดก าหนดลักษณะแบรนด์ 

(Brand identity) ตัวตนของแบรนด์ (Brand Voice) 

3.3 แผนกการตลาดฯ เลือกเครื่องมือทางโซเชียลมีเดีย 

(Social and digital marketing) เพ่ือสื่อสารไปยัง

ลูกค้า 

3.4 แผนกการตลาดฯ เลือกใช้ผู้มีอิทธิพล (Influencer) 

ลูกค้าตัวจริงขององค์การสุราฯ (Brand Advocacy) ที่

เหมาะสม 

3.5 ด าเนินการโฆษณาตามที่วางแผนงานไว้ 

3.6 ด าเนินการประเมินและวัดผลหลังจากท่ีได้มีการท า

โฆษณา 

กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564 

4. ประเมินผล จัดท ารายงาน และปรับปรุงแผน ประเมินผลรายไตรมาส 

ธันวาคม 2563 

มีนาคม 2564 

มิถุนายน 2564 

กันยายน 2564 
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6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
6.1 แผนกการตลาดฯ น าผลการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าและตลาด เป็นตัวก าหนดลักษณะแบรนด์ (Brand 

identity) ตัวตนของแบรนด์ (Brand Voice) เพ่ือใช้ในการแสดงออกที่สอดคล้องกับข้อความที่จะสื่อสาร (Message) 
เช่น คุณค่า อารมณ์และบุคลิกภาพของแบรนด์ (เช่น Character, Tone, Language) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

6.2 แผนกการตลาดฯ เลือกสื่อโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Instagram Twitter GoogleLine 

เพ่ือท าให้ลูกค้าตระหนักถึงตราสินค้าขององค์การสุราฯ (Brand awareness) และน าไปสู่ความสามารถในการจดจ าตรา

สินค้าได้ (Brand recognition) 

6.3 แผนกการตลาดฯ ท าการวิเคราะห์และเลือกใช้ผู้มีอิทธิพล (Influencer) ที่เหมาะสมในแต่ละผลิตภัณฑ์ของ

อ ง ค์ ก า ร สุ ร า ฯ  แ ล ะมี ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ โ ด ย ใ ช้ ลู ก ค้ า จ ริ ง ข อ ง อ ง ค์ ก า ร สุ ร า ฯ  ( Brand Advocacy)  

ในการท าแคมเปญการตลาดต่างๆ 

6.4 แผนกการตลาดฯ ท าการจ้างบริษัทข้างนอกเพ่ือท าการผลิตสื่อโฆษณา และด าเนินการโฆษณาตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้ พร้อมกับศึกษาเรียนรู้เทคนิคการโฆษณาใหม่ๆ ของช่องทาง FACEBOOK และ LINE และน าไปใช้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์กับ FACEBOOK และ LINE ขององค์การสุราฯ 

6.5 แผนกการตลาดฯ ท าการประเมินและวัดผลที่ได้รับหลังจากที่ได้มีการท าโฆษณา เช่น จ านวนการกด like 

ใน Fan page จ านวนการเยี่ยมชมใน website ขององค์การสุราฯ จ านวนยอดจัดจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ นเพ่ือน ามาปรับปรุง

การโฆษณาในปีถัดไป 

6.7 สรุปภาพรวมโครงการ 

7. ประมำณกำรงบประมำณ 
5,500,000 บาท 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

8.1 ระดับการตอบรับตราสินค้าจากลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
8.2 ระดับการซื อซ  าของผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ 

 
9.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 ได้แนวทางในการก าหนดลักษณะของแบรนด์ ตัวตนของแบรนด์ และแนวทางในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค 
9.2 เกิดการรับรู้แบรนด์ขององค์การสุราฯ ในกลุ่มผู้บริโภค 
9.3 ยอดขายที่เพ่ิมมากขึ น 
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10.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 กองการตลาดและจ าหน่าย 

11. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ปีงบประมาณ 2564 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ตรำสนิค้ำให้เป็นที่จดจ ำ (Brand recognition) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) มี
ความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อ
ตลาดอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ 
อาจส่งผลให้ TOR ไม่ครอบคลุม
การสร้างโอกาสการรับรู้ตราสินค้า
ให้เป็นที่จดจ าได้  

2 2 4 ควบคุม - ตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูล
เกี่ยวกับการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ให้
ครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านทุกประเด็น
ที่ต้องการข้อมูล เพ่ือจัดท าร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

2. เลือก
กลุ่มเป้าหมาย
และจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

-  บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์
ในการท างานร่วมกับระบบราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

 
 
-  กลุ่มเป้าหมายในการ

ประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 

2 3 6 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุม
ร่วมกับผู้รับจ้างเพ่ือชี แจงถึงลักษณะ
การท างาน ระเบียบข้อก าหนดและ
เงื่อนไข จุดแข็ง จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์
และองค์กร รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่พบเจอ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื องต้นใน
การเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุก
ประเด็นความต้องการ 
- คณะท างานก าหนดการประชุมทุก
สัปดาห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

สอดคล้องกับขอบเขตของงาน (TOR) 
และสามารถติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินความถูกต้อง
ของเนื องาน 

3. ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ 
หรือ โฆษณาตาม
แผนที่วางไว้ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

2 3 6 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของงานทุก
สัปดาห์เพื่อให้มีระยะเวลาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ น 
- ก าหนดช่องทางส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ข้อมูลจริงจาก
การศึกษาและวิจัยพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและความต้องการของตลาด
แอลกอฮอล์ และสอดล้องกับขอบเขต
ของงาน (TOR) 

4. สรุปข้อมูล
ประเมินผลการ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดท าข้อมูล 
และรายงานสรุปผลไม่สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ 

 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการได้รับ
รายงานที่ไม่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 



157 
 

 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

และจัดท า
รายงาน 

- คณะท างานก าหนดการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของงานทุก
สัปดาห์เพื่อตรวจสอบการท างานและ
ประเมินความถูกต้องของเนื องาน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง :  โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้ตรำสนิค้ำให้เป็นที่จดจ ำ (Brand recognition) 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกิด 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกิด 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกิด 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการโครงการ/
ด าเนินกิจกรรม 
(IO4) 

กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักตราสินค้า 
≥80% ของ
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ทั งหมด 

กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักตราสินค้า 
≥70% ของ
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ทั งหมด 

กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักตราสินค้า 
≥60% ของ
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ทั งหมด 

กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักตราสินค้า 
≥50% ของ
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ทั งหมด 

กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักตราสินค้า 
<50% ของ
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ทั งหมด 
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3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 
> 3  

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
≤ 3 เดือน  

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 
≤ 3 เดือน  

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 
> 3 เดือน 

3.7 ศักยภาพ/
ความพร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ผลการ
ทดสอบก่อน
เรียนกับ
ทดสอบหลัง
เรียน ≥80% 

ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนกับ
ทดสอบหลัง
เรียน ≥70% 

ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนกับ
ทดสอบหลัง
เรียน ≥60% 

ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนกับ
ทดสอบหลัง
เรียน ≥50% 

ผลการทดสอบ
ก่อนเรียนกับ
ทดสอบหลังเรียน 
<50% 
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โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การมีช่องทางการจ าหน่ายจ านวนมากในระดับหนึ่ง พร้อมรูปแบบที่มีความหลากหลาย จะเป็นหนทางส าหรับ

ร้านค้า บริษัทหรือองค์กรต่างๆ ใช้เพ่ือให้สินค้าหรือบริการของตนเข้าถึงกลุ่มลูกค้า/เป้าหมายได้ดีที่สุดและเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง โดยจ าเป็นที่จะต้องมีความสอดประสานเชื่อมโยงกับทั งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั งนี แนวคิด
ช่องทางการตลาด/ การจัดจ าหน่ายสามารถแบ่งได้หลากหลายมิติ ซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่ม สินค้าแต่ละประเภทต่างก็มี
ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมแตกต่างกันออกไป  

 โครงการนี จัดท าขึ นเพ่ือต้องการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ ให้มีความ
หลากหลายขึ น ภายใต้แนวทางการด าเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลหรือตลาดออนไลน์ (Online/ Digital Marketing) 
2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพ่ือใช้ในการจ าหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของ

องค์การสุราฯ 

 2.2 เพ่ือสร้างยอดขายจากช่องทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 
องค์การสุราฯ มีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่เป็นของตนเอง และสามารถสร้างยอดขาย

จากช่องทางการจ าหน่ายนี ได้   

4. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

5. แผนกำรด ำเนนิงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. 1. จัดตั งคณะท างานเพ่ือด าเนินการ ประกอบด้วย

พนักงานแผนกตลาดฯและแผนกจ าหน่ายร่วมกับ

พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตุลาคม 2564 

2. ก าหนดขอบเขตงานเพ่ือจัดท า TOR 

    2.1 บูรณาระบบ E-Commerce เข้ากับ ERP 

          - การจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ 

พฤศจิกายน 2564 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

          - การเชื่อมตอ่กับระบบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

และการเงินรับ 

          - การเชื่อมต่อกับระบบการขายทั งส่วนกลาง

และ POS 

          - การเชื่อมต่อกับระบบบริหารการคลังสินค้า 

          - การเชื่อมต่อกับระบบผลิต 

          - การเชื่อมต่อกับระบบโลจิสติกส์ 

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าและคู่ค้าให้

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ง 5 กลุ่ม 

2.3 พัฒนาระบบรายงานวิเคราะห์ช่องทางการจ าหน่าย

ที่เชื่อมมายังระบบ E-Commerce 

3. จัดซื อจัดจ้าง มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

4. ด าเนินโครงการ 

       4.1 จัดท าคู่มือด าเนินโครงการ 

มีนาคม – กันยายน 2565 

5. ประเมินผล จัดท ารายงาน และปรับปรุงแผน ประเมินผลรายไตรมาส 

ธันวาคม 2564 

มีนาคม 2565 

มิถุนายน 2565 

กันยายน 2565 

6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

6.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป (e-Commerce Platform) ต่าง ๆ ที่มี

จ าหน่ายอยู่ในตลาดอย่างน้อย 5 ระบบ 
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6.2 น าเสนอต่อผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจในประเด็นข้อมูลทั่วไป จุดเด่น จุดด้อย เงื่อนไข/ข้อจ ากัดของ 1 – 3 

ระบบตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางการน ามาปรับใช้ให้เข้ากับองค์การสุราฯ  

6.3 ด าเนินการ/ประสานงานเรื่องการจัดซื อจัดจ้าง 

6.4 ทดสอบระบบและปรับปรุงให้เข้าการด าเนินงาน/ ขั นตอน/ กระบวนการภายในขององค์การสุราฯ  

6.5 เปิดระบบใช้งานจริง พร้อมจัดท าคู่มือ/ ขั นตอนการใช้งานระบบ 

6.6 ปรับระบบให้ทันสมัย (Update) และประเมินผลทุก ๆ ปี พร้อมทบทวนและปรับปรุงระบบในปีที่ 5 

7. ประมำณกำรงบประมำณ 

 งบประมาณปี 2565 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

8.1 องค์การสุราฯ มีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 1 ระบบ ที่ใช้การจ าหน่ายสินค้าและอ่ืนๆ 
8.2 มียอดขายที่มาจากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองภายในปี 2566 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 มีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสุราฯ  
9.2 มียอดขายที่มาจากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสุราฯ  

10. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 กองการตลาดและจ าหน่าย 

11. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ปีงบประมาณ 2565  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) มี
ความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
พาณิชย์ (e-Commerce) อาจ
ส่งผลให้ TOR ไม่ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ครบทุกด้าน  

3 3 9 ควบคุม - ตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูลให้
ครบถ้วนตามมาตรฐานระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) โดยมีบุคลากรจากทุก
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดความล่าช้าในการออกแบบและ
หาข้อสรุปรายละเอียดของ TOR  

 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์

ในการท างานร่วมกับระบบราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

3 3 9 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมเพ่ือ
ออกแบบระบบงานให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามโครงการ และประชุม
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด
เพ่ือประเมินความถูกต้องของเนื องาน 
- รว่มชี แจงเรื่องระเบียบขั นตอนการ
ด าเนินการในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของ
ขอบเขตงาน (TOR) ที่เป็นงานหลัก
หลังจากท่ีได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 

 
 

3 4 12 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของงานทุก
สัปดาห์เพื่อตรวจสอบการท างาน 
ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรคให้
สามารถพัฒนาระบบได้ตามระยะเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
- กรณีพบว่ามีความจ าเป็นต้องขอ
ปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการท างาน
ที่อยู่นอกเหนือการด าเนินงานหลัก 
คณะท างานต้องหารือแนวทางและ
เรียนเสนอพิจารณาขอขยายงวดงาน
ตามขั นตอน 

4. ทดสอบระบบ ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดข้อผิดพลาดในการในการน า
ระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศมาใช้จริงใน
องค์การสุราฯ เนื่องจากความ
ผิดพลาดที่มาจากบริษัทผู้รับจ้างฯ 
หรือจากองค์การสุราฯ เอง 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมติดตามงานทุก
สัปดาห์เพื่อให้มีระยะเวลาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ น 
- คณะกรรมการตรวจรับ แจ้งหารือ
แนวทางขอให้ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบ
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

 
- การทดสอบระบบที่ออกแบบและ

พัฒนาอาจไม่ตอบสนองต่อการใช้
งานจริง 

 
- ระยะเวลาทดสอบระบบน้อยเกินไป 

และผู้รับจ้างอบรมเนื อหาและ
รายละเอียดไม่เพียงพอ 

 

การท างานให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
- คณะท างานประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง
เพ่ือก าหนดระยะเวลาในการอบรมให้
เพียงพอ และคัดเลือกผู้ให้การอบรมให้
มีความรู้ความเช้าใจในระบบอย่าง
แท้จริง 

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิ 
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้ากว่า
ก าหนด 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่งมอบ
งานไม่ครบถ้วน 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา อุปสรรค 
ในการด าเนินงานของผู้รับจ้างฯให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
- ก าหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบร่างงาน
พร้อมเอกสารให้ทางคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ ร่วมตรวจสอบเอกสารก่อน
ส่งมอบงานอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง :  โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกิด 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกิด 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกิด 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการโครงการ/
ด าเนินกิจกรรม 
(IO4) 

ด าเนิน
กิจกรรมได้สูง
กว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 
5% 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรม
ได้ตาม
เป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรม
ได้ต่ ากว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส ≤ 5% 

ด าเนินกิจกรรม
ได้ต่ ากว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 
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เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 
> 3 เดือน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
≤ 3 เดือน 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 
≤ 3 เดือน  

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 
> 3 เดือน 

3.7 ศักยภาพ/
ความพร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร 
≥80% 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร ≥70% 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร ≥60% 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร ≥50% 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร <50% 
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โครงกำรพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้ำ (Customer Site Visit) 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การเข้าพบลูกค้า เป็นการใช้ความพยายามเพ่ือให้มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค้า เพ่ือเรียกความเอาใจใส่จาก

ลูกค้า ท าให้ลูกค้าสนใจ และน าไปสู่การเสนอขาย โดยการเข้าพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้านั น องค์กรสามารถที่จะให้

พนักงานท าการเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะโน้มน้ าวจิตใจของลูกค้าให้มาใช้สินค้า 

หรือใช้สินค้าที่เคยใช้อยู่แล้วต่อไป อีกทั งยังเป็นการจัดการกับข้อโต้แย้งทางการขาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่ลูกค้า

อาจจะแสดงออกมาในทางต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยในขณะการพบปะลูกค้า รวมไปถึงเป็นการติดตามผลและดูแลลูกค้า 

รับประกันความพอใจของลูกค้า เพ่ือให้มีการติดต่อทางธุรกิจกันเรื่อยไป และเพ่ือตรวจสอบดูระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดังนั นองค์การสุราฯ โดยแผนกการตลาดฯ จึงได้จัด “โครงการพบปะเยี่ยม

เยียนลูกค้า (Customer Site Visit)” ส าหรับลูกค้ารายส าคัญ เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงาม และรับฟังถึงปัญหา

ต่างๆ รวมไปถึงความต้องการของลูกค้า เพ่ือที่องค์การสุราฯ จะได้ตอบสนองความต้องการนั นๆ  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเป็นการเปิดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเคยสั่งซื อ 

 2.2 เพ่ือเป็นการรับฟังปัญหาต่างๆ และความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าที่เก่ียวข้องกับองค์การสุราฯ 

 2.3 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การสุราฯ และลูกค้า 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 

 เพ่ือเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินค้า และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์การสุราฯ 

4. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
 

5. แผนกำรด ำเนินงำน 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการขายเพ่ือก าหนดเป้าหมายยอดขาย ตุลาคม 2563 

2. วางแผนการเยีย่มเยียนลูกคา้เดมิและใหม่ พฤศจิกายน 2563 

3. จัดท าคู่มือด าเนินงาน 

    3.1 ด าเนินการเยี่ยมเยียนลูกคา้เพื่อน าเสนอสินค้าใหม่และ

วิธีในการสั่งซื อสินค้า 

ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

4. ประเมินผล จัดท ารายงาน และปรบัปรุงแผน ประเมินผลรายไตรมาส 

ธันวาคม 2563 

มีนาคม 2564 

มิถุนายน 2564 

กันยายน 2564 

 

6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 6.1 แผนกการตลาดฯ น าข้อมูลลูกค้ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญตามหลัก RFM ระยะเวลาในการสั่งซื อล่าสุด

ของลูกค้า (Recency) จ านวนความถี่ในการสั่งซื อของลูกค้า (Frequency) ยอดในการสั่งซื อของลูกค้า (Monetary)  

 6.2 ด าเนินการวางแผนและวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมลูกค้าแต่ละรายให้เหมาะสม เช่น การเพ่ิมยอดขาย 

การรับฟังปัญหาของลูกค้า การปิดการขาย การแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 6.3 ด าเนินการติดต่อลูกค้าและแจ้งนัดหมายลูกค้าในการเข้าพบ 

 6.4 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากลูกค้าและน ามาวิเคราะห์ความต้องการ พร้อมกับส่งมอบข้อมูลให้กับ

แผนกอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 6.5 ประเมินผล / สรุปภาพรวมของโครงการ 

7. ประมำณกำรงบประมำณ 

300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
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8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 8.1 จ านวนยอดขายที่เพ่ิมขึ น  

 8.2 จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 9.1 องค์การสุราฯ สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสามารถปิดการขายได้เพ่ิมมากขึ น 

 9.2 สามารถรับรู้ปัญหา และความต้องการของลูกค้ารายส าคัญ ซึ่งน ามาสู่การปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ๆ ขององค์การสุราฯ 

 9.3 สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ารายส าคัญกับองค์กา รสุราฯ เ พ่ือให้ เกิดความยั่ งยืน 
 

10. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 กองการตลาดและจ าหน่าย 

11. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 ปีงบประมาณ 2564  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้ำ (Customer Site Visit) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. 1. วิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มลูกค้า 
เพื่อวางแผนพบ
ลูกค้าแตล่ะกลุ่ม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ข้อมูลที่มีอยู่ไมเ่พียงพอต่อการวางแผน
ออกพบลูกค้าเพื่อคาดหวังยอดขายที่
เพิ่มขึ น 

- วิเคราะห์ข้อมลูที่มีอยู่ไม่สอดคลอ้งต่อ
ความต้องการของลูกค้า 

2 2 4 ควบคุม - ด าเนินการโครงการวิจัยส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทั งตลาดในระดับประเทศ และ
ระดับภูมิภาค 
- ตั งคณะท างานเพื่อด าเนินการจดัท า
โครงการศึกษาวิจยัส ารวจพฤติกรรม
ผู้บริโภคเพื่อหาข้อมลูเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นความ
ต้องการ 

2. 2. วางแผนและ
ออกเยี่ยมเยยีน
ลูกค้าเดมิและใหม ่

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การด าเนินงานไม่เป็นไปตามขั นตอน 3 3 9 ควบคุม - จัดท าคู่มือการด าเนินงานการออกเยี่ยม
เยียนลูกคา้อย่างเป็นระบบ มีขั นตอนชัดเจน 
- ก าหนดการประชุมทุกสัปดาห์เพือ่ติดตาม
ความคืบหน้าและรายงานผลการด าเนินงาน 

3. สรุปข้อมูล
ประเมินผล 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดข้อผิดพลาดในการจดัท าข้อมูล และ
วิเคราะหส์รปุข้อมูลไมส่อดคล้องกบั
ข้อมูลที่มีอยู ่

 

3 4 12 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมทุกสัปดาห์
เพื่อวิเคราะหส์าเหตุ แนวทางการแก้ไข
ปัญหา และติดตามความคืบหน้าของงาน
อย่างใกล้ชิด  
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แผนภูมิควำมเสี่ยง :  โครงกำรพบปะเย่ียมเยียนลูกค้ำ (Customer Site Visit) 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 
- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 
- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 
- 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

> 3 เดือน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

≤ 3 เดือน 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

≤ 3 เดือน  

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

> 3 เดือน 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน
บุคลากร ≥80% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน
บุคลากร ≥70% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน
บุคลากร ≥60% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน
บุคลากร ≥50% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน
บุคลากร <50% 
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โครงกำรเพิ่มตัวแทนจ ำหน่ำยในพื้นที่แต่ละภำคภำยในประเทศ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากการส ารวจยอดสั่งซื อที่ไม่เป็นไปตามเป้าเท่าที่ควร อาทิเช่น จังหวัดที่มีจ านวนโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 

และ จ านวนโรงพยาบาลที่มีจ านวนมาก แต่ยอดสั่งซื อควรจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ดังนั นจึงเกิดเป็นแผนพัฒนาช่องทางการ

จ าหน่ายออฟไลน์ขึ นมา เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย ตัวแทนจ าหน่าย ให้มากขึ น เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับองค์กรสุราฯ 

อีกทั งยังสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าที่มีต่อองค์กรสุราฯ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการเปิดการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเคยสั่งซื อ 

 2.2 เพ่ือเป็นการขยายช่องทางการจ าหน่ายออฟไลน์ 

 2.3 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

 2.ภ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การสุราฯ และลูกค้า 

เป้ำหมำยโครงกำร 

 เพ่ือเพ่ิมยอดจ าหน่ายสินค้า และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์การสุราฯ 

3. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4. แผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจ าแนกตามกลุ่มผู้ขายสินค้า

และลูกค้ารายใหญ่ 
ตุลาคม 2563 

2. วางแผนส ารวจเพื่อเพ่ิมตัวแทน พฤศจิกายน 2563 

3. ส ารวจข้อมูลช่องทาง 

- หารายชื่อที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนจ าหน่ายใหม่ในทุก

จังหวัดและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ธันวาคม 2563 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

- ก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มตัวแทน

จ าหน่าย 

- ก าหนดโครงสร้างราคาขาย 

4. วางแผนสร้างพันธมิตรช่องทางจัดจ าหน่าย 

- วางแผนการติดต่อตัวแทนจ าหน่าย 

- จัดกิจกรรมกับตัวแทนจ าหน่ายเดิมและใหม่ 

มกราคม 2564 

5. ด าเนินตามโครงการ 

    - จดัท าคู่มือด าเนินโครงการ 

    - ติดต่อตัวแทนจ าหน่าย 

    - ท ากิจกรรมการขายกับตัวแทนใหม่ 

กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 

6. ประเมินผล จัดท ารายงาน และปรับปรุงแผน ประเมินผลรายไตรมาส 

ธันวาคม 2563 

มีนาคม 2564 

มิถุนายน 2564 

กันยายน 2564 

 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 6.1 แผนกการตลาดฯ น าข้อมูลลูกค้ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญ และระยะทาง อีกทั ง ปริมาณของกลุ่มลูกค้า

ที่มีความเป็นไปได้ที่จะขยายจ านวนลูกค้าและตัวแทน และสามารถกระจายสินค้าจากองค์กรสู่ตัวแทนและส่งต่อถึงตัว

ลูกค้าด้วย สินค้าทดลอง เพ่ือจูงใจลูกค้าใหม่ 
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 6.2 ด าเนินการวางแผนและวัตถุประสงค์ในการกระจายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้เหมาะสม เช่น ส ารวจพื นที่

การจ าหน่าย ส ารวจกลุ่มลูกค้า การรับฟังปัญหาของลูกค้า การปิดการขาย การแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 6.3 ด าเนินการติดต่อลูกค้าและแจ้งนัดหมายลูกค้าในการเข้าพบ 

 6.4 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากลูกค้าและน ามาวิเคราะห์ความต้องการ 

 6.5 ประเมินผล / สรุปภาพรวมของโครงการ 

6. ประมำณกำรงบประมำณ 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 8.1 จ านวนยอดขายที่เพ่ิมขึ น  

 8.2 จ านวนตัวแทนจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ น อย่างน้อย 1 ราย 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 องค์การสุราฯ สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสามารถปิดการขายได้เพ่ิมมากขึ น 

 9.2 สามารถรับรู้ปัญหา และความต้องการของลูกค้ารายส าคัญ ซึ่งน ามาสู่การปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ๆ ขององค์การสุราฯ 

 9.3 สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ารายส าคัญกับองค์การสุราฯ เ พ่ือให้ เกิดความยั่ งยืน  

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 กองการตลาดและจ าหน่าย 

9.  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ปีงบประมาณ 2564 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรเพิ่มตัวแทนจ ำหน่ำยในพื้นที่แต่ละภำคภำยในประเทศ 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. วิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มลูกค้า 
เพ่ือวางแผนเพิ่ม
ตัวแทนจ าหน่าย 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ข้อมูลไม่สอดคล้องต่อความ
ต้องการ 

2 2 4 ควบคุม - ตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ให้
ครบถ้วนครอบคลุมทุกด้านทุกประเด็น
ที่ต้องการข้อมูลเพ่ือวางแผนการเพิ่ม
ตัวแทนจ าหน่าย  

2. วางแผนและ
จัดท าข้อก าหนด
ด้านตัวแทน
จ าหน่าย 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ขั นตอน 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าคู่มือการด าเนินงานการจัดหา
ตัวแทนจ าหน่าย 
- จัดท าข้อก าหนดด้านโครงสร้างราคา
ส าหรับตัวแทนจ าหน่าย 
 

3. ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อตัวแทน
จ าหน่าย 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

-  ผู้ที่สนใจติดต่อเป็นตัวแทน
จ าหน่ายมีจ านวนน้อย 

 

2 3 6 ควบคุม - คณะท างานก าหนดการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของการท างานทุก
สัปดาห์เพื่อตรวจสอบการท างาน แก้ไข
ปัญหาและ อุปสรรค และหาแนวทาง
ในการเพิ่มจ านวนตัวแทนจ าหน่าย  
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

- ก าหนดช่องทางส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

4. สรุปข้อมูล
ประเมินผลการ
จัดท ารายงานการ
ติดตามเพ่ิม
ตัวแทนจ าหน่าย 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดข้อผิดพลาดในการจัดท าข้อมูล 
และรายงานสรุปผลไม่สอดคล้อง 

 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการ
ได้รับรายงานที่ไม่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
- คณะท างานก าหนดการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของงานทุก
สัปดาห์เพื่อตรวจสอบการท างานและ
ประเมินความถูกต้องของเนื องาน และ
หาแนวทางในการเพิ่มจ านวนตัวแทน
จ าหน่าย   
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แผนภูมิควำมเสี่ยง :  โครงกำรเพิ่มตัวแทนจ ำหน่ำยในพื้นที่แต่ละภำคภำยในประเทศ 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกิด 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกิด 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกิด 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการโครงการ/
ด าเนินกิจกรรม 
(IO4) 

จ านวนตัวแทน
จ าหน่ายที่
เพ่ิมขึ น อย่าง
น้อย 1 ราย 
และมีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์15% 
เมื่อเทียบกับ

จ านวนตัวแทน
จ าหน่ายที่
เพ่ิมขึ น อย่าง
น้อย 1 ราย 
และมีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพ่ิม 
10% เมื่อเทียบ

จ านวนตัวแทน
จ าหน่ายที่
เพ่ิมขึ น อย่าง
น้อย 1 ราย 
และมีจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพ่ิม
5% เมื่อเทียบ

จ านวนตัวแทน
จ าหน่ายที่
เพ่ิมขึ น อย่าง
น้อย 1 ราย 

ไม่มีตัวแทน
จ าหน่ายรายใหม่
เพ่ิม 
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เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

กลุ่มตัวแทน
จ าหน่ายในปี 
2562 (ปี 
2563 เกิด
สถานะการณ์
โควิดสภาวะ 
ไม่ปกติ) 

กับกลุ่มตัวแทน
จ าหน่ายในปี 
2562 (ปี 2563 
เกิด
สถานะการณ์โค
วิดสภาวะ ไม่
ปกติ) 

กับกลุ่มตัวแทน
จ าหน่ายในปี 
2562 (ปี 2563 
เกิด
สถานะการณ์โค
วิดสภาวะ ไม่
ปกติ) 
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โครงกำรสัมมนำและสื่อสำรกำรตลำด (Marketing seminar and communication) 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีใดๆ ทุกธุรกิจย่อมมีวัตถุประสงค์

เดียวกัน คือ ต้องการสร้างแบรนด์ การสร้างการรับรู้ ชื่อเสียงขององค์กร รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ การบริการ และการสร้าง

ยอดขาย ซึ่งสิ่งเหล่านี ต้องสอดประสานกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภครู้จัก เข้าใจ 

และสร้างยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการสื่อสารการตลาดจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิด

การรับรู้และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด เ พ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ 

องค์การสุราฯ โดยฝ่ายการตลาดจึงจัด “โครงการสัมมนาและสื่อสารการตลาด (Marketing seminar and 

communication)” เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้เข้าใจถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์องค์การสุรา

ฯ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การสุราฯ  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์การสุราฯ  

2.2 เพ่ือให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Image) ในด้านที่เหนือกว่าคู่แข่งขององค์การสุราฯ  

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การสุราฯ และผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ  

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความผูกพันต่อองค์การสุราฯ  

เป้ำหมำยโครงกำร 

 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การสุราฯ กับลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การสุราฯ  

3. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4. แผนกำรด ำเนนิงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. ระดมสมองเพ่ือก าหนดปัญหาที่ต้องท าการสื่อสาร

การตลาด 
ตุลาคม 2563 

2. ก าหนดแผนสื่อสารการตลาด (หัวข้อในการสื่อสารและ

กลุ่มเป้าหมาย 
พฤศจิกายน 2563 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

3. จัดท าคู่มือด าเนินงาน พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 

4. ด าเนินการสื่อสารการตลาด 

    4.1 จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์และการ

บริการรูปแบบใหม่ๆ 

4.2 จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ร่วมกับลูกค้าราย

ส าคัญ 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 

5. ประเมินผล จัดท ารายงาน และปรับปรุงแผน ประเมินผลรายไตรมาส 

ธันวาคม 2563 

มีนาคม 2564 

มิถุนายน 2564 

กันยายน 2564 

 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 6.1 ฝ่ายการตลาดด าเนินการน าข้อมูลส าคัญ ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้า (Voice of 

Customer) เพ่ือท าการออกแบบการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและสร้างความผูกพันธ์อันดีต่อกัน 

 6.2 ฝ่ายการตลาดจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เชิญมาบรรยายในวันสัมมนา 

 6.3 ฝ่ายการตลาดด าเนินการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น แผนกจัดซื อ แพทย์ พยาบาล ผู้อ านวยการ

สถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานวิจัย มาร่วมเข้าฟังสัมมนาหรือร่วมกิจกรรม CSR กับองค์กร 

 6.4 ฝ่ายการตลาดด าเนินการเชิญนักข่าวเพ่ือมาร่วมรับฟังการให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ภาพลั กษณ์ (Image) 

ขององค์การสุราฯ โดยมีการก าหนดโปรแกรมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการบริการรูปแบบใหม่ๆ ขององค์การสุราฯ 

 6.5 ประเมินผล / สรุปภาพรวมของโครงการ 
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6. ประมำณกำรงบประมำณ 
1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 8.1 จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 8.2 จ านวนข้อร้องเรียนที่ถูกแก้ไข 

8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1 ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ  

 9.2 ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถจดจ าภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสุราฯ  

 9.3 เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้ากับองค์การสุราฯ 

9.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 แผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 

10.  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ปีงบประมาณ 2564 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรสัมมนำและสื่อสำรกำรตลำด (Marketing seminar and communication) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. 1. ส ารวจ
ความต้องการร่วม
กิจกรรมของ
ลูกค้า 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ลูกค้าตอบแบบสอบถามและให้
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

2 2 4 ควบคุม - มอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบ
ติดตามข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. 2. จัดสัมมนา ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

3 3 9 ควบคุม - ส ารวจข้อมูลให้เป็นไปตามความ
ต้องการ   ของลูกค้าส่วนใหญ่ 
- ก าหนดวันเวลาจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม 

3. สรุปข้อมูล
ประเมินผล 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

3 4 12 ควบคุม - มอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบ
ติดตามข้อสรุปการประเมินผลการจัด
สัมมนาทันทีหลังการจัดสัมมนาเพื่อ
ตรวจสอบวิเคราะห์ความต้องการ 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ น เพ่ือ

พัฒนาให้ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง :  โครงกำรสัมมนำและสื่อสำรกำรตลำด (Marketing seminar and communication) 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเรจ็ใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 
5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
> 3 เดือน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
≤ 3 เดือน 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
≤ 3 เดือน  

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
> 3 เดือน 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
≥80% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
≥70% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
≥60% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินงาน
โครงการ ≥50% 

ลูกค้ามีความพึง
พอใจในการ
ด าเนินโครงการ 
<50% 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) 

หลักกำรและเหตุผล 

การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้

องค์กรสามารถรวบรวม วิเคราะห์  และสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ นและสะสมอยู่ในองค์กรเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ

พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั งการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน เพ่ือให้เกิด

การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ในการน าองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. อบรมและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างาน 

          2. เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

          ๓. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดขึ น 

เป้ำหมำยโครงกำร 

สร้างระบบการจัดการความรู้ที่ชัดเจนและน าไปใช้ได้จริงในองค์กร และผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ น 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. จัดประชุมชี แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2. ก าหนดแผนการเข้าประชุมของแต่ละหน่วยงานเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน 
3. สรุปรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีของแต่ละหน่วยงานเสนอผู้บริหาร 

 ๔.  ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ทางช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ขององค์กร 

 ๕.  ประเมินผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 จัดประชุมชี แจงแนวทางการด าเนินงาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 จัดหาหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ ก าหนด

ระยะเวลา ล าดับวิธีการอบรมที่เหมาะสมในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

3 จัดท าเรื่องขออนุมัติอบรม โดยแจ้งก าหนดวันและ
รายชื่อผู้เข้าอบรม 

มีนาคม 2564 -เมษายน 2564 

4 เผยแพร่รายชื่อ วันเวลาและหลักสูตรที่จะเข้า
อบรม 

เมษายน 2564-กันยายน2564 

5. ด าเนินการอบรมและประเมินผล เมษายน 2564-กันยายน2564 
 

ประมำณกำรงบประมำณ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ 100,000 บาท 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

      ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม (อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่องต่อปี) 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 องค์กรสุรามีการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในงานที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 แผนกบริหารงานบุคคล 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

2.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม (Knowledge and innovation Management) องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จัดประชุมชี แจง
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- จัดประชุมล่าช้า หรือไม่มีการจัดการ
ประชุมชี แจงผลการด าเนินงาน 

- ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมไม่ครบ 

2 2 4 ควบคุม - จัดท าตารางการปฏิบัติงาน และก าหนดวัน
การประชุมชี แจง และแจ้งให้ผู้เกีย่วข้อง
ทราบล่วงหน้า โดยการนดัหมายใน 
Calendar 

2. ก าหนดแนวทาง
ในการจัดท า 
รวบรวมองค์ความรู ้

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ขาดความรู้ความเข้าใจในการจดัเก็บองค์
ความรู ้

2 3 6 ควบคุม - ประชุมชี แจงแต่งละหน่วยงาน เพื่อชี แจง

แนวทางปฏิบัติในการจัดท า และรวบรวม

องค์ความรู้ที่มีอยู่  

3. สรุปรวบรวมองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมทีม่ีของแต่
ละหน่วยงานเสนอ
ผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- องค์ความรู้ไม่ครบ หรือไม่ครอบคลุมใน
ประเด็นส าคญั 
- การขาดความร่วมมือในการจดัท า และ
จัดส่งองค์ความรู ้

2 3 6 ควบคุม - จัดท า List รายละเอียดองค์ความรู้แตล่ะ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื อหา 
และความครบถ้วนก่อนน าเสนอ 

4. ด าเนินการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ทางช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ ขององค์กร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เผยแพรล่่าช้า หรือไม่ครบถ้วน 
- เผยแพรไ่ม่ครอบคลุมในแต่ละชอ่ง
ทางการสื่อสาร 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดช่องทางต่าง ๆ ในการเผยแพร่/
สื่อสารองค์ความรู ้
  - website 
   - Email 
   - ไลน์สื่อสาร 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

   - ป้ายประกาศ/แผ่นพิมพ ์
5. ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ขาดการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- การประเมินผลไม่ครอบคลุมในประเด็น
ในส าคัญ 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดหัวข้อการประเมินในแตล่ะด้านใหม้ี
ความชัดเจน น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
การน าไปใช้ในการประเมินผล 
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โครงกำรจัดท ำกำรวำงแผนและสืบทอดต ำแหน่งงำน (Succession planning) 

