ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจาปี งบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) โดยมีรายละเอียด
ในการดาเนินโครงการฯ ดังนี้
หมายเหตุ : สัญลักษณ์แสดงสถานะของผลการดาเนินงาน
คือ กรอบการดาเนินงานตามแผนฯ
คือ ระยะเวลาการดาเนินงานจริง
ลาดับ

แผนงาน
ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
- คณะกรรมการประชุม กาหนดแผนการพัฒนา
กาหนดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
- ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนา และดาเนินการ
ตามแผนการจัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ ความ
เข้าใจในค่านิยมองค์กร และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทางาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และแสดง
ความคิดเห็น
- ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการจัดทาค่านิยมองค์กร
ได้ประสบความสาเร็จจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น
- สารวจการรับรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องค่านิยม
องค์กร และสารวจความพึงพอใจ เพื่อวัดระดับ
ความสุขในการทางาน
- สรุปผลรายงานการดาเนินโครงการฯ และเสนอ
ผู้อานวยการรับทราบ
ผลการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างค่านิยม CARDS และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน ลงวันที่ 12 ก.พ.63
- คณะกรรมการจัดประชุมและกาหนดแผนจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจค่านิยมองค์กร และการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทางานอย่า งต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน เก่า-ใหม่ ได้รับความรู้อย่างถูกต้อง โดยในปี 2563
ได้คานึงถึง S-Safety ความปลอดภัยในการทางานอันดับแรก เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานให้ริเริ่มใส่ใจ และดูแล
สุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) แพร่กระจายเชื้อไวรัสส่งผลให้พนักงานอยู่ในความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีการประกาศ
มาตรการป้องกันฯ และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรค และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน
และร่วมกิจกรรมกับผู้อานวยการ โดยการมอบหน้ากากอนามัยให้พนักงานทุกส่วนงาน เพื่อป้องกันเชื้อโรค (COVID-19)
ฝุ่น PM 2.5 และสารเคมีต่างๆ ที่พนักงานได้รับความเสี่ยงจากเครื่องจักรระหว่างการปฏิบัติงาน
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- ติดต่อขอศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการจัดทาค่านิยมองค์กร เช่น สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว แต่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จึงไม่เปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานตามที่มีการนัดหมาย จึงขอศึกษาดูงานในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
- ส่วนทรัพยากรบุคคลได้จัดทาแบบสารวจการรับรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องค่านิยมองค์กร และสารวจความพึงพอใจของ
พนักงาน เพื่อวัดระดับความสุขในการทางาน แจกให้กับพนักงานทุกส่วนงานกรอกแบบสารวจฯ เรียบร้อยแล้ว
- ตามหนังสือ ส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ 792/๒๕๖3 วันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้จัดทาสรุปรายงานการดาเนินโครงการฯ
พร้อมจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม และเสนอผู้อานวยการรับทราบ ลงนามวันที่ 1 กันยายน
2563 แล้ว
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม
- สารวจความต้องการในการพัฒนาฝึกอบรม
- รวบรวมข้อมูลการประเมินความสามารถ
สมรรถนะประจาปี
- จัดทาแผนพัฒนา และฝึกอบรมประจาปี
- ทบทวนแผนฯ เสนอผู้อานวยการพิจารณา
เห็นชอบแผนฯ
- ส่งแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจาปี
ให้ทุกส่วนงานทราบ
- ดาเนินการตามแผนพัฒนาและฝึกอบรมประจาปี
- ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดทาหนังสือที่ 631/62 วันที่ 6 ส.ค.62 เรื่องขอเวียนหนังสือเพื่อให้ส่วนต่างๆแจ้งหัวข้อที่ต้องการ
