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รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
 
1. โครงการออกแบบการก่อสร้างโรงงานไพ่แห่งใหม่ 
(ทั้งนี้จะสามารถด าเนินการได้ เม่ือโครงการเตรียมข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้ในการออกแบบก่อสร้างโรงงานไพ่
แห่งใหม่ ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว) 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือออกแบบและจัดท าพิมพ์เขียวการก่อสร้างอาคารโรงงานไพ่แห่งใหม่ 
2.เพ่ือออกแบบการจัดวางเครื่องจักรเพ่ือให้ผลผลิตสูงสุด 
3.เพ่ือออกแบบและเสนอแนะสิ่งอ านวยความสะดวกและอาคารให้แก่พนักงาน 

1.2 เป้าหมายของโครงการ 
1.รูปแบบและพิมพ์เขียวอาคารโรงงานไพ่แห่งใหม่และอาคารสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.รูปแบบและพิมพ์เขียวการจัดวางเครื่องจักรเพ่ือให้ผลผลิตสูงสุด 
3.สามารถน าข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดเสนอต่อ สศช. 

1.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
จ้างทีป่รึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

1.4 ระยะเวลา   12  เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างผู้ออกแบบ 

            

2 สรรหาที่ปรึกษา             
3 ด าเนินการขออนุมัติจ้างผู้ด าเนินการ
ออกแบบ 

            

4 ผู้ออกแบบด าเนินการตามสัญญา             
5 ที่ปรึกษาส่งร่างการออกแบบตามสัญญา 
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรับ 

            

6 ผู้ออกแบบปรับปรุงแบบตามรายละเอียด
ที่คณะกรรมการตรวจรับเสนอ และเสนอ
แบบฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการฯและ
ผู้อ านวยการ รง.พ.  

            

7 ร ง . พ . พิ จ า ร ณ า แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการ รง.พ.  

            

1.5.งบประมาณ     6,000,000.- (หกล้านบาทถ้วน) 
 
1.6.ผู้รับผิดชอบ     คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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2. โครงการขยายขีดความสามารถด้านการตลาดและจ าหน่ายไพ่แก่บ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน 
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์จากโครงการวิจัยตลาดสิ่งพิมพ์ภายในประเทศและ
ประเทศอาเซียน มาปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2.เพ่ือเจาะและขยายตลาดและจ าหน่ายไพ่ให้แก่บ่อนคาสิโนในประเทศเพ่ือนบ้านรวม 5 
ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

2.2 เป้าหมายของโครงการ 
เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดไพ่ในบ่อนคาสิโนในประเทศเพ่ือนบ้านรวม 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า 

ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
2.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
2.4 ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
2.5 งบประมาณ  800,000.- (แปดแสนบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี2557-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 1,500,000 
ล้านบาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 800,000 บาท  และการด าเนินงานปี 2558 
งบประมาณ 700,000 บาท 

 
2.6 ผู้รับผิดชอบ ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
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3. โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต (Production Competitiveness) 
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพ่ือปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตสูงสุดตลอดจนห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ของไพ่ป๊อกและ
ไพ่ตัวเล็ก 

2.เพ่ือค้นหาต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็ก  
3.เพ่ือค้นหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตไพ่ป๊อกและไพ่ตัวเล็ก โดยการผลิตภายใต้ต้นทุนต่ าสุด 
4.เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้ไดผ้ลตอบแทนต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น และเข้าสู่ความเป็นเลิศด้านการ

ผลิต  
3.2 เป้าหมายของโครงการ 

เพ่ือสร้างและเสริมขีดความสามารถของโรงงานไพ่ในการผลิต การตลาดและจ าหน่ายไพ่ 
3.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
3.4 ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
3.5 งบประมาณ  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี2556-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 2,500,000 ล้าน

บาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2556 งบประมาณ 856,000 บาท การด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 
1,000,000 บาท และการด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 644,000 บาท 