หลักกำรและเหตุผล 

องค์กรสุราเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง และประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

ในหลายระดับ โดยในระยะเวลา ๑-๕ ปีต่อจากนี  จะมีบุคลากรในต าแหน่งส าคัญบางส่วนเกษียณอายุการท างาน

ตามก าหนด ซึ่งท าให้มีความจ าเป็นต้องวางแผนการสืบทอดต าแหน่งงานที่เหมาะสมเพ่ือมิให้เกิดความขาดช่วงใน

การด ารงต าแหน่ง ท าให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่งานที่ส าคัญสามารถด าเนินการต่อไ ปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และท าให้การสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor) และพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

ต าแหน่งและการติดตามประเมินผลหลังเข้ารับต าแหน่งเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้องค์การสุราฯ มีกรอบ มีหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานเป้าหมายที่เป็น

มาตรฐาน 

เป้ำหมำยโครงกำร 

1. มีกรอบ มีหลักเกณฑ์ กระบวนการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานเป้าหมายที่เป็นมาตรฐาน 
2. ผ่านการประเมินผล Enablers ในเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ 
2. คณะท างานท าการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานและประเมินความพร้อมของพนักงาน 

3. คณะท างานด าเนินการเสนอโครงการที่ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารองค์กรสุราฯ 
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4. ก าหนดแผนการจัดท าการสืบทอดต าแหน่งงาน พร้อมทั งจัดท าแผนสรรหาพนักงาน/แผนพัฒนา
พนักงาน 

5. คัดเลือกและประเมินผลงานของพนักงาน 
6. น าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 คณะท างานท าการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล

พนักงานและประเมินความพร้อมของพนักงาน 
ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

3 คณะท างานด าเนินการเสนอโครงการที่ได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหาร      
องค์การสุราฯ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

มีนาคม 2564 

4 ก าหนดแผนการจัดท าการสืบทอดต าแหน่งงาน 
พร้อมทั งจัดท าแผนสรรหาพนักงาน/แผนพัฒนา
พนักงาน 

เมษายน 2564 

5. คัดเลือกและประเมินผลงานของพนักงาน เมษายน 2564-กันยายน2564 
6. น าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร กันยายน2564 

 
ประมำณกำรงบประมำณ 

  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ  100,000 บาท 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

      ได้แผนสืบทอดต าแหน่งระดับผู้บริหาร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. องค์กรสุรามีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานเป้าหมายที่เป็นมาตรฐาน บุคลากร หน่วยงาน และ
องค์กรมีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากการทดแทนต าแหน่งงานในอนาคต 

2. ผ่านเกณฑ์การประเมินผลองค์กรในด้านที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 แผนกบริหารงานบุคคล 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดท ำกำรวำงแผนและสืบทอดต ำแหน่ง (Succession planning) องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างานและขอ
อนุมัติโครงการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แต่งตั งคณะท างานไม่ทัน แต่งตั ง
ผู้เกี่ยวข้องไม่ครบ หรือไมไ่ด้ท าการ
แต่งตั ง 

- โครงการมรีายละเอียดไมค่รบถ้วน/ไมไ่ด้
รับการอนุมตั ิ

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดผู้รับผิดชอบแตล่ะดา้น
ก่อนท าการแต่งตั งคณะท างาน 

2. คณะท างาน
ท าการศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล
พนักงานและ
ประเมินความพร้อม
ของพนักงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ขาดความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย 
- ข้อมูลการวิเคราะหไ์ม่ครบถ้วนท าให้การ

ประเมินไมต่รงตามเป้าหมาย 
 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าเกณฑ์การประเมิน และ

เป้าหมายใหม้ีความชัดเจน 

 

3. คณะท างาน
ด าเนินการเสนอ
โครงการใหผู้้บริหาร
องค์การสุราฯ พร้อม
รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไข 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอต่อการ
พิจารณา 
- ทบทวนใหม่ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 
 
 

2 3 6 ควบคุม - จัดเตรยีมข้อมูลโครงการให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในแตล่ะ
ด้าน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

4. ก าหนดแผนการ
จัดท าการสึบทอด
ต าแหน่งงาน พร้อม
ทั งจัดท าแผนสรรหา
พนักงาน/
แผนพัฒนาพนักงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แผนการด าเนินงานไมส่มบรูณ์ขาด
รายละเอียดในการด าเนินงาน 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าแผนการด าเนินการในแต่
ละแผน ประกอบด้วย แผนสืบ
ทอดต าแหน่ง แผนสรรหา และ
แผนพฒันาพนักงาน ก าหนดหัวข้อ
ปัจจัยต่าง ๆ ในแตล่ะแผนให้มี
ความชัดเจน 

5. คัดเลือกและ
ประเมินผลงานของ
พนักงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกณฑ์คัดเลือกและประเมินผลงานไม่
เหมาะสมสอดคล้อง ท าให้ผู้ไดร้ับการ
คัดเลือกอาจมีความไม่เหมาะสม 

2 3 6 ควบคุม - สร้างแบบฟอร์มการคัดเลือกและ
แบบประเมินผลใหมีเกณฑ์การ
พิจารณาใหม้ีความเหมาะสม
สอดคล้อง 

6. น าเสนอข้อมูลต่อ
ผู้บริหาร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- น าเสนอล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน 2 2 4 ควบคุม - ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนอย่างเคร่งครัด 
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โครงกำรพัฒนำกลุ่มบุคลำกรที่มีศักยภำพ (Talent management) 

หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีความส าคัญส าหรับองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือที่สร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน โครงการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent management) มุ่งเน้นไปที่การสร้าง

กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือให้องค์กรมีทุนมนุษย์ที่เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะก้าวขึ นสู่ต าแหน่ง

ที่สูงขึ นในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพหรือเป็นดาวเด่นในองค์กร 
2. เพ่ือสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงในการก้าวสู่ต าแหน่งระดับสูงหรือต าแหน่งที่ส าคัญขององค์กร 
3. เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว 

เป้ำหมำยโครงกำร 

1. พัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูงให้กลายเป็นทุนมนุษย์อันทรงคุณค่า เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันขององค์กร 

2. ลดผลกระทบทางจิตวิทยาที่มีต่อองค์กร หากบุคลากรที่มีศักยภาพได้ลาออกไป เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ทางธุรกิจและการด าเนินงาน  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. แต่งตั งคณะท างาน 
2. แผนกบริหารงานบุคคล ร่วมกับผู้บริหารองค์กร และผู้บริหารส่วนงาน ทบทวนและคัดเลือกกลุ่ม

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในแต่ละส่วนงาน 
3. คณะท างานด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และน าเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพที่เหมาะสม 
4. ด าเนินโครงการ  

           5. สรุปผลโครงการและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั งคณะท างาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 แผนกบริหารงานบุคคล ร่วมกับผู้บริหารองค์กร 

และผู้บริหารส่วนงาน ทบทวนและคัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในแต่ละส่วนงาน 

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

3 คณะท างานด าเนินการศึกษา การศึกษา 
วิเคราะห์ และน าเสนอแผนการพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพท่ีเหมาะสม 

มีนาคม 2564 

4 ด าเนินโครงการ  เมษายน 2564-กันยายน2564 
5. สรุปผลโครงการและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ กันยายน2564 

 

ประมำณกำรงบประมำณ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ  100,000 บาท ต่อปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 กลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงได้รับการพัฒนาจริง สามารถวางแผนความก้าวหน้าในการเลื่อนขั นหรือ

ต าแหน่งไปสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบสูงขึ นได้มากกว่าร้อยละ 80 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. องค์กรสุราสามารถจ าแนกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาให้กลายเป็นทุนมนุษย์อัน
ทรงคุณค่า เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร 

2. สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กร บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงมีความรู้สึกได้รับการสนับสนุน
จากองค์การ และสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กรขึ น 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

     แผนกบริหารงานบุคค 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรพัฒนำกลุ่มบุคลำกรที่มีศักยภำพ (Talent management)  องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แต่งตั งคณะท างานไม่ทัน แต่งตั ง
ผู้เกี่ยวข้องไม่ครบ หรือไมไ่ด้ท าการ
แต่งตั ง 

 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดผู้รับผิดชอบแตล่ะดา้น
ก่อนท าการแต่งตั งคณะท างาน 

2. แผนกบริหารงาน
บุคคล ร่วมกับ
ผู้บริหารองค์กร 
และผูบ้ริหารส่วน
งาน ทบทวนและ
คัดเลือกกลุ่มบุคคล
ที่มีศักยภาพสูงในแต่
ละส่วนงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกณฑ์การคดัเลือกไมเ่หมาะสม
สอดคล้อง 

- ผู้ได้รบัการคดัเลือกมีคุณสมบตัิทีไ่ม่ตรง
ตามความต้องการ 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกให้มี

ความเหมาะสมสอดคล้องในแต่ละ

ปัจจัย 

 

3. คณะท างาน
ด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ และ
น าเสนอแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผลการศึกษาวิเคราะห์ไม่ครอบคลุม
รายละเอียดส าคญั 
- แผนฯ ไมส่มบรูณ ์
 
 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดหัวข้อวิเคราะห์ให้มีความ
ชัดเจนครอบคลุมในแตล่ะดา้น 
- ตรวจสอบแผนฯ รายละเอียด 
ต่าง ๆ ของแผน ก่อนการน าเสนอ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

4. ด าเนินโครงการ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ด าเนินการลา่ช้าไมเ่ป็นไปตามก าหนด  2 3 6 ควบคุม - ก าหนด Time line ในการ
ด าเนินการตามแผนฯ แตล่ะ
ขั นตอนให้มีความชัดเจน 

5. สรุปผลโครงการ
และน าข้อมลูไปใช้
ประโยชน ์

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- การด าเนินงานล่าช้าจากระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 3 6 ควบคุม - สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการทันที เมื่อเสรจ็สิ น 
- สรุปรายละเอียดแต่ละประเด็น
วิเคราะหร์ายละเอยีดต่าง ๆ เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้งาน 
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โครงกำรจัดท ำแผนและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพต ำแหน่งงำน (Career Planning and 

Development) 

หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดท าแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่งงานที่แสดงถึงการเติบโตในสายอาชีพงานเป็น

เครื่องมือช่วยในการก าหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ ท าให้พนักงานท างานอย่างมีเป้าหมาย รวมทั งเป็นการปู

ทางสู่การสร้างพนักงานที่มีศักยภาพ ในการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอกขององค์การ 

และเป็นส่วนช่วยในการสร้างขวัญก าลังใจและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในองค์การ เพ่ือก าหนดหนทางไปสู่ความส าเร็จ

ของเป้าหมายขององค์การตามที่ได้คาดหวังไว้   

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรในองค์กร 
2. เพ่ือให้มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงการเพ่ิม

ศักยภาพ เพ่ือต าแหน่งงานที่สูงขึ น 
เป้ำหมำยโครงกำร 

 จัดท าแผนพัฒนาบุคคล (Development Roadmap) ในต าแหน่งที่เชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน ส าหรับการน าไปปฏิบัติในอนาคต 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. แต่งตั งคณะท างาน 

2. คณะท างานด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแผนการพัฒนาเส้นความความก้าวหน้าในอาชีพ

ต าแหน่งงาน 

3. คณะท างานด าเนินการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และออกแบบแผนความก้าวหน้าแต่ละต าแหน่งงาน 

พร้อมทั งก าหนดหลักเกณฑ์ 

4. คณะท างานน าเสนอแผนการพัฒนาและแผนความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่งงาน พร้อมทั งหลักเกณฑ์

และรับฟังข้อคิดเห็น หากมีข้อแก้ไขให้ปรับปรุงก็ด าเนินการและน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การสุราฯ 

5. สรุปผลโครงการและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั งคณะท างาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 คณะท างานด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และ

จัดท าแผนการพัฒนาเส้นความความก้าวหน้าใน
อาชีพต าแหน่งงาน 

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

3 คณะท างานด าเนินการศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์ และออกแบบแผนความก้าวหน้าแต่
ละต าแหน่งงาน พร้อมทั งก าหนดหลักเกณฑ์ 

มีนาคม 2564 

4 คณะท างานน าเสนอแผนการพัฒนาและแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่งงาน พร้อมทั ง
หลักเกณฑ์และรับฟังข้อคิดเห็น หากมีข้อแก้ไข
ให้ปรับปรุงก็ด าเนินการและน าเสนอต่อ
ผู้บริหารองค์การสุราฯ 

เมษายน 2564-กันยายน2564 

5. สรุปผลโครงการและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ กันยายน2564 
 

ประมำณกำรงบประมำณ 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ ๑00,000 บาท 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 แผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพต าแหน่งงาน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ น 
2. บุคลากรจะตระหนักถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ น 
3. สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กรและสร้างให้เกิดความผูกพันในองค์กรขึ น 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 แผนกบริหารงานบุคคล
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดท ำแผนและพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพต ำแหน่ง (Career Planning and Development)  องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แต่งตั งคณะท างานไม่ทัน แต่งตั ง
ผู้เกี่ยวข้องไม่ครบ หรือไมไ่ด้ท าการ
แต่งตั ง 

 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดผู้รับผิดชอบแตล่ะดา้น
ก่อนท าการแต่งตั งคณะท างาน 

2. คณะท างาน
ด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์และจัดท า
แผนการพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพต าแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผลการศึกษาวิเคราะห์ไม่ครอบคลุมใน
รายละเอียดทีส่ าคญั 

- แผนฯ ไมส่มบรูณ ์

2 3 6 ควบคุม - จัดท าหัวข้อหรือปัจจัยในการ

วิเคราะห์ใหม้ีความชัดเจนในแตล่ะ

ด้าน 

 

3. คณะท างาน
ด าเนินการศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์ 
และออกแบบแผน
ความก้าวหน้าแตล่ะ
ต าแหน่งงาน พร้อม

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ขาดข้อมูลที่ส าคญัในการวิเคราะห์ 
- แผนฯ ที่ด าเนินการไมส่มบรูณ์ หรือไม่
ครบถ้วน 
- เกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้อง 
 
 

2 3 6 ควบคุม - ศึกษาข้อมูลการวิเคราะหจ์าก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการ
ประสบผลส าเร็จ 
- ก าหนดหัวข้อหลักเกณฑ์ใน
แผนงานให้มีความครบถ้วนในแต่
ละด้าน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ทั งก าหนด
หลักเกณฑ ์
4. คณะท างาน
น าเสนอแผนการ
พัฒนาและแผน
ความก้าวหน้าใน
อาชีพต าแหน่งงาน 
พร้อมทั งหลักเกณฑ์ 
และรับฟังความ
คิดเห็น หากมีข้อ
แก้ไขให้ปรับปรุง 
และน าเสนอต่อ
ผู้บริหารองค์การ
สุราฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แผนงานฯ ขาดความสมบูรณ ์
- น าเสนอผู้บรหิารไม่ทันตามก าหนด  

2 3 6 ควบคุม - ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์
ของแผนงาน หัวข้อ ปัจจัยต่าง ๆ 
ก่อนน าเสนอ 
- ก าหนดระยะเวลานการ
ด าเนินการให้ชัดเจน 

5. สรุปผลโครงการ
และน าข้อมลูไปใช้
ประโยชน ์

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- การด าเนินงานล่าช้าจากระยะเวลาที่
ก าหนด 

2 3 6 ควบคุม - สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการทันที เมื่อเสรจ็สิ น 
- สรุปรายละเอียดแต่ละประเด็น
วิเคราะหร์ายละเอยีดต่าง ๆ เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้งาน 
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โครงกำร เพิ่มประสบกำรณ์และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร 

หลักกำรและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนส าคัญนอกจากเครื่องจักร วัตถุดิบ และกระบวนการแล้ว 

ตัวบุคลากรของแผนกการผลิตก็ถือว่ามีส่วนส าคัญในการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพให้ครบทั ง 4 องค์ประกอบ โดยตัว

บุคลากรของแผนกการผลิตนั นมีประสบการณ์ในด้านการผลิตผลิตแอลกอฮอล์ โดยเครื่องจักร วัตถุดิบ และกระบวนการ

เดิม จึงมีความส าคัญที่จะต้องเพ่ิมเติมประสบการณ์ โดยการเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการผลิตแอลกอฮอล์ รวมทั งการ

เตรียมความพร้อมด้านก าลังคน เพ่ือรองรับหน่วยการผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด AR Grade ที่ก าลังจะเกิดขึ น 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้กับบุคลากรด้านการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ โดยการศึกษาดูงาน 

และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพ่ือรองการกระบวนการผลิตในอนาคต 

เป้ำหมำย 

 ด าเนินการศึกษา ดูงาน อย่างน้อย 1 โรงงาน 

 พนักงานรองรับกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด AR Grade 

ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

 รายงานผลการศึกษาดูงาน และพนักงานรองการกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ ชนิด AR Grade 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 1. ก าหนดเป้าหมาย และศึกษาข้อมูลเบื องต้น 

 2. ติดต่อประสานงาน และขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 

 3. เข้าศึกษาดูงาน 

 4. สรุปผลการศึกษาดูงาน 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  

 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. ก าหนดเป้าหมาย และศึกษาข้อมูลเบื องต้น ตุลาคม 2563-พฤศจิกายน 2563 

2. ติดต่อประสานงาน ธันวาคม 2563 

3. เข้าศึกษาดูงาน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 

4. สรุปผลการศึกษาดูงาน มีนาคม 2564 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หัวหน้าแผนกผลิต 

งบประมำณ 

 ใช้งบค่าใช้จ่าย ค่าอบรมสัมมนา และค่าเดินทาง จ านวนประมาณ 20,000 บาท 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 บุคลากรด้านการผลิตได้รับประสบการณ์เพ่ิมเติมด้านการผลิต และสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างาน และมีความพร้อมรองการการผลิตแอลกอฮอล์ชนิด AR Grade 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำร เพิ่มประสบกำรณ์และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ก าหนดเป้าหมาย 
และศึกษาข้อมูล
เบื องต้น 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถก าหนดเปา้หมาย และศึกษา
ข้อมูลได ้
- ไม่มีแหล่งข้อมูล 

1 1 1 ยอมรับได ้ กรณไีม่สามารถศึกษาดูงานได้เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ได้ ให้ใช้การ OJT , การ
บรรยายการผู้เชี่ยวชาญ ผูม้ีประสบการณ์ 
หรือการใช้ช่องทางอื่นแทนการศึกษาดูงาน 

ติดต่อ
ประสานงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่สามารถติดต่อประสานงานได ้
- สืบเนื่องจากกิจกรรม คือไม่สามารถ

ก าหนดเป้าหมายได ้
- ไม่มสีถานท่ีศึกษาดูงาน 

1 1 1 ยอมรับได ้

เข้าศึกษาดูงาน ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่มีความเสี่ยง - - - - - 

สรุปผลการศึกษา
ดูงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ไม่มีความเสี่ยง - - - - - 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : เพ่ิมประสบกำรณ์และเตรียมควำมพร้อมบุคลำกร 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 

5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบคุลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 1 
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โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP) 

หลักกำรและเหตุผล 

 ความก้าวหน้าในการท างานเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนให้ความสนใจ หลังจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานแล้ว พนักงานย่อมทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในการท างานของตน จากผลการประเมินนี เองพนักงาน

สามารถน ามาสร้างเป็นแผนพัฒนารายบุคคลที่สามารถจะแก้ไขจุดอ่อนในการท างาน และเสริมสร้างจุดแข็ง 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและสายงานได้  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาพนักงานด้วยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล 

เป้ำหมำยโครงกำร 

 พนักงานสามารถเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคลครบถ้วน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 1. แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ 

 2. ด าเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สมรรถนะหลัก สมรรถนะในหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งงาน 

 3. ก าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา 

4. ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม ( Training needs)  

5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

6. น าเสนอแผนและขออนุมัติใช้ต่อผู้บริหารสูงสุด 

7. แผนกบริหารงานบุคคล น าไปใช้และสื่อสารให้ทราบทั่วทั งองค์กร 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัตโิครงการ ตุลาคม 2563-พฤศจิกายน 2563 

2. ด าเนินการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหส์มรรถนะหลัก 

สมรรถนะในหน้าที่ในแตล่ะต าแหน่งงาน 
ธันวาคม 2563 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

3. ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training needs) ส าหรับ

พนักงานในแต่ละต าแหน่ง 
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 

4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล มีนาคม 2564 

5. น าเสนอแผนและขออนุมตัิใช้ต่อผูบ้ริหารสูงสุด เมษายน 2564 

6. แผนกบริหารงานบุคคล น าไปใช้และสื่อสารให้ทราบท่ัวทั ง

องค์กร 
พฤษภาคม-กันยายน 2564 

 

ประมำณกำรงบประมำณ 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ ๒๐0,000 บาท 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 พนักงานมีแนวทางการในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานได้  

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

องค์กรสุราฯ มีแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารระดับ กลาง – สูง เพ่ือ

รองรับต าแหน่งงานที่สูงกว่าต าแหน่งปัจจุบันในอนาคต และเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสายงานได้ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

        แผนกบริหารงานบุคคล  
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 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างานและ
ขออนุมัติ
โครงการ 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- แต่งตั งคณะท างานไม่ทัน แต่งตั ง
ผู้เกี่ยวข้องไม่ครบ หรือไม่ได้ท าการ
แต่งตั ง 

- โครงการมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน/
ไม่ได้รับการอนุมัติ 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
ด้านก่อนท าการแต่งตั ง
คณะท างาน 
- ศึกษาโครงการให้ละเอียด
ข้อมูลมีความชัดเจน ก่อน
น าเสนอขออนุมัติ 

2. ด าเนิน
การศึกษา 
ทบทวน และ
วิเคราะห์
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะใน
หน้าที่แต่ละ
ต าแหน่ง 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- การวิเคราะห์สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะในหน้าที่ไม่ครบถ้วน 

 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าหัวข้อการวิเคราะห์

สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ

ในหน้าที่ให้มีรายละเอียด

ครบถ้วนในแต่ละประเด็น 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

3. ส ารวจความ
ต้องการในการ
ฝึกอบรม 
(Training 
needs) ส าหรับ
พนักงานในแต่ละ
ต าแหน่ง 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- หลักสูตรการอบรมจากากรส ารวจ
ไม่ตรงกับความต้องการของการ
อบรม 
 
 

2 3 6 ควบคุม - วิเคราะห์ลักษณะงานที่
ปฏิบัติควบคู่กับการส ารวจ 
เพ่ือให้ได้หลักสูตรการอบรมที่
ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด 

4. วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 2 3 6 ควบคุม - จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูล
แต่ละด้านให้ครบถ้วนก่อนท า
การวิเคราะห์ 

5. น าเสนอแผน
และขออนุมัติใช้
ต่อผู้บริหารสูงสุด 

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- ส่งแผนล่าช้า 
- แผนไม่ได้รับอนุมัติ 

2 2 4 ควบคุม - ตรวจสอบความถูกต้องของ
แผนงานก่อนน าเสนอ 
- ด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

6. แผนก
บริหารงานบุคคล 
น าไปใช้และ

ประสิทธิภา
พ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- การสื่อสารไม่ทั่วถึง ท าให้พนักงาน
ไม่ทราบรายละเอียดการด าเนินการ 

2 2 4 ควบคุม - ด าเนินการสื่อสารในช่องทาง
ที่มี ได้แก่ 
   - ประกาศ/แจ้งเวียน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

สื่อสารให้ทราบ
ทั่วทั งองค์กร 

   - Email 
   - website 
   - ไลน์สื่อสาร/บอร์ด                       
   - ประชาสัมพันธ์ 
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โครงกำรฝึกอบรม ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ส ำหรับผู้บริหำรและ

พนักงำนองค์กำรสุรำฯ 

1. หลักกำรเหตุผล 
 เพ่ือให้เกิดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน แก่
บุคลากรองค์การสุรา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ เข้าใจกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพ่ือน าไป
ปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่ฝ่าฝืน หรือกระท าการละเมิดต่อพนักงาน หรือบุคคลภายนอก หากบริษัท หรือ
ผู้แทน กระท าการผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายกับพนักงาน หรือหากไปละเมิดต่อบุคคลภายนอก
อาจจะต้องรับและมีโทษทั งทางแพ่ง และอาญาได้ หรือลูกค้าไม่สั่งสินค้า ฉะนั นนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้กระท าการแทนนายจ้าง ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ยอมก่อให้เกิดปัญหาและความ
เสียหายในภายหลัง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดกับผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือน าไปปฏิบัติให้ถูกตามกฎหมายกับพนักงาน หรือบุคคลภายนอก หรือในบทบาทของการให้
ค าปรึกษาแก่ลูกจ้าง หรือผู้เกี่ยวข้อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับองค์กร พนักงาน ลูกค้า หรือ
บุคคลภายนอก ทั งในบทบาทของนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

2.2 เพ่ือมีแนวคิด เกิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและพนักงาน 
 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
- ผู้บริหาร พนักงานองค์การสุรา 

4. ตัวช้ีวัดโครงกำร 
แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

5. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์และพันธกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั งยืนและมีธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์พัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
กลยุทธบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้น เรื่อง Re – Skil 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 ก าหนดขอบเขตการอบรม ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 เข้าสู่กระบวนการจัดจ้างวิทยากร ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 
3 จัดอบรม มีนาคม 2564 -เมษายน 2564 
4 สรุปโครงการ เมษายน 2564-กันยายน2564 

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
8. งบประมำณ 

100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกกฎหมาย 
10. ผลที่คลำดว่ำจะได้รับ 

1. นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชา พนักงานองค์การสุรา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ น  

2. เกิดความสมานฉันท์ ลดปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร อันน าไปสู่ความสงบสุข มั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

 

 

 

 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ก าหนด
ขอบเขตการอบรม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ระยะเวลาด าเนินการล่าช้า 
เนื่องจากขาดอัตราก าลังในการ
ด าเนินการ เนื่องจากแผนก
กฎหมายเหลือพนักงานจ านวน 
1 อัตรา 

1 4 4 ควบคุม - จัดหาอัตราก าลัง และแบ่งงาน
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  
 

2. เข้าสู่

กระบวนการจดั
จ้างวิทยากร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดหาวิทยากร ในการ
บรรยาย   

1 3 3 ควบคุม - ศึกษาหน่วยงานหรือองค์กรที่จัด
อบรมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ 

3.จัดอบรม ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่า
เป้าหมาย 

1 2 3 ควบคุม แจ้งแผนการอบรมล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน 
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โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และกำร

บริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

หลักกำรเหตุผล 
  การจัดซื อจัดจ้างภาครัฐส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงานพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานราชการวางแนวนโยบาย จากพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มใช้บังคับใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพ่ือป้องกันปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท า
ให้กระบวนการจัดซื อ จัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้องด าเนินการตามขั นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ดังนั น การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงมีความจ าเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขั น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 2. เพ่ือให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับการแต่งขึ นมารับผิดชอบในการจัดท า
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายงานก่อสร้างได้ทราบและเข้าใจอ านาจหน้าที่ 
 3. เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณา การใช้ดุลพินิจ หลักการตีความท่ีขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าให้ต้องเสียเวลาในคดีทางปกครอง เสียค่าปรับในคดีแพ่งอัน ซึ่งเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ซึ่งหน่วยงานต้องชดใช้ให้กับภาคเอกชน อันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่ กระท าการหรือพิจาณาความใด 
ๆ ขัดต่อกฎหมาย  
 4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าการด าเนินการงาน
จ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การสุราฯ ข้อที่ 5  การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม  เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและมีธรรมาภิบาลเป้ำหมำย 
 ผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุราฯ  จ านวนประมาณ 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้
ได้รับการมอบหมายให้เป็นกรรมการเก่ียวกับการจัดซื อจัดจ้าง 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
 ผลทดสอบจากการเข้าร่วมอบรม 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 ร่างโครงการน าเสนอผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าแผนกพัสดุ 

2 ประสานงานวิทยากรเพ่ือมาบรรยาย ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าแผนกพัสดุ 
3 จัดอบรม มีนาคม 2564 หัวหน้าแผนกพัสดุ 
4 สรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2564 หัวหน้าแผนกพัสดุ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2564 
งบประมำณ 
 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 60,000 บาท   
ผู้รับผิดชอบ 
 แผนกพัสดุ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื อจด
จ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานมากยิ่งขึ น  และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ 
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบวิธีการและข้อควรระวังในการจัดท าร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ และแบบรูปรายงานก่อสร้าง ราคากลาง ส าหรับการจัดซื อจัดจ้าง 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรที่ โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ และกำรบริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ. กำร

จัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1.ร่างโครงการ
น าเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาและ
อนุมัต ิ

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การร่างโครงการ (TOR) ไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
เนื่องจากผู้ร่างโครงการขาดความรู้ใน
การร่างโครงการ (TOR) ที่ถูกต้องตาม 
พ.ร.บ. จัดซื อฯ  

3 3 9 ควบคุม - ศึกษาและอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ประสานงาน
วิทยากรเพื่อมา
บรรยาย 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- วิทยากรไมส่ามารถสื่อสาร และให้
ความรู้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2 3 6 ควบคุม - คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความช านาญงาน จากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานรับรอง 

3.จัดอบรม ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขาดความสนใจใน
การเข้ารับการฝึกอบรมตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3 3 9 ควบคุม - มีการทดสอบความรูค้วามสามารถหลังการ
เข้ารับการฝึกอบรม  

4. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การรายงานผลเป็นเพียงการสรุปผลการ
ด าเนินงานในระยะเวลาสั น ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในอนาคตอาจไม่เป็นไปตาม
กฏหมาย 

2 3 6 ควบคุม - ก าหนดตัวชี วัดประจ าปรีะดับแผนกในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานท่ีไมส่อดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร กระบวนกำรจัดซ้ือจัดจำ้ง กำรบริหำรสัญญำ และ

กำรบริหำรพัสดุ ตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง  

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ  
<10%  

มีโอกาสเกดิ  
<15%  

มีโอกาสเกดิ 

 <20%  

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ
โครงการให้เป็นไป
ตามแผนด าเนินงาน 

ด าเนินโครงการ
ได้สูงกว่า
แผนการ
ด าเนินงาน  
> 20% ขึ นไป 

ด าเนินโครงการได้
สูงกว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
> 10% แตไ่ม่ถึง 
20% 

ด าเนินโครงการได้
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินโครงการได้
ต่ ากว่าแผนการ
ด าเนินงาน 
 < 10% แต่ไม่ถึง 
20% 

ด าเนินโครงการได้
ต่ ากว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
< 20% ขึ นไป 

ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรมี
ศักยภาพสูงมาก 
สามารถ

บุคลากรมี
ศักยภาพสูง  

บุคลากรมี
ศักยภาพเพียงพอ  

บุคลากรมี
ศักยภาพต่ า 
สามารถ

บุคลากรมี
ศักยภาพต่ ามาก  
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
ในการจัดท า
โครงการ  

ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ได้
อย่างถูกต้อง 
และมี
ประสิทธิภาพ  
 

สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ได้อย่าง
ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

 

สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

ปฏิบัติงานได้ แต่
ไม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
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โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรแก่หัวหน้ำงำน 

หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การจะต้องสร้างหัวหน้างานที่มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมี

บุคลิกภาพเป็นผู้น า มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีเครือข่ายที่ดีทั งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาหัวหน้างานควรเริ่ม

ตั งแต่การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ทั งนี  หัวหน้างานเป็นผู้ที่มี

ส่วนส าคัญท่ีจะช่วยผลักดันภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานในการบริหารงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

เป้ำหมำยโครงกำร 

 สามารถพัฒนาหัวหน้างานด้วยวิธีการฝึกอบรมได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนพนักงานระดับหัวหน้างาน

ทั งหมด 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1.  แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ 

2.  จัดหาหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ ก าหนดระยะเวลา ล าดับวิธีการอบรมที่เหมาะสมในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย 

3.  จัดท าเรื่องขออนุมัติอบรม โดยแจ้งก าหนดวันและรายชื่อผู้เข้าอบรม 

4.  เผยแพร่รายชื่อ วันเวลาและหลักสูตรที่จะเข้าอบรม 

๕. ด าเนินการอบรมและประเมินผล 

ประมำณกำรงบประมำณ 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ ๑0,000 บาท 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 จัดหาหลักสูตรตามแผนงาน/โครงการ ก าหนด

ระยะเวลา ล าดับวิธีการอบรมที่เหมาะสมในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

3 จัดท าเรื่องขออนุมัติอบรม โดยแจ้งก าหนดวันและ
รายชื่อผู้เข้าอบรม 

มีนาคม 2564 -เมษายน 2564 

4 เผยแพร่รายชื่อ วันเวลาและหลักสูตรที่จะเข้า
อบรม 

เมษายน 2564-กันยายน2564 

5. ด าเนินการอบรมและประเมินผล เมษายน 2564-กันยายน2564 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ตัวชี วัดเชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา ๕0% ขึ นไป 
2. พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร มีคะแนนหลังการเข้าร่วมโครงการมากกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  หัวหน้างานได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน 

 2.  หัวหน้างานสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

        แผนกบริหารงานบุคคล  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

1. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรบริหำรแก่หัวหน้ำงำน องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างานเพื่อ
ด าเนินการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แต่งตั งคณะท างานไม่ทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- แต่งตั งคณะท างานไม่ครอบคลุม 
ผู้เชี่ยวชาญในแตล่ะด้าน 

2 2 4 ควบคุม - ประชุมผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อ
ก าหนดแต่งตั งคณะท างาน โดยพิจารณาผู้ที่
มีความรู้ความสามารถในแตล่ะส่วนงานเข้า
ร่วมเป็นคณะท างาน 
- ก าหนดระยะเวลาในการแต่งตั ง
คณะท างานให้ชัดเจน 

2. จัดหาหลักสูตร
ตามแผนงาน/
โครงการ ก าหนด
ระยะเวลา ล าดับ
วิธีการอบรมที่
เหมาะสมในแตล่ะ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- หลักสูตรการอบรมอาจมีความ 
ไม่เหมาะสม หรือไมส่อดคล้องกับความ
ต้องการ 

2 3 6 ควบคุม - จัดท าแบบส ารวจความต้องการในการ
อบรม 
- จัดรูปแบบการอบรมใหม้ีความ
หลากหลายในแตล่ะกลุม่เป้าหมาย เช่น Self 
learning  

3. จัดท าเรื่องขอ
อนุมัติอบรม โดย
แจ้งก าหนดวันและ
รายชื่อผู้เข้าอบรม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- จัดท าเรื่องอนุมัติขอล่าช้า 
- การแจ้ง/จัดท ารายชื่อผู้เข้าอบรมไม่
ครบถ้วนตกหล่อน หรือมีการปรับเปลี่ยน
ตัวบุคคล 
 
 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
ล่วงหน้าให้ชัดเจน 
- จัดส่งรายชื่อผูเ้ข้าอบรม และรายละเอยีด
หลักสตูรให้มีการทราบก่อนล่วงหน้า 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

4. เผยแพร่รายชื่อ 
วันเวลาและ
หลักสตูรที่จะเข้า
อบรม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ล่าช้า ลืม หรือตก
หล่น 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดตารางกิจกรรมในการปฏบิัติงาน
ล่วงหน้า 

5. ด าเนินการอบรม
และประเมินผล 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามก าหนด 
- การเลื่อนอบรม เนื่องจากเหตุจ าเป็น
ฉุกเฉินต่าง ๆ 
- การติดตามผลการอบรมล่าช้า 
- ขาดการประเมินผลการอบรม 

2 3 6 ควบคุม - แจ้งรายละเอึยดการอบรมให้ทราบ
ล่วงหน้า 
- ติดต่อกับหน่วยงาน/วิทยากรในการจัด
อบรม เพื่อยืนยันการอบรม 
- ก าหนดเวลาติดตามและประเมินผลการ
อบรมหลังจากการอบรมให้ชัดเจน 
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โครงกำรส ำรวจระดับควำมผูกพันต่อองค์กำรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลักกำรและเหตุผล 

 การคงอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อองค์การทุกแห่ง เพราะสามารถท าให้องค์การด าเนินงาน

เจริญก้าวหน้า สิ่งที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานคือ ความผูกพันต่อองค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การนั นเป็นผล

มาจากความรู้สึกทางจิตใจ มีความรักและปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์การและทุ่มเทท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ องค์การจึงควรมีการส ารวจความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน และนอกจากนี ยังต้องศึกษาถึงปัจจัย

ที่มีผลต่อความผูกพันเพ่ือพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันที่สูงขึ น และสุดท้ายน าไปสู่การคง

อยู่ของพนักงาน 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 

 2.  เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 

เป้ำหมำยโครงกำร 

 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1.  แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ 

2.  เขียนโครงการส ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร 

3.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

4.  ออกแบบส ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร 

5.  วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงาน 

ประมำณกำรงบประมำณ 

      ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ ๓0,000 บาท 

ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 แต่งตั งคณะท างานและขออนุมัติโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 
2 เขียนโครงการส ารวจระดับความผูกพันต่อ

องค์การ 
ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

3 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร มีนาคม 2564 -เมษายน 2564 
4 ออกแบบส ารวจระดับความผูกพันต่อองค์กร เมษายน 2564-กันยายน2564 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงาน เมษายน 2564-กันยายน2564 
 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 ผลการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจในด้านความผูกพันต่อองค์กรมีระดับคะแนน ไม่ต่ ากว่า 3.8 

คะแนน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  ผู้บริหารได้รับทราบระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 