ฝึกอบรม ปี 2563 ให้กับทุกส่วนงานและส่งข้อมูลให้กับ HR เรียบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง จัดทาร่างแผน
การฝึกอบรมของพนักงานโรงงานไพ่ ประจาปี 2563 และได้ทบทวนแผนฯ เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ ลงวันที่
28 พ.ย.62 และส่งแผนฝึกอบรมให้ทุกส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้ว
- ตามหนังสือส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ 712/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม ประจาปี 2563 ลงนามวันที่ 1 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ
แผนพัฒนาและฝึกอบรม
ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
เดือนตุลาคม
- วันที่ 2 ต.ค.62 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายการดาเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคต
- วันที่ 5 ก.ย.- 17 ต.ค.62 หลักสูตร New Enablers for SOE Performance
- วันที่ 8 ต.ค.62 หลักสูตร พรบ.พัสดุและกฎระเบียบล่าสุดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- วันที่ 9 ต.ค.62 หลักสูตร พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- วันที่ 10 ต.ค.62 หลักสูตร เจาะลึก พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- วันที่ 11 ต.ค.62 หลักสูตร การจัดทา TOR สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
- วันที่ 19 ต.ค.62 หลักสูตร แนวปฏิบัติในการจัดทาราคากลาง การทาสัญญาและบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างฯ
- วันที่ 17 – 19, 24 – 26,31 ต.ค.62 หลักสูตร วุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- วันที่ 24 ต.ค – 4 ธ.ค.62 หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร DE4M
- วันที่ 30 ต.ค.62 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมีอันตรายและการฝึกตอบโต้ฯ
เดือนพฤศจิกายน
- วันที่ 1 พ.ย.62 หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับ Handlift ไฟฟ้า
- วันที่ 1 พ.ย.62 หลักสูตร ปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพและการใช้ยา
- วันที่ 6 พ.ย.62 หลักสูตร ศึกษาดูงานด้านพลังงานหรือกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
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- วันที่ 6 – 7 พ.ย.62 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
- วันที่ 7 – 8 พ.ย.62 หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการจัดการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร
- วันที่ 11 พ.ย.62 หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Forklift)
- วันที่ 13 – 15 พ.ย.62 หลักสูตร หลักสูตรเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
- วันที่ 20 พ.ย.62 หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- วันที่ 22 พ.ย.62 หลักสูตร เตรียมพร้อมองค์กรรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- วันที่ 22 พ.ย.62 หลักสูตร การวางแผนการควบคุมการผลิต(ผู้บริหาร)
- วันที่ 23 – 24 พ.ย.62 หลักสูตร การดับเพลิงกู้ภัยขั้นสูง
- วันที่ 26 - 27 พ.ย.62 หลักสูตร การบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัย
เดือนธันวาคม
- วันที่ 6 ธ.ค.62 หลักสูตร เทคนิคการบันทึก และหลักการเขียนรายงานการประชุม
- วันที่ 16 – 18 ธ.ค.62 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
- วันที่ 26 ธ.ค.62 หลักสูตร แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล
ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
เดือนมกราคม
- วันที่ 6 – 7 ม.ค.63 หลักสูตร การปฐมพยาบาลขั้นสูง
- วันที่ 13 – 14 ม.ค.63 หลักสูตร การวางแผนความต้องการใช้วัสดุและกาลังการผลิต
- วันที่ 15 – 26 ม.ค.63 หลักสูตร หลักเกณฑ์ในการคานวณราคากลาง
- วันที่ 15 ม.ค. – 15 มี.ค.63 หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (รุ่นที่ 1)
เดือนกุมภาพันธ์
- วันที่ 6 ก.พ.63 หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
- วันที่ 24 ก.พ. - 24 เม.ย.63 หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (รุ่นที่ 2)
- วันที่ 25 ก.พ.63 หลักสูตร การนาเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
เดือนมีนาคม
- ไม่มี
ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
เดือนเมษายน
- วันที่ 28 – 29 เม.ย.63 หลักสูตร การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์
เดือนพฤษภาคม
- วันที่ 5 พ.ค.63 หลักสูตร ความปลอดภัยสาหรับพนักงานใหม่
- วันที่ 20 พ.ค. – 20 ก.ค.63 หลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (รุ่นที่ 5)
- วันที่ 26 พ.ค.63 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Disruption
- วันที่ 27 พ.ค.63 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาโครงสร้างองค์กรเชิงสร้างสรรค์
เดือนมิถุนายน
- วันที่ 5 มิ.ย.63 หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
- วันที่ 22 มิ.ย.63 หลักสูตร ปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
- วันที่ 22 – 24 มิ.ย.63 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
- วันที่ 26 มิ.ย.63 หลักสูตร การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายผลกระทบต่อการคานวณกาไรสุทธิ
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ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
เดือนกรกฎาคม
- วันที่ 9 – 10 ก.ค.63 หลักสูตร Adobe จานวน 2 หลักสูตร
- วันที่ 15 ก.ค.63 หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)
- วันที่ 20 ก.ค.63 หลักสูตร แผนโต้ตอบภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติ
- วันที่ 20 ก.ค.63 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงงานไพ่ ประจาปี 2563
- วันที่ 22 – 26 ก.ค.63 หลักสูตร โปรแกรม Superline
- วันที่ 23 – 24 ก.ค.63 หลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์
- วันที่ 30 – 31 ก.ค.63 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน/บริหาร
เดือนสิงหาคม
- วันที่ 3 ส.ค.63 หลักสูตร กฎกระทรวงการจัดการพลังงาน
- วันที่ 7 ส.ค.63 หลักสูตร เทคนิคการทางานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
- วันที่ 19,21 ส.ค.63 หลักสูตร อบรมให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
- วันที่ 25 – 27 ส.ค.63 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
- วันที่ 26 – 27 ส.ค.63 หลักสูตร สัมมนาวิชาการ Digital business solution summit 2020
- วันที่ 26 – 27 ส.ค.63 หลักสูตร Big Data & Cloud Computing 2020
เดือนกันยายน
- วันที่ 8,15,22,29 ก.ย.,6 ต.ค.63 หลักสูตร Digital Transformation for Management
- วันที่ 11 ก.ย.63 หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Word Excel Power point
- วันที่ 18 ก.ย.63 หลักสูตร PDPA & Data Governance Awareness
- วันที่ 18 – 19 ก.ย.63 แนวทางการออกแบบ ติดตั้งและบารุงรักษาระบบ Solar Rooftop อย่างปลอดภัยฯ
- วันที่ 25 – 26 ก.ย.63 หลักสูตร Analytical Thinking in the Internal audit process
- วันที่ 28 – 29 ก.ย.63 หลักสูตร AI & IoT Summit 2020
- วันที่ 29 ก.ย.63 หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
- วันที่ 30 ต.ค.63 – 30 มิ.ย.64 หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10
- วันที่ 30 ต.ค.63 - 31 ส.ค.64 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ประจาหน่วยงานรายไตรมาสผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ตโรงงานไพ่
1. แต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการความรู้
2. จัดประชุมคณะทางานการบริหารจัดการความรู้
3. กาหนดฝ่ายงานรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านระบบอินทราเน็ต
- ไตรมาส 1 เผยแพร่ความรู้ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้จัดทา ฝ่ายอานวยการ
- ไตรมาส 2 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง มารู้จักชนิดของไพ่ตัวเล็กกัน
ผู้จัดทา ฝ่ายโรงพิมพ์
- ไตรมาส 3 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง กิจกรรม 5 ส / ผู้จัดทา ฝ่ายผลิตไพ่
- ไตรมาส 4 เผยแพร่ความรู้ผา่ นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้จัดทา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน
4. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ฯ ทุกไตรมาส