 
3.6 ผู้รับผิดชอบ   คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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4. โครงการการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรของโรงงานไพ่ 
4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบสินค้าที่มี
คุณค่าอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จในตลาด 

2.เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม 
3.เพ่ือสร้างและเกิดการเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล 

4.2 เป้าหมายของโครงการ 
เพ่ือให้โรงงานไพ่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

4.4 ระยะเวลา   12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและท า
สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
4.5 งบประมาณ       600,000.- (หกแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปี2556-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 1,500,000 ล้าน

บาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2556 งบประมาณ 300,000 บาท การด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 
600,000 บาท และการด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 60,000 บาท 

 
4.6 ผู้รับผิดชอบ       คณะท างานของโรงงานไพ่  
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5. โครงการผลิตและจ าหน่ายไพ่ที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยว 
 5.1 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และผลิตไพ่ชนิดใหม่ขึ้น ได้แก่ “ไพ่ที่ระลึก” 
 2.เพ่ือขยายธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่  
 3.เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและรายได้ให้กับโรงงานไพ่ 

5.2 เป้าหมายของโครงการ 
1.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และด าเนินการผลิตไพ่ชนิดใหม่ข้ึน ได้แก่ “ไพ่ที่ระลึก” 
2.โรงงานไพ่สามารถขยายธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ได้ 
3.โรงงานไพ่มีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนและสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับโรงงานไพ่ได้ 

  5.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.โรงงานไพ่ประชุมหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุญาตใช้ภาพสถานที่

ท่องเที่ยวต่าง ๆ และตราสัญลักษณ์ AMAZING THAILAND 
2.โรงงานไพ่จัดท าหนังสือขออนุญาตใช้ภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และตราสัญลักษณ์ 

AMAZING THAILAND ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
3.เจ้าหน้าที่ออกแบบ ด าเนินการจัดวางรูปแบบหน้า-หลังไพ่ พร้อมบรรจุภัณฑ์และเสนอผู้บริหาร

พิจารณา  
4.ส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการค านวณต้นทุนการจ าหน่ายและก าหนดราคาจ าหน่าย 
5.ฝ่ายผลิตไพ่ด าเนินการผลิต “ไพ่ที่ระลึก”จ านวน 100,000 ส ารับ โดยแบ่งเป็นการผลิตใน

ปีงบประมาณ 2556 จ านวน 50,000 ส ารับ และผลิตในปีงบประมาณ 2557 อีกจ านวน 50,000 ส ารับ 
6.ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ด าเนินการจัดหาช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้กับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ 
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5.4 ระยะเวลาด าเนินงาน    12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 
 

 
5.5 งบประมาณ  ไม่มีงบประมาณเนื่องจากโรงงานไพ่ด าเนินการเอง  
หมายเหตุ : โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการตามกิจกรรมที่1-8 แล้วในไตรมาสที่ 4/2556 และมีแผน

ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2557 
 
5.6 ผู้รับผิดชอบ  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด และฝ่ายผลิตไพ่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

 
 
 
 

รายละเอียดกจิกรรม 
ปี2556 ปีงบประมาณ 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.น าเสนอโครงการจ าหน่ายไพ่ป๊อกกระดาษ
ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 

               

2.โรงงานไพ่ประชุมหารือกับการท่องเที่ยวฯ 
เพื่อก าหนดรูปแบบหน้า-หลังไพ่ และบรรจุ
ภัณฑ์ พร้อมช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

               

3.เจ้าหน้าท่ีออกแบบ ด าเนินการจดัวาง
รูปแบบ หน้า-หลังไพ่ พร้อมบรรจภุัณฑ์  

               

4.โรงงานไพ่ประชุมหารือกับการท่องเที่ยวฯ  
เพื่อขออนุญาตใช้ภาพสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง 
ๆ และตราสัญลักษณ์ AMAZING 
THAILAND 

               

5.ส่วนการเงินและบัญชี ด าเนินการค านวณ
ต้นทุนการจ าหน่ายและก าหนดราคา
จ าหน่าย 

               