 2.  ผู้บริหารทราบแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

        แผนกบริหารงานบุคคล  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างาน
และขอ
อนุมัติ
โครงการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- แต่งตั ง
คณะท างาน
ไม่ทัน แต่งตั ง
ผู้เกี่ยวข้องไม่
ครบ หรือ
ไม่ได้ท าการ
แต่งตั ง 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่
ละด้านก่อนท า
การแต่งตั ง
คณะท างาน 

2. เขียน
โครงการ
ส ารวจ
ระดับความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การเขียน
โครงการไม่
ครอบคลมุใน
รายละเอียดที่
ส าคัญ 

 - ไม่ได้เขยีน
โครงการ 

 - โครงการไมไ่ด้
รับการอนุมตั ิ

2 3 6 ควบคุม - ก าหนด Time 

line ในการ

ด าเนินการ 

- ศึกษารูปแบบ

โครงการจาก

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูล/

แนวทางในการ

ด าเนินการ 

- จดัท าโครงการ

ให้มีความ

สมบูรณ์ ท าการ

ตรวจสอบก่อน

น าเสนอขออนุมัต ิ

3. ศึกษา
ปัจจัยที่มี
ผลต่อความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- รวบรวม
ประเด็นที่
เกี่ยวข้องไม่
ครบถ้วน 
- ใช้ระยะเวลา
นานในการ
ด าเนินการ 
 
 

2 3 6 ควบคุม - ศึกษาแนวทาง
ในการปฏิบัติจาก
หน่วยงาน/
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ 
ที่มีการ
ด าเนินการจัดท า 
- ก าหนด Time 
line ในการ
ด าเนินการให้
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กล
ยุทธ์ 

แนวทำง 

ชัดเจนในแต่ละ
ขั นตอน 

4. 
ออกแบบ
ส ารวจ
ระดับความ
ผูกพันต่อ
องค์กร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ก าหนดหัวข้อ
และปัจจยัในแต่
ละด้าน 
ไม่ชัดเจน 

2 3 6 ควบคุม - ศึกษาแนวทาง
ในการปฏิบัติจาก
หน่วยงาน/
รัฐวิสาหกิจอื่นๆที่
มีการด าเนินการ
จัดท า 
- ก าหนด Time 
line ในการ
ด าเนินการให้
ชัดเจนในแต่ละ
ขั นตอน 

5. 
วิเคราะห์
ข้อมูลและ
น าเสนอ
รายงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การน าข้อมูล
จากการส ารวจ
ที่มีทัศนคติเชิง
ลบมาวิเคราะห์ 
และก าหนดแนว
ทางแก้ไขอาจใช้
เวลาในการ
ด าเนินการ และ
อาจติดในเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติ
ต่าง ๆ 

2 3 6 ควบคุม - แยกประเด็น
จากการส ารวจใน
แต่ละหัวข้อที่ได้
คะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ก าหนด 
สรุปแนวทาง
ปฏิบัติระเบียบที่
เกี่ยวข้องน าเสนอ
รายงานให้
ผู้บริหารพิจารณา 
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โครงกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยในท ำกำรสอบทำนและประเมินควำมเชื่อม่ันใน

คุณภำพ  ( Quality Assurance ) งำนตรวจสอบภำยใน  องค์กำรสุรำ  กรมสรรพสำมิต 

หลักกำรและเหตุผล   

เพ่ือให้มีบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับองค์การสุรา กรม
สรรพสามิต และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ด้านการประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ที่มีความน่าเชื่อถือ ท าการสอบ
ทานและประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต  และ
ให้ความเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายใน องค์การสุรา  กรมสรรพสามิตว่าเป็นไป
ตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหรือไม่ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมการตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หลักจรรยาบรรณ คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563  คู่มือการประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit : IA) กฎบัตร ความคาดหวังของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง 

2. เพ่ือให้ทราบถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. เพ่ือน าข้อเสนอแนะและหลักการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) มาปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฎิบัติงานตรวจสอบ 
4. เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลติดตามการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจ าปีขององค์การสุราฯ 
ด้านการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อบุคคลภายนอก 

เป้ำหมำย  

รายงานผลการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance ) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าข้อเสนอแนะและหลักการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) มาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ น 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. การสอบถาม/สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
2. สังเกตการณ์และสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
3. ขอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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4. ขอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสรุปผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จัดท าร่างรายงานผลการประเมินน าเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 ชุด 
6. เข้าร่วมการประชุมหารือ ส าหรับรายงานผลการสอบทานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
7. ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง การปรับปรุงแก้ไข และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

กับผู้ตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 1 วัน 
8. น าเสนอผลการประเมินและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

เกี่ยวกับงานตรวจสอบในองค์การสุราฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหรือตามสมควร 
9. น าส่งเอกสารหลักฐานในโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายในท าการสอบทาน

และประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ ( Quality Assurance ) งานตรวจสอบภายใน  องค์การสุรา  กรม
สรรพสามิต ได้แก ่

1) รายงานผลการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality Assurance) 
หน่วยตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์ จ านวน 6 ฉบับ 

2) เอกสารประกอบการฝึกอบรมความร็ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 6 ฉบับ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   

ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565) รวม 90 วัน 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 การสอบถาม/สัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง 

ดังต่อไปนี  

- สัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจสอบ 
- สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ 
- สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการ 
- สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

และผู้ตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้อง 
หมายเหตุ : ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ทา่นละ
ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือตามความเหมาะสม 

มกราคม 2565 

2 สังเกตการณ์และสอบถามข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี  

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารด้านบคุลากรตรวจสอบ
ภายใน  เช่น ผังโครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝา่ยตรวจสอบภายใน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน (Job 

มกราคม 2565 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

Description) ข้อบังคับการท างาน กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง แผนการฝึกอบรม ประจ าป ี
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ
และแผนงานประจ าปี ของฝา่ยตรวจ สอบภายใน 
คู่มือและระเบียบการปฏบิัติงานต่าง ๆ 

3 ขอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ละรายงานการ
ประชุมฝา่ยบริหาร เป็นต้น 

มกราคม 2565 

4 ขอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสรุปผลการด าเนินงานที่
เก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานตา่ง ๆ ที่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจัดท า และรายงานการประชุมที่ผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนข้อมูล
ให้กับส่วนงานอื่นภายในและภายนอกองค์การ
สุราฯ  รวมทั งข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม 

มกราคม 2565 

5 จัดท าร่างรายงานผลการประเมนิน าเสนอฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 6 
ชุด 

มกราคม 2565 

6 เข้าร่วมการประชุมหารือ ส าหรบัรายงานผลการ
สอบทานตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

กุมภาพันธ์ 2565 

7 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง การปรับปรุงแก้ไข 
และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานกับผู้ตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 
1 วัน 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 2565 

8 น าเสนอผลการประเมนิและให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
เก่ียวกับงานตรวจสอบในองค์การสุราฯ โดยใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงหรือตามสมควร 

มีนาคม 2565 

9 น าสง่เอกสารหลักฐานในโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ทางดา้นการตรวจสอบภายในท าการสอบทาน
และประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ ( Quality 
Assurance ) งานตรวจสอบภายใน องค์การสุรา  
กรมสรรพสามิต ได้แก่ รายงานผลการสอบทาน

มีนาคม 2565 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

การประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพ (Quality 
Assurance) หน่วยตรวจสอบภายในฉบบั
สมบูรณ์ จ านวน 6 ฉบับ และเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 6 
ฉบับ 

 
ผู้รับผิดชอบ  : 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
งบประมำณ  : 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,000 บาท  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  : 

1. สามารถน าข้อเสนอแนะและหลักการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ น และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายใน (หมวดมาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และเป็น
หลักประกันถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  

2. สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด ในการ
ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับควำมร่วมมอืกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
โครงกำรน ำน้ ำกำกส่ำมำใช้ประโยชน์ 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ในการผลิตแอลกอฮอล์โดยใช้กากน  าตาลเป็นวัตถุดิบ ท าให้เกิดน  าเสียจ านวนมากจากการ

ผลิต ซึ่งเรียกว่า น  ากากส่า ซึ่งมีค่าสารอินทรีย์สูง จึงต้องน าไปผ่านกระบวนการบ าบัดแบบไม่ใช้อากาศ 

น  าเสียที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วนั นสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ ท าให้ผลผลิต

เพ่ิมขึ น เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมและเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีในอนาคตและจูงใจต่อภาค

ธุรกิจมากขึ น รวมถึงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามยุทธศาสตร์ที่ 5 “ส่งเสริมระบบ

ธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม” ต้องการก าจัดของเสียโดยน าไปท าให้เกิดประโยชน์และ

สร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิม โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าน  ากากส่าไปใช้ประโยชน์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
- 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
- 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของ 
7.  แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 ศึกษาข้อมูลการน าน  ากากส่าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
หรืออ่ืน ๆ 

ตุลาคม 2563 

2 ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการน าน  ากากส่าไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน 

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

3 จัดเตรียมน  ากากส่า ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 
4 ประเมินความพึงพอใจในการใช้น  ากากส่า ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 
5 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2564 
8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

- 
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9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 
- 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ  2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

12. งบประมำณโครงกำร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 100,000 บาท 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 
- 

14. ผู้รับผิดชอบ 
แผนกสิ่งแวดล้อม 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรน ำน้ ำกำกส่ำไปใช้ประโยชน์ 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัทภิบำล ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 
1.ศึกษาข้อมูลการน าน  า
กากส่าไปใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรหรืออ่ืน ๆ 

หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

ข้อมูลที่ศึกษาไม่ครบถ้วน หรือ 
ไม่ถูกต้อง 

1 3 3 ควบคุม  ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ เ ช่ือถือได้    
เช่น กรมวิชาการเกษตร  

2.ประชาสัมพันธ์และให้
ข้อมูลการน าน  ากากส่าไป
ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
แก่ประชาชน 

หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

การประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล
ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 

1 3 3 ควบคุม -  เข้ าร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วน
ราชการ 
- ออกพื นที่ เพื่อติดต่อโดยตรงกับ
ส่วนงานราชการต่าง ๆ  
 

3.จัดเตรียมน  ากากส่า หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

จัดเตรียมน  าหมักชีวภาพไม่ทัน
และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนและหน่วยงาน 

1 3 3 ควบคุม - จัดท าแผนการปฏิบัติงานการ
จัดท าน  าหมักชีวภาพของแผนก
สิ่งแวดล้อม  
- จัดท า Safety stock 

4.ประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้น  ากากส่า 

หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

ประชาชนไม่ร่วมมือในการท า
แบบประเมินความพึงพอใจ 

3 4 12 ควบคุม สร้ างแรงจู ง ใจในการท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เช่น มีของ
รางวัลแจก 

5.สรุปผลการด าเนินงาน หลักภาระรบัผิดชอบ 
(Accountability) 

ด าเนินการตาม
กฎระเบียบ 

(Compliance) 

ปริมาณการน าน  ากากส่าไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

3 4 12 ควบคุม เพิ่มการออกพื นที่แจกน  าหมัก
ชีวภาพ ศึกษาการน าน  ากากส่าไป
ใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ  
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรน ำน้ ำกำกส่ำไปใช้ประโยชน์ 

 
ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกดิ ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 9 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 3 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ < 
60% 

ด้านการปฏิบัติงาน มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
1 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
2 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
3 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
4 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได ้

ได้รับการตักเตือน
จากผู้มีอ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 
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งำนจ้ำงจัดท ำพร้อมติดตั้งป้ำยอำคำรสถำนที่และตกแต่ง 
1. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และรีโนเวทอาคารฝ่ายบริหารและอาคาร
ฝ่ายผลิต รวมถึงป้ายสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน มีสภาพทรุดโทรม องค์การสุราฯ จึงมีโครงการจัดท าและติดตั ง
ป้ายหน้าโรงงาน ป้ายภายใน-ภายนอกอาคารใหม่ทั งหมด เพ่ือทดแทนของเดิมที่ถูกรื อทิ งจากการรีโนเวทอาคาร
หรือมีสภาพช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีป้ายแสดงชื่ออาคาร ชื่อห้อง และป้ายสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน สื่อสารได้ตรงกัน 
2.2 เพ่ือให้รูปแบบป้ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความทันสมัย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

3.กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.2 ไม่เป็นผู้ล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานท าป้ายที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 
4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การสุรา กรม

สรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
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4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอหากได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานเฉพาะด้านการจัดท าและติดตั งป้าย มีผลงาน
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,240,000 บาท อย่างน้อย 1 ผลงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันที่ผู้ยื่นเอกสารหลักฐานกับองค์การสุราฯ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เชื่อถือ โดยต้องแนบหนังสือรับรอง
ผลงานเสนอพร้อมการยื่นเสนอราคา โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ทาการแทนของคู่สัญญาเป็นผู้ลงนามรับรอง 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าพร้อมติดตั งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง ดังต่อไปนี  
5.1 ป้ายภายนอกอาคาร 

มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ก จ านวน 57 รายการ ได้แก่ 
1) ป้ายชื่ออาคารอ านวยการ จ านวน 1 ป้าย 
2) ป้ายชื่ออาคาร ตัว L จ านวน 1 ป้าย 
3) ป้ายชื่ออาคารฝ่ายผลิต จ านวน 1 ป้าย 
4) ป้ายชื่อห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน 1 ป้าย 
5) ป้ายชื่อห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ านวน 1 ป้าย 
6) ป้ายชื่ออาคารบริหารยานพาหนะ จ านวน 1 ป้าย 
7) ป้ายชื่ออาคารอเนกประสงค์ จ านวน 1 ป้าย 
8) ป้ายชื่ออาคารรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 ป้าย 
9) ป้ายทางเข้า จ านวน 1 ป้าย จ านวน 1 ป้าย 
10) ป้ายทางออก จ านวน 1 ป้าย จ านวน 1 ป้าย 
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11) ป้ายปั๊มสูบแอลกอฮอล์ จ านวน 1 ป้าย 
12) ป้ายจุดขนถ่ายแอลกอฮอล์ 1 จ านวน 1 ป้าย 
13) ป้ายจุดขนถ่ายแอลกอฮอล์ 2 จ านวน 1 ป้าย 
14) ป้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1 จ านวน 1 ป้าย 
15) ป้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 2 จ านวน 1 ป้าย 
16) ป้ายเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 3 จ านวน 1 ป้าย 
17) ป้ายหอผึ่งเย็น จ านวน 1 ป้าย 
18) ป้ายจุดผลิตน  าประปา จ านวน 1 ป้าย 
19) ป้ายระบบผลิตน  าประปา จ านวน 1 ชุด 2 ป้าย 
20) ป้ายจุดผลิตน  าอ่อน จ านวน 1 ป้าย 
21) ป้ายชื่อสวน 1 จ านวน 1 ป้าย 
22) ป้ายชื่อสวน 2 จ านวน 1 ป้าย 
23) ถังเก็บน  ามันเตา จ านวน 1 ป้าย 
24) ป้ายห้องน  าในพื นที่ส่วนผลิต ห้องน  าหญิง-ชาย จ านวน 2 ชุด 4 ป้าย 
25) ป้ายรถบรรทุกตรงไป จ านวน 1 ป้าย 
26) ป้ายทางเข้าจากถนนใหญ่ A จ านวน 1 ป้าย 
27) ป้ายทางเข้าจากถนนใหญ่ B จ านวน 1 ป้าย 
28) ป้ายทางเข้าบ้านพักพนักงาน จ านวน 1 ป้าย 
29) ป้ายอาคารรับกากน  าตาล 1 จ านวน 1 ป้าย 
30) ป้ายอาคารรับกากน  าตาล 2 จ านวน 1 ป้าย 
31) ป้ายอาคารหมัก 1 จ านวน 1 ป้าย 
32) ป้ายอาคารหมัก 2 จ านวน 1 ป้าย 
33) ป้ายหอกลั่นแอลกอฮอล์ 1 จ านวน 1 ป้าย 
34) ป้ายหอกลั่นแอลกอฮออ์ 2 จ านวน 1 ป้าย 
35) ป้ายอาคารพักแอลกอฮอล์ จ านวน 1 ป้าย 
36) ป้ายอาคารเก็บแอลกอฮอล์ 1 จ านวน 1 ป้าย 
37) ป้ายอาคารเก็บแอลกอฮอล์ 2 จ านวน 1 ป้าย 
38) ป้ายอาคารปรุงแต่งแอลกอฮอล์ จ านวน 1 ป้าย 
39) ป้ายอาคารบรรจุและผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 ป้าย 
40) ป้ายอาคารบรรจุและผลิตภัณฑ์ ตัว L จ านวน 1 ป้าย 
41) ป้ายอาคารเก็บผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป จ านวน 1 ป้าย 
42) ป้ายโรงเก็บถังหมุนเวียน จ านวน 1 ป้าย 
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43) ป้ายอาคารคลังพัสดุ 1 จ านวน 1 ป้าย 
44) ป้ายอาคารคลังพัสดุ 2 จ านวน 1 ป้าย 
45) ป้ายอาคารผลิตน  า จ านวน 1 ป้าย 
46) ป้ายอาคารผลิตไอน  า จ านวน 1 ป้าย 
47) ป้ายอาคารงานไฟฟ้า จ านวน 1 ป้าย 
48) ป้ายอาคารซ่อมบ ารุง จ านวน 1 ป้าย 
49) ป้ายสถานีบ าบัดน  าเสีย จ านวน 1 ป้าย 
50) ป้ายอาคารเก็บและคัดแยกขยะ จ านวน 1 ป้าย 
51) สถานีสูบน  าดับเพลิง จ านวน 1 ป้าย 
52) ป้ายแผนผัง directory จ านวน 1 ป้าย 
53) ป้ายบอกทาง 1 จ านวน 1 ป้าย 
54) ป้ายบอกทาง 2 จ านวน 1 ป้าย 
55) ป้ายบอกทาง 3 จ านวน 1 ป้าย 
56) ป้ายบอกทาง 4 จ านวน 1 ป้าย 
57) ป้ายบอกทาง 5 จ านวน 1 ป้าย 

5.2 ป้ายภายในอาคารฝ่ายผลิต 
มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ข จ านวน 14 รายการ ได้แก่ 
1) ป้ายชั นที่ 1 

1.1) ป้ายบอกทางภายในอาคาร จ านวน 2 ป้าย 
1.2) ป้ายหน้าห้องส านักงาน จ านวน 1 ป้าย 
1.3) ป้ายที่ท าการเจ้าหน้าที่พนักงานสรรพสามิต จ านวน 1 ป้าย 
1.4) ป้ายห้องน  าาหญิง จ านวน 1 ป้าย 
1.5) ป้ายห้องน  าชาย จ านวน 1 ป้าย 
1.6) ป้ายห้องแม่บ้าน จ านวน 1 ป้าย 
1.7) ป้ายชื่อห้องหัวหน้าฝ่ายผลิต จ านวน 1 ป้าย 

2) ป้ายชั นที่ 2 
2.1) ป้ายบอกทางภายในอาคาร จ านวน 2 ป้าย 
2.2) ป้ายชื่อห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายผลิต จ านวน 1 ป้าย 
2.3) ป้ายห้องประชุม จ านวน 2 ป้าย 
2.4) ป้ายห้องงานระบบ จ านวน 1 ป้าย 
2.5) ป้ายห้องเก็บของ จ านวน 1 ป้าย 
2.6) ป้ายห้องน  าหญิง จ านวน 1 ป้าย 
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2.7) ป้ายห้องน  าชาย จ านวน 1 ป้าย 
5.3 ป้ายภายในอาคารอานวยการ 

มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ค จานวน 27 รายการ ได้แก่ 
1) ป้ายท าเนียบผู้อ านวยการ จ านวน 2 ป้าย 
2) ป้ายแผนผังโครงสร้างองค์กร จ านวน 1 ป้าย 
3) ป้ายที่ชั น 1 

3.1) ป้ายบอกทางภายในอาคาร จ านวน 2 ป้าย 
3.2) ป้ายหน้าห้องส านักงาน 1 จ านวน 1 ป้าย 
3.3) ป้ายหน้าห้องส านักงาน 2 จ านวน 1 ป้าย 
3.4) ป้ายห้องประชุม จ านวน 2 ป้าย 
3.5) ป้ายชื่อห้องหัวหน้าฝ่ายบริหาร จ านวน 1 ป้าย 
3.6) ป้ายห้องน  า จ านวน 1 ป้าย 
3.7) ป้ายห้องน  าหญิง จ านวน 1 ป้าย 
3.8) ป้ายห้องน  าพิเศษ จ านวน 1 ป้าย 
3.9) ป้ายห้องน  าชาย จ านวน 1 ป้าย 
3.10) ป้ายห้องแม่บ้าน จ านวน 1 ป้าย 
3.11) ป้ายห้องนิรภัย จ านวน 1 ป้าย 

4) ป้ายที่ชั น 2 
4.1) ป้ายบอกทางภายในอาคาร จ านวน 2 ป้าย 
4.2) ป้ายหน้าห้องสานักงาน 3 จ านวน 1 ป้าย 
4.3) ป้ายหน้าห้องสานักงาน 4 จ านวน 1 ป้าย 
4.4) ป้ายห้องประชุม จ านวน 2 ป้าย 
4.5) ป้ายห้องน้า จ านวน 1 ป้าย 
4.6) ป้ายห้องน้าหญิง จ านวน 1 ป้าย 
4.7) ป้ายห้องน้าพิเศษ จ านวน 1 ป้าย 
4.8) ป้ายห้องน้าชาย จ านวน 1 ป้าย 
4.9) ป้ายห้องแม่บ้าน จานวน 1 ป้าย 
4.10) ป้ายห้องงานระบบ จ านวน 1 ป้าย 
4.11) ป้ายห้องเซิร์ฟเวอร์ จ านวน 1 ป้าย 
4.12) ป้ายชื่อห้องรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร จ านวน 1 ป้าย 
4.13) ป้ายชื่อห้องผู้อานวยการ จ านวน 1 ป้าย 

5.4 ป้ายอาคารห้องปฏิบัติการ 
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มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ง จ านวน 14 รายการ ได้แก่ 
1) ป้ายชื่อห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน 1 ป้าย 
2) ป้ายชื่อห้องเครื่องมือวิเคราะห์ จ านวน 1 ป้าย 
3) ป้ายห้องส านักงาน จ านวน 1 ป้าย 
4) ป้ายห้องน  าชาย จ านวน 1 ป้าย 
5) ป้ายห้องน  าหญิง จ านวน 1 ป้าย 
6) ป้ายชื่อห้องล้างอุปกรณ์ จ านวน 1 ป้าย 
7) ป้ายชื่อห้องเตรียมมีเดีย จ านวน 1 ป้าย 
8) ป้ายชื่อห้องบ่มเชื อ จ านวน 1 ป้าย 
9) ป้ายชื่อห้องเก็บตัวอย่างรอตรวจ จ านวน 1 ป้าย 
10) ป้ายชื่อห้องถ่ายเชื อ จ านวน 1 ป้าย 
11) ป้ายชื่อห้องเปลี่ยนชุด จ านวน 1 ป้าย 
12) ป้ายชื่อห้องตรวจเชื อ จ านวน 1 ป้าย 
13) ป้ายชื่อห้องเก็บอุปกรณ์ จ านวน 1 ป้าย 
14) ป้ายชื่อห้องวิเคราะห์เคมี จ านวน 1 ป้าย 

5.5 ป้ายภายในอาคารอ่ืน ๆ 
มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี ตาม ภาคผนวก จ จ านวน 7 รายการ ได้แก่ 
1) ป้ายชื่อห้องเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป จ านวน 1 ป้าย 
2) ป้ายชื่อห้องเก็บตัวอย่าง จ านวน 1 ป้าย 
3) ป้ายชื่อห้องทดสอบอายุผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ป้าย 
4) ป้ายชื่อห้องตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 ป้าย 
5) ป้ายชื่อห้องควบคุมการผลิต จ านวน 1 ป้าย 
6) ป้ายชื่อห้องพยาบาล จ านวน 1 ป้าย 
7) ป้ายชื่อห้องเก็บตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 ป้าย 

5.6 งานตกแต่ง 
1) ตกแต่งภายในอาคารอ านวยการ ติดตั งชั นวางของ/ฉากกั นหน้าห้องประชุมพร้อมกระถางต้นไม้ 
ประดับ และท่ีห้องพระติดตั งวอลล์เปเปอร์ลายไทยท่ีผนังด้านหลังพระพุทธรูป โดยมีรายละเอียด 
วัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ฉ 
2) ตกแต่งภายในอาคารฝ่ายผลิต มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ช 
3) ตกแต่งภายในอาคารห้องปฏิบัติการ มีรายละเอียดวัสดุ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม              
ภาคผนวก ซ 
4) ตกแต่งสวน มีรายละเอียดวัสดุ รูปแบบ ขนาด สี และจุดติดตั ง ตาม ภาคผนวก ฌ 
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6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของงำนจ้ำงจัดท ำพร้อมติดตั้งป้ำยอำคำรสถำนที่และตกแต่ง 
รายละเอียดตามขอบเขตงาน (Terms of Reference) งานจ้างจัดท าพร้อมติดตั งป้ายอาคาร

สถานที่และตกแต่ง (เอกสารแนบ) 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 90 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563 

2 ผู้รับจ้างจัดท าป้าย มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 

3 ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั ง มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 

4 ผู้รับจ้างด าเนินการส่งมอบงาน กุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 
8.1 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับประกันความช ารุดบกพร่อง เสียหาย ของป้ายอาคารสถานที่และการ 
ตกแต่งที่รับจ้าง เป็นระยะเวลา 365 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอรับมอบงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขให้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ในการนี ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ทั งสิ น จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างมิได้ 
 8.2 การรับประกันความเสียหาย 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับประกันความเสียหายของอาคารสถานที่ที่เกิดจากการด าเนินการติดตั ง
ป้ายและการตกแต่ง เช่น อาคารร้าว กระจกหน้าต่าง-ประตูแตกร้าว ปนเปื้อนสกปรก เป็นต้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
แก้ไขให้อาคารสถานที่นั นอยู่ในสภาพคงเดิม ภายใน 30 วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบงานพร้อมรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบ hard copy จ านวน 2 เล่ม 

ทั งหมดจานวน 3 งวด ซึ่งแต่ละงวดมีรายละเอียดและระยะเวลาส่งมอบดังต่อไปนี  
งวดที่ 1 จ านวน 40 % ของราคาจ้างทั งหมด ส่งมอบภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดย

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบแผนการด าเนินงาน และขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์หลัก และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจาก
คณะกรรมการตรวจรับงาน 

งวดที่ 2 จ านวน 30 % ของราคาจ้างทั งหมด ส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้าง ข้อ 5.1 แล้วอย่างน้อย 20 รายการ,ข้อ 5.2, ข้อ 5.3 และ และ 
ข้อ 5.6 (ข้อ 5.6 เฉพาะข้อ 1-3)) 
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งวดที่ 3 จ านวน 30 % ของราคาจ้างทั งหมด ส่งมอบภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบงานตามขอบเขตงานจ้างครบถ้วนทุกรายการ 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 ลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ 

10.2 ได้รับเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาการด าเนินการ 90 วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 

12. งบประมำณโครงกำร 
   งบลงทุน ปีงบประมาณ  2564  จ านวน 3,100,000.00 (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ          

ตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 
กองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 
งำนจ้ำงจัดท ำพร้อมติดตั้งป้ำยอำคำรสถำนที่และตกแต่ง 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัทภิบำล ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. จั ด ซื อ จั ด จ้ า ง ต า ม
ระเบียบพัสดุฯ 

ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินงาน - มีการปรับปรุงรายละเอียด
ของขอบเขตของงาน (TOR) 
ที่เป็นงานหลักหลังจากที่ได้
เริ่มด าเนินการไปแล้ว ท าให้
เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

- เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น
กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง  

- หน่วยงานท่ีจัดจ้างมีคุณสมบัติ
ไ ม่ ต ร ง ต า ม ล ะ เ อี ย ด ขอ ง
ขอบเขตของงาน (TOR) ท าให้
เ กิ ด ค ว า ม ล่ า ช้ า ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

4 4 16 ควบคุม - ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั น ต อ น ก า ร
ด าเนินงาน เรื่อง การจัดซื อจดั
จ้าง 

- แต่งตั งคณะกรรมการเปิดซอง  

2.ผู้รับจ้างจัดท าป้าย ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินงาน - ผู้รับเหมาไม่ด าเนินการจัดท า
ป้ายตามแผนการด าเนินงาน 

2 5 10 ควบคุม - เน้นย  าและควบคุมให้ผู้รับเหมา
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
แผนการด าเนินงาน 

3. ผู้ รั บ จ้ า งด า เนิ นการ
ติดตั ง 

ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินงาน - ผู้รับเหมาไม่ด าเนินการติดตั ง
ตามแผนการด าเนินงาน 

2 5 10 ควบคุม - เ น้ น ย  า แ ล ะ ค ว บ คุ ม ใ ห้
ผู้รับเหมาด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงาน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัทภิบำล ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

4.ผู้รับจ้างด าเนินการส่ง
มอบงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินงาน - ผ ล ง า น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ข้อก าหนดการจ้าง (TOR)  

2 2 4 ควบคุม - ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อก าหนดการจ้าง 
(TOR) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : งำนจ้ำงจัดท ำพร้อมติดตั้งป้ำยอำคำรสถำนที่และตกแต่ง 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกดิ ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 9 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 3 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ < 
60% 

ด้านการปฏิบัติงาน มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
1 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
2 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
3 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
4 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได ้

ได้รับการตักเตือน
จากผู้มีอ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 
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โครงกำรส่งเสริมสุขภำพคนไทยปลอดภัยจำกโควิด - 19 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสภาวะวิกฤติการเกิดโรคระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก ท าให้

ประชาชนคนไทยเกิดการตื่นตระหนกและหาวิธีป้องกันการติดเชื อ โดยวิธีการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ป้องกันการ

ติดเชื อมากที่สุด คือ การท าความสะอาดมือโดยใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ รองลงมาคือการ

ใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การคัดกรองโรค การเว้นระยะห่าง การไม่

รับประทานอาหารที่ร้าน เป็นต้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพแบบ New Normal ใน

ปัจจุบัน และหลายคนอาจท าไปโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นปกติไปแล้ว ซึ่งต่อไปมีความเป็นไปได้อีกด้วยว่าการ

ดูแลสุขภาพเหล่านี จะเป็นการปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคม 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ สามารถหาซื อได้ตามท้องตลาดซึ่งจะมี

หลากหลายยี่ห้อ การเลือกซื อจึงแนะน าให้มีการตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งที่เว็บไซต์ อย. แต่อย่างไรก็ตาม 

ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมีการลดต้นทุนการผลิตโดยน าแอลกอฮอล์เกรดต่ าหรือแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ที่มีส่วนผสม

ของสารเคมีมาใช้ ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพราะสารเคมีจะตกค้างที่มือและเมื่อมีการหยิบจับอาหารจะ

ท าให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ องค์การสุราฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการเลือกใช้แอลกอฮอล์คุณภาพสูงเป็น

ส่วนประกอบในการท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ พร้อมทั งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประโยชน์ ด้าน

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี แก่ประชาชนคนไทย และเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายการพัฒนา

ประเทศไทยให้ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือนโยบาย Medical Hub องค์การสุราฯ จึงได้จัดท า

โครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทยปลอดภัยจากโควิด – 19  

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดท าเอกสารหรือองค์ความรู้ด้านแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี มาท าเป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 

70%  มีผลดีอย่างไรต่อสุขภาพ 
2.2 ความแตกต่างของแอลกอฮอล์ 70 ดีกรี ที่ท ามาจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี กับแอลกอฮอล์

แปลงสภาพ 
2.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการท าเจลหรือ L Clean ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือ 
2.4 แนะน าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง L Clean Sulution, L Clean Sulution plus และ L Clean Gel 

ต่อพนักงานและหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน 
 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 
 เพ่ือให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด 19 และสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง L Clean Sulution,  L 

Clean Sulution plus และ L Clean Gel 
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4. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ 

 

5. แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 

 

ปีงบประมำณ 2564 - 2567 

 

1. แต่งตั งคณะท างานและรบัผิดชอบหลัก ตค 

2. ขออนุมัติโครงการ พย 

3. ก าหนดขอบเขตงานและกลุม่เป้าหมาย ธค 

4. ด าเนินโครงการ 

    4.1 รวบรวมข้อมูลวัตถุดิบที่มีคณุภาพสุงในการผลิตแอลกอฮอล์และข้อมลูแอลกอฮอล์

แต่ละประเภท  

    4.2 จัดท าสื่อ มีเดียต่าง ๆ ในการแจกจ่ายให้ความรูต้่อกลุ่มเป้าหมาย 

    4.3  จัดท าและขออนุมัติงบประมาณท าผลิตภณัฑ์แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

    4.4 จัดท าแบบสอบถามส าหรบัการส ารวจความต้องการประชาชนคนไทย 

 

ธค -  กย 

5. ประเมินผล ตค 

6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
6.1 กองควบคุมคุณภาพรวบรวมข้อมูลวัตถุดิบ 
6.2 แผนกการตลาดฯ ด าเนินการแบ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายหรือก าหนดกลุ่มเป้าและสถานที่นการ

เผยแพร่และสาธิตวิธีการจัดท าเจลจากแอลกอฮอล์ 95 เป็น แอลกอฮอล์ 70 ดีกรี ผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันโควิด 

19 (Consumer Product) 

6.3 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสาธิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อโรคคุณภาพสูงในงานเกษตรแฟร์ทุกปี 

6.4 ก าหนดตารางสาธิตผลิตภัณฑ์และวิธีการตลอดจนให้ความรู้ต่อประชาชนคนไทยตาม  

6.5 ประเมินผล/ สรุปภาพรวมโครงการ 
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7. ประมำณกำรงบประมำณ 
งบท าการ ปี 2564 จ านวน 1,000,000 บาท 
          ปี 2565 จ านวน 1,000,000 บาท 
          ปี 2566 จ านวน 1,000,000 บาท 
   ปี 2567 จ านวน 1,000,000 บาท 
 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 8.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าโรคได้ง่าย 

 8.2 จ านวนประชาชนมีความรู้เรื่องการดูแลป้องกันโควิด 19  ด้วยการล้างมือจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื อโรค

คุณภาพสูง 

 ๘.๓ สาธิตการท าเจลได้อย่างน้อย 1 ครั งต่อปี และแจกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้ประชาชนทดลองใช้ไม่

น้อยกว่า 1,000 ชิ น 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 9.1  ประชาชนคนไทยสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
 9.2  ได้ทราบถึงพฤติกรรมของประชาชนคนไทยได้อย่างเหมาะสม 
 9.3  พนักงานความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในการป้องกันโควิด - 19  

10.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 หัวหน้ากองควบคุณภาพ และกองการตลาดและจ าหน่าย 

11. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 ด าเนินการต่อเนื่องตั งแต่ ปีงบประมาณ 2565 – 2567 โดยท าการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ ปี  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพคนไทยปลอดภัยจำกโควิด - 19 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. แต่งตั ง
คณะท างานและ
รับผิดชอบหลัก 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้รับผิดชอบบางส่วนขาดความรู้
ความสามารถในการจดัท าโครงการ 
เนื่องจากขาดการคดัเลือกผู้รับผิดชอบที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามา
รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

2 3 6 ควบคุม - คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านเข้ามารับผดิชอบในการด าเนนิ
โครงการ 

2. ขออนุมัติ
โครงการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้บริหารไม่เล็งเห็นความส าคญัในการ
จัดท าโครงการ เนื่องจากข้อมูลในการ
จัดท าโครงการไม่เพียงพอ 

2 4 8 ควบคุม - ก าหนดวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับของการด าเนินโครงการให้ชัดเจน  

- รวบรวมข้อมลูส าหรับการจัดการโครงการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

- ก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการอย่างสมเหตุสมผล 

3. ก าหนดขอบเขต
งานและ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครอบคลุม เนื่องจากประชาชนมี
ความต้องการที่หลากหลาย 

3 3 9 ควบคุม - ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่
มีความต้องการที่แตกต่างกัน และน า
ข้อมูลที่ไดม้าจัดท าโครงการ 

4. ด าเนินโครงการ 
    4.1 รวบรวม
ข้อมูลวัตถุดิบที่มี
คุณภาพสุงในการ

 
ประสิทธิภาพ 

 
ด้านการ

ด าเนินการ 

- ข้อมูลวัตถุดิบและข้อมลูแอลกอฮอล์ที่
ได้มาไม่ถูกต้อง เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่
ได้มาไมม่ีความน่าเชื่อถือ 

2 3 6 ควบคุม - ส ารวจข้อมลูวัตถุดิบและข้อมลู
แอลกอฮอล์จากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ
และมมีาตรฐานรับรอง 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ผลิตแอลกอฮอล์
และข้อมลู
แอลกอฮอล์แต่ละ
ประเภท  
     
 
    4.2 จัดท าสื่อ 
มีเดียต่าง ๆ ในการ
แจกจ่ายให้ความรู้
ต่อกลุ่มเปา้หมาย 
 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดท าสื่อ มีเดยีต่างๆ ไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ 
เนื่องรูปแบบในการจัดท าล้าสมัย และ
ข้อมูลที่จัดท าไม่สามารถกระตุ้นความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

3 3 9 ควบคุม - จัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการจัดท าสื่อ มีเดยี ท่ีเป็น
ที่ยอมรับ และเป็นหน่วยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จในการจัดท าสื่อ มเีดีย 