5. สรุปองค์ความรู้ทไี่ ด้ประชาสัมพันธ์ และจัดทา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM&IM) ลงวันที่ 12 กันยายน 2563 และจัดประชุม
คณะทางานฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.ค.63 ศึกษารายละเอียดและปรับแผนการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปี 2563 ใหม่ให้สอดคล้องกับ ผลประเมิน Baseline ด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม(KM&IM) ของระบบ
ประเมินผลฯ ใหม่ (SE-AM) และกาหนดฝ่ายงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ฯ ในแต่ละไตรมาส เรียบร้อยแล้ว
- ตามหนังสือส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ 801/๒๕๖3 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ
เผยแพร่ความรู้ประจาหน่วยงานรายไตรมาสผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ตโรงงานไพ่ ได้จัดทาสรุป
รายงานการดาเนินโครงการฯ พร้อมจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม และเสนอผู้อานวยการรับทราบ
แล้ว
เผยแพร่ความรู้ประจาหน่วยงานรายไตรมาสผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านระบบอินทราเน็ต
- ไตรมาส 1 ผู้จัดทา ฝ่ายอานวยการ เผยแพร่ความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ไตรมาส 2 ผู้จัดทา ฝ่ายโรงพิมพ์ เผยแพร่ความรู้เรื่อง มารู้จักชนิดของไพ่ตัวเล็กกัน
- ไตรมาส 3 ผู้จัดทา ฝ่ายผลิตไพ่ เผยแพร่ความรู้ เรื่อง กิจกรรม 5 ส
- ไตรมาส 4 ผู้จัดทา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
2. โครงการดูงานการบริหารจัดการความรู้ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
1. ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการความรู้
ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
2. ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อขอเข้าศึกษา
ดูงานด้านการบริหารจัดการความรู้
3. ได้รับการอนุมัติการศึกษาดูงานจากผู้อานวยการ
และจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูงาน
ส่งหน่วยงานที่ประสานงาน
4. แจ้งกาหนดการศึกษาดูงาน และดาเนินการ
ศึกษาดูงานตามที่กาหนดไว้
5. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โครงการ/
กิจกรรม และรายงานผลการศึกษาดูงาน
เพื่อทบทวนแผนการบริหารจัดการความรู้
เสนอผู้อานวยการต่อไป
ผลการดาเนินงาน
- เนื่ อ งด้ ว ยในปี งบประมาณ 2562 ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล การบริห ารจั ด การความรู้ KM จากองค์ ก ารส่ งเสริ ม กิ จการโคนม
แห่งประเทศไทย และได้รับความรู้และระบบการจัดการเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้มากมาย จึงคาดว่าจะ
เสนอการศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการความรู้ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ในปี 2563 อีกครั้ง
เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและนามาปรับใช้กับโรงงานไพ่ให้สมบูรณ์ (อยู่ระหว่างนาข้อเสนอแนะเสนอในที่ประชุม
คณะทางานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดาเนินการต่อไป)
- มีการศึกษารายละเอียดและปรับแผนการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลประเมิ น Baseline ด้ า นการบริ ห ารจั ด การความรู้ แ ละนวั ต กรรม (Knowledge Management and Innovation
Management: KM & IM) ของระบบประเมินผลฯ ใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)
- ติดต่อขอศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ เช่น สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จึงไม่เปิดให้ไปศึกษาดูงาน จึงขอศึกษาดูงานกับองค์กรดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
- ตามหนังสือเชิญจากบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จากัด ที่ MKT63/082 วันที่ 18 พ.ค.63 เรื่อง เชิญเยี่ยม
ชมโรงงานผลิตงานเอกสารปลอดการปลอมแปลงและบริการ Platform แบบครบวงจร นั้น ได้รับการอนุมัติไปศึกษาดูงาน
จากผู้อานวยการ ลงนามวันที่ 15 มิ.ย.63 พร้อมแจ้งกาหนดการศึกษาดูงานให้กับผู้เข้าร่วมตามรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
- ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดได้จัดทารายงานสรุปการศึกษาดูงานฯ ตามหนังสือ สพต. ที่ 202/2563 วันที่ 25 ส.ค.