6.ด าเนินการทบทวนโครงการ และปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม 

               

7.ฝ่ายผลิตไพ่ด าเนินการผลิต “ไพ่ท่ีระลึก”                
8.จัดหาช่องทางการจ าหน่ายเพื่อจ าหน่าย
สินค้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง 
ๆ  

               

9.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน                
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6. โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ 
6.1 วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาข้อมูลทางการตลาดของโรงงานไพ่ 
2.เพ่ือก าหนดโมเดลหรือรูปแบบในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของโรงงานไพ่ 
3.เพ่ือขยายตลาดและเพ่ิมฐานลูกค้าของโรงงานไพ่ 

 6.2 เป้าหมายของโครงการ 
รูปแบบหรือโมเดลของขยายการด าเนินธุรกิจของโรงงานงานไพ่ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ให้

สามารถได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
 6.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
6.4 ระยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 
 

กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ

รายละเอียด(TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

         

2. สรรหาที่ปรึกษา          

3. ด าเนินการขออนุมัติจา้งที่ปรึกษาและท า

สัญญาจ้างท่ีปรึกษา 

         

4. ที่ปรึกษาด าเนนิการตามสัญญา          

5. ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 

ผอ.โรงงานไพ ่

         

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ

สมบูรณ ์

         

 
 6.5 งบประมาณ  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการกิจกรรมที่1-2 แล้วในไตรมาสที่ 4/2556 และมีแผน
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2557 

 
6.6 ผู้รับผิดชอบ  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
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7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ 
7.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขยายตลาดและสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่  
2. เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงาน การเป็นเพ่ือนร่วมธุรกิจจะท าให้สามารถซื้อขายสินค้าของกันละ

กันในราคาถูกและมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างน้ าหนักในการต่อรอง การด าเนินธุรกิจเพียงล าพังอาจไม่มีอ านาจในการต่อรอง แต่

เมื่อได้เข้าร่วมเป็นกลุ่มพันธมิตรอ านาจการต่อรองก็จะมากขึ้น 
4. เพ่ือตามคู่แข่งให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  

7.2 เป้าหมายของโครงการ 
1.ขยายการด าเนินธุรกิจของโรงงานงานไพ่ให้สามารถได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 
2.สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ได้มากข้ึน 
3. เพ่ิมรายได้กับโรงงานไพ่ 

7.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

7.4 ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2557 ปี 2558 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 . จั ด ท า เ อ ก ส า ร ที่
ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) ใน
การจ้างท่ีปรึกษา 

               

2.ด าเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาและขออนุมัติ
การจ้างท่ีปรึกษา 

               

3.ที่ปรึกษาด าเนินการ
ตามสัญญา (ก าหนด
แผนการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร) 

               

4.ที่ปรึกษาด าเนินการ
สร้างเครือข่ายพันธมิตร 

               

5.ที่ปรึกษาประเมินผล
กา ร ด า เ นิ น ก า ร แล ะ
ติดตามผล 

               

6.ที่ปรึกษาสรุปผลการ
ด าเนินการ 
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7.5 งบประมาณ      300,000.-  (สามแสนบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี2557-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 3,000,000 

ล้านบาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 300,000 บาท การด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 
2,700,000 บาท 

 
7.6 ผู้รับผิดชอบ      ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
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8. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8.1 วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ทักษะ ความสามารถ ความรอบรู้ของบุคลากรในองค์กร ในสภาวะการ

แข่งขันในอนาคต รวมถึงทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร ภาษาที่องค์กรจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศใน
กลุ่มสมาชิก ทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ขององค์การ 

 2.จัดท าแผนพัฒนาให้ความรู้ความสามารถที่ส าคัญส าหรับบุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจ
ในระบบ ทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร ภาษาที่องค์กรจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศ
ในกลุ่มสมาชิก  ทักษะความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  

 3.พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC.  