    4.3  จัดท าและ
ขออนุมัติ
งบประมาณท า
ผลิตภณัฑ์แจกจ่าย
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- องค์การสุราฯ ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเครื่องจักร ส าหรับใช้ในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ต่อเนื่อง เนื่องจากท่ีผ่านมา
องค์การสุราฯ ผลิตแอลกอฮอล์บรสิุทธ์ิ
ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
เท่านั น 

3 4 12 ควบคุม - จัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่ได้มาตรฐาน
การผลิตผลิตภณัฑ์ต่อเนื่อง หรือจดัซื อ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร 
ส าหรับใช้ในการผลติผลิตภณัฑต์่อเนื่อง 

   - ผู้บริหารไม่เล็งเห็นความส าคญัในการ
จัดท าโครงการ เนื่องจากข้อมูลในการ
จัดท าโครงการไม่เพียงพอ  

2 4 8 ควบคุม - ก าหนดวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับของการด าเนินโครงการให้ชัดเจน  

- รวบรวมข้อมลูส าหรับการจัดการโครงการ
ให้ถูกต้องครบถ้วน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน

โครงการอย่างสมเหตุสมผล 

4.4 จัดท า
แบบสอบถาม
ส าหรับการส ารวจ
ความต้องการ
ประชาชนคนไทย 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดท าแบบสอบถามไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เนื่องจาก
ข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจความต้องการ
ของประชาชนไม่ครบทุกดา้นของความ
ต้องการที่มีความจ าเป็นส าหรับการ
จัดท าโครงการ 

 
 
 
 

3 3 9 ควบคุม - จัดท าแบบสอบถาม และประเมินความ
ถูกต้องของแบบสอบถามโดยคณะท างาน
ฯ เพื่อให้แบบสอบถามสามารถดึงข้อมูล
ให้ครอบคลุมทุกด้านของความต้องการ
ของประชาชน 

 5 .ประเมินผล
โครงการ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้กรอกแบบสอบถามส าหรับการส ารวจ
ความต้องการของประชาชน ไม่ให้
ความส าคญัในการกรอกแบบสอบถาม 
ส่งผลให้ข้อมลูที่ได้รับเป็นข้อมูลทีไ่ม่
ถูกต้อง  

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ
เกี่ยวกับการการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันเชื อไวรัส COVID-19 

- สร้างทัศนคติทีด่ีกับผู้กรอกแบบสอบถาม 
และน าสื่อ มีเดยีต่างๆ มาเป็นส่วนช่วยให้
ผู้กรอกเล็งเห็นความส าคญัของการจัดท า
โครงการ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรส่งเสริมสุขภำพคนไทยปลอดภัยจำกโควิด - 19 

 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง  

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ  
<10%  

มีโอกาสเกดิ  
<15%  

มีโอกาสเกดิ 

 <20%  

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ
โครงการให้เป็นไป
ตามแผน
ด าเนินงาน 

ด าเนินโครงการ
ได้สูงกว่า
แผนการ
ด าเนินงาน  
> 20% ขึ นไป 

ด าเนินโครงการ
ได้สูงกว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
> 10% แตไ่ม่ถึง 
20% 

ด าเนินโครงการ
ได้ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินโครงการ
ได้ต่ ากว่าแผนการ
ด าเนินงาน 

 < 10% แต่ไม่ถึง 
20% 

ด าเนินโครงการ
ได้ต่ ากว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
< 20% ขึ นไป 

ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร ใน
การจัดท าโครงการ  

บุคลากรมี
ศักยภาพสูงมาก 
สามารถ
ปฏิบัติงาน
ตามที่กฏหมาย
ก าหนดได้อย่าง

บุคลากรมี
ศักยภาพสูง  
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ตามที่กฏหมาย
ก าหนดได้อย่าง

บุคลากรมี
ศักยภาพเพียงพอ  
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ตามที่กฏหมาย
ก าหนด  
 

บุคลากรมี
ศักยภาพต่ า 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้ แต่
ไม่เป็นไปตามที่

บุคลากรมี
ศักยภาพต่ ามาก  
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ตามที่กฏหมาย
ก าหนด 
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
 

ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

 

กฏหมายก าหนด 
> 1 ข้อกฏหมาย 

 
ข้อมูลที่ไดจ้ากการ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ประชาชน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้ และสามารถ
ก าหนดทิศทาง
โครงการได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้กรอก
แบบสอบถาม
เห็นความส าคัญ
ของโครงการ 
และให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์
อย่างมากต่อ
การด าเนิน
โครงการ 

ท าให้โครงการ
ด าเนินงาน
ส าเรจ็กว่าแผน 
> 20%  

ผู้กรอก
แบบสอบถามเห็น
ความส าคญัของ
โครงการ และให้
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่าง
มากต่อการ
ด าเนินโครงการ 
ท าให้โครงการ
ด าเนินงานส าเร็จ
กว่าแผน > 10% 

แต่ไม่ถึง 20% 

ผู้กรอก
แบบสอบถามเห็น
ความส าคญัของ
โครงการ และให้
ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์อย่าง
มากต่อการ
ด าเนินโครงการ 
ท าให้โครงการ
ด าเนินงานส าเร็จ
ตามแผน 

ผู้กรอก
แบบสอบถามไม่
เห็นความส าคัญ
ของโครงการ 
และไม่ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนิน
โครงการ ท าให้
โครงการ
ด าเนินงานล่าช้า
กว่าแผน <10% 

ผู้กรอก
แบบสอบถามไม่
เห็นความส าคัญ
ของโครงการ 
และไม่ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนิน
โครงการ ท าให้
โครงการ
ด าเนินงานล่าช้า
กว่าแผน <20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 
 

โครงกำรกำรจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อำคำรฝ่ำยผลิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานฝ่ายผลิตเป็นที่เรียบร้อย

แล้วจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื อเฟอร์นิเจอร์ส านักงานมาเพ่ือทดแทนของเดิมที่ถูกรื อทิ งจากการปรับปรุง

อาคารและเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวมีสภาพช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ฝ่ายผลิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ

จัดซื อเฟอร์นิเจอร์ส าหรับน ามาใช้งานในอาคารฝ่ายผลิต เพ่ือให้มีเฟอร์นิเจอร์ส านักงานไว้ใช้งาน ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ได้มีเฟอร์นิเจอร์ส านักงานชุดใหม่มาแทนของเดิมที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 

2.2 เพ่ือให้มีเฟอร์นิเจอร์ส านักงานไว้ใช้งาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์  

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

4.4 มีประสบการณ์การในด้านการตกแต่งเครื่องเฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่งอาคารส านักงาน 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 ส ารวจความต้องการการใช้เฟอร์นิเจอร์ส านักงานของพนักงานที่ท างานในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต 

5.2 จัดซื อเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 

5.3 ติดตั งเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน 
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6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในอำคำรส ำนักงำนฝ่ำยผลิตดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำร ภำพตัวอย่ำง 
ควำมกว้ำงไม่

น้อยกว่ำ (เมตร) 

ควำมยำวไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 
จ ำนวน 

1 MANAGER DESK ( โ ต๊ ะ

หัวหน้ากอง) 

หน้าโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติ

เคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลา

มีนคุณภาพสู ง  (ความ

หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.) 

แข็งแรงทนทาน 

 80 40 75 4 

2 LOW CABINET 

ตู้บานเปิด ผลิตจากแม่

เหล้กเนื อเรียบอย่างดี  

หนาไม่น้อยกว่า 0.7 ซม. 

ดีไซน์เรียวบาง แข็งแรง 

ทนทาน ท าสี POWDER 

COATING 

 80 40 85 17 

3 MEETING CHAIR 

พนักพิงสูงถึงศรีษะ ปรับ

ระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮ

ดรอลิค ที่นั่ ง เป็นเบาะ

ห นั ง  ท ร ง ส ลิ ม  บ า ง 

ทันสมัย 

 57 60 106 6 

4 MEETING CHAIR 

พนักพิงสูงถึงศรีษะ ปรับ

ระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮ

ดรอลิค ที่นั่งเป็นเบาะ

หนัง ทรงสลิม บาง 

ทันสมัย 

 56 70 89 68 
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ล ำดับ รำยกำร ภำพตัวอย่ำง 
ควำมกว้ำงไม่

น้อยกว่ำ (เมตร) 

ควำมยำวไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 
จ ำนวน 

5 MANAGER DESK ( โ ต๊ ะ

หัวหน้าแผนก) 

หน้าโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติ

เคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลา

มีนคุณภาพสู ง  (ความ

หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.) 

แข็งแรงทนทาน 

 160 80 75 8 

6 MANAGER DESK ( โ ต๊ ะ

หัวหน้าฝ่าย) 

หน้าโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติ

เคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลา

มีนคุณภาพสู ง  (ความ

หนาไม่น้ อยกว่ า  P 25 

มม.) แข็งแรงทนทาน 

 180 80 75 1 

7 เก้าอี พนักพิง 

โครงขาไม้ ที่นั่งเบาะนุ่ม

สบาย มีพนักพิงดี ไซน์

ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน  

 57 57 75 8 

8 ROUND TABLE โต๊ะ

กลมฐานกลม ชุม

โครเมี่ยม เส้นผ่า ศก. ไม่

น้อยกว่า 45*40 ซม  

    7 

9 STAFF WORKSTION 

(CLUSTER OF 6) 

หน้าโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติ

เคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลา

มีนคุณภาพสู ง  (ความ

 120 420 75 5 
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ล ำดับ รำยกำร ภำพตัวอย่ำง 
ควำมกว้ำงไม่

น้อยกว่ำ (เมตร) 

ควำมยำวไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 
จ ำนวน 

หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.) 

แข็งแรงทนทาน 

10 Meeting Desk 

หน้าโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติ

เคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลา

มีนคุณภาพสู ง  (ความ

หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.) 

แข็งแรงทนทาน 

 240 100 75 2 

11 OFFICE CHAIR  

พนักพิงสูงถึงกลางหลัง 

ป รั บ ร ะดั บ สู ง ต่ า ด้ ว ย

ระบบไฮโดรลิค สามารถ

ปรับระดับการโยกเอนได้ 

ขาโครม แขนปรับสูงต่ า

ได้ ดีไซน์โมเดิร์น แข็งแรง 

ทนทาน  

 60 57 97 8 

12 MANAGER DESK ( ร อ ง

ผู้อ านวยการ) 

ผลิ ต จ าก ไม้  MDF ปิ ด

ผิวลามิเนตอย่างด ี

 200 80 75 1 

13 EXECUTIVE CHAIR 

พนักพิงศีรษะกว้าง โครง

ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 

โครงสร้างแข็งแรง หนา

นุ่ม นั่งสบาย ปรับ

ระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮ

ดรอลิค โยกเอนได้  

 62 70 117-123 1 
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ล ำดับ รำยกำร ภำพตัวอย่ำง 
ควำมกว้ำงไม่

น้อยกว่ำ (เมตร) 

ควำมยำวไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 
จ ำนวน 

14 โซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง 

ขนาดA 2 ที่นั่ง ออกแบบ

ให้ทุกส่ วนหนานุ่ ม  นั่ ง

สบาย วัสดุเป็นหนัง  

 156 81 82 1 

15 Multi-purpose chair 

วัสดุท ามาจากพลาสติก 

โครงขาไม ้

 59 59.5 84.5 20 

16 ROUND TABLE โต๊ะกลม

ฐานกลม ชุบโครเมี่ยม 

เส้นผ่า ศก.ไม่น้อยกว่า 

60*75 ซม 

    2 

17 Training chair 

ไม่มีท้าวแขน มีล้อ โครง

ขาเหล็กสี เงิน พับซ้อน

เก็บได ้

 60 54.5 82.5 72 

18 Training desk 

โต๊ะพับโมเดิร์น มีบังตา

เหล็ ก  ประหยั ด พื นที่  

พร้อมล้อล้อคได้ ท็อปโต๊ะ

สี ข า ว  โ ค ร ง ข า โ ต๊ ะ

อลูมิเนียมเกรดเอ ขาพ่น

สีน  าเงิน กว้างไม่น้อยกว่า 

150 ซม. 

 150 60 75 24 

19 Stool bar 

เก้าอี บร์ขาเหล็ก ดีไซน์

ทันสมัย มีที่ เหยียบพัก

เท้า 

 49 49.5 100 4 
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ล ำดับ รำยกำร ภำพตัวอย่ำง 
ควำมกว้ำงไม่

น้อยกว่ำ (เมตร) 

ควำมยำวไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 
จ ำนวน 

20 Side table โต๊ะกลมฐาน

แฉก ชุบโครเมี่ยม เส้นผ่า 

ศก.ไม่น้อยกว่า 400*550 

ซม 

    8 

 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ปีงบประมาณ  2564  

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 120 วัน พฤศจิกายน – มกราคม 2564 

2 จัดท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์
ขอบเขตความต้องการ TOR และส ารวจพร้อมจัดเก็บความ
ต้องการเฟอร์นิเจอร์ส านักงานจากผู้ใช้งานฝ่ายผลิต ภายใน 30 
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กุมภาพันธ์ 2564 

3 ผู้รับจ้างด าเนินงานตามขอบเขตงาน จัดซื อเฟอร์นิเจอร์
ส านักงานและติดตั งภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต ภายใน 
90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

กุมภาพันธ์ 2564 – เมษายน 2564 

4 จัดท าการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ส านักงานพร้อมติดตั งภายใน
อาคารส านักงานฝ่ายผลิต ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา 

เมษายน 2564 

 

 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ลงนามรับมอบ
เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ส านักงานอย่างเป็นทางการ 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 
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ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ได้แก่เฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั งภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต  

การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี  

งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 100               

ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยต้องท าการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั งภายในอาคาร

ส านักงานฝ่ายผลิตตามแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์ขอบเขตความต้องการ TOR และการส ารวจความ

จ าเป็นต่อการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในอาคารส านักงานฝ่ายผลิตจากผู้ใช้งานฝ่ายผลิต  

 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 อาคารส านักงานฝ่ายผลิตมีเฟอร์นิเจอร์ส านักงานไว้ใช้งาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา  90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

 งบลงทุนปีงบประมาณ 2564 จ านวน 3,61,000 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ          

ตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรกำรจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อำคำรฝ่ำยผลิต 
กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. ส ารวจความต้องการ
การใช้เฟอร์นิเจอร์
ส านักงานของพนักงานท่ี
ท างานในอาคาร
ส านักงานฝ่ายผลติ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ส ารวจความต้องการการใช้เฟอร์นเิจอร์
ส านักงานของพนักงานท่ีท างานใน
อาคารส านักงานฝ่ายผลติ ไดไ้ม่ครบ5h;o 

2 5 10 ควบคุม จัดประชุมฝ่ายผลิต เพื่อสอบถามความ
ต้องการการใช้เฟอร์นิ เจอร์  จัดท า เป็น
รายงานสรุป 

2. จั ดซื อ เฟอร์ นิ เ จอร์
ส านักงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

1. เฟอร์นิเจอร์ส านักงานที่จัดซื อไม่ตรง
ตามคุณสมบัติหรือลักษณะที่ระบุในการ
ข้อก าหนดการจัดซื อจัดจ้าง  
2. จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ล่าช้า  

2 5 10 ควบคุม คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบ
เฟอร์นิเจอร์ใหต้รงกับคุณสมบตัิหรือลักษณะ
ที่ระบุในการข้อก าหนดการจัดซื อจัดจ้าง 
 

3. ติ ดตั ง เฟอร์ นิ เ จ อ ร์
ส านักงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

การติดตั งไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนด 1 5 5 ควบคุม - เน้นย  าหัวหน้าผู้รับเหมาให้ด าเนินการตาม
แผน และเ ง่ือนไขที่ก าหนด และเข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบเป็นระยะ 
- ให้ผู้รับเหมารายงานการด าเนินงานเป็น
ระยะ เพื่อวางแผนให้เป็นตามที่ก าหนด 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง โครงกำรกำรจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อำคำรฝ่ำยผลิต 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกดิ  
< 60% 

มีโอกาสเกดิ 
60%-70% 

มีโอกาสเกดิ 
70%-80% 

มีโอกาสเกดิ 
80%-90% 

มีโอกาสเกดิ ≥ 
90% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ < 
60% 
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โครงกำรติดตั้งม่ำนส ำนักงำนฝ่ำยผลิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิตได้ด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานฝ่ายผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึง

จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื อและติดตั งม่านภายในอาคาร เพ่ือทดแทนของเดิมที่ถูกรื อทิ งจากการปรับปรุงอาคาร ฝ่าย

ผลิตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดซื อและติดตั งม่านภายในอาคารส าหรับน ามาใช้งานในอาคารฝ่ายผลิต เพ่ือให้มี

สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานของพนักงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน และสามารถลดอุณหภูมิใน

อาคารฝ่ายผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ได้ม่านในอาคารฝ่ายผลิต ทดแทนของเดิมท่ีถูกรื อทิ งจากการปรับปรุงอาคาร 

2.2 เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานของพนักงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 

และสามารถลดอุณหภูมิในอาคารฝ่ายผลิต เพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์  

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
4.4 มีประสบการณ์การในด้านสินค้าเพ่ือการตกแต่งภายใน (สินค้าประเภทม่าน) รวมถึงการติดตั งม่าน

ภายในอาคารส านักงาน 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 5.1 ส ารวจและวัดขนาดม่านที่จ าเป็นต้องติดตั งในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต 

 5.2 จัดซื อม่านที่ต้องติดตั งในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต 

 5.3 ติดตั งม่านในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต 
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6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของม่ำนที่ใช้ในอำคำรส ำนักงำนฝ่ำยผลิตมีดังนี้ 

6.1 คุณสมบัติม่านปรับแสง(Vertical Blind) 

6.1.1 75% PVC (PVC 75%) 25% Polyester (โพลีเอสเตอร์ 25%) แสงผ่านได้ %5 หรือท่ีดีกว่า 

6.1.2 ความหนาของผ้า 0.55 มม (+-5%) 

6.1.3 น  าหนักผ้า 420 กรัม ต่อตารางเมตร (+-5%) 

6.1.4 ผ่านการทดสอบมาตรฐานการลามไฟ ระดับM1,B1,B1 NFPA 701-99 ตามมาตรฐาน 

American test report 

6.2 วัสดุที่ใช้ 

6.2.1 รางม่านผลิตจากอลูมิเนียม เกรด 6063T5 ขึ นรูปด้วยระบบ Extrution พ่นสีด้วยระบบ 

Powder coating ทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้าความหนาหน้าตัดไม่ น้อยกว่า 1.2 มม. หน้ากว้าง 44.3 มม. สูง 25.4 มม. 

6.2.2 แกน (เพลา) ปรับพลิกใบ ผลิตจากอลูมิเนียมเกรด 6063T5 ขึ นรูปด้วยระบบ Extrution สี 

Zinc รูปทรง 4 แฉก ขนาด 5.7 มม. 

6.2.3 ตัวแขวนใบม่านSlat (Hanger) ผลิตจากพลาสติกประเภท POM (POLYACETAL) ท าหน้าที่

ยึดเกี่ยวใบในกับลูกล้อ  

6.2.4 ลูกล้อแบบ 4 ทาง RUNNER( 4 WAY) ผลิตจากพลาสติกประเภท POM (POLYACETAL)    

ท าหน้าที่ขับเคลื่อนใบม่าน-เปิด ปิด ไปกลับ พลิกใบ180 องศา ทั งด้านซ้ายและด้านขวา 

6.2.5 ลิ นต่อลูกล้อขนาด(PLASTIC SPACER )  75 มม.  ผลิตจากพลาสติกประเภท POM 

(POLYACETAL) ท าหน้าที่ต่อลูกล้อและใบม่านให้ มีระยะเหลื่อมระหว่างใบม่านไม่น้อยกว่า 10 มม. 

6.2.6 หัวท้ายระบบควบคุมแบบเชือกดึง -เปิดด โซ่ปรับ ผลิตจากพลาสติกประเภทPOM 

(POLYACETAL) ท าหน้าที่ควบคุมการ-เปิด ปิด ไปกลับ ด้วยเชือกดึงสีเทา (เชือก PVC+Polyester) พลิกใบ180 องศา 

ทั งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยโซ่ดึง (พลาสติก POM) 

6.2.7 ตุ้มถ่วงเชือกทรงหยดน  า น  าหนัก 130 กรัม ผลิตจากพลาสติกประเภท POM (POLYACETAL) 

แกนกลางใส่เหล็กถ่วงน  าหนักท าหน้าที่ถ่วงเชือกให้ตึงคงตัวและง่ายต่อการใช้งานเปิดใบม่าน 

6.2.8 แผ่นถ่วงใบม่านน  าหนัก 38 กรัม ผลิตจากพลาสติกประเภท POM (POLYACETAL) เชื่อมต่อ

ด้วยโซ่พลาสติกแบบซี PLASTIC( LINK CHIAN C TYPE) ท าหน้าที่ถ่วงใบม่านให้ตรงและโว่ร้อยเชื่อมต่อท าให้ใบม่าน

เรียงเป็นระเบียบ 
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6.2.9 คลิปล็อคยึดรางผลิตจากเหล็กSK5 ขึ นรูปพ่นสีด้วยระบบPowder coating ขนาด 40 มม. ขา

ฉาก L ติดผนังผลิตจากเหล็กขึ นรูปชิ น เดียวพ่นสีด้วยระบบPowder coating ขนาด 89 มม. คลิปล็อคและขาฉากยึด

ติดกันด้วยน๊อตตัวผู้และตัวเมีย ชุดม่านสามารถปลดออกและติดตั งได้โดยง่ายและไม่ต้องถอดขาฉากและคลิปล็อคราง 

6.3  จุดติดตั ง ขนาด และจ านวน 

ล ำดับ รำยกำร 
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 

(เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 

(ตำรำงเมตร) 

จ ำนวน 

 ชั้น 1     

1 ห้องโถง     

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4 2.230 8.920 2 

2 
ห้ อ ง แผนกวิ เ ค ร า ะห์ และ

ตรวจสอบ 

    

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 3 

3 ประตูทางออก     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 1.730 3.806 1 

4 ห้องแผนกสิ่งแวดล้อม     

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4 2.230 8.920 2 

5 ห้องแผนกควบคุมคุณภาพ     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

6 
ห้ อ ง แ ผ น ก บ ร ร จุ แ ล ะ

ผลิตภัณฑ์ 

    

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

7 ห้องแผนกการผลิต     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

8 ห้องหัวหน้าแผนกบรรจุฯ     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

9 ห้องกรมสรรพสามิตร     

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4.0 2.230 8.920 1 
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ล ำดับ รำยกำร 
ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 

(เมตร) 

ควำมสูงไม่น้อย

กว่ำ (เมตร) 

ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 

(ตำรำงเมตร) 

จ ำนวน 

 ม่านปรับแสง ปรับซ้าย 1.650 2.230 3.680 1 

 
ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

 

 ชั้น 2     

10 
ห้ อ ง  Meeting Room 36 

Unit 

    

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4.0 2.230 8.920 2 

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

11 ห้อง Party     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 4 

 ม่านปรับแสง ปรับซ้าย 2.2 1.400 3.080 1 

12 ตรงบันได     

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4.0 2.230 8.920 1 

13 ห้อง Meeting Room 6 Unit     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 2 

 ม่านปรับแสง ปรับซ้าย 1.64 2.230 3.657 1 

14 ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายผลิต     

 ม่านปรับแสง ปรับขวา 2.2 2.230 4.906 1 

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4.0 2.230 8.920 1 

15 
ห้ อ ง  Meeting Room 48 

Unit 

    

 ม่านปรับแสง 2.2 2.230 4.906 1 

 ม่านปรับแสง แยกกลาง 4.0 2.230 8.920 2 
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7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 120 วัน พฤศจิกายน – มกราคม 2564 

2 จัดท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์

ขอบเขตความต้องการ TOR และส ารวจจ านวนม่านที่ต้องติดตั ง

ภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิตจากผู้ใช้งาน ภายใน 30 วันนับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กุมภาพันธ์ 2564 

3 ผู้รับจ้างด าเนินงานตามขอบเขตงานจัดซื อม่านส าหรับใช้งานใน

ส านักงานและติดตั งภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต ภายใน 

90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กุมภาพันธ์ 2564 – เมษายน 2564 

4 จัดท าการส่งมอบม่านภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิตพร้อม

ติดตั งภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

เมษายน 2564 

 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ลงนามรับมอบม่านที่ติดตั งแล้ว

ในอาคารส านักงานฝ่ายผลิตอย่างเป็นทางการ 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ได้แก่ม่านพร้อมติดตั งภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิต โดยส่งมอบงานภายใน 90 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 100 ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดย
ต้องท าการส่งม่านพร้อมติดตั งภายในอาคารส านักงานฝ่ายผลิตตามแผนการด าเนินโครงการจากการวิเคราะห์ขอบเขต
ความต้องการ TOR และการส ารวจความจ าเป็นต่อการใช้ม่านในอาคารส านักงานฝ่ายผลิตจากผู้ใช้งานฝ่ายผลิต  

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานของพนักงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน และสามารถลด

อุณหภูมิในอาคารฝ่ายผลิต และช่วยประหยัดพลังงาน 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

 ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 
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12. งบประมำณโครงกำร 

 งบลงทุนปีงบประมาณ 2564 จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้  

ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรติดตั้งม่ำนส ำนักงำนฝ่ำยผลิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. ส ารวจและวัด
ขนาดม่านท่ี
จ าเป็นต้องติดตั งใน
อาคารส านักงาน
ฝ่ายผลิต 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้รับผดิชอบขาดความช านาญในการ
ส ารวจ ออกแบบ และติดตั งม่าน 

3 4 12 ควบคุม - จัดจ้างหน่วยงานภายนอกท่ีมีความช านาญ
ในการส ารวจ ออกแบบ และตดิตั งม่าน 

2. จัดซื อม่านท่ีต้อง
ติดตั งในอาคาร
ส านักงานฝ่ายผลติ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- รายละเอียดในการจัดซื อผิดพลาด ส่งผล
ให้ได้ม่านทีไ่ม่ตรงต่อความต้องการกับใช้
งาน 

2 4 8 ควบคุม - ก าหนดให้มีการทบทวนรายละเอียดในการ
จัดซื อจัดจ้าง โดยผู้ทีม่ีความช านาญงาน
เฉพาะด้าน 

3. ติดตั งม่านใน
อาคารส านักงาน
ฝ่ายผลิต 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การติดตั งม่านบางส่วนผดิพลาด 
เนื่องจากการส ารวจและออกแบบเกิด
ข้อผิดพลาด 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดให้มีการทบทวนรายละเอียดในการ
จัดซื อจัดจ้าง โดยผู้ทีม่ีความช านาญงาน
เฉพาะด้าน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรติดต้ังม่ำนส ำนักงำนฝ่ำยผลิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง  

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ  
<10%  

มีโอกาสเกดิ  
<15%  

มีโอกาสเกดิ 

 <20%  

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
การซื อม่านตรงต่อ
ความต้องการกับ
การใช้งาน และได้
คุณภาพ 

ม่านมี
คุณภาพสูงมาก 
และตรงต่อ
ความต้องการ 

ม่านมีคณุภาพสูง 
และตรงต่อความ
ต้องการ 

ม่านมีคณุภาพ 
และตรงต่อความ
ต้องการ 

ม่านมีคณุภาพ 
แต่ไมต่รงต่อ
ความต้องการ 

ม่านไมม่ีคุณภาพ 
และไม่ตรงต่อ
ความต้องการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมภิบำล 
โครงกำรจัดหำระบบควำมม่ันคงปลอดภัยและเฝ้ำระวังภัยระบบสำรสนเทศ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

เพ่ือให้การปฏิบัติภายในองค์การสุราฯด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่ถูกคุกคามจากแฮกเกอร์ 
(hacker) หรือโปรแกรมที่ไม่ประสงค์ดี (malwares) ประเภทต่าง ๆ ที่สามารถโจรกรรมหรือท าลายระบบ
ข้อมูลรวมทั งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จนเป็นเหตุให้ระบบงานภายใน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ได้รับผลกระทบเสียหาย  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. ติดตั งใช้งานระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion detection prevention system: 

IDPS) เพ่ือตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามในระบบเครือข่ายภายในองค์กร 
2.2. ปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงให้มีความทันสมัยต่อการรับมือภัยคุกคามที่วิวัฒนาการเปลี่ยนไป 
2.3. จ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ แก้ไข และป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงสารสนเทศด้วยการก ากับให้

เป็นไปตามนโยบายความมั่นคงขององค์การสุราฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
3. เป้ำหมำยโครงกำร  

3.1. เพ่ือให้องค์การสุราเป็นหน่วยงานที่มีระบบและมาตรการความมั่นคงสารสนเทศท่ีทันสมัยพร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามท่ีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา 

4. ควำมสอดคล้องหรือกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล 

5. กิจกรรม  
5.1. จัดหาระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุกเพ่ือติดตั งใช้งานภายในเครือข่ายแลนขององค์การสุราฯ

เพ่ือดูแลรักษาความมั่นคงสารสนเทศที่อยู่ด้านหลังไฟร์วอลล์ 
5.2. ปรับปรุง จัดหา ทดแทนระบบรักษาความมั่นคงให้มีความทันสมัยและมีความสามารถในการรับมือภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3. จ้างผู้เชี่ยวชาญดูแลความมั่นคงภายในองค์การสุราฯ รายปีโดยมีการบริการตรวจเช็คระบบครั งละ 1 

สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน ท าการ ทุก ๆ 2 เดือน ตลอดระยะเวลาจ้าง 1 ปี ณ ที่องค์การสุรา กรมสรรสามิต 
อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จะให้บริการตรวจเช็ค และป้องกันกรณีที่ระบบการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ระบบผิดปกติจากการถูกคุกคามจาก โปรแกรมหรือบุคคลผู้ไม่หวัง
ดีเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ได้ติดตั งไว้เดิมโดยจะท าการแก้ไขเฉพาะอุปกรณ์หรือ
ระบบที่อยู่ในสัญญาการช าระเงินแบ่งช าระเป็น 4 งวดๆ ละ 25 % ของวงเงินรวม 
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6. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
6.1. ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของระบบป้องกันและตรวจจับการบุกรุกเพ่ือท าการจัดซื อ และจัด

ฝึกอบรม ติดตั ง และทดสอบการท างานในสภาพแวดล้อมจริงโดยผู้ขายร่วมกับตัวแทนจากองค์การ
สุราฯ 

6.2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงของระบบความมั่นคงในปัจจุบันเพ่ือท าการวิเคราะห์
ช่องว่างตามสถาปัตยกรรมองค์กรในมิติความมั่นคงเพ่ือท าการจัดหา ปรับปรุง ทดแทนระบบรักษา
ความมั่นคงในปัจจุบันให้ทันสมัยและควบคุมระดับความเสี่ยงด้านความมั่นคงได้ตามแผน 

6.3. จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง โดยฝั่งผู้เชี่ยวชาญจะต้องด าเนินการต่อไปนี  

 เข้าปฏิบัติงานตรวจ เช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

 แก้ไขปัญหาและให้ค าแนะน าแนวทางการระมัดระวังและป้องกัน 

 เก็บบันทึกข้อมูล (Backup file) 

 ตรวจสอบระบบการท างาน  

 รายงานการท างานทุก ๆ 2 เดือนตลอดจนครบสัญญาการบริการ (Preventive Maintenance 6 
ครั ง ต่อ 1 ปี)  

 ตรวจสอบระบบการท างานของเครื่องที่อยู่ในสัญญาว่ามีการท างานปกติและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ 

 ให้บริการตอบปัญหาและแนะน าผู้รับบริการ 

 หากไม่สามารถแก้ไข ซ่อมแซมได้ 

 หากปัญหาดังกล่าวเกิดจากการท างานของ Hardware ทางวิศวกรจะท าการตรวจสอบอุปกรณ์
ดังกล่าวภายใต้สัญญารับประกันของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการได้ท าประกันไว้กับทางเจ้าของสินค้าหรือ
กับทาง ผู้ให้บริการและจะด าเนินการหรือให้ค าแนะน าภายใต้สัญญาให้สามารถกลับมาใช้งานได้
ตามปกติ 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบผลการบริการแก้ปัญหาและลงชื่อในใบบันทึกการ
บริการทุกครั ง 

 จะไม่ยินยอมให้บุคคลอ่ืนใด ๆ กระท าการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง Configuration กับอุปกรณ์ 
ยกเว้นบุคคลที่ทางผู้ให้บริการมอบหมายมาด าเนินการ หรือได้รับความยินยอมที่เป็นลาย
สัญลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเท่านั น  

ด้านผู้รับบริการต้องด าเนินการต่อไปนี  

 จัดเจ้าหน้าที่ในการประสานงานทุกครั งที่ผู้ให้บริการด าเนินงาน ณ สถานที่ติดตั ง 

 แจ้งชื่อของผู้ที่ดูแลพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือติดต่ออย่างน้อย 1 ท่านต่อ 1 สถานที่บริการ 
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 ผู้ที่ดูแลในแต่ละสถานที่ให้บริการดังกล่าว มีหน้าที่ ที่จะต้องอยู่ที่สถานที่บริการ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่
ของผู้ให้บริการ ซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์แล้วเสร็จ และลงลายมือชื่อในใบรายงานผลปฏิบัติงานของผู้
ให้บริการ (Service Report) 

 ท าการตรวจสอบปัญหาเบื องต้นว่าอุปกรณ์สามารถท างานตามปกติ  

 จะไม่ท าการแก้ไขใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้รับบริการ 

7. ประมำณกำรงบประมำณ  
ปีงบประมาณ 2565 : 1,600,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2566 – 2670 : 300,000 บาท 

8. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
8.1. การตรวจพบการโจมตีความมั่นคงอย่างสม่ าเสมอ 
8.2. อุบัติการณ์ความมั่นเกิดขึ นไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

9. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

9.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

9.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
9.4 มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 3-5 ปี 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงขององค์การสุราฯ 

11. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

ปีงบประมาณ 2565 ถึง 2570 

12. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
แผนกสารสนเทศ 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดหำระบบควำมม่ันคงปลอดภัยและเฝ้ำระวังภัยระบบสำรสนเทศ 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เนื่องจากเป็นระบบป้องกันและตรวจจับ
การบุกรุก (Intrusion detection 
prevention system: IDPS) เพ่ือ
ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามในระบบ
เครือข่ายภายในองค์กร 
 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูล
ให้ครบถ้วนเกี่ยวการตรวจจับการบุกรุก 
(Intrusion detection prevention 
system: IDPS) 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) โดยมีบุคคลจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ที่เป็นงานหลักท่ีท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกับระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานและจัดท าแผนการ
ด าเนินโครงการ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างฯ 
ด าเนินการไปตามแผนนั น ๆ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

- ร่วมชี แจงเรื่องระเบียบขั นตอนการ
ด าเนินการในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ที่เป็นงานหลักหลังจาก
ที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ แต่กรณีท่ีมี
การขอปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการ
ท างานที่อยู่นอกเหนือการด าเนินงาน
หลัก อาจจ าเป็นต้องมีการขอขยายงวด
งาน 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เกิดข้อผิดพลาดในการป้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
detection prevention system: 
IDPS) เนื่องจากความผิดพลาดที่มาจาก
บริษัทผู้รับจ้างฯ หรือจากองค์การสุราฯ 
เอง 

 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ หากกรรมการ
ตรวจรับฯ พิจารณาแล้ว อาจจ าเป็นต้อง
มีการขอขยายงวดงาน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้บริหารมี
ความพึงพอใจในระบบป้องกันและ
ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion 
detection prevention system: IDPS) 
เพ่ือตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามใน
ระบบเครือข่ายภายในองค์กรน้อยกว่า
เป้าหมายที่ตั งใจไว้ 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้ากว่า
ก าหนด 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่งมอบงาน
ไม่ครบถ้วน 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมชี แจ้ง
และตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานของผู้
รับจ้างฯ ก่อนก าหนดการส่งมอบงาน 
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โครงกำรจัดหำระบบควบคุมเอกสำร (ISO Document Control System) 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันองค์การสุราได้จัดท ามาตรฐานหลายมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบ

มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000, ISO 22000 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 และการบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐาน การบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 ซึ่งแต่ละระบบที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการระบบ ISO จะใช้โครงสร้างที่เรียกว่า 
Annex SL เป็นรูปแบบเอกสารส าหรับมาตรฐานการจัดการ ISO ทุกระบบ ทั งนี  เพ่ือให้มาตรฐานทุกตัวมีรูปแบบที่
สอดคล้องกัน มีทิศทางเดียวกัน ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและ การน าไปใช้ แผนกควบคุมคุณภาพจึงจะด าเนินการ
สร้างระบบมาตรฐานแบบบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยครอบคลุมสาระส าคัญของข้อก าหนดตาม
มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่สามารถน าไปปฏิบัติให้ครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน อาชี
วอนามัยและความปลอดภัย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้วิธีการหรือขั นตอนการด าเนินการและ
ช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มาจัดท ารวมเป็นข้อก าหนดเดียวกัน เช่น ข้อก าหนดด้าน
เอกสาร นโยบาย การวางแผน การทบทวนของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยง การตรวจประเมินภายใน การปรับปรุง เป็นต้น ส าหรับส่วนข้อก าหนดเฉพาะ (Unique requirements) ของ
แต่ละระบบการจัดการจะระบุเป็นข้อก าหนดที่แยกเฉพาะแต่ละการบริหารจัดการในเรื่องนั น ๆ เช่นเดิม  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเชื่อมโยงข้อก าหนดของระบบมาตรฐานทุกระบบมาตรฐานที่องค์การสุราฯ จัดท า รวมเข้า