63 ณ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จากัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เรียบร้อยแล้ว
- ตามหนังสือส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ 803/๒๕๖3 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ
ดูงานการบริหารจัดการความรู้ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน พร้อมจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/
กิจกรรม และเสนอผู้อานวยการรับทราบแล้ว
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
3. โครงการจัดทาสื่อเรียนรู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. รวบรวมองค์ความรู้ทไี่ ด้มีการเผยแพร่
ในโรงงานไพ่ รวบรวมเป็นหมวดความรู้ที่จะนามา
จัดทาเป็นสื่อเรียนรู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. จัดทาสื่อเรียนรู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการวัดผลการเรียนรู้ (จานวนการเข้าชม)
3. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โครงการ
/กิจกรรม เพื่อนาไปปรับปรุงสื่อเรียนรู้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4. รายงานผลสรุปการดาเนินโครงการ และจัดทา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม
เสนอผู้อานวยการทราบ
ผลการดาเนินงาน
- ปรับแผนการปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลประเมิน Baseline
ด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management: KM & IM)
ของระบบประเมินผลฯ ใหม่ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)
- รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้มีการเผยแพร่ แล้วจัดทาเป็นหมวดความรู้ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยวัดผลการเรียนรู้
จากจานวนการเข้าชม เรียบร้อยแล้ว
- ตามหนังสือส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ 804/๒๕๖3 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ
จัดทาสื่อเรียนรู้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จัดทารายงานผลสรุปการดาเนินโครงการฯ พร้อมจัดทาแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม และเสนอผู้อานวยการรับทราบแล้ว
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ
รวบรวมการเผยแพร่ KM และจัดหมวดความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้
หมวดเทคนิคการทางาน
- แนวความคิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เทคนิคการรีดกระดาษให้เรียบกริบ
- วิธีการแก้ปัญหาการพิมพ์กระดาษสติ๊กเกอร์ชนิดแผ่นโดยไม่ติด
- แนวทางพัฒนาความรู้ช่างพิมพ์ออฟเซต
หมวดคอมพิวเตอร์
- 10 คาแนะนา ป้องกันภัยคุกคามทางอีเมล์
- พาสเวิร์ด ตั้งให้ยาก แต่จาให้ได้ ไม่แชร์กับใคร และเปลี่ยนบ่อย ๆ
หมวดค่าวัฒนธรรมองค์กร CARDS
- เส้นทางการสร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
- CARDS วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมองค์กร
- ทาไมคนเก่งถึงลาออกจากบริษัทที่มี “วัฒนธรรมยอดเยี่ยม”

9
หมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- กิจกรรม 5 ส
- องค์กรจะใช้เทคโนโลยีดูแลสุขภาพพนักงานและผู้บริหารได้อย่างไร
- ตารางสูตรไฟฟ้าและเครื่องกล
- กินอาหารให้บาลานซ์เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
- คิดให้ดีก่อนจุ่ม
หมวดความรู้อื่นๆ (การจัดการความรู้ ,ย้อนอดีตโรงงานไพ่)
- เบื้องหลังเบื้องลึก ISO 30401 (KM STANDARD)
- มาตรฐานใหม่ล่าสุดสาหรับการจัดการความรู้ ISO 30401
- นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการพั ฒ นา (Product Innovation & Development process) Stage-Gate
Process & Evaluation
- System thinking for LO
- วิธีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนวัตกรรมองค์กร Systematic Inventive Thinking
- เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM TOOLS)
- KM Tools : เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- 10 ทักษะการทางานที่คุณต้องมี !! ในปี 2020
- VMware เผย 8 เทรนด์เทคโนโลยี 2020 ที่องค์กรต้องรู้!
