ส่ ว นทรั พยากรบุ คคล ขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจาปี งบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) โดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินโครงการฯ ดังนี้
หมายเหตุ : สัญลักษณ์แสดงสถานะของผลการดาเนินงาน
แผน คือ กรอบการดาเนินงานตามแผนฯ
จริง คือ ระยะเวลาการดาเนินงานจริง
ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)
1.1 โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและพัฒนาระบบดิจิทัลสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐานงาน 4HRs
- สร้าง และพัฒนาระบบควบคูไ่ ปกับ
ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ
- ออกแบบ และวางแผนการใช้งานระบบ
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับงานทรัพยากรบุคคล
ตามมาตรฐาน 4HRs
- จัดฝึกอบรมการใช้ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี
การบริหารจัดการมาตรฐานงาน 4HRs

แผน
จริง
แผน

- สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
และจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

แผน

จริง
แผน
จริง
จริง

ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างทบทวนขอบเขตการดาเนินงาน

2
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)
1.2 โครงการจ้างที่ปรึกษา การวางแผนและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานส่วนทรัพยากรบุคคล
โรงงานไพ่สู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
- การสรรหาที่ปรึกษา และการจ้างที่ปรึกษา แผน
จริง
- การจัดประชุมวางแผนงาน
แผน
- การทดลองปฏิบัติงาน

จริง
แผน
จริง

- การติดตามประเมินผล

แผน
จริง

- สรุปบทเรียน และนาเสนองาน

แผน
จริง

- สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
และจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

แผน
จริง

ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างทบทวนขอบเขตการดาเนินงาน

3
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)
1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
- จัดทาขอบเขตดาเนินการ

แผน
จริง
- ขออนุมัติโครงการ และจัดจ้างเพื่อสรรหา แผน
ที่ปรึกษา
จริง
- จัดทาสัญญา
แผน
จริง
- ดาเนินโครงการ และส่งมอบงาน
ตามสัญญา (30 ก.ย. 2564)

แผน

- สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
และจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

แผน

จริง
จริง

ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างทบทวนขอบเขตการดาเนินงาน

4
ลาดับ
2

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ปี 2564 – 2568
2.1 แผนการบริหารจัดการความรู้ ปี 2564
2.1.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ประจาหน่วยงานรายไตรมาสผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินทราเน็ตโรงงานไพ่
- แต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการ
แผน
ความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
จริง
- จัดประชุมคณะทางานการบริหารจัดการ แผน
ความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
จริง
- กาหนดฝ่ายงานรับผิดชอบในการ
แผน
ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
จริง
และผ่านระบบอินทราเน็ต
ไตรมาส 1 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
แผน
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
ผู้จัดทา ฝ่ายอานวยการ
จริง
เรื่อง 1. กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process) และ 2. ขั้นตอนการบันทึก
การมาปฏิบัติงาน และการลาออนไลน์
ไตรมาส 2 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
แผน
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง ความรูส้ ิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
จริง
(Security Printing)
ผู้จัดทา จป. /ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และพนักงานไม่สังกัดฝ่าย/ส่วน
ไตรมาส 3 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
แผน
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง .......................................................... จริง
ผู้จัดทา ฝ่ายผลิตไพ่
ไตรมาส 4 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
แผน
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง ..........................................................
จริง
ผู้จัดทา ฝ่ายโรงพิมพ์
- ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ฯ
ทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื่อง
- สรุปองค์ความรู้ทไี่ ด้ประชาสัมพันธ์
และจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

แผน
จริง
แผน
จริง

5
ผลการดาเนินงาน
- คาสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ที่ 95/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
(KM&IM) ลงนามวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้กาหนดฝ่ายงานรับผิดชอบแล้ว
- ไตรมาส 1 ฝ่ายอานวยการ เผยแพร่ KM เรื่อง 1.กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 2.ขั้นตอนการบันทึก
การมาปฏิบัติงาน และการลาออนไลน์ (รูปแบบเอกสาร คู่มือ/ขั้นตอน การปฏิบัติ)
- ตามหนังสือ สบค.ที่ 161/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือทุกส่วนงานจัดทาองค์ความรู้
(KM) ผอ.ลงนาม 24 ก.พ.64 ได้แจ้งเวียนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วน ทราบและดาเนินการตามรายละเอียดแล้ว โดยกาหนด
ส่งภายในเดือน มิถุนายน 2564 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทางานการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
- ไตรมาส 2 พนักงานไม่สังกัดฝ่าย/ส่วน (ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ส่งผลงานองค์ความรู้ เรื่อง ความรู้สิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน โดยเผยแพร่ผ่านบอร์ด และ Intranet (KM Blog)
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ

6
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ปี 2564 – 2568
2.1 แผนการบริหารจัดการความรู้ ปี 2564
2.1.2 โครงการดูงานการบริหารจัดการความรู้ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการความรู้
แผน
ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จริง
- ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อขอเข้า
แผน
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการความรู้ จริง
- ได้รับการอนุมัติการศึกษาดูงานจาก
แผน
ผู้อานวยการ และจัดทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ดูงานส่งหน่วยงานที่ประสานงาน จริง
- แจ้งกาหนดการศึกษาดูงาน
แผน
และดาเนินการศึกษาดูงานตามที่กาหนดไว้ จริง
- จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
แผน
โครงการ/กิจกรรม และรายงานผล
การศึกษาดูงาน เพื่อทบทวนแผนการ
จริง
บริหารจัดการความรูเ้ สนอ ผอ. ทราบต่อไป
ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้ศึกษาข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแนวโน้ม
ให้ศึกษาดูงาน เช่น กองสลาก และหรือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
- อยู่ระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด โดยเบื้องต้นได้ประสานงานกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแล้ว
รอยืนยันกาหนด วัน/เวลา ให้เข้าศึกษาดูงาน จากนั้นจะทาหนังสือขออนุมัติศึกษาดูงาน เสนอ ผอ.พิจารณาต่อไป
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ

7
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ปี 2564 – 2568
2.1 แผนการบริหารจัดการความรู้ ปี 2564
2.1.3 โครงการจัดทาสื่อเรียนรู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- รวบรวมองค์ความรู้ทไี่ ด้มีการเผยแพร่
แผน
ในโรงงานไพ่ รวบรวมเป็นหมวดความรู้
ที่จะนามาจัดทาเป็นสื่อเรียนรู้ทางระบบ
จริง
อิเล็กทรอนิกส์
- ออกแบบการจัดทาสื่อเรียนรู้ทางระบบ แผน
อิเล็กทรอนิกส์ และการวัดผลการเรียนรู้
จริง
(จานวนการเข้าชม)
- จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
แผน
โครงการ/กิจกรรม เพื่อนาไปปรับปรุง
จริง
สื่อเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประเมินผลการใช้งาน และปรับปรุง
แผน
สื่อเรียนรู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
จริง
และรายงานผลสรุปการดาเนินโครงการ
ให้ผู้อานวยการทราบ
ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีมติให้แจ้งทุกส่วนงานร่วมกันเผยแพร่
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/พันธกิจขององค์กรเป็นหลัก เช่น ความรู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
และการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
- ตามหนังสือ สบค.ที่ 161/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือทุกส่วนงานจัดทาองค์ความรู้
(KM) ผอ.ลงนาม 24 ก.พ.64 ได้แจ้งเวียนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วน ทราบและดาเนินการตามรายละเอียดแล้ว โดยกาหนด
ส่งภายในเดือน มิถุนายน 2564 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทางานการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
องค์ความรู้ที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบอินทราเน็ต
1. ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
2. ความหมาย ความนิยาม คาจากัดความ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
3. ข้อคานึงถึงองค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลง
4. หาไอเดียการพิมพ์แบบป้องกันการปลอมแปลง และเทคนิคหลังพิมพ์แบบต่างๆ
5. ค่านิยมองค์กร CARDS
6. กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
7. ขั้นตอนการบันทึก การมาปฏิบัติงาน และการลาออนไลน์
8. ความรู้สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing)
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ

8
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ปี 2564 – 2568
2.1 แผนการบริหารจัดการความรู้ ปี 2564
2.1.4 โครงการคลังองค์ความรู้โรงงานไพ่
- จัดประชุมคณะทางานฯ
แผน
จริง
- ร่างประกาศโรงงานไพ่ เพื่อเสนอ
แผน
ผู้อานวยการขอความเห็นชอบและอนุมัติ จริง
- ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์โครงการฯ
แผน
ผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงงานไพ่
จริง
ให้พนักงาน ได้รับทราบ
- รับสมัครผูส้ ่งประกวดคลังองค์ความรู้
แผน
โรงงานไพ่ของพนักงาน และรวบรวม
องค์ความรู้ นาเสนอผลงาน แก่คณะทางาน จริง
การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
(KM&IM)
- คณะทางานฯ พิจารณาผลประกวดคลัง แผน
องค์ความรู้โรงงานไพ่ และจัดทาประกาศ จริง
เสนอผู้อานวยการลงนาม
- จัดกิจกรรม KM Award ประกาศผลการ แผน
ประกวด และมอบรางวัล คลังองค์ความรู้
โรงงานไพ่ และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อ จริง
ประชาสัมพันธ์ของโรงงานไพ่
- สรุปผลการดาเนินโครงการ พร้อมจัดทา แผน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/ จริง
กิจกรรม เสนอผู้อานวยการทราบ
ผลการดาเนินงาน
- จัดประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มีมติให้ เห็นชอบร่างประกาศฯ และให้จัดทา
ประกาศ เรื่อง ประกวดแข่งขันผลงานคลังองค์ความรู้โรงงานไพ่ ประจาปี 2564 เสนอ ผอ. ลงนามต่อไป
- ตามหนังสือ สบค.ที่ 149/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขออนุมัติจัดทากิจกรรมโครงการคลังองค์
ความรู้โรงงานไพ่ ประจาปี 2564 พร้อมประกาศ เรื่อง ประกวดแข่งขันผลงานคลังองค์ความรู้โรงงานไพ่ ประจาปี 2564
ผอ.ลงนาม 19 ก.พ.64 และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบแล้ว หมดเขตส่งผลงาน 15 มิ.ย.64
- ตามหนังสือ สบค.ที่ 161/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือทุกส่วนงานจัดทาองค์ความรู้
(KM) ผอ.ลงนาม 24 ก.พ.64 ได้แจ้งเวียนหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าส่วน ทราบและดาเนินการตามรายละเอียดแล้ว โดยกาหนด
ส่งภายในเดือน มิถุนายน 2564 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทางานการบริ หารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
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1.โครงการ/กิ
ส่วนพัฒนาธุ
รกิจและการตลาดแผน
ส่งผลงานองค์ความรูผลการด
้ เรื่อง ความรู
ิ่งพิมพ์งบประมาณ
ปลอดการปลอมแปลง
จกรรม
าเนิน้สงานปี
2564 (Security
Printing) ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ปี 2564 – 2568
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครผู้ส่งผลงานประกวดฯ หมดเขตส่งเดือน มิ.ย.64 เป็นไปตามแผนฯ
2.2 แผนการบริหารจัดการนวัตกรรม ปี 2564
2.2.1 โครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box)
- ประกาศโครงการ เสนอผู้อานวยการ
แผน
ทราบตามรายละเอียด และพิจารณาอนุมัติ
จริง
จัดทาโครงการ
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทาง แผน
การสื่อสารต่างๆ ของโรงงานไพ่
จริง
- จัดทามุมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ
แผน
จัดทากล่องพร้อมบัตรให้พนักงานนาเสนอ
ไอเดียและแสดงความคิดเห็นด้านนวัตกรรม จริง
และหรืออื่นๆ
ทบทวนโครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box)
1. ร่างขออนุมัติจดั ทาโครงการกล่องไอเดีย แผน
สู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas
จริง
Box) เพื่อเสนอ ผอ.พิจารณาอนุมตั ิ
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ แผน
ผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงงานไพ่
จริง
3. จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ โดยสแกน แผน
QR Code และแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมองค์กร จริง
เสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมตั ิ
4. พนักงานทุกฝ่าย/ส่วนงาน จัดทาแบบ แผน
สอบถามออนไลน์ โดยสแกน QR Code
จริง
และแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมองค์กร
5. รวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะพนักงาน แผน
เสนอที่ประชุมคณะทางานพิจารณาคัดเลือก
จริง
ไอเดียพนักงาน
6. ประกาศรายชื่อ และยกย่อง/ชมเชย
แผน
แก่ผู้ได้รับคัดเลือกไอเดียดีเด่นที่สามารถ
นาไอเดียไปพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม
องค์กร โดยมีการบันทึกไอเดียดีเด่นลงใน จริง
ประวัติของพนักงานด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร
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7. จัดทาแบบประเมินโครงการ และสรุปผล แผน
ดาเนินการฯ เสนอ ผอ.พิจารณาเห็นชอบ
จริง
ให้จัดทาเป็นนโยบายในการปฏิบัตงิ าน
และหรือจัดทาโครงการสร้างนวัตกรรม
ผลการดาเนินงาน
- ส่วนทรัพยากรบุคคล นาเสนอโครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box) ในที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 ก.ค.63 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการ Ideas Box มีมติเห็นชอบให้จัดทาโครงการฯ และตามหนังสือ สบค.ที่ 765/2563 วันที่ 15 ก.ย.63 เรื่อง
ขออนุมัติจัดทาโครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box) ผอ.ลงนาม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63
- ตามที่ประชุมคณะทางานการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 5 ก.พ.64
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานสรุปผลการดาเนินงาน 5.1 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 (แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM)) มีการทบทวน
รายละเอียดโครงการฯ ใหม่ โดยคณะทางานฯ มีมติเห็นชอบให้จัดทาช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใน
รูปแบบ QR Code สแกนแบบสอบถาม เพื่อให้พนักงานเสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านสมาร์ทโฟน
- จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดทาโครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box) และแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กร ผอ.ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 และจัดทาหนังสือขอความร่วมมือจัดทา
แบบสอบถามออนไลน์ด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กร ผอ.พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 และได้ส่ง E-mail
แจ้งเวียนทุกส่วนทราบแล้ว โดยกาหนดส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 15 เม.ย.64
-