ด้วยกัน  
2.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ได้อย่างสมดุล  
2.3 เพ่ือลดความซ  าซ้อน ในระบบเอกสารมาตรฐาน การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ  

3. ขอบเขตงำน 
ระบบการจัดการมาตรฐานแบบบูรณาการ ประกอบ ๕ โมดูล ดังนี  
3.1 ระบบ ทั่วไป (General) 

3.1.1 สามารถก าหนดมาตรฐานส าหรับใช้งานได้ไม่จ ากัด เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 
22301, ISO 50001, FSSC 22000 เป็นต้น 

3.1.2 สามารถก าหนดประเภทของเอกสารได้ เช่น คู่มือคุณภาพ (Quality Manual), ขั นตอน
การด าเนินงาน (Procedure), วิธีปฏิบัติงาน วิธีวิเคราะห์ทดสอบ (Work Instruction, Test) แบบฟอร์ม (Form) 
เอกสารสนับสนุน (Supporting Document) และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

3.1.3 สามารถก าหนดแผนก/หน่วยงานได้เองตามความเหมาะสมขององค์กรได้ 
3.1.4 สามารถก าหนดต าแหน่งงานที่มีอยู่ในองค์กรได้ 
3.1.5 สามารถก าหนดกลุ่มของผู้ใช้งานเพ่ือความสะดวกในการแจ้งประกาศใช้เอกสารได้ตาม

ความเหมาะสมขององค์กร 
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3.1.6 สามารถก าหนดเส้นทางการไหลของเอกสารหรือเวิร์คโฟล์ได้ 
3.1.7 สามารถก าหนดรายละเอียดของเอกสารที่จะน าไปใช้งานได้  เช่น ค าน าหน้า                          

เอกสาร, ค าลงท้ายเอกสาร, เลขที่เอกสาร หรือ ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารยกเลิก เป็นต้น 
3.1.8 สามารถก าหนดข้อความในการแจ้งเมล์ได้เองตามความเหมาะสมของแต่ละขั นตอนการ

ท างาน 
3.1.9 สามารถเพ่ิมสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารได้ตามผู้ใช้งาน แผนก หรือ เอกสารได้ 
3.1.10 สามารถก าหนดผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบรวมถึงการก าหนดระดับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานไ 

3.2 ระบบ กำรควบคุมเอกสำร (Document Control) 
3.2.1 ด าเนินการตามขั นตอนการด าเนินงานเรื่องการควบคุมเอกสาร (P-LDO-001) 
3.2.2 สามารถก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสารยกเลิก 
3.2.3 ครอบคลุมการสร้างเอกสารได้หลายประเภท 
3.2.4 สามารถประยุกต์ใช้กับเอกสารที่เป็น Microsoft office 
3.2.5 สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าถึงเอกสารได้ทุกประเภท 
3.2.6 ระบบสามารถส่งเอกสารถึงผู้เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมล์ 
3.2.7 ระบบสามารถก าหนดการเข้าถึงและการพิมพ์เอกสาร และการ download เอกสารตาม

สิทธิ์ของผู้ใช้งาน 
3.2.8 สามารถตรวจสอบประวัติการแก้ไขเอกสารได้ 
3.2.9 ระบบมีการเก็บขั นตอนการท างานของเอกสาร สามารถเรียกดูเอกสารได้ง่ายผ่านทาง 

Web Browser 
3.2.10 สามารถค้นหาเอกสารในระบบได้ แบบออนไลน์ผ่านทาง Web Browser 
3.2.11 สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้แบบออนไลน์ ผ่านทาง Web Browser 
3.2.12 ระบบสามารถย้ายหรือแยกเก็บเอกสารที่ล้าสมัยหรือยกเลิกได้แบบอัตโนมัติเมื่อมีการ

ประกาศใช้เอกสารฉบับล่าสุด 
3.2.13 ระบบสามารถแปลงไฟล์เอกสารที่มีนามสกุล .doc , .xls , .vnd , .ppt , .pptx เป็น

รูปแบบ view online ผ่านหน้า web ได ้
3.2.14 สามารถระบุผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารได้ 

3.3 ระบบ กำรควบคุมกำรบันทึก (Document Record) 
3.3.1 ด าเนินการตามขั นตอนการด าเนินงานเรื่องการควบคุมบันทึก (P-LDO-003) 
3.3.2 ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงบันทึกคุณภาพได้ 
3.3.3 สามารถก าหนดการไหลของเอกสารหรือเวิร์คโฟล์ในการบันทึกคุณภาพ 
3.3.4 สามารถบันทึกข้อบกพร่อง CAR ได้ทันทจีากการบันทึกคุณภาพ 
3.3.5 สามารถบันทึกคุณภาพผ่านระบบได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ 
3.3.6 สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว 
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3.3.7 ระบบก าหนดให้ใช้แบบฟอร์มที่ทันสมัยเสมอเพ่ือป้องกันการบันทึกในเอกสารที่ล้าสมัย 
3.4  ระบบ ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน (Internal Audit) 

3.4.1 สามารถก าหนดแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจ าปีได้ 
3.4.2 ระบบแจ้งก าหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายในอัตโนมัติผ่านทางอีเมล์ 
3.4.3 สามารถยืนยันหรือเลื่อนแผนการตรวจติดตามคุณภาพในได้ โดยระบบจะเก็บประวัติ

ของการขอเลื่อนแผนด้วย 
3.4.4 สามารถดูประวัติ CAR ที่เกิดขึ นจากการตรวจติดตามได้ 
3.4.5 สามารถตรวจสอบประวัติผู้ตรวจติดตามผ่านระบบได้แบบออนไลน์ 
3.4.6 สามารถสร้างรายการตรวจติดตามได้เอง 
3.4.7 สามารถบันทึกข้อมูลผลการตรวจติดตามได้ทันที 
3.4.8 สามารถบันทึกข้อบกพร่อง CAR ที่ตรวจพบได้ทันท ี
3.5.9 ระบบแจ้งผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในอัตโนมัติผ่านทางอีเมล์ 

3.5 ระบบ กำรป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) 
3.5.1 สามารถสร้าง การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)  ได้ โดยตรงจากฐาน              

ข้อมูล CAR 
3.5.2 สามารถสร้าง การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) จากการตรวจติดตามภายใน 

(Internal Audit) ได ้
3.5.3 สามารถสร้าง การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) จากการบันทึกคุณภาพ 

(Document Record) ได้ 
3.5.4 ระบบแจ้งอนุมัติการ ออก การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) และส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

อัตโนมัติผ่านทางอีเมล์ 
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รูปประกอบตัวอย่ำงระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร (Paperless) 
1. หน้ำเว็บ Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. หน้ำเว็บจัดกำรหน่วยงำน 
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3. หน้ำเว็บจัดกำรเอกสำรควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร (Paperless) 
 4.1 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนระบบคลาวด์พร้อมระบบปฏิบัติการ Linux (AWS EC2) จ านวน 
2 ชุด 

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนระบบคลาวด์พร้อมระบบปฏิบัติการ โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อย
ต่อไปนี  

4.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางเสมือน (vCPU) ไม่น้อยกว่า 4 core 
  4.1.2 มีหน่วยความจ าหนัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 16 GiB 
  4.1.3 มีระบบปฏิบัติการ Linux 

4.2 บริการพื นท่ีจัดเก็บบล็อกประสิทธิภาพสูง (Amazon Elastic Block Store) จ านวน 2 ชุด 
4.2.1 มีพื นที่จัดเก็บบล็อก Instance Storage (GiB) ไม่น้อยกว่า 32 GiB 

4.3 บริการกระจายการรับส่งข้อมูล (AWS Elastic Load Balancing) จ านวน 1 ชุด 
4.4 บริการพื นท่ีจัดเก็บอ็อบเจ็กต์ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 1 ชุด 
4.5 บริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบคลาวด์ Amazon Relational Database Service 

(Amazon RDS) 2 ชุด 
บริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบคลาวด์ โดยแต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยต่อไปนี  

4.5.1 มีระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Amazon RDS for PostgreSQL) 
4.5.2 มีพื นที่จัดเก็บ (Storage) ไม่น้อยกว่า 20 GiB 
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รูปประกอบสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื นฐานระบบการจัดการมาตรฐานแบบบูรณาการ 
(Infrastructure Architecture) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

5.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

5.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

5.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
5.4 มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 3-5 ปี 
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6. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

2. จัดท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์
ขอบเขตความต้องการ TOR และจัดเก็บความต้องการ
ซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification SRS) 
จากผู้ใช้งาน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

มีนาคม 2565 

3 จัดท าการส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งได้แก่ ER 
Diagram หรือ UML (Unified Modeling Language), Work 
Flow, Data Dictionary ตัวอย่างหน้าจอกรอกข้อมูลและ
รายงาน ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

พฤษภาคม 2565 

4 จัดท าการส่งมอบโปรแกรม พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ และการฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั งคู่มือการใช้
งาน รวมถึงคู่มือการใช้งาน code source ภายใน 90 วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 

สิงหาคม 2565 

 
7. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

7.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ลงนามรับมอบ
ระบบอย่างเป็นทางการ 

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดโปรแกรมเมอร์ไว้ประสานงานกับองค์การสุราฯ ในการแก้ปัญหาและแนะน า
การใช้งานทุกวันในเวลาราชการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่คิดค่า ใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่าง
ระยะเวลารับประกัน หากระบบเกิดท างานบกพร่อง หรือขัดข้องของเว็บไซต์ โดยผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่
รวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบสื่อสารข้อมูล และ Web Server ขององค์การสุราฯ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข
โดยเร็วที่สุด 

8. งบประมำณโครงกำร 
3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารทั งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้ค าศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ

ได้ จ านวน 2 ชุด พร้อม DVD ROM จ านวน 2 ชุด  
การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี  



284 
 

 
 

งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 10               
ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี  

ต้องท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์ขอบเขตความต้องการ TOR 
และจัดเก็บความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification SRS) จากผู้ใช้งาน 

งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 30             
ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี  

ต้ อ งท า กา รส่ ง มอบ เอกสารการวิ เ ค ร าะห์ ร ะบบ  ซึ่ ง ไ ด้ แก่  ER Diagram หรื อ  UML                   
(Unified Modeling Language), Work Flow, Data Dictionary ตัวอย่างหน้าจอกรอกข้อมูลและรายงาน 

งวดที่ 3 ส่งมอบงานภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 60             
ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี  

ต้องท าการส่งมอบโปรแกรม พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได้ และทดสอบระบบ และคู่มือ  การ
ใช้งาน source code และต้องท าการส่งมอบโปรแกรม พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และการ
ฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั งคู่มือ คู่มือการใช้งาน source code ส่งมอบงานส่วนที่เหลือทั งหมด 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 องค์การสุราฯ มีระบบควบคุมเอกสารเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความ

ซ  าซ้อน ในระบบเอกสารมาตรฐาน  

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ระยะเวลา  180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. กำรขอยกเลิกสัญญำ 
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตาม

สัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

13. ผู้รับผิดชอบ 
แผนกสารสนเทศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร (ISO Integrated Management System) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้ในการจัดการ
เอกสารมาตรฐานต่าง ๆ จึงต้องมี
การศึกษารูปแบบเอกสารส าหรับ
มาตรฐานการจัดการ ISO ในทุกระบบ 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษา
หาข้อมูลให้ครบถ้วนเกี่ยวระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ 
- ทบทวนขอบเขตของงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) โดยมี
บุคคลจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนขอบเขต
งาน ท าให้การออกแบบระบบเกิดความ
ล่าช้า 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์
ทางด้านระบบ ISO 

3 3 9 ควบคุม - จัดท าแผนการด าเนิน
โครงการและมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิด 
- ติดตามความคืบหน้าของการ
พัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือให้
การด าเนินงานแล้วเสร็จตาม
แผน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

- หน่วยงานที่ดูแลมาตรฐาน 
ISO ชี แจงหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือรายละเอียดต่าง ๆ 
ให้บริษัทผู้รับจ้างฯอย่างชัดเจน 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนขอบเขต
งานหลังจากได้มีการออกแบบระบบ ท า
ให้การพัฒนาระบบเกิดความล่าช้า 

3 3 9 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้า
ของการพัฒนาระบบเป็นระยะ
เพ่ือตรวจสอบการท างาน 
ปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างฯ 
- กรณีท่ีมีการขอปรับปรุง 
หรือแก้ไขกระบวนการท างานที่
อยู่นอกเหนือการด าเนินงาน
หลัก อาจจ าเป็นต้องมีการขอ
ขยายงวดงาน 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการทดสอบระบบท่ี
ไม่ครบถ้วน ท าให้ในบางระบบเกิดความ
ผิดพลาด 

2 3 6 ควบคุม - บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการท า 
UAT ของระบบงานและมีการ
ก าหนด Diagram โครงสร้าง
ของระบบ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

- บริษัทผู้รับจ้างฯ มีผู้ตรวจ
สอบการทดสอบระบบอีกขั น 
เพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ระบบงาน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับเป็น
ระยะ  

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้ใช้งาน
ระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานน้อย
กว่าเป้าที่ตั งไว้ 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่งมอบงาน
ไม่ครบถ้วน 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้ากว่า
ก าหนด 

2 2 4 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้า
ของการพัฒนาระบบเป็นระยะ
เพ่ือตรวจสอบการท างาน 
ปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของบริษัทผู้รับจ้างฯ 
- มีการประชุมชี แจงและ
ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน
ก่อนก าหนดการส่งมอบงานจริง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร (ISO Integrated Management System) 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเรจ็ใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 
5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 
ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 
30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 
5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีความจ าเป็นที่ต้องใช้เอกสารในการสื่อสารทั งภายในภายนอกตลอดจน

กระบวนการภายในจ าเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ดังนั น แผนกสารสนเทศซึ่งได้รับมอบหมายจาก

ผู้บริหารให้จัดรวบรวมงานด้านเอกสารหลากหลายรวมถึงแบบต่าง ๆ เข้าระบบให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการ

เรียกใช้งาน เช่น งานด้านสัญญา  งานด้านสารบรรณ งานด้านการจัดซื อจัดจ้าง  เป็นต้น ซึ่งต้องใช้การจัดเก็บเอกสารที่

เป็นกระดาษค่อนข้างมากและยากต่อการสืบค้นข้อมูล  รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ นและยังขาดประสิทธิภาพในการดูแล

รักษา 

ทั งนี  องค์การสุราฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารจากรูปแบบแฟ้มเอกสารไป

เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลา และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ น 

รวมทั งเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไฟล์เอกสารอย่างเป็นระบบและปลอดภัย 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟล์เอกสารและข้อมูลองค์กรให้ดียิ่งขึ น   

 2.2 เพ่ือควบคุมความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลองค์กร 

 2.3 เพ่ือรองรับการจัดการงานเอกสารและข้อมูลองค์กรได้ในระยะยาว  

 2.4 เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูล  

 2.5 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเช่าพื นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และลดต้นทุนในการจัดซื อตู้

จัดเก็บเอกสาร 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 

 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 

 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การสุรา กรม

สรรพสามิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน

แต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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4. ขอบเขตของกำรให้บริกำร 

 4.1 จ้างเหมาเช่าใช้บริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ระบบ  

 4.2 ติดตั งระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าเสนอ และตั งค่าโครงสร้างการจัดเก็บ  

การจดัการสิทธิ์ ให้สามารถจัดเก็บเอกสารได้ตามพันธกิจขององค์กร 

 4.3 จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขององค์การสุราฯ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 1 ครั ง ดังนี  

   - ผู้ดูแลระบบ ไม่น้อยกว่า 6 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชม. 

   - ผู้ใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่า 20 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชม. 

5. คุณสมบัติเฉพำะของระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 5.1 คุณลักษณะขั นต่ าของระบบจัดการเอกสาร 

 5.1.1. สามารถท าการจัดเก็บไฟล์ MS Office, Open Office, Html, PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP, 

MP4 เข้าสู่ระบบได้ เป็นอยา่งน้อย 

 5.1.2 รองรับการสร้างโฟลเดอร์หลัก (Main Folder) และโฟลเดอร์ย่อย (Sub Folder) อย่างเป็น

ล าดับขั น โดยไม่จ ากัดจ านวนโฟลเดอร์ที่สร้างและจ านวนเอกสารที่จัดเก็บในแต่ละโฟลเดอร์ ได้เป็นอย่างน้อย 

5.1.3 สามารถเปิดไฟล์ PDF, Word, Excel, Power Point, Image, Picture และ MP4 และ MP3 

บน Web Browser ได้เป็นอย่างน้อย 

  5.1.4 สามารถควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถระบุว่าเป็นการแก้ไขแบบ 

minor change หรือ major change และสามารถระบุเหตุผลการแก้ไขได้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้งานเอกสารร่วมกัน

ได้เป็นอย่างน้อย 

  5.1.5 สามารถแสดงประวัติการใช้งานของผู้ใช้งาน (Audit Report) โดยแสดงข้อมูลประวัติการเปิด

ไฟล์, สร้างไฟล์ ได้เป็นอย่างน้อย 

  5.1.6 สามารถรองรับการใช้ผ่าน Web Browser อาทิเช่น Google Chrome, Moziilla Firefox 

หรือ Safari ได้เป็นอย่างน้อย 

  5.1.7 พัฒนาบนพื นฐานของซอฟต์แวร์ Alfresco Community Edition เวอร์ชั่น 6.1.2 หรือใหม่กว่า 
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  5.1.8 สามารถรองรับการใช้งานสูงสุดจ านวนไม่เกิน 20 ผู้ใช้งาน 

  5.1.9 สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันสูงสุดจ านวนไม่เกิน 5 ผู้ใช้งาน 

  5.1.10 สามารถรองรับการจัดเก็บเอกสารโดยมีพื นที่จัดเก็บจ านวน 250 GB เป็นอย่างน้อย 

  5.1.11 สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับของการให้บริการ ( Service Level 

Agreement) ไม่ต่ ากว่า 99.5% ต่อเดือน หรือหยุดให้บริการได้ (Down Time) ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อเดือน 

 5.2 คุณสมบัติด้านการค้นหา (Searching) 

  5.2.1 สามารถก าหนด Tag เอกสารหรือโฟลเดอร์ส าคัญได้เป็นอย่างน้อย 

  5.2.2 สามารถสืบค้นเอกสารได้หลายภาษา เช่น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างน้อย 

 5.3 คุณสมบัติด้านสิทธิการใช้งาน (Permission) 

  5.3.1 สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน (Group User) ได้ และก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารได้ตามกลุ่ม

ผู้ใช้งานได ้

   5.3.2 สามารถก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามระดับโครงสร้างการจัดเก็บของ Folder และ Site 

โดยแบ่งตามผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้งาน ได้เป็นอย่างน้อย 

  5.3.3 มีระบบสิทธิ์ในการเข้าถึง การจัดการโฟลเดอร์ และเอกสาร ภายในระบบ 

  5.3.4 สามารถก าหนดภาพลายน  า (Watermark) ให้ปรากฏหรือไม่ปรากฏบนหน้าเอกสารได้ 

  5.3.5 สามารถใช้ภาพลายน  า (Watermark) ในการก าหนดสิทธิ์ส าหรับการดาวน์โหลดเอกสารได้ 

6. คุณสมบัติเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของระบบกำรจัดกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

 6.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และบริการระบบคลาวด์ 

(Cloud Computing) โดยมีรายละเอียดดังนี  

  6.1.1 ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Centerและบริการระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน ดังต่อไปนี  

  1) มาตรฐานศูนย์คอมพิวเตอร์ Uptime Institute ในระดับ Tire III หรือดีกว่า 

  2) มาตรฐานการบริหารการรักษาความความปลอดภัย ISO/IEC 27001 
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  3) มาตรฐานการจัดการบริการด้านไอที ISO/IEC 20000-1 

  4) มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 

  5) มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับระบบคลาวด์ CSA-STAR Cloud Security (CSA STAR) 

  6.1.2 ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ตั งอยู่ในประเทศไทย อย่างน้อย 3 ศูนย์ข้อมูล             

มีระยะทางห่างกันอย่างน้อย 100 กิโลเมตร จ านวน 1 ศูนย์ข้อมูล และ Data Center ทุกแห่ง ต้องมีระบบเครือข่าย

สื่อสารหลัก ที่ เชื่อมเป็นเครือข่ายเดียวกันด้วยเทคโนโลยีบริหารจัดการระบบเครือข่าย ( Software Define 

Infrastructure: SDI)  

  6.1.3 ที่ตั งของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุนต่าง ๆ (Data Center & Facilities) 

จะต้องมีความม่ันคงปลอดภัย อย่างน้อยดังนี  

   1) ไม่มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อันได้แก่ ภัยจากอุทกภัย โดยต้องเป็นพื นที่อยู่สูงกว่า

ระดับน  าทะเลอย่างน้อย 20 เมตร 

   2) ตั งห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางกายภาพ อันได้แก่ สนามบิน โรง

กลั่นน  ามัน หรือสถานีน  ามัน โรงงานเคมี และโรงก าจัดขยะมีพิษไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร 

  6.1.4 มีวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (National Internet 

Exchange: NIX) ไม่น้อยกว่าน้อย 5 แห่ง และวงจรเชื่อมโยงกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพ่ื อออก

ต่างประเทศ (International Internet Gateway: IIG) ไม่น้อยกว่าน้อย 3 แห่ง ในกรณีที่ Gateway ใด Gateway 

หนึ่งขัดข้องก็สามารถใช้งานอีก Gateway ได้โดยอัตโนมัติ 

  6.1.5 มีเจ้าหน้าที่ดูแลการให้บริการ (On-Call Service) พร้อมให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงมีผู้ช านาญงานพร้อมให้ค าปรึกษาและปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน (Urgent Case) ตลอดอายุสัญญา และทางผู้รับจ้างมีการเข้ามาดูแล ติดตามการท างานของ

ระบบ ณ องค์การสุราฯ เป็นอย่างน้อย 1 ครั งใน 1 ปี 

  6.1.6 มีระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และต้องสามารถ

ท างานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

  6.1.7 มีศูนย์รับแจ้ง (Network Operation Center หรือ Call Center หรือ  Helpdesk)  เ พ่ือ

ให้บริการสนับสนุนหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 
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  6.1.8 จัดเตรียมระบบส ารองข้อมูล (Backup) และท าการบันทึกข้อมูลของระบบทั งหมด เก็บไว้

ภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หลัก (DC Site) และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส ารอง (Backup Site) ทุกวัน โดยมีเงื่อนไข

การส ารองข้อมูล ดังนี  

   1) มีการส ารองข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หลัก (Backup Site) โดยท าการเก็บส ารอง

ข้อมูลไว้เป็นรายวัน จ านวน 7 วัน 

   2) มีการส ารองข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ส ารอง (DR Site) โดยท าการเก็บส ารองข้อมูล

ไว้เป็นรายวัน จ านวน 7 วัน 

  6.1.9 ไม่จ ากัดจ านวนการถ่ายโอนข้อมูล (Unlimited Data Transfer) ภายในระบบคลาวด์ Cloud 

Computing Environment 

  6.1.10 มีระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM Status) เมื่อเกิดปัญหา

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 

  6.1.11 มีขนาด Internet Bandwidth ภายในประเทศของระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 

รวมกันไม่น้อยกว่า 40 Gbps. หรือดีกว่า 

  6.1.12 มีขนาด Internet Bandwidth ต่างประเทศของระบบคลาวด์ (Cloud Computing) รวมกัน

ไม่น้อยกว่า 400 Mbps. หรือดีกว่า 

 6.2 ผู้รับจ้างต้องมีคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) อย่างน้อย ดังต่อไปนี  

  6.2.1 ติดตั งระบบ Anti-Virus ที่สามารถปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ให้บริการระบบ

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

  6.2.2 มีการเก็บ Log ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยประวัติข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้า-ออกเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน

โดยผู้รับจ้างจะต้องน าส่งข้อมูล Log ให้ สนช. หากได้รับการร้องขอ  
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7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

2 จัดท าการส่งมอบงานและเอกสารทั งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่ง
สามารถใช้ค าศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ ภายใน 30 วันนับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 

มกราคม 2564 

 

8. กำรส่งมอบงำน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารทั งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้ค าศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษได้ 

จ านวน 2 ชุด 

9. ระยะเวลำกำรเช่ำใช้บริกำร   

 องค์การสุราฯ จะด าเนินการเช่าระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยท าสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี 

หลังจากลงนามในสัญญา 

10. เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

 ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน จ านวน 12 งวด อัตราค่าเช่าเดือนละเท่าๆ กัน เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบใบแจ้งหนี ให้กับทางองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว 

11. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 องค์การสุราฯ มีระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหา

ข้อมูล  

10.2 ระบบสามารถควบคุมความปลอดภัยและจัดการงานเอกสารและข้อมูลองค์กรได้ในระยะยาว 

12. งบประมำณโครงกำร 

150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

13. หน่วยงำนภำยในที่รับผิดชอบ  

แผนกสารสนเทศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เนื่องจากเป็นระบบงานที่เช่าใช้
ภายในองค์การสุรา ฯ ซึ่งท าหน้าที่
เป็นช่องทางในการจัดเก็บเอกสาร  
ต่าง ๆ ขององค์กร จึงต้องมี
การศึกษาโครงสร้าง และชั น
ความลับของการจัดเก็บเอกสารใน
องค์การสุราฯ 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหา
ข้อมูลให้ครบถ้วนในการจัดเก็บ
เอกสาร 
- ทบทวนขอบเขตของงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีบุคคล
จากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงาน ท าให้การออกแบบ
ระบบเกิดความล่าช้า 
 

3 3 9 ควบคุม - จัดท าแผนการด าเนินโครงการและ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 
- ติดตามความคืบหน้าของการ
พัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือให้การ
ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 
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3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงานหลังจากได้มีการ
ออกแบบระบบ ท าให้การพัฒนา
ระบบเกิดความล่าช้า 

3 3 9 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
การพัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของบริษัท
ผู้รับจ้างฯ 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการทดสอบ
ระบบที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ในบาง
ระบบเกิดความผิดพลาด 

2 3 6 ควบคุม - บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการท า UAT 
ของระบบงานและมีการก าหนด 
Diagram โครงสร้างของระบบ 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ มีผู้ตรวจสอบการ
ทดสอบระบบอีกขั น เพ่ือความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของระบบงาน และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ
เป็นระยะ  

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และ
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน
การใช้งานน้อยกว่าเป้าที่ตั งไว้ 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่ง
มอบงานไม่ครบถ้วน 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้า
กว่าก าหนด 

2 2 4 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
การพัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของบริษัท
ผู้รับจ้างฯ 
- มีการประชุมชี แจงและตรวจสอบ
เอกสารส่งมอบงานก่อนก าหนดการ
ส่งมอบงานจริง 
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 แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเอกสำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless)  

                         องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเรจ็ใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 
5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  
2) > 14 วัน 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 
ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 
30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 
5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำร Quality Safety Health and Environment 

หลักกำรและเหตุผล 
องค์การสุราฯ เป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นของเหลวไวไฟ การด าเนินกิจกรรมในโรงงานจึงต้อง

มีระบบความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเข้มงวด จึงมีแนวทางที่จะน าระบบ 
QSHE มาใช้งานระบบ QSHE หมายถึง ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการด้าน Quality Safety Health และ 
Environment ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการคุณภาพ โดยมีการพิจารณาด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นการประยุกต์ ระบบบริหารคุณภาพ ( ISO 
9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย                 
( ISO 45001) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของพนักงานองค์การสุราฯ 
2. เพ่ือการพัฒนาองค์การ และยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการนอกเหนือจากพื นฐานระบบ

บริหารคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

เป้ำหมำย 
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ขององค์การสุราฯ มีระบบสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี 

ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
ไม่เกิดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการเจ็บป่วยจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

ขั้นตอนกำรดำเนินกำร 
1. ศึกษาความเข้าใจ หลักการและข้อก าหนด 
2. จัดจ้างที่ปรึกษา (ISO 45001) 
3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
4. ตรวจประเมินภายในและภายนอก 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
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ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 

1 1.ศึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 

ตุลาคม 2564 

2 2.จัดจ้างที่ปรึกษา พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565 
3 3.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน พฤศจิกายน 2564 – กรกฎาคม 2565 
4 4.ตรวจประเมินภายในและภายนอก กรกฎาคม - กันยายน 2565 
5 5.สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2565 

 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนกสิ่งแวดล้อม 

งบประมำณ 
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 2,000,000 บาท 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
พนักงานขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต สามารถน าระบบความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสิ่งแวดล้อมนี  ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุที่อาจท าให้ได้รับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย สูญเสียชีวิต หรือสูญเสียทรัพย์สิน 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำร Quality Safety Health and Environment 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
หลักบรรษัทภิ

บำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1.ศึกษามาตรฐานระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 

ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินการ เนื่องจากเป็นบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่ อิ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ISO 
45001:2018 ที่เป็นระบบสากล 
ดังนั นผู้จัดท าร่างขอบเขตของ
งานต้องศึกษามาตรฐาน ISO 
45001:2018 ให้เขา้ใจ เพื่อให้ได้
ข้อก าหนดที่ครอบคุมและตรง
ตามความต้องการ 

2 2 4 ควบคุม  - ตั งคณะท างานเพื่อศึกษาหา
ข้อมูล ให้ครบถ้วนเกี่ ยวระบบ
มาตรฐาน 
 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) โดยมี
บุคคลจากทุกฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.จัดจ้างที่ปรึกษา ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินการ ไม่มีประสบการณ์ในการท างาน
ร่ ว มกั บ ร ะบบร าชกา รแ ล ะ
รัฐวิสาหกิจ 

2 2 4 ควบคุม - ร่วมชี แจงเรื่องระเบียบขั นตอน
การด าเนินการในระบบราชการ
และรัฐวิสาหกิจ 

3.ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินการ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ไม่เข้าใจบริบทของ
ตนเองอย่างถูกต้อง ท าให้ผลที่ได้
จากการด าเนินการผิดพลาด 

2 1 2 ควบคุม - ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม และ
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบการ
ท างาน สอบถามผู้ปฏิบัติ งาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.ตรวจประเมินภายในและ
ภายนอก 

ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินการ การจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย มีบางส่วนท่ีไม่

2 2 4 ควบคุม - ให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน 
และหากพบจุดที่ไม่ เป็นไปตาม
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 
หลักบรรษัทภิ

บำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย 
หรือมาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ข้อก าหนด ให้แจ้งส่วนงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อ
เข้าไปด าเนินการแก้ไข 

5.สรุปผลการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ ด้านการด าเนินการ มีข้อบกพร่องที่ไม่ เป็นไปตาม
ข้ อก า หนด  กฎหมาย  หรื อ
มาตรฐานการจั ดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

2 2 4 ควบคุม - ผู้ดูแลระบบเข้าร่วมกลุ่มการ
จัดการปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กลาง เพื่อได้รับข้อมูลข้อก าหนด 
กฎหมายใหม่ตลอดเวลา และจัด
ประชุมเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง โครงกำร Quality Safety Health and Environment 

 
ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกดิ ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 9 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 3 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ < 
60% 

ด้านการปฏิบัติงาน มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
1 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
2 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
3 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
4 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได ้

ได้รับการตักเตือน
จากผู้มีอ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 
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โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security  Management System: 

ISMS) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจเป็นส่วนมากจึง

จ าเป็นต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             ( ICT Security) ซึ่ง
ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศ    องค์ความรู้และบริการใหม่ ๆ ที่
ความส าคัญต่อธุรกิจ 

 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญและความปลอดภัยของระบบข้อมูล
สารสนเทศ รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม ลดความเสี่ยงจากช่องโหว่และผู้บุกรุก 
เพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องปลอดภัย มีการรักษาความลับ และพร้อมให้บริการอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 ทั งนี  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของข้อมูลภายในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
องค์กร 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013 และผ่านการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายนอก  
 2. เพ่ือให้องค์การสุรามีการปฏิบัติที่สอดคล้องต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงาน

ก ากับดูแล  

 3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยองค์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารจากบุคคลภายนอก 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล  

4. เป้ำหมำยโครงกำร 

1. ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ         (Information 
Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
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2. จัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย และการระมัดระวังปัญหาด้าน   ความปลอดภัยใน
อนาคต 
5. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
2.   ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

6. ข้อก ำหนดทั่วไป 
   1. ต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย พร้อมทั งได้จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูล   ที่ปรึกษา

ไทย กระทรวงการคลัง ด้านคอมพิวเตอร์ หรือโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  2. ต้องมีผลงานและประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา หรือด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ให้แก่ หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในประเทศ

ไทย โดยเป็นสัญญาที่ท ามาไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา และสัญญาดังกล่าวต้องผ่านการรับรอง

ประกาศนียบัตรหรือผ่านการตรวจติดตามและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ทั งนี ต้องน าเอกสารหลักฐานมาแสดง ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคา ดังนี   

2.1 ส าเนาสัญญาจ้างหรือส าเนาเอกสารสั่งซื อสั่งจ้าง 

 2.2 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 หรือผ่านการตรวจ

ติดตามจากหน่วยงานของผู้ว่าจ้างที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

   3. ต้องเสนอทีมงานที่ด าเนินงานในโครงการเป็นบุคคลสัญชาติไทย จ านวนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งมี

คุณสมบัติและระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อยดังนี  

  3.1 หัวหน้าคณะที่ปรึกษา จ านวน 1 คน 

           1)  จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาโท 

            2)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้านการให้ค าปรึกษาหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

            3)  ได้รับประกาศนียบัตรหรือผ่านการอบรมหลักสูตร IRCA: Auditor/Lead Auditor 

Training Course ส าหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือหลักสูตร ISMS Training (Transition to ISO/IEC 

27001:2013) 
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 3.2 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จ านวนอย่างน้อย   2 คน 

           1)  จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

         2)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการให้ค าปรึกษาหรือจัดท าระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

            3)  ได้รับประกาศนียบัตรหรือผ่านการอบรมหลักสูตร IRCA: Auditor/Lead Auditor 

Training Course ส าหรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือหลักสูตร ISMS Training (Transition to ISO/IEC 

27001:2013) 

 3.3 ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จ านวนอย่างน้อย 1 คน 

    1)  จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

            2)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการให้ค าปรึกษาหรือจัดท าระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 3.4 ผู้ประสานงานโครงการ จ านวน 1 คน 

            1)  จบการศึกษาในระดับไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

            2)  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการประสานงานโครงการ 

   4. สามารถด าเนินงานร่วมกับ องค์การสุรา ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) 

7. ขอบเขตของงำน 
  1. ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 ซึ่งมีขอบเขตการขอรับรองครอบคลุมศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ องค์การสุรา      อย่างน้อยดังนี  ให้
ครอบคลุม 

      1) อุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อม (Physical and System 
Environmental Control Systems) 

 2) อุปกรณ์รักษาความม่ันคงปลอดภัยทางเครือข่าย (Security Infrastructure Systems) 

 3) อุปกรณ์เครือข่าย (Network Infrastructure) 

 4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ ERP และระบบปฏิบัติการ (ไม่รวมแอพพลิเคชั่น) 
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   2. จัดท าแผนการด าเนินการพัฒนาโครงการ (Project Plan) ส าหรับการด าเนินงานจัดท าระบบ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการขอใบรับรอง 

   3. ต้องให้ค าปรึกษา จัดตั งพร้อมก าหนดหน้าที่และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Committee)  

   4. ให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมบริบทขององค์กร โดยครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี  

     1) บริบทองค์กร สภาพแวดล้อมขององค์กร โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับ 

       2) ขอบเขตและวัตถุประสงค์ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Scope and 

objectives) 

     3) บทบาทและโครงสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Roles and 

Organization) 

 5. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management Service Policy) 

 6. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Risk Management) 

 7. ต้องให้ค าปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการที่พัฒนาขึ น และสรุปผลการประเมิน

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 8. ต้องให้ค าปรึกษาในการก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 และจัดเตรียมแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security 

Risk Treatment Plan) ที่สอดคล้องตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายและวัตถุประสงค์การ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 9. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารขั นตอนปฏิบัติหรือเอกสารอ่ืนใดที่ต้องด าเนินงานให้

เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  

 10. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารวิธีการวัดประสิทธิผล (Effectiveness Measurement)  
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 11. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารสรุปมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Statement Of Applicability : SOA) ที่เลือกใช้ในระบบ ISMS ตามขอบเขตที่ก าหนดให้ 

 12. ต้องให้ค าปรึกษาในการติดตามและรายงานผลการวัดประสิทธิผลตามเกณฑ์วิธีการวัดประสิทธิผล

ที่ก าหนดไว้ 

 13. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารขั นตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ แผนการตรวจสอบภายใน และเอกสารอ่ืนใดที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 

 14. ต้องด าเนินการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยท า

หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างอิสระ สอดคล้องตามมาตรฐาน 

 15. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการประชุมของฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาทบทวน

ผลปฏิบัติในการพัฒนา และด าเนินงานระบบ ISMS (Management Review of the ISMS)  

 16. ต้องให้ค าปรึกษาในการวางแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบภายในระบบ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 17. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 