- จุดจบ Startup ลวงโลก : Theranos ต้นตอความล้มเหลวมาจากพิษร้าย ''วัฒนธรรมองค์กร''
- ผลวิจัย พนักงานไม่ดีเพียงหนึ่งคนสามารถทาทีมพังได้ วัฒนธรรมองค์กรที่คุณต้องระวัง
- Corporate Innovation ของ AP ที่ HR มิติใหม่เป็นแรงสนับสนุน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ชนิดของไพ่ตัวเล็ก
- สิ่งพิมพ์ที่แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ได้มาตรฐานขององค์กร
- สั่งพิมพ์งานกับโรงพิมพ์ ทาไมต้องปรู๊ฟงานก่อนพิมพ์จริง?
- ลักษณะการพิมพ์สีต่างๆ ที่ใช้ในงานพิมพ์ทุกประเภท
- CMYK และ RGB แตกต่างกันอย่างไร?
- Security printing เทคโนโลยีการพิมพ์ แบบร่องลึก
- Security printing เทคโนโลยีการพิมพ์ แบบเปิดเผย
- Security printing เทคโนโลยีการพิมพ์ แบบซ่อนเร้น
- 5 เทคนิคการป้องกันการปลอมแปลงงานพิมพ์คูปอง
- Enterprise Object Storage ข้ามขีดจากัดให้ทุกธุรกิจไทยไปสู่ Data-Driven Company
- รู้วิธีการนับสีในงานพิมพ์
- แนะนาวิธีการขอ ISBN และทาความรู้จักเลข ISBN
- รวมไฟล์งานที่เหมาะทางานพิมพ์
- หาไอเดียการพิมพ์แบบป้องกันการปลอมแปลง และเทคนิคหลังพิมพ์แบบต่างๆ
- ข้อคานึงถึงองค์ประกอบของเทคนิคการป้องการการปลอมแปลง
- ความหมาย ความนิยาม คาจากัดความ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
- ไพ่ 1 สารับ เล่นอะไรได้บ้าง
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างไร ??
- วิธีการเล่นไพ่ไทย เผื่อใครยังไม่รู้
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)
4. โครงการคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุ
1. ร่างประกาศโรงงานไพ่เสนอผู้อานวยการเห็นชอบ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ของโรงงานไพ่
3. เปิดรับสมัครผู้ส่งผลการประกวดคลังองค์
ความรูผ้ ู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ และส่งผลงาน
ให้กับส่วนทรัพยากรบุคคล ภายในเดือน มิ.ย.63
(หมดเขตส่งผลงาน สิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค.63)
4 คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการประกวดฯ
5. ประกาศผลการประกวดคลังองค์ความรู้
ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ดีเด่น
6. มอบรางวัลคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุ
7. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โครงการ
/กิจกรรม และสรุปผลดาเนินการโครงการเสนอ
ผู้อานวยการทราบ
ผลการดาเนินงาน
- ตามหนังสือ สบค. ที่ 490/2563 วันที่ 9 มิ.ย.63 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่
ประจาปี 2563 และประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง ประกวดแข่งขันผลงานคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ ประจาปี
2563 ลงนามวันที่ 25 มิ.ย.63 และนาประกาศติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และลงระบบ Intranet เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เกษียณอายุในปี 2563 จานวน 2 คน คือ น.ส.พรณี จาปาศรี ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหารงานกลาง และนายสมคิด
บัวธรรม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต 3 และมี พนักงานผู้ที่เกษียณอายุโรงงานไพ่ ภายใน 5 ปีข้างหน้า (2564 –
2568) จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน
- พนักงานส่งผลงานการประกวดคลังองค์ความรู้ ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ ให้กับส่วนทรัพยากรบุคคล กาหนดหมดเขต
การส่งผลงาน สิ้นสุดในวันที่ 14 ส.ค.63 โดยมีพนักงานส่งผลงานการประกวดด้วยหัวข้อ ดังนี้
1. ชื่อผลงาน การตั้งกระดาษเครื่องพิมพ์ โดยนายพยงค์ บัวกนก จนท.การพิมพ์ 3 ระดับ 4 ส่วนผลิตไพ่ป๊อก
2. ชื่อผลงาน วิธีการคัดเลือกไพ่ในการทาขอบทอง โดยนางเดือนเพ็ญ บูชา จนท.การพิมพ์ 3 ระดับ 4 ส่วนผลิตไพ่ป๊อก
- คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประกวดฯ ในการประชุมคณะทางานการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
(KM&IM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 มีมติ ทั้ง 2 ผลงานได้รับรางวัลชมเชย และตามหนังสือ สบค.ที่ 777/2563