ปัจจุบันส่วนงานให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามแล้ว จานวน 6 ส่วน ยังไม่ทาแบบสอบถาม จานวน 7 ส่วน

ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างตอบแบบสอบถามออนไลน์ สิ้นสุดการทาแบบสอบถามเดือน เม.ย. เป็นไปตามแผนฯ

11
ลาดับ
3

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
โครงการสัมมนาประจาปี 2564
- ขออนุมัติโครงการสัมมนาฯ

แผน
จริง
- แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน แผน
จริง
- ขั้นตอนดาเนินงานจัดโครงการสัมมนาฯ แผน
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ
จริง
- จัดสัมมนาฯ ประจาปี 2563
แผน
จริง
- สรุปผลการดาเนินโครงการ พร้อมจัดทา แผน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/ จริง
กิจกรรม เสนอ ผอ.ทราบ
ผลการดาเนินงาน
- ส่วนทรัพยากรบุคคล ขออนุมัติแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยโครงการ
สัมมนาประจาปี 2564 ผอ.ลงนามอนุมัติ 30 ก.ย.63
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ
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โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม
- สารวจความต้องการพัฒนาฝึกอบรม
(แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล)
- รวบรวมข้อมูลการประเมินความสามารถ
สมรรถนะประจาปี
- จัดทาแผนพัฒนา และฝึกอบรมประจาปี
- นาแผนทบทวนเสนอผู้อานวยการ
พิจารณาอนุมัติ
- ส่งแผนพัฒนา และฝึกอบรมประจาปี
ให้ทุกส่วนงานทราบ
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาและฝึกอบรม
ประจาปี
- ดาเนินการติดตาม ประเมินผล

แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง

ผลการดาเนินงาน
- ส่วนทรัพยากรบุคคล แจ้งแบบสารวจความต้องการพัฒนาฝึกอบรมให้ทุกส่วนงานทราบ และส่วนงานต่าง ๆ
ส่งแบบสารวจฯ ให้กับส่วนทรัพยากรบุคคล ภายในเดือน ต.ค. – พ.ย.63 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
- จัดทาหนังสือ แจ้งแผนการฝึกอบรมของพนักงานโรงงานไพ่ ประจาปี 2564 ผอ.ลงนามอนุมัติ 30 พ.ย.63
และแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้ว
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ
แผนพัฒนาและฝึกอบรม
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
เดือนตุลาคม
1. วันที่ 30 ต.ค.- 1 พ.ย.63 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สาหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ(ภาคปฏิบตั )ิ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทาร่างสัญญาและการถอบข้อมูล (รุ่นที่ 1)
เดือนพฤศจิกายน
1. วันที่ 2 – 3 พ.ย.63 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (FORKLIFT)
2. วันที่ 3 พ.ย.63 ปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพและการใช้ยา
3. วันที่ 3 – 4 พ.ย.63 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
4. วันที่ 4 – 5 พ.ย.63 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
5. วันที่ 16 พ.ย.63 กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
6. วันที่ 19 พ.ย.63 เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
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7. วันที่ 21 – 22 พ.ย.63 การดับเพลิงกู้ภัยขั้นสูง
8. วันที่ 24 พ.ย.63 ปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
9. วันที่ 24 – 25 พ.ย.63 ป้องกันความปลอดภัยข้อมูล คอมพิวเตอร์สาหรับพนักงาน
10. วันที่ 25 พ.ย.63 ความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมีอันตราย และการฝึกตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินขั้นต้น
11. วันที่ 26 พ.ย.63 EA Enterprise Architecture สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
12. วันที่ 27 พ.ย.63 ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ (Effective Communication Skills)
เดือนธันวาคม
1. วันที่ 1 ธ.ค.63 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
2. วันที่ 14 – 15 ธ.ค.63 ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (FORKLIFT)
3. วันที่ 16 – 17 ธ.ค.63 รู้ลึก รู้จริง กับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ SE-AM
4. วันที่ 19 – 20 ธ.ค.63 การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สาหรับนักพัสดุมือใหม่
5. วันที่ 23 – 24 ธ.ค.63 ครบเครื่องสร้าง infographic ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ
ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 – มีนาคม 2564)
เดือนมกราคม
- ไม่มีจัดอบรม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เดือนกุมภาพันธ์
- ไม่มีจัดอบรม เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เดือนมีนาคม
- วันที่ 3 มี.ค.64 ข้อกาหนดการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายและ ISO 50001:2018 (ออนไลน์)
- วันที่ 10 มี.ค.64 สื่อสารผ่านสื่อ E-mail Line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเข้าใจที่ถูกต้อง
- วันที่ 10 มี.ค.64 พัฒนาพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ
- วันที่ 11 – 12 มี.ค.64 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สาหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
- วันที่ 12 มี.ค.64 ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเบื้องต้นที่ควรรู้
- วันที่ 16 – 17 มี.ค.64 ปฐมพยาบาลขั้นสูง
- วันที่ 18 – 19 มี.ค.64 มาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification
- วันที่ 22 มี.ค.64 การฝึกซ้อมคับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
- วันที่ 30 มี.ค.,29 เม.ย.64 Knowledge Mapping from Concept to Actions (ออนไลน์)
ไตรมาส 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564)
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
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ลาดับ
5

โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนการดาเนินงานอื่น ๆ
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
(State Enterprise Assessment Model :SE-AM)
5.1 โครงการบริหารผลงาน (Performance Management)
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- ทบทวนปรับปรุงระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน
- จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- ส่วนทรัพยากรบุคคลส่งแบบประเมิน
ตามตัวชี้วัด ให้กับหัวหน้าส่วนงาน
- ส่วนทรัพยากรบุคคลตรวจสอบตัวชี้วัด
และสรุปผล
- หัวหน้างานทุกหน่วยงานประเมินผล
ตามตัวชี้วัด
- ส่วนทรัพยากรบุคคลตรวจสอบ
ผลประเมินตามตัวชี้วัด และสรุปผล
แจ้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
- สรุปผลการประเมิน และบันทึกข้อมูล
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
และจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง

- คาสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงาน
ลงนามวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
- คณะกรรมการฯ มีมติให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินฯ เดิม
- หัวหน้างานทุกหน่วยงานประเมินผลตามตัวชี้วัด เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ
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โครงการ/กิจกรรม

แผน
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2564
จริง ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

แผนการดาเนินงานอื่น ๆ
ตามระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
(State Enterprise Assessment Model :SE-AM)
5.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการฯ จัดประชุม เพือ่ กาหนด
กรอบการดาเนินงาน
3. จัดทาแผนเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร เสนอผู้อานวยการ
และคณะอนุกรรมการ
4. คณะกรรมการฯ ดาเนินงานตามแผนฯ
มีรายละเอียด ดังนี้

แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง
แผน
จริง

- คณะกรรมการฯ ทบทวนค่านิยมองค์กร

แผน
จริง
- จัดประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมให้ความรู้ แผน
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร
จริง
- ศึกษาดูงานในองค์กรที่จัดทาวัฒนธรรม แผน
และค่านิยมองค์กรได้ประสบความสาเร็จ จริง
- จัดทาแบบสารวจการรับรู้
แผน
และความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
จริง
และค่านิยมองค์กร
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
แผน
และจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
จริง
โครงการ/กิจกรรม เสนอ ผอ.ทราบ
ผลการดาเนินงาน
- คาสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ที่ 174/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร ลงนามวันที่ 17 ธันวาคม 2563
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อกาหนดกรอบการดาเนินงาน
และทบทวนค่านิยมองค์กร
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อทบทวนแผนการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ระยะสั้น ประจาปี 2564 และทบทวนคานิยามของค่านิยม CRADS
- ตามหนังสือ สบค. ที่ 57/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ขออนุมัติค่านิยมองค์กร และ ผอ.ลงนามอนุมัติ
วันที่ 22 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
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- ตามหนังสือ สบค. ที่ 71/2564 วันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่อง ขอให้ลงรายละเอียดค่านิยมองค์กรบนเว็บไซต์
โรงงานไพ่ เรียบร้อยแล้ว เพื่อรับทราบทั่วทั้งองค์กรเป็นการร่วมกันเผยแพร่ค่านิยมฯ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินงานตามแผนฯ รอกาหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อวางแผน
จัดประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กรด้วยวิธีอื่น ๆ เพิ่มเติม