27001:2013 

 18. ผู้ต้องให้ค าปรึกษาในการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

(Certification Body) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 19. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งหมดในการเตรียมเอกสาร และจัดจ้างผู้ตรวจสอบใบรับรอง 

(Certification Body) ส าหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 

จ านวน 1 ครั ง (Certification Audit 1 ครั ง) 

 20. ต้องให้ค าปรึกษาในการจัดเตรียมความพร้อมทั งในด้านเอกสารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์การสุรา ส าหรับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 
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27001:2013 และจะต้องด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จนกว่า

องค์การสุราจะผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

8. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 

2 จัดท าเอกสารด าเนินการพัฒนาแผนงานโครงการ (Project Plan) 
ส าหรับการด าเนินงานจัดท าระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และการขอ
ใบรับรอง ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

มีนาคม 2564 

3 จดัท าการส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ( Information Security Management Service Policy) 
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

พฤษภาคม 2564 

4 จัดท าการส่งมอบเอกสารสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและเอกสารแนวทางการจัดการความเสี่ยง ภายใน 
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

กรกฎาคม 2564 

5 จัดท าการส่งมอบเอกสารวิธีการวัดประสิทธิผล เอกสารสรุปมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเอกสารอ่ืน ใดที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ภายใน 220 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ตุลาคม 2564 

6 จัดท ำกำรส่งมอบ 
1) เอกสารขั นตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2) แผนการตรวจสอบภายใน 
3) รายงานการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
4) การประชุมของฝ่ายบริหาร 
5) ผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 (Certification Body) 
ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

พฤศจิกายน 2564 
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9. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

  270 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

10. ก ำหนดกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

  ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานเอกสาร ภาษาไทยในลักษณะสิ่งพิมพ์จ านวน 3 ชุด และบันทึกในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด ตามรายการทั งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนตามก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 270 วัน

ท าการ ตามรายละเอียดดังนี  ดังนี   

งวดงำนที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญา ช าระเงิน 10% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย 

1. แผนงานโครงการ (Project Plan) 

งวดงำนที่ 2 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่ม

สัญญา ช าระเงิน 20% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย 

1. เอกสารการให้ค าปรึกษาแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (ISMS Committee) 

2. เอกสารบริบท 

3. เอกสารนโยบายการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information 

Security Management Service Policy) 

4. เอกสารกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security Risk Management) 

งวดงำนที่ 3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 150 วัน นับถัดจากวัน

เริ่มสัญญา ช าระเงิน 20% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย 

1. เอกสารสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

2. เอกสารแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

งวดงำนที่ 4 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 210 วัน นับถัดจากวัน

เริ่มสัญญา ช าระเงิน 20% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย 

1. เอกสารขั นตอนปฏิบัติหรือเอกสารอ่ืนใดที่ต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 
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2. เอกสารวิธีการวัดประสิทธิผล (Effectiveness Measurement) 

3. เอกสารสรุปมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Statement Of 

Applicability : SOA) 

งวดงำนที่ 5 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเอกสาร ตามขอบเขตการด าเนินงานภายใน 270 วัน นับถัดจากวัน

เริ่มสัญญา ช าระเงิน 30% ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง โดยประกอบด้วย 

1. ขั นตอนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

2. แผนการตรวจสอบภายใน 

3. รายงานการตรวจสอบภายในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4. การประชุมของฝ่ายบริหาร 

5.ผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 27001:2013 

(Certification Body) 

11. งบประมำณโครงกำร 
  งบค่าใช้จ่ายประมาณ 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ 2564  

12. ค่ำปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษของวันให้
นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้
ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
แผนกสารสนเทศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 

องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและจัดท า
ขอบเขตงาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เนื่องจากเป็นบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศท่ีอิงตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2013 ที่เป็นระบบ
สากล ดังนั นผู้จัดท าร่างขอบเขตของ
งานต้องศึกษามาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 ให้เข้าใจ เพื่อให้ได้
ข้อก าหนดที่ครอบคุมและตรงตามความ
ต้องการ 

2 2 4 ควบคุม - ตั งคณะท างานเพื่อศึกษาหาข้อมลูให้
ครบถ้วนเกี่ยวระบบมาตรฐาน 
 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของ
งาน (TOR) โดยมีบุคคลจากทุกฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ท่ีเป็นงานหลักท่ีท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน

การท างานร่วมกับระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพื่อติดตามความ
คืบหน้าของงานและจัดท าแผนการด าเนิน
โครงการ ตดิตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้บริษัทผู้รับจา้งฯ ด าเนินการไปตาม
แผนนั นๆ 
 
- ร่วมชี แจงเรื่องระเบยีบขั นตอนการ
ด าเนินการในระบบราชการและรฐัวิสาหกิจ 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ท่ีเป็นงานหลักหลงัจาก

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพื่อติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการ
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขัน้ตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

ที่ได้เริม่ด าเนินการไปแล้ว ท าให้เกดิ
ความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
 

ท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน
ของผู้รับจ้างฯ แต่กรณีที่มีการขอปรับปรุง
หรือแก้ไขกระบวนการท างานท่ีอยูน่อกเหนือ
การด าเนินงานหลัก อาจจ าเป็นตอ้งมีการขอ
ขยายงวดงาน 

4. ทดสอบระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เกิดข้อผิดพลาดในการในการน าระบบ
บริหารจดัการความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศมาใช้จริงในองค์การสุราฯ 
เนื่องจากความผดิพลาดทีม่าจากบริษัท
ผู้รับจ้างฯ หรือจากองค์การสุราฯ เอง 

 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพื่อติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการ
ท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน
ของผู้รับจ้างฯ หากกรรมการตรวจรับฯ 
พิจารณาแล้ว อาจจ าเป็นต้องมีการขอขยาย
งวดงาน 

5. การน าระบบไป
ใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และผูบ้ริหารมี
ความพึงพอใจในงานระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนอ้ยกว่า
เป้าหมายทีต่ั งใจไว ้
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้ากว่าก าหนด 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่งมอบงาน
ไม่ครบถ้วน 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพื่อติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการ
ท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน
ของผู้รับจ้างฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมชี แจ้งและ
ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานของผู้รับจ้างฯ 
ก่อนก าหนดการส่งมอบงาน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : ระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) 

ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 องค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-

1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 1 
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โครงกำรธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) และยกระดับกำรควบคุมก ำกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หลักกำรและเหตุผล  

โครงการนี จะท าการสร้างการก ากับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) ของ

องค์การสุราซึ่งเป็นการก ากับการแปลงสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ให้สามารถส่งมอบคุณค่าได้ตาม

เป้าประสงค์ขององค์กรและการบรรเทาความเสี่ยงต่อธุรกิจอันเนื่องมาจากการแปลงสู่ดิจิทัลเป็นอีกหนึ่ง

องค์ประกอบส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) การก ากับดูแลการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลยังถูกก าหนดไว้ในระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ (SE-AM) ซึ่งอ้างอิงมาจากกรอบการ

ด าเนินงานทางธุรกิจส าหรับการก ากับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลนั่นคือ 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) 

อนึ่ง ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่ส าคัญในการด าเนินงานของทุกองค์การในการสนับสนุนการขับเคลื่อน

นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล แต่ในปัจจุบันหลายหน่วยงานยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ อาทิ ความซ  าซ้อนของข้อมูล ความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล (เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล) คุณภาพของ

ข้อมูล (เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน) การเปิดเผยข้อมูล (เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อ

ได้ง่าย) และยังไม่มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเหล่านี อาจเป็น

ผลมาจากการบริหารจัดการข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจนของหน่วยงาน ดังนั นหน่วยงานจึงจ าเป็นต้อง

ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลข้อมูลหรือธรรมาภิบาลข้อมู ล (Data Governance)             

ธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ   

มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูล

ของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถ

เชื่อมโยงกันกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โครงการนี จะสร้างธรรมาภิบาล

ข้อมูลขององค์การสุราตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) ที่เสนอ

โดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอีกด้วย 

2.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐาน COBIT ที่จ าเป็นตาม

ระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 
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2.2 เพ่ือสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่จ าเป็นตามระบบ

ประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 

3. เป้ำหมำยโครงกำร  

3.1 เพ่ือให้องค์การสุราเป็นองค์การแห่งธรรมาภิบาลข้อมูลและการก ากับดูแลการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. กิจกรรม  

4.1 กิจกรรมในส่วนของการยกระดับเทียบเคียงมาตรฐาน COBIT มีดังนี  

4.1.1 ฝึกอบรมมาตรฐานสากล COBIT และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามแนวทางของส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

4.1.2 ก าหนดกระบวนการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 

Governance)  

4.1.3 ก าหนดกรอบการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 

(Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) 

4.1.4 ประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Evaluation of 

Investment and Services portfolios) 

4.1.5 ก าหนดหลักการการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร หลักเกณฑ์ส าหรับการ

จัดท า (Guiding principles for allocation of resources and capabilities)  

4.1.6 ก าหนดกรอบการก ากับดูแลด้านการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

(Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) 

4.1.7 ค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน ามา

วางแผนปฏิบัติ 

4.1.8 ตรวจติดตามการน าไปปฏิบัติตามกระบวนการและการให้ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 

(Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework) 

4.1.9 ก าหนดกรอบการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk 

Optimization Framework Setting) 
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4.1.10 ก าหนดหลักการการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 

Governance guiding principle) 

4.1.11 สื่อสารหลักการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance 

guiding principle Communications) 

4.2 กิจกรรมในส่วนของธรรมาภิบาลข้อมูลมีดังนี  
4.2.1 ด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูลขององค์กร ได้แก่ กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล , 

โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล, นโยบายข้อมูลและการตรวจสอบ, การวัดประสิทธิภาพกระบวนการและ

คุณภาพข้อมูล, และการวัดความคุ้มทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.2.2 ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญขององค์กร 

4.2.3 ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุก

ขั นตอนเพ่ือให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ได้ถูกต้องแม่นย า ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและใช้

งานง่าย 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

แนวทางการด าเนินงานในส่วนของการยกระดับเทียบเคียงมาตรฐาน COBIT มีดังนี  

5.1 จัดฝึกอบรมมาตรฐานสากล COBIT แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.2 ก าหนดกระบวนการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล  
5.3 ก าหนดกรอบการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
5.4 ประเมินประสิทธิผล/ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.5 ก าหนดหลักการการจัดสรรทรัพยากรและขีดความสามารถขององค์กร หลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท า  
5.6 ก าหนดกรอบการก ากับดูแลด้านการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
5.7 ค้นคว้ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน ามาวางแผนปฏิบัติ 
5.8  ก าหนดกรอบการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล: ก าหนดกรอบ/แนวทาง การ

บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Risk Optimization Framework) 
5.9  ก าหนดหลักการการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมถึง 

• หลักการที่ 1 - ความรับผิดชอบ (Responsibility) 
• หลักการที่ 2 - กลยุทธ์ (Strategy) 
• หลักการที่ 3 - การจัดซื อจัดหา (Acquisition) 
• หลักการที่ 4 – ผลการด าเนินงาน (Performance) 
• หลักการที่ 5 - ความสอดคล้องกัน (Conformance) 
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• หลักการที่ 6 – พฤติกรรมบุคคล (Human Behavior) 

5.10 สื่อสารหลักการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.11 ตรวจติดตามการน าไปปฏิบัติตามกระบวนการและการให้ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ 

5.12 ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรทุก

ระดับ 

5.13 จัดท าเอกสาร Minimum baseline standard และข้อมูลการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั ง

ค่าระบบของทุกอุปกรณ์ระบบและระบบงาน (system configuration version control) ที่ครอบคลุมเกณฑ์

ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 

แนวทางการด าเนินงานในส่วนของธรรมาภิบาลข้อมูลมีดังนี  

5.14  จัดฝึกอบรมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐตามแนวทางของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.15  ด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูลขององค์กรที่ครอบคลุมถึง 

• กระบวนการก ากับดูแลข้อมูล 
• โครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูล 
• นโยบายข้อมูลและการตรวจสอบ และการจ าแนกข้อมูลตามชั นความลับ (data classification) 
• การวัดประสิทธิภาพกระบวนการและคุณภาพข้อมูล 
• การวัดความคุ้มทุนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.16  ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญขององค์กร 
5.17 ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุก

ขั นตอนเพ่ือให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ได้ถูกต้องแม่นย า ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและใช้

งานง่าย 

5.18 จัดท ากรอบ/แนวทางการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีบัญชีของ

รัฐวิสาหกิจที่ครอบคลุมถึงการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

(Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) การก ากับดูแลด้านการด าเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพและ มีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency 

Framework Setting) และการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Risk 

Optimization Framework Setting) (คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนด) ที่ครอบคลุม

เกณฑ์ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 
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5.19 จัดท าคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการก ากับดูแลข้อมูลและการบริหาร

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management) ที่ครอบคลุมเกณฑ์

ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 

6. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

6.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่

ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

6.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

6.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
6.4 มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 3-5 ปี 

7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
7.1 มีมาตรฐานการก ากับดูแลการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลที่เทียบเคียงมาตรฐาน COBIT อย่างน้อย 3 

เทคโนโลยีในองค์การสุรา 
7.2 มีการก ากับดูแลข้อมูลตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอย่างน้อย 3 ประเภทข้อมูลของ            

องค์การสุรา 
7.3 มีกรอบ/แนวทางการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ในปีบัญชี 2562 ของ

รัฐวิสาหกิจที่ครอบคลุมถึงการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
การก ากับดูแลด้านการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ มีความโปร่งใส และการก ากับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนด) 

7.4 มีคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการก ากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 

7.5 มีเอกสารและข้อมูลการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ระบบและ
ระบบงานที่ครอบคลุมเกณฑ์ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 

8. ประมำณกำรงบประมำณ  

1,575,000 บาท 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

9.1 สามารถยกระดับองค์การสุราตามหลักเกณฑ์ประเมินด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 8 
Enablersเกณฑ์ต่อไปนี  
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เกณฑ์ 1.1 ก าหนดกรอบทิศทางการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital 

Governance) และ 

เกณฑ์ 4.1 การด าเนินการด้านการก ากับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 

(Data Governance and Big Data Management Implementation) 

เกณฑ์ 6.2 การบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) 

10. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

ปีงบประมาณ 2565 และ 2566 

11. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
แผนกสารสนเทศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรธรรมำภิบำลข้อมูล (Data Governance) และยกระดับกำรควบคุมก ำกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องสร้าง
มาตรฐานการก ากับดูแลการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐาน COBIT 
 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูล
ให้ครบถ้วนเกี่ยวมาตรฐาน COBIT 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) โดยมีบุคคลจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ที่เป็นงานหลักท่ีท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกับระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานและจัดท าแผนการ
ด าเนินโครงการ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างฯ 
ด าเนินการไปตามแผนนั น ๆ 
 
- ร่วมชี แจงเรื่องระเบียบขั นตอนการ
ด าเนินการในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ที่เป็นงานหลักหลังจาก
ที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ แต่กรณีท่ีมี
การขอปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการ
ท างานที่อยู่นอกเหนือการด าเนินงาน
หลัก อาจจ าเป็นต้องมีการขอขยายงวด
งาน 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เกิดข้อผิดพลาดในการสร้างมาตรฐาน
การก ากับดูแลข้อมูลตามแนวทาง 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่จ าเป็นใน
องค์การสุราฯ เนื่องจากความผิดพลาด
ที่มาจากบริษัทผู้รับจ้างฯ หรือจาก
องค์การสุราฯ เอง 

 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ หากกรรมการ
ตรวจรับฯ พิจารณาแล้ว อาจจ าเป็นต้อง
มีการขอขยายงวดงาน 

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้บริหารมี
ความพึงพอใจในมาตรฐานการก ากับดูแล
การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลที่เทียบเคียง

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

มาตรฐาน COBIT น้อยกว่าเป้าหมายที่
ตั งใจไว้ 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้ากว่า
ก าหนด 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่งมอบงาน
ไม่ครบถ้วน 

การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมชี แจ้ง
และตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานของผู้
รับจ้างฯ ก่อนก าหนดการส่งมอบงาน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรธรรมำภิบำลข้อมลู (Data Governance) และยกระดับกำรควบคุมก ำกบักำรบริหำรจัดกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-

1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 

(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบคุลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 1 

 

 

 

 



329 
 

 
 

โครงกำรกำรยกระดับกำรบริหำรงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรโครงกำรดิจิทัล 

1. หลักกำรและเหตุผล  

การจัดการบริการเป็นการสร้างขีดความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการและสร้าง

คุณค่าให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง การจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service Management) มี

แนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันคือ ITIL โครงการนี จะน ามาตรฐาน 

ITIL มาประยุกต์ใช้กับบริการขององค์การสุราโดยเริ่มต้นที่ส่วนมาตรฐานเฉพาะด้านที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ใน

ระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ (SE-AM) ได้แก่ การบริหารจัดการคอนฟิกู เรชั่น (Configuration 

Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) และการบริหารจัดการความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานในการขยายผลให้ครอบคลุมมาตรฐาน ITIL อย่างครบถ้วนในภายภาคหน้า 

นอกจากนี ระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐยังก าหนดให้การบริหารโครงการด้านดิจิทัลต้องครอบคลุม

แนวทางการบริหารโครงการในหลากหลายมิติอย่างครบถ้วน ได้แก่ การบริหารจัดการแผนงานและโครงการ , 

การบริหารจัดการข้อก าหนดและความต้องการ , การบริหารจัดการการระบุและการจัดสร้างกระบวนการ

แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ, การบริหารจัดการเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสัมฤทธิ์ผล,  การบริหารจัดการการ

เปลี่ยนแปลง,  และการบริหารจัดการการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน จะเห็นว่าแต่ละมิติมี

ความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ที่เป็นระบบ โครงการนี จะช่วยให้บุคลากรที่รับผิดชอบต่อการบริหาร

โครงการด้านดิจิทัลขององค์การสุรามีแนวทางการบริหารโครงการที่สอดคล้องกับระบบประเมินผลวิสาหกิจ

ภาครัฐโดยสมบูรณ์ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1. เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITIL ที่จ าเป็น

ตามระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 
2.2. เพ่ือก าหนดแนวทางและด าเนินการบริหารโครงการดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับระบบ

ประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 
3. เป้ำหมำยโครงกำร  

3.1. เพ่ือให้องค์การสุรามีการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบในระดับ
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

3.2. เพ่ือให้องค์การสุรามีการบริหารโครงการและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม  

ในส่วนของการยกระดับเทียบเคียงมาตรฐาน ITIL มีกิจกรรมดังต่อไปนี  
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4.1. รับการฝึกอบรมสาระส าคัญของมาตรฐานสากล ITIL 
4.2. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 
4.3. ก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ครอบคลุมการทะเบียนรายการทรัพย์สิน การปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สิน การยกเลิกและการ
เรียกคืนทรัพย์สิน 

4.4. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอรวมทั งวางแผนรองรับทรัพย์สินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใกล้จะสิ นสุดตามอายุการใช้งาน (End of life) หรือสิ นสุดการใช้งาน (End 
of support) จากผู้ผลิตได้อย่างเหมาะสมทันการณ์ 

4.5. จัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT inventory list) ของฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ที่รองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่าง
ครบถ้วนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.6. ปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
4.7. ก าหนดกระบวนการในการยกเลิกและเรียกคืนทรัพย์สิน (Return asset) เมื่อสิ นสุดอายุการใช้งาน 
4.8. ก าหนดแนวทางในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับฮาร์ดแวร์ทั งหมด (Preventive Maintenance 

Plan) หรือข้อตกลงในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกที่
ให้บริการ 

4.9. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Asset Management) 

4.10. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration Management) 
4.11. ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการคอนฟิกู เรชั่น  ( Configuration 

Management) 
4.12. จัดท าเอกสาร minimum baseline standard เพ่ือเป็นมาตรฐานในการการตั งค่าของ

ระบบปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
มีการทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

4.13. จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ ระบบ และระบบงาน (system 
configuration version control) 

4.14. สอบทานการตั งค่าจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยหรือความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างส่ าเสมอ 

4.15. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น (Configuration 
Management) 

4.16. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) 
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4.17. ก าหนดการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT incident management and Service Requests)  

4.18. ท าการบริหารจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Problem Management)  
4.19. สื่อสารแนวการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการและปัญหาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Incident, Service Requests and Problem Management) 
4.20. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้อง

ขอการบริการและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Incident, Service Requests and 
Problem Management) 

ในส่วนของการบริหารโครงการดิจิทัลมีกิจกรรมดังต่อไปนี  

4.21. ผู้จัดการโครงการทุกโครงการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการดิจิทัล
ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 

4.22. ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ที่
สนองตอบความต้องการของการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กร 

4.23. สื่อสารแนวทางส าหรับการบริหารจัดการโครงการ ( Project Management Skills 
(Knowledge areas) Communications) 

4.24. ก าหนดแนวทางการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านดิจิทัลที่บรรลุเป้าหมาย/ผลลัพธ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

4.25. ก าหนดการแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management Plan) 
4.26. ก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโครงการ (Project performance criteria) 
4.27. ก าหนดแนวทางในการทบทวนหลังจากการด าเนินงานโครงการ (Post-implementation 

review) 
5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน  

แนวทางการด าเนินงานในส่วนของการยกระดับเทียบเคียงมาตรฐาน ITIL มีกิจกรรมดังต่อไปนี  

5.1. ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสาระส าคัญของมาตรฐานสากล ITIL เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อไป 

5.2. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3. ก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ครอบคลุมการทะเบียนรายการทรัพย์สิน การปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สิน การยกเลิกและการ
เรียกคืนทรัพย์สิน 

5.4. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอรวมทั งวางแผนรองรับทรัพย์สินด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใกล้จะสิ นสุดตามอายุการใช้งาน หรือสิ นสุดการใช้งาน จากผู้ผลิตได้อย่าง
เหมาะสมทันการณ ์

5.5. จัดท าทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรได้อย่างครบถ้วนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

5.6. ปรับปรุงทะเบียนรายการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
5.7. ก าหนดกระบวนการในการยกเลิกและเรียกคืนทรัพย์สินเมื่อสิ นสุดอายุการใช้งาน 
5.8. ก าหนดแนวทางในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันส าหรับฮาร์ดแวร์ทั งหมดหรือข้อตกลงในการบ ารุงรักษา

ทรพัย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการ 
5.9. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์กร 
5.10. ก าหนดกระบวน ขอบเขต และแนวทางในการบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่น ที่ประกอบด้วย 

5.10.1. จัดท าเอกสาร minimum baseline standard เพ่ือเป็นมาตรฐานในการการตั งค่าของ
ระบบปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

5.10.2. จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของการตั งค่าระบบของทุกอุปกรณ์ ระบบ และระบบงาน 
5.11. สอบทานการตั งค่าจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยหรือความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างส่ าเสมอ 
5.12. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของบริหารจัดการคอนฟิกูเรชั่นขององค์กร 
5.13. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการ และปัญหาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.14. ก าหนดการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศซึ่งประกอบด้วย 
• การก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการ

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมกระบวนการหรือเครื่องมือในการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติและ
การร้องขอการบริการ การก าหนดประเภท การจัดระดับความรุนแรงการวิเคราะห์สาเหตุ การด าเนินการแก้ไข 
การติดตามแก้ไขการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ 

• การก าหนดหลักเกณฑ์การส่งต่อเหตุการณ์ผิดปกติ(Escalation) และรายงานความคืบหน้า
เหตุการณ์ผิดปกติให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ ได้รับทราบ 

• การจัดล าดับความรุนแรงของปัญหา ควรครอบคลุมผลกระทบต่อการให้บริการ ผลกระทบต่อ
ผู้ใช้งานโดยกรอบระยะเวลาในการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ ควรค านึงถึงเป้าหมาย
ระยะเวลาในการกู้คืน (Recovery Time Objective : RTO) และเป้าหมายระยะเวลาสูงสุดที่ยอมให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก (Maximum Tolerance Period of Disruption : MTPD) 
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• การมีศูนย์รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ โดยท าหน้าที่ในการบันทึกและแก้ไข 
ในเบื องต้นหรือส่งต่อเหตุการณ์ผิดปกติไปยังหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

• แผนการรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการ ( Incident and Service Request 
response plan) ตามความส าคัญของเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถรับมือและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและทัน
การณ์โดยแผนควรมีการระบุกระบวนการรับมือและช่องทางประสานงานจากผู้เชี่ยวชาญทั งภายในและ
ภายนอก รวมทั งมีแนวทางในการตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ และประเมินผลกระทบ 

• มีการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติและการร้องขอการบริการเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย 

• มีกระบวนการบริหารสภาวะวิกฤติ (Crisis management)เพ่ือรองรับเหตุการณ์กรณีผิดปกติและ
การร้องขอการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมระดับความรุนแรงหรือมีความยืดเยื อ 

5.15. มีการบริหารจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย 
• การก าหนดมาตรฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้มีการน าเหตุการณ์ผิดปกติที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง (Unknown root cause) เหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดขึ นซ  า (Repeated incident) มาวิเคราะห์และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริง (Root 
cause) 

• กระบวนการหรือเครื่องมือในการบันทึกปัญหาหลักเกณฑ์ในการจัดประเภทปัญหา การจัดล าดับ
ความส าคัญวิเคราะห์ และจัดให้มีการติดตามแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 

• กระบวนการหรือเครื่องมือบันทึกปัญหาที่เคยเกิดขึ นเพ่ือเป็นข้อมูลความรู้ให้สามารถสืบค้น
เหตุการณ์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในภายหลังให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.16. สื่อสารแนวการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้องขอการบริการและปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

5.17. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ การร้อง
ขอการบริการและปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมทั งการส ารวจความพึงพอใจของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

แนวทางการด าเนินงานในส่วนของการบริหารโครงการดิจิทัลมีกิจกรรมดังต่อไปนี  

5.18. ผู้จัดการโครงการทุกโครงการในปัจจุบันและอนาคตเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารโครงการดิจิทัลตามระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐเพ่ือปรับปรุงแผนและแนวทางการ
บริหารโครงการดิจิทัลต่าง ๆ และบันทึกลงระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากร 

5.19. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการโครงการ 
5.20. ก าหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการโครงการที่สนองตอบความต้องการของการ

ก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กร โดยครอบคลุมถึง 
• การบริหารจัดการแผนงานและโครงการ (Programs and Projects) 
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• การบริหารจัดการข้อก าหนดและความต้องการ (Requirements Definition) 
• การบริหารจัดการการระบุและการจัดสร้างกระบวนการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ (Solutions 

Identification and Build) 
• การบริหารจัดการเ พ่ือให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสัมฤทธิ์ผล ( Organizational Change 

Enablement) 
• การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Changes) 
• การบริหารจัดการการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยน (Change Acceptance and 

Transitioning) 
5.21. สื่อสารแนวทางส าหรับการบริหารจัดการโครงการ 
5.22. ก าหนดแนวทางการประเมินความส าเร็จของโครงการด้านดิจิทัลที่บรรลุเป้าหมาย/ผลลัพธ์

ตามท่ีก าหนดไว้ 
5.23. ก าหนดการแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
5.24. ก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของโครงการ 
5.25. ก าหนดแนวทางในการทบทวนหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
5.26. จัดท าคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการบริหารจัดการโครงการ 

(Project Management) ที่สนองตอบความต้องการของการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กรที่ครอบคลุมเกณฑ์ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 

6. ประมำณกำรงบประมำณ  
2,430,000 บาท 

7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
7.1. มีข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ของระบบบริการไอทีภายในองค์การสุราอย่างน้อย 3 บริการ 
7.2. มีแผนบริหารโครงการดิจิทัลถูกต้องครบถ้วนการตามระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐอย่างน้อย 3 

โครงการ 
7.3. มีคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการบริหารจัดการโครงการที่สนองตอบความ

ต้องการของการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับองค์กรที่ครอบคลุมเกณฑ์
ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 

7.4. มีมาตรการและระเบียบวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุม
เกณฑ์ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 
 

8. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

8.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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8.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

8.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
8.4 มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 3-5 ปี 

9 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
9.1 สามารถยกระดับองค์การสุราตามหลักเกณฑ์ประเมินด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 8 

Enablers ในเกณฑ์ต่อไปนี  
เกณฑ์ 2.2 การบริหารโครงการและการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Project Management)  

เกณฑ์ 6.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 

10. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตาม

สัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

11. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

ปีงบประมาณ 2565 

12. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
แผนกสารสนเทศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรกำรยกระดับกำรบริหำรงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรโครงกำรดิจิทัล 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องมีการ
ก าหนดแนวทางการจัดการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ITIL 
 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูล
ให้ครบถ้วนเกี่ยวมาตรฐาน ITIL 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) โดยมีบุคคลจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ที่เป็นงานหลักท่ีท าให้
เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มีประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกับระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานและจัดท าแผนการ
ด าเนินโครงการ ติดตามการด าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทผู้รับจ้างฯ 
ด าเนินการไปตามแผนนั น ๆ 
 
- รว่มชี แจงเรื่องระเบียบขั นตอนการ
ด าเนินการในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการปรับปรุงรายละเอียดของขอบเขต
ของงาน (TOR) ที่เป็นงานหลักหลังจาก
ที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินการ 

 
 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ แต่กรณีท่ีมี
การขอปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการ
ท างานที่อยู่นอกเหนือการด าเนินงาน
หลัก อาจจ าเป็นต้องมีการขอขยายงวด
งาน 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เกิดข้อผิดพลาดในการก าหนดแนว
ทางการจัดการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITIL 
เนื่องจากความผิดพลาดที่มาจากบริษัท
ผู้รับจ้างฯ หรือจากองค์การสุราฯ เอง 

 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ หากกรรมการ
ตรวจรับฯ พิจารณาแล้ว อาจจ าเป็นต้อง
มีการขอขยายงวดงาน 

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้บริหารมี
ความพึงพอใจในแนวทางการจัดการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไป

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดการประชุมเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของงานเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบ
การท างาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้างฯ 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

ตามมาตรฐาน ITILน้อยกว่าเป้าหมายที่
ตั งใจไว้ 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้ากว่า
ก าหนด 
 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่งมอบงาน
ไม่ครบถ้วน 

 
- คณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมชี แจ้ง
และตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานของผู้
รับจ้างฯ ก่อนก าหนดการส่งมอบงาน 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรกำรยกระดับกำรบริหำรงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรโครงกำรดิจิทัล 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ <10% 

- 5% 

มีโอกาสเกดิ <15% 

- 10% 

มีโอกาสเกดิ <20% 

- 15% 

มีโอกาสเกดิ 
≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 

1) > 3 เดือน (กรณ๊
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 ปี) 
หรือ  
2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-

7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำรไอทีสีเขียว (Green IT) 

1. หลักกำรและเหตุผล  

 การด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการที่องค์การทั่วโลกให้ความส าคัญต่อการ

เป็นพันธมิตรทางการค้า ไอทีสีเขียวเป็นแนวคิดหนึ่งที่องค์การในปัจจุบันซึ่งได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้แล้วควรน ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ ไอทีสีเขียวเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สร้างปรากฏการณ์

เรือนกระจกอันน าไปสู่ภาวะโลกร้อน เช่น มีระดับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานช่วยลดปริมาณการ

ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมาก ในขณะเดียวกันไอทีสี

เขียวยังเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแก้ปัญหาปรากฏการณ์เรือนกระจก เช่น ในการควบคุมระบบ

พลังงานสะอาด (Renewable Energy) โครงการนี เป็นการประเมินสภาพไอทีสีเขียวในปัจจุบันและจัดท า

นโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การสุราโดย

ครอบคลุมวัฏจักรของอุปกรณ์ (การจัดซื อ การรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ซ  า การก าจัด) การใช้ไอทีของ

ผู้ใช้งาน (คอมพิวเตอร์ การพิมพ์และวัสดุสิ นเปลือง) ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร (Data 

Center ICT Equipment, Data Center Environmental, Networking & Communications, 

Outsourcing & Cloud, Software Architecture) และการน า ICT มาใช้ในการลดการปล่อยคาร์บอน 

( Governance & Compliance, Teleworking & Collaboration, Business Process Management, 

Business Applications, Carbon Emissions Management) 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1. เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารการใช้ทรัพยากรไอทีอย่างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
2.2. เพ่ือก าหนดแนวทางการน าไอทีมาช่วยลดการใช้พลังงาน 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 
3.1. เพ่ือให้องค์การสุราเป็นองค์กรไอทีสีเขียว 

4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 
4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

4.4 มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 3-5 ปี 
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5.  ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
5.1. ก าหนดนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับจ านวน

พนักงานในองค์กร 
5.2. จัดฝึกอบรมตัวแบบวุฒิภาวะ Green IT Maturity Model Integration (GMMI) แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5.3. ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT 

Management) 
5.4. ก าหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Green IT) ที่ให้ความส าคัญกับ 4 องค์ประกอบ ดังนี  
• วัฏจักรของอุปกรณ์ (Equipment Lifecycle) ประกอบด้วยการจัดซื อ (Procurement) การ

รีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ซ  า (Recycle & Reuse) การก าจัด (Disposal) 
• การใช้ไอทีของผู้ใช้งาน (End User Computing) ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

(Personal Computing)แบ่งเป็น Desktop และ Mobile คอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงาน (Departmental 
Computing) การพิมพ์และวัสดุสิ นเปลือง (Printing and Consumables) 

• ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร (Enterprise Computing) ประกอบด้วย Data 
Center ICT Equipment, Data Center Environmental, Networking & Communications, 
Outsourcing & Cloud, Software Architecture 

• การน า ICT มาใช้ในการลดการปล่อยคาร์บอน ( ICT as a Low – Carbon Enabler) 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  Governance & Compliance, Teleworking & Collaboration, Business Process 
Management, Business Applications, Carbon Emissions Management 

5.5. สื่อสารนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green IT) 

5.6. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการวัดประสิทธิผลของการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
6. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

2 จัดท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์
ขอบเขตความต้องการ TOR ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

มีนาคม 2565 

3 จัดท าการส่งมอบนโยบายหรือแผนในการลดการใช้กระดาษ
และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ และคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่

เมษายน 2565 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั งในส่วนของ Green of ICT และ 
Green by ICT และถ่ายทอดนโยบายและมาตรการ Green IT 
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

7. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
7.1. มีนโยบายหรือมาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
7.2. คะแนนประสิทธิผลของการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามตัวแบบ

วุฒิภาวะไอทีสีเขียว (GMMI) เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 25 
7.3. มีคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อก าหนดในการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีครอบคลุมเกณฑ์ประเมินของระบบประเมินผลวิสาหกิจภาครัฐ 
8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

8.1. สามารถยกระดับองค์การสุราตามหลักเกณฑ์ประเมินด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 8 
Enablers ในเกณฑ์ต่อไปนี  

เกณฑ์ 7.1 การด าเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource 

Optimization Management Implementation) และ 

เกณฑ์ 7.2 การบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green IT 

Management) 

9. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ระยะเวลา 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

10. งบประมำณโครงกำร 
670,000 (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

11. ค่ำปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิก

สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) โดยเศษ
ของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา 
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท างานแล้วเสร็จ 

12. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

แผนกสารสนเทศ
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรไอทีสีเขียว (Green IT) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

-  เป็นการเลือกบริหารจัดการ
เทค โน โลยี อย่ า ง เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยครอบคลุมวัฏจักร
ของ อุปกรณ์  การ ใช้ ไอที ของ
ผู้ใช้งาน ระบบประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ในองค์กร (การจัดซื อ 
การรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้
ซ  า การก าจัด) การใช้ไอทีของ
ผู้ใช้งาน (คอมพิวเตอร์ การพิมพ์
แ ล ะ วั ส ดุ สิ น เ ป ลื อ ง )  ร ะ บ บ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ใน
องค์กร และการน า ICT มาใช้ใน
การลดการปล่อยคาร์บอน 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหาข้อมูล
ให้ครบถ้วนเกี่ยวระบบมาตรฐานต่าง ๆ 
- ทบทวนขอบเขตของงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) โดยมีบุคคลจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงาน ท าให้การออกแบบ
คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ/ข้อก าหนด เกิดความล่าช้า 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มี
ประสบการณ์ทางด้านไอทีสีเขียว 
(Green IT) 

3 3 9 ควบคุม - จดัท าแผนการด าเนินโครงการและ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 
- ติดตามความคืบหน้าของการจัดท า
คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ/ข้อก าหนด เป็นระยะเพ่ือให้
การด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชี แจง
หลักการ แนวทางปฏิบัติหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้บริษัทผู้รับจ้างฯ 
อย่างชัดเจน 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงานหลังจากได้มีการออก
คู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ/ข้อก าหนด ท าให้การจัดท า
เกิดความล่าช้า 

3 3 9 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้าของการ
จัดท าคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ/ข้อก าหนด เป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของบริษัทผู้
รับจ้างฯ 
- กรณีท่ีมีการขอปรับปรุง 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

หรือแก้ไขกระบวนการท างานที่อยู่
นอกเหนือการด าเนินงานหลัก อาจ
จ าเป็นต้องมีการขอขยายงวดงาน 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการ
ตรวจสอบคู่มือ/แนวทาง/
นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/
ข้อก าหนด ที่ไม่ครบถ้วน ท าให้
เกิดความผิดพลาด 