วันที่ 18 ก.ย.63 เรื่อง ประกาศผลการประกวดแข่งขันผลงานคลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุโรงงานไพ่ ประจาปี 2563
โดยมอบรางวัลฯ วันที่ 25 ก.ย.63 (วันมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ)
- ตามหนังสือส่วนทรัพยากรบุคคล ที่ 812/๒๕๖3 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ
คลังองค์ความรู้ผู้เกษียณอายุ โดยได้จัดทารายงานผลสรุปการดาเนินโครงการฯ พร้อมจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม และเสนอผู้อานวยการรับทราบแล้ว
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563 - 2564
กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box) (ปี 2563 - 2564)
1 ประกาศโครงการ เสนอผู้อานวยการทราบ
ตามรายละเอียด และพิจารณาอนุมัติจัดทาโครงการ
2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ของโรงงานไพ่
3 จัดทามุมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ
จัดทากล่องพร้อมบัตรให้พนักงานนาเสนอไอเดีย
และแสดงความคิดเห็นด้านนวัตกรรมและหรืออื่นๆ
4 เปิดกล่องไอเดียทุกๆ 2 สัปดาห์ รวบรวมและ
นาเสนอคณะทางานฯ พิจารณาคัดเลือกความคิด
สร้างสรรค์ทเี่ ป็นประโยชน์ และสามารถนาไป
พัฒนาองค์กร และต่อยอดเป็นนวัตกรรม (IM)
5. ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก และเผยแพร่
ผ่านระบบอินทราเน็ต และบอร์ดประชาสัมพันธ์
6. มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
เป็นเลิศ และเป็นไอเดียที่ได้รับการนาไปพัฒนา
ต่อยอดเป็นประกาศฯ นโยบายในการปฏิบัติงาน
และหรือนาไปจัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโรงงานไพ่
7. จัดทาแบบประเมินโครงการ และสรุปผล
ดาเนินการฯ เสนอผู้อานวยการ เพื่อนาความคิด
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ พิจารณาเห็นชอบให้จัดทาเป็น
นโยบายในการปฏิบัติงาน และหรือจัดทาโครงการ
สร้างนวัตกรรมต่อไป
ผลการดาเนินงาน
- ส่วนทรัพยากรบุคคล นาเสนอโครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน (Ideas Box) ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 ก.ค.63 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา โครงการ Ideas Box มีมติ
เห็นชอบให้จัดทาโครงการฯ
- ตามหนังสือ สบค.ที่ 765/2563 วันที่ 15 ก.ย.63 เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการกล่องไอเดียสู่การสร้างนวัตกรรมการทางาน
(Ideas Box) และผู้อานวยการลงนาม เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63
- ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้จัดทามุมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ โดยจัดทากล่องพร้อมบัตร ณ ห้องสันทนาการ และประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ผ่านระบบ Intranet ของโรงงานไพ่ เรียบร้อยแล้ว
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

โครงการสัมมนาประจาปี 2563
1. ขออนุมัติโครงการสัมมนาฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ
3. ขั้นตอนการดาเนินงานจัดโครงการสัมมนาฯ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ
4. จัดสัมมนาฯ ประจาปี 2563
5. สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ
และเสนอผู้อานวยการ
ผลการดาเนินงาน
- สบค.ที่783/2562 วันที่ 25 ก.ย.62 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 25 ก.ย.62 (โครงการสัมมนาประจาปี 2563)
- คาสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ที่ 63/2563 ลงวันที่ 26 ก.พ.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน
(Terms of Reference) จ้างจัดสัมมนาพนักงาน ประจาปี 2563 (Happy Workplace) และจัดทาราคากลาง
- ดาเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้างฯ และผ่านขั้นตอนการ E-bidding เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทหนุ่มสาวทัวร์
ผ่านคุณสมบัติ และมีกาหนดการจัดสัมมนาในวันที่ 3 – 5 ธ.ค.63
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนฯ
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางขององค์กร