2 3 6 ควบคุม - บริษัทผู้รับจ้างฯ มีผู้ตรวจสอบ คู่มือ/
แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/
ข้อก าหนด อีกขั น เพ่ือความถูกต้อง 
ครบถ้วนของระบบงาน และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับเป็นระยะ  

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบมีความพึง
พอใจในการใช้งานน้อยกว่าเป้า
ที่ตั งไว้ 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่ง
มอบงานไม่ครบถ้วน 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้า
กว่าก าหนด 

2 2 4 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้าของการ
จัดท าคู่มือ/แนวทาง/นโยบาย/ระเบียบ
ปฏิบัติ/ข้อก าหนด เป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของบริษัทผู้
รับจ้างฯ 
- มีการประชุมชี แจงและตรวจสอบ
เอกสารส่งมอบงานก่อนก าหนดการส่ง
มอบงานจริง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรไอทีสีเขียว (Green IT) 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง (L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 

5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 

5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็ว
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  

โครงการล่าช้า
กว่าเป้าหมาย 

1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 

ปี) หรือ  
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 

ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 

30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 

เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-7 

วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 

วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของ
บุคลากร/การ
พัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจ
ในงาน/
โครงการของ
บุคลากร = 5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 1 
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ี
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกดิ ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 9 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 3 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกดิ
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ < 
60% 

ด้านการปฏิบัติงาน มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
1 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
2 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
3 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
4 วัน 

มีการหยดุ
กระบวนการผลติ 
5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได ้

ได้รับการตักเตือน
จากผู้มีอ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 
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โครงกำร กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนขนส่งสินค้ำ และบริกำรให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม            

องค์กำรสุรำฯ เป็นปัจจุบัน (Update) 

หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องจาก องค์การสุราฯได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม พื นที่ภายในองค์การสุราฯ  

หน่วยงาน อาคาร สถานที่ จุดปฏิบัติงานฯ ระบบทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าขององค์การสุราฯ  ซึ่ง
การปรับปรุง มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นความเกี่ยวข้องต่อ ลักษณะการขนส่งสินค้าเดิม แผนกยานพาหนะจึงเห็น
ควรส ารวจตรวจสอบพร้อมให้มีการรวบรวมข้อมูล ทบทวนขอบเขตของกระบวนการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
วิธีการท างานที่ถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่องค์การสุราฯ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์ 

การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งในการปฏิบัติงาน ขนส่งสินค้า และบริการเพื่อให้ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่องค์การสุราฯ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้การปฏิบัติงานการเอกสารไม่เป็น
ปัจจุบัน จึงต้องทบทวน ระบุถึงขั นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการงานจัดท าเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงานตามนโยบาย องค์การสุราฯ 
เป้ำหมำย 

1. แผนกยานพาหนะมีคู่มือการปฏิบัติงานขนส่งในการปฏิบัติงาน ขนส่งสินค้า และบริการ 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่องค์การสุราฯ 

2. ผู้ปฏิบัติงานทราบขอบเขตของกระบวนการ รายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการงานที่ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความซับซ้อน หลายขั นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคน  ครอบคลุมขั นตอนใด ถึงขั นตอน
ใด หน่วยงานใด กับใคร  ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 

 1. ได้คู่มือการปฏิบัติงานขนส่งในการปฏิบัติงาน ขนส่งสินค้าที่เป็นปัจจุบัน (Update) 
 2. ได้เอกสารแบบบันทึกหลักฐานประกอบการด าเนินงานตามนโยบาย องค์การสุราฯ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. เตรียมการ วิเคราะห์งานที่ปฏิบัติ งาน ขั นตอน ปัจจัยที่ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

ด าเนินการ ปฏิบัติงาน อะไรบ้าง 
2. วางแผนก าหนดโครงร่าง ท าสารบัญ เนื อหาจัดท ากระบวน/ขั นตอนงาน Work Flow 

3. เขียนรายละเอียดในแต่ละกระบวนงาน/ขั นตอนงาน สิ่งที่ปฏิบัติงาน/ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือเวียน ที่เก่ียวข้อง 

4. รายงานผลการปรับปรุง พัฒนาคู่มือให้เป็นปัจจุบันและใช้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 เตรียมการ วิเคราะห์งานที่ปฏิบัติ ต.ค.-ธ.ค.2563 

2 วางแผนก าหนดโครงสารบัญเนื อหาจัดท ากระบวนงาน/ขั นตอนงาน ม.ค.-ก.พ.2564 

3 เขียนรายละเอียดในแต่ละกระบวนงาน มี.ค.-ส.ค.2564 

4 สรุปรายงานผล กันยายน 2564 

 
งบประมำณ   
 - 
ผู้รับผิดชอบ  
 หัวหน้าแผนกยานพาหนะ 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
 1. คู่มือการปฏิบัติงาน ขนส่งสินค้าเป็นปัจจุบัน  
          2. ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าขององค์การสุราฯ  
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 
โครงกำร กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนขนส่งสินค้ำ และบริกำรให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่        
องค์กำรสุรำฯ เป็นปัจจุบัน  

กำรระบุ/วเิครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขั้นตอน หลัก
บรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ ์ แนวทำง 

1.เตรียมการ วิเคราะห์
งานที่ปฏิบัต ิ

ประสิทธิ
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

การศึกษาวิเคราะห์งานที่
ปฏิบัติไม่ครอบคลุม
ทั งหมด 

2 3 6 ควบคุม เพิ่มระยะเวลาในการเตรียม 
ความพร้อมตรวจสอบ
วิเคราะห์งานที่ปฏบิัติการ
ปฏิบัติงาน 

2.วางแผนก าหนด
เนื อหา 

ประสิทธิ
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

ขาดข้อมูลหลักที่ส าคัญผล
ให้ไม่สอดคล้องครบถ้วน 

2 2 4 ควบคุม ตรวจสอบหนา้งานจริงด้าน
ปฏิบัติงานและประสานงาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องใน
พื นที่ 

3. เขียนรายละเอยีด ประสิทธิ
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

การปรับปรุงข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อน การ
ด าเนินการภายใน 
ปรับเปลี่ยน ระหว่างจัดท า
ผลไม่เป็นไปตามแผนงาน 

2 2 4 ควบคุม จัดท า timeline 
ควบคุมการจัดท าหัวขอ้งาน
เพื่อติดตาม 

4.สรุปรายงานผล ประสิทธิ
ภาพ 

ด้านการ
ด าเนินการ 

คู่มือไม่เสร็จตามเวลา 
ที่ก าหนด 

2 2 4 ควบคุม - ก าหนดตัวชี วัดประจ าปี
ให้กับผู้รับผิดชอบ 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำร กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนขนสง่สินค้ำ และบริกำรให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่องค์กำร
สุรำฯ เป็นปัจจุบัน 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง  

มีโอกาสเกดิ <5% มีโอกาสเกดิ  
<10%  

มีโอกาสเกดิ  
<15%  

มีโอกาสเกดิ 

 <20%  

มีโอกาสเกดิ ≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
การปรับปรุงจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน
ขนส่งสินค้า และ
บริการใหส้อดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม
องค์การสุราฯ เป็น
ปัจจุบันให้เป็นไป
ตามแผนด าเนินงาน 

ด าเนินความส าเร็จ
ในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้า และบริการ
ได้สูงกว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
> 20% ขึ นไป 

ความส าเร็จในการ
การจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้า และบริการ
ได้สูงกว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
> 10% แตไ่ม่ถึง 
20% 

ความส าเร็จใน
การจัดท าคูม่ือ
การปฏิบัติงาน
ขนส่งสินค้า และ
บริการได้ตาม
แผน 

ความส าเร็จในการการ
ปรับปรุงจัดท าคูม่ือ
การปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้า และบริการได้
ต ่ากว่าแผนการ
ด าเนินงาน 

 < 10% แต่ไม่ถึง 20% 

ความส าเร็จในการ
การปรับปรุงจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน
ขนส่งสินค้า และ
บริการได้ต ่ากว่า
แผนการด าเนินงาน  
< 20% ขึ นไป 

ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/ 
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่
คู่มือการปฏิบตัิงาน
ขนส่งสินค้า และ
บริการ 

บุคลากร สามารถสูง
มากที่จะปฏิบตัิงาน
ตามที่คู่มือการ
ปฏิบัติงานขนส่ง
สินคา้ และบริการ
ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ  

บุคลากร  
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ตามที่คู่มือการ
ปฏิบัติงานก าหนด
ได้อย่างถูกต้อง 
และมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร  
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
ตามที่คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ก าหนด  
 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ แต่ไม่
เป็นไปตามที่คู่มือการ
ปฏิบัติงานก าหนด > 1 

ข้อ 
 

บุคลากร  
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามที่
คู่มือการปฏิบตัิงาน
ก าหนด 
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โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำขององค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ก่อตั งเมื่อปีพ.ศ. 2528 มีการก่อสร้างรางระบายน  าและประตู

กั นน  าตั งแต่ปีที่ก่อตั งโรงงาน และมีการปรับปรุงบางส่วนในปีพ.ศ. 2555 เพ่ือใช้เป็นระบบรวบรวมน  าฝนและ
น  าจากกระบวนการผลิตน  าประปาของโรงงาน ป้องกันการเกิดอุทกภัยภายในโรงงาน 

เหตุการณ์ฝนตกหนักสะสมที่ผ่านมา ท าให้ดินโดยรอบรางระบายน  ามีการอุ้มน  ามากขึ น ส่งผลให้
ผนังคอนกรีตของรางระบายน  ารับน  าหนักจากดินมากขึ น ผนังคอนกรีตดังกล่าวจึงแตกร้าวเป็นจ านวนมาก 
(ดังรูปที่ 1) ประกอบกับประตูกั นน  าขององค์การสุราฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังคงเป็นแบบพวงมาลัยมือหมุน
และแบบใช้แรงงานคนในการยกเพ่ือเปิด-ปิด มีการผุกร่อนและเกิดสนิมเหล็ก (ดังรูปที่ 2-3) ท าให้ไม่สามารถ
ใช้การได้ทั งหมด 5 จุด ปัญหาการช ารุดดังกล่าวนี ท าให้การรับมือกับมลพิษทางน  าที่ปนเปื้อนลงสู่รางระบาย
น  าขององค์การสุราฯ มีโอกาสที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันถ่วงที อาจส่งผลท าให้น  าที่มีการปนเปื้อน
ไหลลงสู่แหล่งน  าสาธารณะได้ 

เมื่อเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม เกิดเหตุการณ์น  ากากส่าจากบ่อกักเก็บด้านข้างรางระบ่ยน  า
ขององค์การสุราฯ รั่วซึมลงรางระบายน  าผ่านรอยแตกร้าวของผนังคอนกรีต เนื่องจาก ฝนที่ตกหนักสะสมท า
ให้น  ากากส่ามีปริมาณมากเกินขีดความจุของบ่อกักเก็บ น  ากากส่าจึงรั่วซึมมาลงรางระบายน  าขององค์การสุรา
ฯ เหตุการณ์ที่เกิดขึ นเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใช้วิธีการน ากระสอบทรายปิดกั นรางระบายน  าเพ่ือป้องกันไม่ให้น  า
ที่ปนเปื้อนไหลลงสู่แหล่งน  าสาธารณะ และสูบน  าที่ปนเปื้อนกลับไปบ าบัดอีกครั ง 

จากเหตุการณ์น  าในรางระบายน  าปนเปื้อนน  ากากส่า ท าให้การด าเนินการป้องกันไม่ให้น  าที่
ปนเปื้อนไหลลงสู่แหล่งน  าสาธารณะจ าเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมากในการปิดกั นน  าในรางระบายน  า 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบระบายน  าขององค์การสุราฯ โดยจะด าเนินการซ่อมแซมผนัง
คอนกรีตรางระบายน  า และปรับปรุงประตูกั นน  าเป็นแบบสแตนเลสเกรด 304 (SUS 304) เพ่ือทนทานต่อการ
ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม และมีอายุการใช้งานที่นานขึ น พร้อมกับระบบชุดเกียร์มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเปิด-ปิด
ประตูกั นน  า เพ่ือเป็นการควบคุมระบบระบายน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันถ่วงที และป้องกันผลกระทบที่มีสาเหตุมาจากมลพิษทางน  าต่อผู้ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  า สัตว์น  า
และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกมากมาย 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประตูกั นน  าขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
2.2 เพ่ือป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางน  าต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม และองค์การสุรา   กรม

สรรพสามิต ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าสาธารณะโดยรอบ 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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4. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

4.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

4.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
4.4 มีประสบการณ์การในการท างานอย่างน้อย 3-5 ปี 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
5.1 ขอบเขตในการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คือ ผนังคอนกรีตรางระบายน  า และประตูกั น

น  าที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
5.2 ผู้รับเหมาด าเนินการส ารวจพื นที่รางระบายน  า และประตูกั นน  าขององค์การสุราฯ 
5.3 ผู้รับเหมาด าเนินการออกแบบผนังคอนกรีตรางระบายน  า และประตูกั นน  าพร้อมระบบชุดเกียร์

มอเตอร์ในการขับเคลื่อน 
5.4 รายละเอียดของผู้รับเหมาที่ต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

5.4.1 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของรางระบายน  า ขนาด 2×5 เมตร จ านวน 10 แผ่น 
พร้อมติดตั งและงานรื อถอน 

5.4.2 ประตูกั นน  าและโครงสร้าง จ านวน 5 จุด รายละเอียด ดังนี  
- ประตูกั นน  าพร้อมพวงมาลัยมือหมุน และโครงสร้าง (วัสดุสแตนเลสเกรด 304 

ทั งหมด) จ านวน 5 ชุด ขนาดโดยประมาณของรางระบายน  าบริเวณประตูกั นน  าจุดเดิม
ดังรูปที่ 1-5 พร้อมติดตั งและงานรื อถอน 

- ระบบชุดเกียร์มอเตอร์ในการขับเคลื่อนบานประตูกั นน  า และตู้ควบคุม 
จ านวน 5 ชุด พร้อมติดตั ง 

- โครงสร้างหลังคา metal sheet บริเวณมอเตอร์/ตู้ควบคุม จ านวน 5 ชุด 
พร้อมติดตั ง 

หมายเหตุ: ผู้รับเหมาจ าเป็นต้องตรวจสอบสภาพหน้างานของสันฝายคอนกรีตที่รองรับประตูกั นน  า
ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมก่อนด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หากสันฝายคอนกรีตเสื่อมสภาพ จ าเป็นต้องให้
ผู้รับเหมาด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมก่อนที่จะติดตั งประตูกั นน  าและโครงสร้าง 
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  รูปที่ 1 ขนาดรางระบายน  าจุดที่ 1      รูปที่ 2 ขนาดรางระบายน  าจุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 3 ขนาดรางระบายน  าจุดที่ 3      รูปที่ 4 ขนาดรางระบายน  าจุดที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปที่ 5 ขนาดรางระบายน  าจุดที่ 5 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของโครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำขององค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 
6.1 รื อถอนผนังคอนกรีตรางระบายน  าเดิม จ านวน 10 แผ่น หรือตามจ านวนที่เสื่อมสภาพ

ในขณะนั น ณ ตามต าแหน่งที่ก าหนด 
6.2 ติดตั งผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน  า ขนาด 2×5 เมตร จ านวน 10 แผ่น หรือตาม

จ านวนที่เสื่อมสภาพในขณะนั น ณ ตามต าแหน่งที่ก าหนด ให้มั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามมาตรฐาน 

4.8 m. 

0.7 m. 

1.6 m. 

4.0 m. 

1.0 m. 

1.1 m. 

4.8 m. 

1.5 m. 

1.2 m. 

5.0 m. 

1.5 m. 

1.2 m. 

5.0 m. 

1.5 m. 

1.2 m. 
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6.3 ผู้รับเหมาประเมินสภาพสันฝายคอนกรีตที่รองรับประตูกั นน  า ณ สถานที่จริง ก่อน
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หากสันฝายคอนกรีตเสื่อมสภาพ ผู้รับเหมาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมก่อนที่จะติดตั งประตูกั นน  า และโครงสร้าง 

6.4 รื อถอนประตูกั นน  า 5 จุดที่เสื่อมสภาพ 
6.5 ติดตั งประตูกั นน  าพร้อมพวงมาลัยมือหมุน วัสดุสแตนเลสเกรด 304 จ านวน 5 ชุด ดังนี  

6.5.1 จุดที่ 1 ขนาดรางระบายน  า กว้าง 4.80 เมตร สูง 0.70 เมตร 
6.5.2 จุดที่ 2 ขนาดรางระบายน  า กว้าง 4.00 เมตร สูง 1.00 เมตร 
6.5.3 จุดที่ 3 ขนาดรางระบายน  า กว้าง 4.80 เมตร สูง 1.50 เมตร  
6.5.4 จุดที่ 4 ขนาดรางระบายน  า กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  
6.5.5 จุดที่ 5 ขนาดรางระบายน  า กว้าง 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร  

6.6 ติดตั งระบบชุดเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนบานประตูกั นน  า
พร้อมตู้ควบคมุ จ านวน 5 ชุด 

6.7 ติดตั งโครงสร้างหลังคา Metal Sheet ครอบคลุมมอเตอร์/ตู้ควบคุม จ านวน 5 ชุด 
6.8 ผู้รับเหมาต้องแนบภาพถ่ายของงานมาพร้อมกับหนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างของทางราชการรับรองภาพถ่ายด้วย 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 ผู้รับเหมาเข้าส ารวจพื นที่ ธันวาคม 2563 

2 ผู้รับเหมาออกแบบการปรับปรุงซ่อมแซม ธันวาคม 2563 

3 ผู้รับเหมาจัดส่งแบบแปลนการก่อสร้าง มกราคม 2564 

4 ผู้รับเหมาด าเนินการก่อสร้าง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 

5 ส่งมอบงาน พฤษภาคม 2564 

 
8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยการรับประกันให้เริ่มนับจากวันที่
ลงนามรับมอบระบบอย่างเป็นทางการ 

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดวิศวกรไว้ประสานงานกับองค์การสุราฯ ในการแก้ปัญหาและแนะน า
การใช้งานพร้อมทุกวันในเวลาราชการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ในระหว่างระยะเวลารับประกัน โดยผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด 
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9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานพร้อมหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือ เพื่อประกอบการขอรับเงินค่าจ้าง 

โดยการส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี  
9.1 งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตรา

ร้อยละ 25 ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
9.2 งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตรา

ร้อยละ 25 ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
9.3 งวดที่ 3 ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตรา

ร้อยละ 25 ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
9.4 งวดที่ 4 ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตรา

ร้อยละ 25 ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ระบบระบายน  าขององค์การสุราฯ ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ น เพ่ือ
ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้อง 

10.2 สามารถใช้งานประตูกั นน  าได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น น  ากากาส่าไหลลงสู่ราง
ระบายน  าฝน จึงป้องกันน  าทิ งไหลลงสู่แหล่งน  าชุมชนได้ทันเหตุการณ์ เพ่ือประโยชน์แก่
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้อง 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
ภายในระยะเวลา  180 วัน (6 เดือน) นับจากวันที่ รับใบสั่ งจ้ างจากองค์การสุรา                          

กรมสรรพสามิต 

ล ำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 

1 ผู้รับเหมาเข้าส ารวจพื นที่ ธันวาคม 2563 หกคพ/หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 
2 ผู้รับเหมาออกแบบการปรับปรุงซ่อมแซม ธันวาคม 2563 หกคพ/หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 
3 ผู้รับเหมาจัดส่งแบบแปลนการก่อสร้าง มกราคม 2564 หกคพ/หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 
4 ผู้รับเหมาด าเนินการก่อสร้าง กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 หกคพ/หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 
5 ส่งมอบงาน พฤษภาคม 2564 หกคพ/หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 

 
12. งบประมำณโครงกำร 

งบประมาณในการด าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน  าขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
ประมาณการไว้ที่ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 
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13. กำรขอยกเลิกสัญญำ 
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติ  ตาม

สัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

14. ผู้รับผิดชอบ 
แผนกสิ่งแวดล้อม



360 
 

 
 

 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำขององค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หลัก

บรรษัทภิ
บำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ผู้รับเหมาเข้าส ารวจพื นที่ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ผู้รับเหมาไม่เข้าส ารวจพื นที่ 
ตามท่ีนัดหมายไว้ ท าให้เกิด
การล่าช้า 

2 5 10 ควบคุม ก าหนดการนัดหมายให้ชัดเจน 
และแจ้งเตือนผู้รับเหมาก่อน
ถึงวันนัดหมาย 

2. ผู้รับเหมาออกแบบการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ผู้รับเหมาไม่เชี่ยวชาญการ
ออกแบบการปรับปรุง
ซ่อมแซม  

2 5 10 ควบคุม ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้รับเหมาในข้อก าหนดการ
จ้าง (TOR) ให้ชัดเจน 

3. ผู้รับเหมาจัดส่งแบบ
แปลนการก่อสร้าง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ผู้รับเหมาไม่จัดส่งแบบ
แปลนก่อสร้างตามแผนการ
ด าเนินงาน  

2 5 10 ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
จัดประชุมรายงานความ
คืบหน้าของการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้รับเหมาด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ผู้รับเหมาไม่ด าเนินการ
ก่อสร้างตามแผนการ
ด าเนินงาน 

2 5 10 ควบคุม เน้นย  าและควบคุมให้
ผู้รับเหมาด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงาน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หลัก

บรรษัทภิ
บำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

5. ส่งมอบงาน ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

ผลงานไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดการจ้าง (TOR)  

2 2 4 ควบคุม ท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อก าหนดการจ้าง 
(TOR) 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรปรับปรุงระบบระบำยน้ ำขององค์กำรสุรำ กรมสรรพสำมิต 

 

 ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่จะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 

มีโอกาสเกิด ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 9 
เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 3 
เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการโครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ ≥ 
70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ < 
60% 

ด้านการปฏิบัติงาน มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 1 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 2 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการผลิต 
3 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 4 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการผลิต 
5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบและ
กฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได้ 

ได้รับการ
ตักเตือนจากผู้มี
อ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 

 



363 
 

 
 

โครงกำรจัดท ำระบบเว็บไซต์ (Intranet) ภำยในองค์กำรสุรำฯ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การสุราฯ ได้มีการให้บริการระบบเว็บไซต์ภายในองค์การ ซึ่งท าหน้าที่เป็นช่องทางในการสื่อสาร

ภายในขององค์การสุราฯ และมีการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักกับภารกิจหน้าที่ แผนการด าเนินงาน

และผลงานต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ และเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ อีกทั งยังเป็นคลังความรู้

ทางด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานให้สามารถสืบค้นได้จากการพัฒนาเว็บไซต์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่

ในปัจจุบันนั นได้มีพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก เว็บไซต์ กลายมาเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านงานสื่อสาร 

ทั งภายในและภายนอกองค์การ ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว อีกทั งยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายสังคม 

(Social Network) ประเภทต่าง ๆ ท าให้สามารถเผยแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั นเว็บไซต์ภายในของ

องค์การสุราฯ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัจจุบัน เพ่ือท าให้

เว็บไซต์ภายใน เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนงานพัฒนาองค์การสุราฯ ให้ดียิ่งขึ นไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการแสดงผลเว็บไซต์ให้ทันสมัย น่าสนใจ มีรูปแบบที่เข้าถึงได้

ง่าย โดยมีระบบการจัดการข้อมูลที่จุดเดียว ลดความซ  าซ้อน และมีความปลอดภัย 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการเนื อหาของเว็บไซต์ภายในองค์การสุราฯ ให้สามารถมีผู้จัดการ

ใช้งานร่วมกันหลายฝ่ายได้ 

2.3 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบ ศิลปะการน าเสนอ ให้มีความกระชับ ตรงประเด็น โดยค านึงถึงความ

ต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก 

2.4 เพ่ือให้เว็บไซต์เป็นแหล่งเชื่อมโยง รวบรวม จัดเก็บความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล

ส าคัญ จากระบบงานต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง 

3.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.2 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
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3.4 มีประสบการณ์การในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างน้อย 3-5 ปี 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

4.1 ระบบประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

4.1.1 ส่วนแสดงข้อมูลเผยแพร่ ประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ ดังนี   

4.1.1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กิจกรรม ข่าวอ่ืน ๆ 

4.1.1.2 แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบกันภายในเนื อหาข่าว 

4.1.1.3 ค าสั่ง 

4.1.1.4 หนังสือเวียน 

4.1.1.5 รูปกิจกรรม 

4.1.1.6 อ่ืน ๆ (สามารถเพ่ิมเติมเมนูในอนาคตได้) 

4.1.2 รวมลิงค์ระบบต่าง ๆ 

4.1.2.1 Link โปรแกรมท่ีช่วยบริการงานในองค์กร (ERP) 

4.1.2.2 Link ระบบการเรียนออนไลน์ (e-Learning) 

4.1.2.3 Link ระบบจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

4.1.2.4 Link ระบบจัดเก็บเอกสาร (Paperless) 

4.1.2.5 Link ระบบ G Suite (Google Apps for Work) 

4.1.2.6 Link อ่ืน ๆ (สามารถเพ่ิมเติมระบบในอนาคตได้) 

4.1.3 Knowledge Management 

4.1.3.1 คู่มือการใช้งานระบบ 

4.1.3.2 VDO 

4.1.3.3 อ่ืน ๆ (สามารถเพ่ิมเติมในอนาคตได้)  
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4.2 ระบบการจัดการเนื อหาเว็บไซต์ CMS (Content Management System) ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน

การบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล มีรายละเอียดงานด้านการพัฒนาระบบ CMS ประกอบด้วย 

4.2.1 สามารถจัดการฐานข้อมูลในลักษณะ GUI 

4.2.2 สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้ TCP/IP, HTTP 

4.2.3 รองรับรหัสข้อมูลแบบ UTF-8 ได้เป็นอย่างน้อย 

4.2.4 ระบบสามารถจัดท าเป็น Website ในรูปแบบ dynamic ที่สามารถค้นหาข้อมูลและ

สามารถแก้ไขข้อมูลในภายหลังผ่านระบบ CMS ได ้

4.3 ระบบการจัดการเนื อหาเว็บไซต์ CMS (Content Management System) ส่วนบริหารจัดการ

ระบบ (Administrator Management) ประกอบไปด้วย 

4.3.1 เว็บไซต์จะต้องมีส่วนบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ 

4.3.2 เว็บไซต์จะต้องมีส่วนบริหารจัดการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเนื อหา

ข้อมูลได้ รวมทั งสามารถก าหนดวันเริ่มต้น และสิ นสุดการแสดงผล 

4.3.3 เว็บไซต์จะต้องมีส่วนบริหารจัดการ และควบคุมภาพกิจกรรม (Gallery) และสื่อ

มัลติมีเดีย 

4.3.4 เว็บไซต์จะต้องมีเครื่องมือในการจัดการเนื อหาเว็บไซต์ (Content Editor) ที่สามารถน า

ไฟล์ รูปภาพเอกสารเสียงวิดีโอ ขึ นไปในระบบได้ 

4.3.5 เว็บไซต์จะต้องสามารถสร้าง Menu เพ่ือ Link ไปยังเนื อหาส่วนต่าง ๆ และเชื่อมโยงไป

ยังเว็บไซต์อ่ืน ๆ ภายในองค์การสุราฯ ได้ 

4.3.6 เว็บไซต์จะต้องมีส่วนบริหารจัดการ login ส าหรับผู้ดูแลเว็บในแต่ละกลุ่มงาน และ

สามารถท าการบริหารจัดการข้อมูลภายในกลุ่มงานของตนเองได้โดยสิทธิ์การใช้งานจะต้องได้รับจากการอนุญาต

จากผู้ดูแลระบบ 

4.4 สามารถแสดงผลผ่าน Web Browser ต่าง ๆ ที่สนับสนุน HTML5 อาทิ Internet Explorer (9.0 

or higher), Google Chrome, Firefox, Safari เป็นต้น 

4.5 ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น ไฟล์รูปภาพชนิด JPG, PNG, GIF ไฟล์เสียงชนิด MP3 ไฟล์วิดีโอ

ชนิด MP4, AVI สามารถแสดงผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ได้ 

4.6 มีระบบค้นหาภายในเว็บไซต์ (Search) 

4.7 มีระบบแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) 
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4.8 สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Linux  

4.9 ผู้รับจ้างต้องจัดท าคู่มือคู่มือส าหรับผู้ดูแลและบริหารเว็บไซต์ 

4.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมการบริหารเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การสุราฯ 

5. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของระบบประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กรและระบบกำรจัดกำรเนื้อหำเว็บไซต์ 

CMS (Content Management System) 

5.1 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนระบบคลาวด์พร้อมระบบปฏิบัติการ Linux (AWS EC2) จ านวน 

๒ ชุด โดยผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนระบบคลาวด์พร้อมระบบปฏิบัติการ โดยแต่

ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยต่อไปนี  

5.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลางเสมือน (vCPU) ไม่น้อยกว่า 4 core 

5.1.2 มีหน่วยความจ าหนัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 16 GB 

5.1.3 มีระบบปฏิบัติการ Linux 

5.2 บริการพื นท่ีจัดเก็บบล็อกประสิทธิภาพสูง (Amazon Elastic Block Store) จ านวน 2 ชุด 

5.2.1 พื นที่จัดเก็บบล็อก Instance Storage (GB) ไม่น้อยกว่า 32 GB 

5.3 บริการกระจายการรับส่งข้อมูล (AWS Elastic Load Balancing) จ านวน 1 ชุด 

5.4 บริการพื นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ (Objects) Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)              

1 ชุด 

5.5 บริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบคลาวด์ Amazon Relational Database Service 

(Amazon RDS) 2 ชุด โดยบริการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบคลาวด์แต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยต่อไปนี  

5.5.1 ฐานข้อมูล (Amazon RDS for PostgreSQL) 

6. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดซื อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ภายใน 60 วัน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 

2 จัดท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์
ขอบเขตความต้องการ TOR และจัดเก็บความต้องการ

มีนาคม 2564 
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ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

ซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification SRS) 
จากผู้ใช้งาน ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

3 จัดท าการส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งได้แก่ ER 
Diagram หรือ UML (Unified Modeling Language), Work 
Flow, Data Dictionary ตัวอย่างหน้าจอกรอกข้อมูลและ
รายงาน ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

พฤษภาคม 2564 

4 จัดท าการส่งมอบโปรแกรม พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ และการฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั งคู่มือการใช้
งาน รวมถึงคู่มือการใช้งาน code source ภายใน 90 วันนับถัด

จากวันลงนามในสัญญา 

สิงหาคม 2564 

7. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

7.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ลงนามรับมอบ
ระบบอย่างเป็นทางการ 

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดโปรแกรมเมอร์ไว้ประสานงานกับองค์การสุราฯ ในการแก้ปัญหาและแนะน า
การใช้งานทุกวันในเวลาราชการ ตลอดช่วงระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ในระหว่าง
ระยะเวลารับประกัน หากระบบเกิดท างานบกพร่อง หรือขัดข้องของเว็บไซต์ โดยผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่
รวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบสื่อสารข้อมูล และ Web Server ขององค์การสุราฯ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข
โดยเร็วที่สุด 

8. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเอกสารทั งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้ค าศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ

ได้ จ านวน 2 ชุด พร้อม DVD ROM จ านวน 2 ชุด  

การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี  

งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 10               

ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี  

ต้องท าการส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการจากวิเคราะห์ขอบเขตความต้องการ TOR และ

จัดเก็บความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification SRS) จากผู้ใช้งาน  
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งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 30             

ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี  

ต้องท าการส่งมอบเอกสารการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งได้แก่ ER Diagram หรือ UML (Unified 

Modeling Language), Work Flow, Data Dictionary ตัวอย่างหน้าจอกรอกข้อมูลและรายงาน 

งวดที่ 3 ส่งมอบงานภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และช าระเงินในอัตราร้อยละ 60             

ของวงเงินจัดซื อจัดจ้าง หลังผู้รับจ้างส่งมอบงาน ดังนี  

ต้องท าการส่งมอบโปรแกรม พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได้ และทดสอบระบบ และคู่มือการใช้

งาน source code และต้องท าการส่งมอบโปรแกรม พร้อมติดตั งให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และการ

ฝึกอบรมการใช้งานพร้อมทั งคู่มือ คู่มือการใช้งาน source code ส่งมอบงานส่วนที่เหลือทั งหมด 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1  องค์การสุราฯ มีเว็บไซต์ที่ทันสมัย น่าสนใจ มีรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย โดยมีระบบการจัดการข้อมูล

ที่จุดเดียว ลดความซ  าซ้อน และมีความปลอดภัย 

10.2  เป็นศูนย์รวมในการเชื่อมโยง รวบรวม จัดเก็บความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลส าคัญ 

จากระบบงานต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

10. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ระยะเวลา  180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

11. งบประมำณโครงกำร 

 2,500,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

12. กำรขอยกเลิกสัญญำ 

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา

ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

13. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกสารสนเทศ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดท ำระบบเว็บไซต์ (Intranet) ภำยในองค์กำรสุรำฯ 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. ศึกษาและ
จัดท าขอบเขต
งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- เนื่องจากเป็นระบบเว็บไซต์
ภายในองค์การ ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ช่องทางในการสื่อสารภายใน และ
มีการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ 
เผยแพร่กิจกรรมข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นคลัง
ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ให้กับ
พนักงาน จึงต้องมีการศึกษา
โครงสร้างขององค์การสุราฯ 

2 2 4 ควบคุม - จัดตั งคณะท างานเพ่ือศึกษาหา
ข้อมูลให้ครบถ้วนเกี่ยวระบบ
มาตรฐานต่าง ๆ 
- ทบทวนขอบเขตของงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ตั งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีบุคคล
จากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. การออกแบบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงาน ท าให้การออกแบบ
ระบบเกิดความล่าช้า 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ไม่มี
ประสบการณ์ทางด้านระบบ
เว็บไซต์ (Intranet) 

3 3 9 ควบคุม - จัดท าแผนการด าเนินโครงการและ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 
- ติดตามความคืบหน้าของการ
พัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือให้การ
ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผน 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

- หน่วยงานที่ดูแลระบบเว็บไซต์ 
(Intranet) ชี แจงหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้
บริษัทผู้รับจ้างฯอย่างชัดเจน 

3. พัฒนาระบบ ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- มีการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน
ขอบเขตงานหลังจากได้มีการ
ออกแบบระบบ ท าให้การพัฒนา
ระบบเกิดความล่าช้า 

3 3 9 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
การพัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของบริษัท
ผู้รับจ้างฯ 
- กรณีท่ีมีการขอปรับปรุง 
หรือแก้ไขกระบวนการท างานที่อยู่
นอกเหนือการด าเนินงานหลัก อาจ
จ าเป็นต้องมีการขอขยายงวดงาน 

4. ทดสอบ
ระบบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- ผู้บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการทดสอบ
ระบบที่ไม่ครบถ้วน ท าให้ในบาง
ระบบเกิดความผิดพลาด 

2 3 6 ควบคุม - บริษัทผู้รับจ้างฯ มีการท า UAT 
ของระบบงานและมีการก าหนด 
Diagram โครงสร้างของระบบ 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ มีผู้ตรวจสอบการ
ทดสอบระบบอีกขั น เพ่ือความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของระบบงาน และ
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผลกระทบ ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ
เป็นระยะ  

5. การน าระบบ
ไปใช้งาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจรับฯ และ
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจใน
การใช้งานน้อยกว่าเป้าที่ตั งไว้ 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งเอกสารส่ง
มอบงานไม่ครบถ้วน 
- บริษัทผู้รับจ้างฯ ส่งงานล้าช้า
กว่าก าหนด 

2 2 4 ควบคุม - ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
การพัฒนาระบบเป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ปัญหา และ
อุปสรรคในการด าเนินงานของบริษัท
ผู้รับจ้างฯ 
- มีการประชุมชี แจงและตรวจสอบ
เอกสารส่งมอบงานก่อนก าหนดการ
ส่งมอบงานจริง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรจัดท ำระบบเว็บไซต์ (Intranet) ภำยในองค์กำรสุรำฯ 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
(L2) 

มีโอกาสเกดิ 
<5% 

มีโอกาสเกดิ 
<10% - 5% 

มีโอกาสเกดิ 
<15% - 10% 

มีโอกาสเกดิ 
<20% - 15% 

มีโอกาสเกดิ 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
3.4 ความส าเรจ็ใน
การบริหารจัดการ
โครงการ/ด าเนิน
กิจกรรม (IO4) 

ด าเนินกิจกรรม
ได้สูงกว่า
เป้าหมายราย
ไตรมาส > 5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
สูงกว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส < 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ตามเป้าหมายราย
ไตรมาส  

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส ≤ 
5% 

ด าเนินกิจกรรมได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย
รายไตรมาส > 
5% 

3.6 ความล่าช้าใน
การด าเนินงาน/
โครงการ 

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  

โครงการเร็วกว่า
เป้าหมาย 
1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  

การด าเนินงาน/
โครงการเป็นไป
ตามเป้าหมาย 

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
1) ≤ 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  

โครงการล่าช้ากว่า
เป้าหมาย 
1) > 3 เดือน 
(กรณ๊เป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน ≥ 1 
ปี) หรือ  
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เกณฑ ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

2) > 14 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 
ปี – 6 เดือน 
หรือ 
3) > 7 วัน 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-
1 เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 
30-7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

2) ≤ 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) ≤ 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) ≤ 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) ≤ 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

2) > 14 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 1 ปี 
– 6 เดือน หรือ 
3) > 7 วัน (กรณี
เป็นงาน/โครงการ
ที่มีระยะเวลา
ด าเนินงาน < 6-1 
เดือน) หรือ 
4) > 24 ช่ัวโมง 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 30-
7 วัน) หรือ 
5) > 30 นาที 
(กรณีเป็นงาน/
โครงการที่มี
ระยะเวลา
ด าเนินงาน < 7 
วัน) 

3.7 ศักยภาพ/ความ
พร้อมของบุคลากร/
การพัฒนาบุคลากร 
(IO7) 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการ
ของบุคลากร = 
5 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 4 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 3 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 2 

ความพึงพอใจใน
งาน/โครงการของ
บุคลากร = 1 
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โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร  (ISO Integrated Management System) 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์การสุราได้จัดท ามาตรฐานหลายมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001), 

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (FSSC 22000, ISO 22000), ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม     

(ISO 14001), ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001) และการบริหารจัดการองค์กร ตามมาตรฐานการ

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ( ISO 22301) ซึ่งแต่ละระบบที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการระบบ ISO จะใช้

โครงสร้างที่เรียกว่า Annex SL เป็นรูปแบบเอกสารส าหรับมาตรฐานการจัดการ ISO ทุกระบบ ทั งนี  เพ่ือให้

มาตรฐานทุกตัวมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน มีทิศทางเดียวกัน ชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจและการน าไปใช้ แผนกควบคุม

คุณภาพจึงจะด าเนินการสร้างระบบมาตรฐานแบบบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยครอบคลุมสาระส าคัญ

ของข้อก าหนดตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่สามารถน าไปปฏิบัติให้ครอบคลุมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม การ

จัดการพลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้วิธีการหรือขั นตอนการ

ด าเนินการและช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มาจัดท ารวมเป็นข้อก าหนดเดียวกัน เช่น 

ข้อก าหนดด้านเอกสาร นโยบาย การวางแผน การทบทวนของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์และ

ประเมินความเสี่ยง การตรวจประเมินภายใน การปรับปรุง เป็นต้น ส าหรับส่วนข้อก าหนดเฉพาะ (Unique 

requirements) ของแต่ละระบบการจัดการจะระบุเป็นข้อก าหนดที่แยกเฉพาะแต่ละการบริหารจัดการในเรื่อง

นั นๆ เช่นเดิม 

2. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือสร้างระบบมาตรฐานแบบบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยครอบคลุมสาระส าคัญของ

ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกมาตรฐาน 

6.2 เพ่ือเชื่อมโยงข้อก าหนดของระบบมาตรฐานทุกระบบมาตรฐานที่องค์การสุราฯจัดท า รวมเข้า

ด้วยกัน 

6.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ได้อย่างสมดุล  

6.4 เพ่ือลดความซ  าซ้อน ในระบบเอกสารมาตรฐาน การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ  

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล 
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4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

สร้างระบบมาตรฐาน แบบบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว โดยครอบคลุมสาระส าคัญของ
ข้อก าหนดตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกมาตรฐาน  

5. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 ประชุมคณะท างานทุกระบบมาตรฐาน ต.ค. 2563 – พ.ย. 2563 

2 ศึกษาโครงสร้างข้อก าหนดของแต่ละระบบมาตรฐาน ธ.ค. 2563 – ม.ค. 2564 

3 จัดท าความสัมพันธ์ข้อก าหนดของแต่ละระบบมาตรฐานที่สามารถ
บูรณาการรวมกันได้ 

ก.พ. 2564 – มี.ค. 2564 

4 ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขเอกสารทุกระบบให้สอดคล้องตามโครงสร้าง 
Annex SL ที่ระบบ ISO ก าหนด โดยรวมเป็นเอกสารเดียวกัน 

เม.ย. 2564 – พ.ค. 2564 

5 พิจารณาทบทวนความถูกต้องของเอกสารที่ด าเนินการแก้ไข มิ.ย. 2564 

6 เสนออนุมัติลงนาม การแก้ไขเอกสาร ก.ค. 2564 

7 ด าเนินการรายงานการปรับปรุง แก้ไขเอกสารให้กับคณะท างานทุก
ระบบมาตรฐาน พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ส.ค. 2564 
 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1  ระบบมาตรฐานที่องค์การสุราฯด าเนินการ มีรูปแบบที่สอดคล้องกัน มีทิศทางเดียวกัน ชัดเจน 

ง่ายต่อการเข้าใจและการน าไปใช้ 

6.2 ลดความซ  าซ้อน ในระบบเอกสารมาตรฐาน การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ 

6.3 พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2564  

8. งบประมำณโครงกำร 

-  

9. ผู้รับผิดชอบ 
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แผนกควบคุมคุณภาพ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร (ISO Integrated Management System) 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1.ประชุมคณะท างาน
ทุกระบบมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ขาดความร่วมมือในการเข้า
ประชุมจากคณะท างานระบบ
มาตรฐาน 

3 3 9 ควบคุม - ก าหนดวันเวลาในการจัดการประชุม
ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อม
กับแจ้งให้คณะท างานระบบ
มาตรฐานทราบ โดยการสื่อสารผ่าน
เอกสาร และปฏิทินองค์กร 

2.ศึกษาโครงสร้าง
ข้อก าหนดของแต่ละ
ระบบมาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การศึกษาข้อก าหนดของระบบ
มาตรฐานไม่ครอบคลุม
ข้อก าหนดทั งหมดตามที่
องค์การสุราฯ ได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน 

2 3 6 ควบคุม - ศึกษาและรวบรวมข้อก าหนดระบบ
มาตรฐานทั งหมดที่อัพเดทเป็น
ปัจจุบัน  

- ศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นที่
ปรึกษาด้านการจัดท าระบบ
มาตรฐานให้กับองค์การสุราฯ 

3.จัดท าความสัมพันธ์
ข้อก าหนดของแต่ละ
ระบบมาตรฐานที่
สามารถบูรณาการ
รวมกันได้ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดท าความสัมพันธ์
ข้อก าหนดของระบบมาตรฐาน
ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถ
บูรณาการรวมกันได้ 

2 3 6 ควบคุม - ที่ปรึกษาในการจัดท าระบบ
มาตรฐานด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องหลังจากการบูรณาการระบบ
มาตรฐานทั งหมดเสร็จสมบูรณ์  
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

4.ด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขเอกสารทุกระบบ
ให้สอดคล้องตาม
โครงสร้าง Annex SL 
ที่ระบบ ISO ก าหนด 
โดยรวมเป็นเอกสาร
เดียวกัน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การปรับปรุง แก้ไขเอกสารทุก
ระบบให้สอดคล้องตามโครงสรา้ง 
Annex SL ที่ระบบ ISO ก าหนด 
มีความยุ่งยากและสบัซ้อน ส่งผล
ให้การปรับปรุงแก้ไขเอกสารไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบ
มาตรฐาน 

3 4 12 ควบคุม - ที่ปรึกษาในการจัดท าระบบมาตรฐาน
ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้ง
หลังจากการบูรณาการระบบมาตรฐาน
ทั งหมดเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้การ
ปรับปรุง แก้ไขเอกสารทุกระบบให้
สอดคล้องตามโครงสรา้ง Annex SL ที่
ระบบ ISO ก าหนดมีความถูกตอ้ง 

5.พิจารณาทบทวน
ความถูกต้องของ
เอกสารที่ด าเนินการ
แก้ไข 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการทบทวน
เอกสารระบบมาตรฐานอย่าง
ถูกต้องตามข้อก าหนดของระบบ
มาตรฐาน 

3 4 12 ควบคุม - ก าหนดให้ที่ปรึกษาทบทวนเอกสาร
ระบบมาตรฐาน เพื่อให้เอกสารระบบ
มาตรฐานถูกต้องตามข้อก าหนดของ
ระบบมาตรฐาน 

6.เสนออนุมัติลงนาม 
การแก้ไขเอกสาร 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข
เอกสารระบบเอกสาร เนื่องจาก
เอกสารระบบมาตรฐานมีข้อมูลที่
ผิดพลาด 

2 4 8 ควบคุม - คณะท างานระบบมาตรฐานทบทวน
เอกสารที่ปรับแก้ไข เพื่อให้เอกสาร
ระบบมาตรฐานถูกต้องตามข้อก าหนด
ของระบบมาตรฐาน 

7.ด าเนินการรายงาน
การปรับปรุง แก้ไข
เอกสารให้กับ
คณะท างานทุกระบบ

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เกิด
ความไม่เข้าใจ หรือข้อสงสัยกับ
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
เอกสารระบบมาตรฐานที่เกิดขึ น 

3 4 12 ควบคุม - จัดฝึกอบรมเอกสารระบบมาตรฐานที่
ได้ปรับปรุงแก้ไขให้กับพนักงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งก าหนดให้มีการ
ทดสอบความรู้ความสามารถหลังการ
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

มาตรฐาน พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ส่งผลให้การท างานเกิดความ
ผิดพลาด 

เข้ารับการฝึกอบรม 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรมำตรฐำนแบบบูรณำกำร  

(ISO Integrated Management System) 

 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง  

มีโอกาสเกิด 
<5% 

มีโอกาสเกิด  
<10%  

มีโอกาสเกิด  
<15%  

มีโอกาสเกิด 
 <20%  

มีโอกาสเกิด 

≥20% 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
การบูรณาการ
ระบบมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ 

การบูรณาการ
ระบบ
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพ
สูงและ

การบูรณาการ
ระบบมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ
สูงและ
สอดคล้องตาม

การบูรณาการ
ระบบมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้อง
ตามโครงสร้าง 

การบูรณาการ
ระบบมาตรฐาน
มีประสิทธิภาพ 
แต่ไม่สอดคล้อง
ตามโครงสร้าง 

การบูรณาการ
ระบบมาตรฐาน
ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
และไม่
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เกณฑ์ ระดับคะแนน 
1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

สอดคล้องตาม
โครงสร้าง 
Annex SL ที่ 
ISO ก าหนด 
และสามารถ
ด าเนิน
โครงการได้สูง
กว่าแผนการ
ด าเนินงาน  
> 20% ขึ นไป 

โครงสร้าง 
Annex SL ที่ 
ISO ก าหนด 
และสามารถ
ด าเนินโครงการ
ได้สูงกว่า
แผนการ
ด าเนินงาน  
> 10% แต่ไม่
ถึง 20% 

Annex SL ที่ 
ISO ก าหนด 
และสามารถ
ด าเนินโครงการ
ได้ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

Annex SL ที่ 
ISO ก าหนด 
และสามารถ
ด าเนินโครงการ
ได้ต่ ากว่า
แผนการ
ด าเนินงาน 
< 10% แต่ไม่
ถึง 20% 

สอดคล้องตาม
โครงสร้าง 
Annex SL ที่ 
ISO ก าหนด 
และไม่สามารถ
ด าเนินโครงการ
ได้ต่ ากว่า
แผนการ
ด าเนินงาน < 
20% 
 

บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อก าหนดของ
ระบบมาตรฐาน 

บุคลากรมี
ศักยภาพสูง
มาก สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ตาม
ข้อก าหนด
ระบบ
มาตรฐาน 

บุคลากรมี
ศักยภาพสูง 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามข้อก าหนด
ระบบมาตรฐาน 

บุคลากรมี
ศักยภาพ 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามข้อก าหนด
ระบบมาตรฐาน 

บุคลากรมี
ศักยภาพ แต่ไม่
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามข้อก าหนด
ระบบมาตรฐาน 

บุคลากรไม่มี
ศักยภาพ และ
ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
ตามข้อก าหนด
ระบบมาตรฐาน 
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โครงกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลำยพำรำมิเตอร์ (Multiparameter) 

1. หลักกำรและเหตุผล 

แผนกสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน  าสาธารณะและน  าทิ ง โดยจะน าส่งให้แผนกวิเคราะห์

และตรวจสอบคุณภาพการผลิตท าการวิเคราะห์คุณภาพน  าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือน าผลวิเคราะห์ที่ได้ไป

รายงานผลการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน  าในคลองท่าลาด และรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษของ

โรงงานอุตสาหกรรม  

การเก็บตัวอยางน  าในปัจจุบัน นั น ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพน  าทันทีพรอมกับการเก็บตัวอยาง ซึ่งพารามิ

เตอรที่ตองตรวจสอบในภาคสนามหรือตรวจสอบทันทีพรอมกับการเก็บตัวอยาง ไดแก อุณหภูมิ (Temperature) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) และออกซิเจนละลาย (DO) เป็นต้น อาจสงผลใหเกิดความผิดพลาดตอผลวิเคราะหคุณ

ภาพน  าในหองปฏิบัติการและมีผลกระทบตอการน าเอาขอมูลไปใชในการบริหารจัดการคุณภาพน  า 

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดซื อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter) 

จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตอง แมนย า เปนที่ยอมรับและมีความนาเชื่อถือ สามารถน าไปใช

ประกอบการวางแผนจัดการคุณภาพน  าและการตัดสินใจด าเนินการปองกัน แกไข ปญหามลพิษดานน  าไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตอง แมนย า เปนที่ยอมรับและมีความนาเชื่อถือ 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติผู้ขำย 

4.11 มีความสามารถตามกฎหมาย 
4.12 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
4.13 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้

เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 
4.14 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
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4.15 เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ ออกโดยตัวแทนจ าหน่ายใน ประเทศที่
ได้รับการแต่งตั งจากบริษัทฯ ผู้ผลิต เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการบริการหลังการขาย 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.8 จัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ 

(Multiparameter)  ที่ก าหนดใน TOR 

5.9 ทดสอบการใช้งานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter) ก่อนส่ง

มอบ 

5.10 การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา การบริการหลังการขายตลอดอายุการรับประกัน 1 ปี 

5.11 หากเกิดปัญหาการใช้งาน สามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ ภายใน 24 ชั่วโมง 

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลำยพำรำมิเตอร์ (Multiparameter) 

6.13 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter) สามารถตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้

อย่างน้อย 3 พารามเิตอร์ คือ อุณหภูมิ (Temperature) ความเปนกรด-ดาง (pH) และออกซิเจนละลาย (DO)   

1) ความเป็นกรด-ด่าง (PH/mV) 
ช่วงการวัดค่า  : 0.00 to 14.00 pH / ±600 mV 
ค่าความละเอียด   : 0.01 pH / 0.1 mV 
ค่าความถูกต้อง   : ±0.02 / ±0.5 mV 
สอบเทียบ  : อัตโนมัติ 1, 2 หรือ 3 จุด โดยใช้สารละลายมาตรฐาน 5 ค่า  

คือ (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) 

2) ปริมาณออกซิเจนอ่ิมตัว (Dissolved Oxygen) 
ช่วงการวัดค่า   : 0.0 – 500.0%; 0.00 – 50.00 ppm 
ค่าความละเอียด   : 0.1%; 0.01 ppm  
ค่าความถูกต้อง   : 0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% 

      หรือช่วง 300.0 to 500%: ±3% of reading 
      0.00 to 30.00ppm ±1.5% of reading or ±0.10ppm 
      หรือช่วง 30.00ppm to 50.00ppm: ±3% of reading 
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3) อุณหภูมิ (Temperature) 
ช่วงการวัด  : –5.00 to 55.00 ℃ 
ค่าความละเอียด   : 0.01 ℃ 
ค่าความถูกต้อง   : ±0.15  ℃ 

4) ความต่างศักย์ไฟฟ้า (ORP) 
ช่วงการวัดค่า   : ±2000.0 mV  
ค่าความละเอียด   : 0.1 mV  
ค่าความถูกต้อง   : ±1.0 mV 

5) ความน าไฟฟ้า  (Conductivity) 
ช่วงการวัดค่า  : 0 to 200 mS/cm (absolute EC up to 400 mS/cm) 
Manual 
ค่าความละเอียด  : 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm;  

1 mS/cm 
Automatic  
ค่าความละเอียด  : 1 µS/cm from 0 to 9999 uS/cm 
   : 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm 
   : 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm 
Automatic (ms/cm) 
ค่าความละเอียด  : 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm 
   : 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm 
   : 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm 
ค่าความถูกต้อง  : ± 1% of reading or ± 1 us/cm  
สอบเทียบ  : อัตโนมัติ 1 จุด โดยใช้สารละลายมาตรฐาน 6 ค่า คือ 

(84 uS/cm,1413 uS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm,  
80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm 

6) TDS 
ช่วงการวัดค่า   : 0.0 to 400000 mg/L หรือ ppm  
Manual 
ค่าความละเอียด  : 1 mg/L(ppm); 0.001 g/L(ppt); 0.01g/L(ppt);  

0.1 g/L(ppt); 1g/L(ppt) 
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Automatic  
ค่าความละเอียด  : 1 mg/L(ppm) from 0 to 9999 mg/L(ppm) 
   : 0.01 g/L(ppt) from 10.00 to 99.99 g/L(ppt) 
   : 0.1 g/L(ppt) from 100.0 to 400.0 g/L(ppt) 
Automatic ppt (g/L) 
ค่าความละเอียด  : 0.001 g/L(ppt)  from 0.000 to 9.999 g/L(ppt) 
   : 0.01 g/L(ppt) from 10.00 to 99.99 g/L(ppt) 
   : 0.1 g/L(ppt)  from 100.0 to 400.0 g/L(ppt) 
ค่าความถูกต้อง  : ± 1% of reading or ± 1 ppm(mg/L) 

7) ความต้านทาน (Resistivity) 

ช่วงการวัด   : 0 to 999999 Ω•cm;  

   : 0 to 1000.0 kΩ•cm;  

   : 0 to 1.0000 MΩ•cm 
ค่าความละเอียด  : ขึ นอยู่กับค่าความต้านทานที่วัดได้ 

8) ความเค็ม (Salinity) 
ช่วงการวัดค่า   : 0.00 to 70.00 PSU  
ค่าความละเอียด   : 0.01 PSU  
ค่าความถูกต้อง   : ±2% of reading or ±0.01 PSU 

9) Seawater 

ช่วงการวัดค่า   : 0.0 ถึง 50.0 σ, σ0, σ15   

ค่าความละเอียด   : 0.1 σ , σ0, σ15 

ค่าความถูกต้อง   : ±0.1 σ , σ0, σ15 
 
 
10) ความขุ่น (Turbidity) 
ช่วงการวัดค่า   : 0.0 to 99.9 FNU; 100 to 1000 FNU 
ค่าความละเอียด   : 0.1FNU from 0.0 to 99.9 FNU; 1 FNU from 100 to  

1000 FNU 
ค่าความถูกต้อง   : ±0.3 FNU หรือ ±2 % of reading , whichever is greater 
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สอบเทียบ  : อัตโนมัติ 1,2 หรือ 3 จุด ที่สารละลายมาตรฐาน 0,20 และ 
200 FNU  

11) ความดันบรรยากาศ (Atm. Pressure) 
ช่วงการวัดค่า   : 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 

: 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to16.436 psi; 
: 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa 

ความละเอียด  : 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg;  
: 0.1 mbar; 0.001 psi;   
: 0.0001 atm;   0.01 kPa   

มีค่าความถูกต้อง  : ± 3  mmHg within ±15°C from the temperature  
duringcalibration   

6.2 ตัวเครื่องสามารถชดเชยอุณหภูมิในช่วง -5 to 55 ℃ 
6.3 ตัวเครื่องสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั งหมด 44,000 ข้อมูล  
6.4 ตัวเครื่องสามารถส่งผ่านข้อมูลทั งหมดสู่คอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB port  
6.5 ตัวเครื่องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิ 0 to 50  ℃ ; RH 100% IP67 
6.6 อุปกรณ์ประกอบเครื่องมีดังนี  

1) ส าหรับเครื่อง  
- หัววัด สายยาว 4 เมตร       จ านวน 1 อัน 
- pH/ORP sensor       จ านวน 1 อัน 
- DO sensor        จ านวน 1 อัน 
2) สารละลายมาตรฐาน Quick calibration ขนาด500 mL   จ านวน 1 ขวด 
3) สารละลายมาตรฐาน 0 FNU (HI9829-16) ขนาด 230 mL  จ านวน 1 ขวด 
4) สารละลายมาตรฐาน 20 FNU (HI9829-17) ขนาด 230 mL  จ านวน 1 ขวด 
5) สารละลายมาตรฐาน 200 FNU (HI9829-18) ขนาด 230 mL  จ านวน 1 ขวด 
6) power supply cable      จ านวน 1 อัน 
7) cigarette lighter cable      จ านวน 1 อัน 
8) Probe maintenance kit      จ านวน 1 ชุด 
9) บีกเกอร์พลาสติก long calibration     จ านวน 1 ใบ 
10) แบตเตอรี่ ขนาด 1.5V Alkaline C cells     จ านวน 4 ก้อน 
11) power adapter       จ านวน 1 อัน 
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12) สาย USB cable       จ านวน 1 อัน 
13) กระเป๋าส าหรับออกภาคสนาม      จ านวน 1 ใบ 
14) คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ      จ านวน 1 ชุด 
15) คู่มือการใช้งานภาษาไทย      จ านวน 1 ชุด 

6.7 รับประกันคุณภาพ 1 ปี ส าหรับตัวเครื่อง และ 3 เดือนส าหรับหัววัด  นับจากวันส่งเครื่องมือ 
6.8 มีเอกสารแสดงการเป็นเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับ

การแต่งตั งจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือการบริการที่ดีหลังการขาย 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ภายใน 60 วัน 

ต.ค. 2564 – พ.ย. 2564 

2 จัดท าสัญญาจัดซื อจัดจ้าง ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 

3 ผู้รับจ้างด าเนินงานตามขอบเขตงาน  ก.พ. 2565 – เม.ย. 2565 

4 ผู้จ าหน่ายทดสอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ 
(Multiparameter) และส่งมอบ 

พ.ค. 2565 – มิ.ย 2565 

8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.7 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ตรวจรับงาน และ
ลงนามรับมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter) อย่างเป็นทางการ 

8.8 หากเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter) ช ารุดหรือระบบเกิดการ
ท างานบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องเข้าตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  

8.9 ผู้ขายต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ 
(Multiparameter) พร้อมอุปกรณ์ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การสุราฯ ได้รับมอบงาน 

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

9.5 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ (Multiparameter), คู่มือการใช้

งาน(ต้นฉบับ) และฉบับที่เป็นภาษาไทย, เอกสารการรับประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9.6 ก าหนดให้มีการจ่ายเงินแก่ผู้ขายเพียงงวดเดียว หลังจากผู้ขายส่งมอบงานและองค์การสุราฯ 

ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

เพ่ือใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตอง แมนย า เปนที่ยอมรับและมีความนาเชื่อถือ สามารถน าไปใช

ประกอบการวางแผนจัดการคุณภาพน  าและการตัดสินใจด าเนินการปองกัน แกไข ปญหามลพิษดานน  าไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 จ านวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

13. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลำยพำรำมิเตอร์ (Multiparameter) จ ำนวน 1 เครื่อง 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1.กระบวนการจัดซื อ
จัดจ้าง โดยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ภายใน 
60 วัน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่มีผู้ใดเข้ามาเสนอราคา  2 4 8 ควบคุม -ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) อีกครั ง  

2.จัดท าสัญญาจัดซื อ

จัดจ้าง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องตรวจวัดคุณภาพน  า
หลายพารามิเตอร์ 
(Multiparameter) ที่จัดซื อไม่
ตรงตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

2 4 8 ควบคุม - คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบ 
เครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าหลาย
พารามิเตอร์ (Multiparameter) ให้
ตรงตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

3.ผู้รับจ้างด าเนินงาน
ตามขอบเขตงาน  

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้รับจ้างจัดหา เครื่องตรวจวัด
คุณภาพน  าหลายพารามิเตอร์ 
(Multiparameter) ล่าช้า  

2 4 8 ควบคุม - ติดตามการด าเนินงาน  

4.ผู้จ าหน่ายทดสอบ
เครื่องตรวจวัด
คุณภาพน  าหลาย

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องตรวจวัดคุณภาพน  า
หลายพารามิเตอร์ 
(Multiparameter) เกิดความ

3 4 12 ควบคุม - ผู้จ าหน่ายด าเนินการเปลี่ยนสินค้า 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

พารามิเตอร์ 
(Multiparameter) 
และส่งมอบ 

ช ารุดเสียหาย  
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แผนภูมิควำมเสี่ยง : โครงกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลำยพำรำมิเตอร์ (Multiparameter)  

จ ำนวน 1 เครื่อง 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกิด ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 9 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 3 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
โครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
< 60% 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 1 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 2 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 3 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 4 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได้ 

ได้รับการ
ตักเตือนจากผู้มี
อ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 
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โครงกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพำ (Gas Detector) จ ำนวน 1 เครื่อง 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย                

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 หมวด 2 มาตรการความ

ปลอดภัย ข้อ 6 ระบุว่า ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัด บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศ ในที่

อับอากาศก่อนให้ลูกจ้างเข้าไปท างานและในระหว่างที่ลูกจ้างท างานในที่อับอากาศ  

ซึ่งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานในพื นที่อับอากาศและมีพื นที่ที่ีมีสภาพ

อันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น การล้างถังเก็บน  าใต้ดิน การซ่อมแซมถังหมัก การหมักแอลกอฮอล์ และ

บ่อรับน  ากากส่า ด้วยเหตุนี ทางแผนกสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื อเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา 

(Gas Detector) จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศ ในที่อับอากาศก่อนให้ลูกจ้างเข้า

ไปท างาน ในระหว่างที่ลูกจ้างท างานในพื นที่อับอากาศ และพื นที่ที่ีมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือใช้ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงานในพื นที่อับอากาศ

และพื นที่เสี่ยง 

 2.2 เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างานในที่อับอากาศและพื นที่ที่มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศ

อันตรายของพนักงานองค์การสุราฯ 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. คุณสมบัติผู้ขำย 

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น

ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

4.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น 

4.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 

4.5 เป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯ ผู้ผลิต หรือ ออกโดยตัวแทนจ าหน่ายใน ประเทศที่ได้รับ

การแต่งตั งจากบริษัทฯ ผู้ผลิต เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการบริการหลังการขาย 
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5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

5.1 จัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) ที่

ก าหนดใน TOR 

5.2 สอบเทียบและทดสอบการใช้งานของเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) ก่อนส่งมอบ 

5.3 การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการบริการหลังการขายตลอดอายุการรับประกันอย่างน้อย 1 ป ี

6. ข้อก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพำ (Gas Detector) 

 6.1 เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) สามารถตรวจวัดแก๊สต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 4 

ป ร ะ เภท  ไ ด้ แ ก่  แ ก๊ ส ที่ ส า ม า ร ถติ ด ไฟ ได้ ง่ า ย / แก๊ ส มี เ ทน  ( Combustible gases/Methane แก๊ ส

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และแก๊สออกซิเจน (O2)  

  1) แก๊สที่สามารถติดไฟได้ง่าย (Combustible gases) 

   Measuring range: 0–100% LEL 

   Resolution:  1% LEL 

   Accuracy:  ±5% 

   Accuracy (Calibration gas and concentration): 50% LEL Methane 

      แก๊สมีเทน (Methane) 

   Measuring range: 0–5% v/v 

   Resolution:  0.01% 

   Accuracy:  ±5% 

   Accuracy (Calibration gas and concentration): 50% LEL Methane 

  2) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

   Measuring range: 0–1,500 ppm 

   Resolution:  1 ppm 

   Accuracy:  ±5% 

   Accuracy (Calibration gas and concentration): CO 100 ppm 

  3) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 

   Measuring range: 0–500 ppm 

   Resolution:  0.1 ppm 

   Accuracy:  ±8% 
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   Accuracy (Calibration gas and concentration): H2S 25 ppm 

  4) แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

   Measuring range: 0–150 ppm 

   Resolution:  0.1 ppm 

   Accuracy:  ±6% 

   Accuracy (Calibration gas and concentration): SO2 10 ppm 

  5) แก๊สออกซิเจน (O2) 

   Measuring range: 0–30% vol 

   Resolution:  0.1% vol 

   Accuracy:  ±0.5% 

   Accuracy (Calibration gas and concentration): O2 20.9% vol 

 6.2 เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) สามารถท างานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40ºC to 50ºC 

 6.3 เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) สามารถท างานได้ในช่วงควงามชื น 10 – 100% 

RH 

 6.4 อุปกรณ์ของเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) มีดังนี  

  1) Rechargeable Lithium-Ion extended range 

  2) Charging adapter 

  3) Pump 

4) Calibration hose with quick connect 

  5) 1 m. Sampling hose with particulate filter and quick connect 

  6) Manual 

7. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 จัดท าสัญญาจัดซื อจัดจ้าง ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565 

2 ผู้รับจ้างด าเนินงานตามขอบเขตงาน  ก.พ. 2565 – เม.ย. 2565 

3 ผู้จ าหน่ายทดสอบเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) 
และส่งมอบ 

พ.ค. 2565 – มิ.ย 2565 
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8. เงื่อนไขกำรรับประกัน 

8.1 การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การรับประกันให้นับจากวันที่ตรวจรับงาน และลง
นามรับมอบเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) อย่างเป็นทางการ 

8.2 หากเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) ช ารุดหรือระบบเกิดการท างานบกพร่อง ผู้รับ
จ้างจะต้องเข้าตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาของการ
รับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  

8.3 ผู้ขายต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) 
พร้อมอุปกรณ์ ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับถัดจากวันที่องค์การสุราฯ ได้รับมอบงาน 

8.4 ผู้ขายต้องด าเนินการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) ก่อนส่งมอบให้
องค์การสุราฯ และเม่ือครบระยะเวลา 1 ปี โดยมารับเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) ที่องค์การ
สุรา  

9. เงื่อนไขกำรส่งมอบงำนและกำรช ำระเงิน 

9.1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas Detector) คู่มือการใช้งาน (ต้นฉบับ) 
และฉบับที่เป็นภาษาไทย, เอกสารการรับประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

9.2 ก าหนดให้มีการจ่ายเงินแก่ผู้ขายเพียงงวดเดียว หลังจากผู้ขายส่งมอบงานและองค์การสุราฯ ตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว 

10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 เพ่ือใช้ประเมินสถานการณ์คุณภาพอากาศก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงานในพื นที่อับ

อากาศและพื นที่เสี่ยง 

 10.2 เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างานในที่อับอากาศและพื นที่ที่มีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศ

อันตรายของพนักงานองค์การสุราฯ 

11. ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลา 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา 

12. งบประมำณโครงกำร 

งบลงทุนปีงบประมาณ 2565 จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

13. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกสิ่งแวดล้อม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

โครงกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพำ (Gas Detector) จ ำนวน 1 เครื่อง 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/ขั้นตอน หลักบรรษัท 

ภิบำล 
ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1.กระบวนการจัดซื อจัด
จ้าง โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ภายใน 60 
วัน 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ไม่มีผู้ใดเข้ามาเสนอราคา  2 4 8 ควบคุม  - ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) อีกครั ง  

2.จัดท าสัญญาจัดซื อจัด

จ้าง 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา 
(Gas Detector) ที่จัดซื อไม่ตรง
ตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ 

2 4 8 ควบคุม - คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบ 
เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา (Gas 
Detector)  ให้ตรงตามข้อก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ 

3.ผู้รับจ้างด าเนินงาน
ตามขอบเขตงาน  

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- ผู้รับจ้างจัดหา เครื่องตรวจวัด
แ ก๊ ส แ บ บ พ ก พ า  ( Gas 
Detector) ล่าช้า  

2 4 8 ควบคุม - ติดตามการด าเนินงาน  

4.ผู้จ าหน่ายทดสอบ
เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบ
พกพา (Gas Detector) 
และส่งมอบ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- เครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา 
( Gas Detector)  เ กิ ด ค ว า ม
ช ารุดเสียหาย 

3 4 12 ควบคุม - ผู้จ าหน่ายด าเนินการเปลี่ยนสินค้า 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง: โครงกำรจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพำ (Gas Detector) จ ำนวน 1 เครื่อง 

 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ีพิจำรณำ 

เกณฑ์ 
ระดับคะแนน 

1 = ต่ ำมำก 2 = ต่ ำ 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 
ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์
เสี่ยง 

มีโอกาสเกิด ≥ 
12 เดือน/ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 9 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 6 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 3 เดือน/
ครั ง 

มีโอกาสเกิด
ภายใน 1 เดือน/
ครั ง 

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
โครงการ 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 90% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 80% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 70% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
≥ 60% 

ความคืบหน้าใน
การด าเนินการ 
< 60% 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 1 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 2 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 3 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 4 วัน 

มีการหยุด
กระบวนการ
ผลิต 5 วันขึ นไป 

ด้านกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

ตรวจพบและ
แก้ไขได้ 

ได้รับการ
ตักเตือนจากผู้มี
อ านาจทาง
กฎหมาย 

ถูกปรับตาม
กฎหมาย 

ถูกฟ้องคดี ถูกสั่งให้หยุด
ด าเนินการ 
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โครงกำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ 

ระเบียบ ขององค์กำรสุรำฯ ปีงบประมำณ 2565 

1.หลักกำรเหตุผล 

 เพ่ือเน้นย  าถึงความมุ่งมั่นในการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั งไว้อย่างถูกต้องสร้างความไว้วางใจ
ให้กับสังคมทุกภาคส่วน โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสุราฯ ได้มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมและใช้
เป็นหลักยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และเชื่อว่าทุกท่านต่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบและ
พลังความดีอยู่ในตัวของทุกท่านที่มุ่งมั่นผลักดันให้ องค์การสุราฯ เป็นองค์กรสากลที่เป็นตัวอย่างใน
การจ าหน่ายแอลกอฮอล์ชั นน าอย่างครบวงจร อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

2.วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสุราฯ มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขององค์การสุราฯ 
เพ่ืออ านวยควาสะดวกให้ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสุราฯ สามารถด าเนินงานมุ่งไปตามเป้าหมาย
ได้อย่างมั่นใจเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน องค์การสุรา 

3. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ 

 ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล 

4. แผนกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรท ำงำน 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ 

1 
แผนกกฎหมายประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าคู่มือ เดือน ตุลาคม - พฤจิกายน 2564 

2 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดท าคู่มือ เดือน ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 

2565 

3 
เสนอคู่มือต่อคณะกรรมการอนุกรรมการ cg  
เพ่ือพิจารณา 

เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 

4 
เสนอคู่มือต่อประธานกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา 

เดือน สิงหาคม 2565 

5 
ประกาศบังคับใช้คู่มือฉบับสมบูรณ์ เดือน กันยายน 2565 

5. กลุ่มเป้ำหมำย 

 ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสุราฯ 
 
 



399 
 

 
 

6. ตัวชี้วัดโครงกำร 

คู่มือฉบับสมบูรณ์และบังคับใช้ในองค์การสุราฯ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ) 
8. งบประมำณ 

 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 

แผนกกฎหมาย 

10. ผลที่คลำดว่ำจะได้รับ 

ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสุราฯ มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของ องค์การสุราฯ ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน 
องค์การสุราฯ อันไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลมำตรฐำน COSO 

กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

1. แผนก
กฎหมายประชุม
เพ่ือวางแผน
จัดท าคู่มือ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การด าเนินการวางแผนแบ่งงาน
ในการจัดท าคู่มือค่อนข้างยาก
เนื่องจากบุคลากรแผนก
กฎหมายยังไม่ครบสมบูรณ์ 

 

1 2 2 ควบคุม - จัดหาอัตราก าลัง และแบ่งงาน
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  
 

2. ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล
ในการจัดท า
คู่มือ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

- การจัดท าคู่มือต้องใช้ระยะ
เวลานานเนื่องจากเนื อหาในการ
จัดท าคู่มือค่อยข้างเยอะ 

 
 
 
 
 

1 4 4 ควบคุม - แบ่งเนื อหาให้แต่ละบุคคล
รับผิดชอบของตน เพ่ือความ
รวดเร็วในการจัดท า 
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กำรระบุ/วิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

กิจกรรม/
ขั้นตอน 

หลักบรรษัท 
ภิบำล 

ประเภท ควำมเสี่ยง โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ กลยุทธ์ แนวทำง 

3.เสนอคู่มือต่อ
คณะกรรมการ
อนุกรรมการ cg 
เพ่ือพิจารณา 

ประสิทธิภาพ 
 
 

ด้านการ
ด าเนินการ 

- การประชุมของ
คณะอนุกรรมการและรอพิจารณา
ไม่อาจเร่งรัดให้รวดเร็วได้และอาจ
ไม่ได้รับความเห็นชอบ 

1 2 2 ควบคุม - เช็ควันประชุมจากเลขาและจัดท า
เสนอให้ทันในการวางแผนไว้และ
จัดท าให้ได้มาตราฐานมากท่ีสุด 

4. เสนอคู่มือต่อ
ประธาน
กรรมการบริหาร
กิจการองค์การ
สุรา 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

-  กระบวนการการเสนอใช้เวลา

และการส่งเอกสารอาจมีปัญหาได้ 

1 2 2 ควบคุม - ก าหนดวันส่งและเตรียมการให้ดี 
-จัดส่งโดยการประสานต่อแผนก
ยานหรือน าส่งด้วยตนเอง 

5. ประกาศ
บังคับใช้คู่มือ
ฉบับสมบูรณ์ 

ประสิทธิภาพ ด้านการ
ด าเนินการ 

-บุคลากรไม่ให้ความสนใจ

เท่าท่ีควรตามที่คาดการไว้ 

1 3 3 ควบคุม - ให้ความรู้และแนะน าคู่มือฉบับนี 
ให้แก่บุคลากรเพ่ือความเข้าใจและ
น าไปใช้มากขึ น 