ปี 2563 – 2567 (รายงานผลการดาเนินงาน ต่อเนื่องจากแผนฯ ปี 2562)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR
โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรฯ
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR
โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรฯ
3. เสนอขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษาฯ
4. ผูกพันสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ
5. ดาเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
6. การส่งมอบงาน แบ่งออกเป็น 3 งวด ระยะเวลา
ดาเนินงานภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
7. เสนอผู้อานวยการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
- คาสั่งที่ 105/2562 ลงวันที่ 8 ส.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงานโครงการทบทวนโครงสร้าง
องค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางองค์กรและกาหนดราคากลาง
- คณะกรรมการฯ ประชุ ม ร่ า ง TOR เมื่ อ วั น ที่ 22 ต.ค.62 และจั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษายื่ น ข้ อ เสนอทาง

ด้านเทคนิคและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ และได้รับการอนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้ว ในสัญญาเลขที่ 9/2563
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ปรึกษาเริ่มลงมือทางานภายในวันที่ 14 เมษายน 2563 และต้องดาเนินการตามสัญญานี้
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม 2564
- ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

พัฒนาโครงสร้างองค์กรเชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดทบทวน Job Descriptions แต่ละตาแหน่งงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรใหม่

และอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน งวดที่ 2 ตามกาหนดในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
ผลการดาเนินการ : อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนฯ

14
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ และทิศทาง
ขององค์กร ปี 2563 – 2567
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2562
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางขององค์กร
ปี 2563 – 2567 (แผนฯ ปี 2562)
1 ทบทวนผลการศึกษาเรื่องโครงสร้างองค์กร
จากคณะที่ปรึกษาฯ ที่โรงงานไพ่เคยดาเนินการ
จ้างศึกษา
2 นาเสนอร่างโครงสร้างใหม่ ให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็น
3 นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมผล
การศึกษาของที่ปรึกษาฯ ที่โรงงานไพ่เคยดาเนินการ
จ้างศึกษามาพิจารณาแล้วจัดทาโครงสร้างใหม่
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
4 ประชุมระดมความคิดเห็นของหัวหน้าส่วน
หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารโรงงานไพ่ และคณะอนุ
กรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. โรงงานไพ่ทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่
รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ
และทิศทางขององค์กร
6 จัดทาโครงการทบทวนโครงสร้างองค์กร
และหน้าที่รบั ผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ
และทิศทางขององค์กร
7 สรุปรายละเอียด พร้อมเสนอร่างโครงสร้างองค์กร
ใหม่ให้แก่คณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณา
ผลการดาเนินงาน
1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ให้โรงงานไพ่ทาการทบทวน
ผลการศึกษาเรื่องโครงสร้างองค์กร และโรงงานไพ่ได้มีการทบทวนโครงสร้างฯ และนาเสนอร่างโครงสร้างใหม่ให้กั บ
คณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาให้ความเห็น
2. ส่ ว นทรั พ ยากรบุ ค คลได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า ง TOR โครงการทบทวนโครงสร้ า งองค์ ก ร และหน้ า ที่
รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางขององค์กร และกาหนดราคากลาง เพื่อดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ
ต่อไป ในปี 2563
ผลการดาเนินการ : เสร็จสิ้นตามแผนฯ