8.2 เป้าหมายของโครงการ 
บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับบริบท AEC 

8.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

8.4 ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1.จัดท าเอกสารที่ก าหนด
ขอบเขตและรายละเอียด (TOR) 
ในการจ้างท่ีปรึกษา 

         

2.ด าเนินการคดัเลือกที่ปรึกษา
และขออนุมัติการจ้างที่ปรึกษา 

         

3.ที่ปรึกษาด าเนินการตามสัญญา           
4.ที่ปรึกษาส่งรายงานผล
การศึกษา และจัดอบรม 

         

4. สรุปผลการด าเนินงาน และ
การอบรม 

         

 
8.5 งบประมาณ  1,000,000.-  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี2557-ปี2558) งบประมาณตลอดโครงการ 2,000,000 

ล้านบาท แยกเป็นการด าเนินงานปี 2557 งบประมาณ 1,000,000 บาท การด าเนินงานปี 2558 งบประมาณ 
1,000,000 บาท โรงงานไพ่ ได้เริ่มด าเนินการกิจกรรมที่1-2 แล้วในไตรมาสที่ 4/2556 

 
8.6.ผู้รับผิดชอบ           ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล 
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9. โครงการอบรมและทดสอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสากล (TFRs) 
 9.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสากล (TFRs) ให้พนักงานโรงงานไพ่ 
2. เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐานความรู้ที่ยังยื่น จึงต้องมีการทดสอบความรู้หลังการอบรม 
3. เพ่ือให้พนักงานน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการท างานประจ าวัน 
4. เพ่ือให้งบการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากข้ึน  

9.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมมาตรฐานการบัญชีสากล (TFRs) ให้พนักงานโรงงานไพ่ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
ไพ่โดยตรง และไม่เก่ียวข้องกับโรงงานไพ่โดยตรง 
 2. ทดสอบความรู้ขั้นพ้ืนฐานหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

3. ประเมินผลงานจากงานที่พนักงานรับผิดชอบ 
 4. สอบทานงบการเงินเบื้องต้นว่ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 
9.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
9.4 ระยะเวลาด าเนินการ     12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
9.5 งบประมาณ  1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 
9.6 ผู้รับผิดชอบ คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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10. โครงการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
10.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือประเมินศักยภาพหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย 
2. เพ่ือจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งในสายงานหลักท่ีส าคัญของหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย 

10.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.ศึกษาโครงสร้างและการก าหนดต าแหน่ง มาตรฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในงาน

ทุกต าแหน่ง 
 2.ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้นทุกต าแหน่ง และทุกสาย

งาน และก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับเดียวกันแต่ละสายงาน 
 3.จัดท าผัง เงื่อนไขและหลักสูตรเส้นทางการอบรมทุกต าแหน่งในโรงงานไพ่ 
 4.ประเมินศักยภาพ หรือสมรรถนะของหัวหน้าส่วน และหัวหน้าฝ่าย 
 5.ก าหนดแผนงานพัฒนาหัวหน้าส่วน และหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง 
10.3 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 
10.4 ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าเอกสารที่ก าหนดขอบเขตและ
รายละเอียด (TOR) ในการจ้างท่ีปรึกษา 

            

2. สรรหาที่ปรึกษา             

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาและ
ท าสัญญาจ้างที่ปรึกษา 

            

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตามสัญญา             

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาต่อ 
ผอ.โรงงานไพ่ 

            

6. ที่ปรึกษาส่งรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
10.5 งบประมาณ         950,000.-  (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
10.6 ผู้รับผิดชอบ คณะท างานของโรงงานไพ่ 
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แผนปฏิบัติการปี 2557 (หลังการประชุมทบทวน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556) 
 

โครงการ 
งบประมาณปี 2557 

(ล้านบาท) 
1.โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของโรงงานไพ่ ป ี2557 1.00 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรยีมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2557-2558 1.00 
3.โครงการจดัท าแผนงานสบืทอดต าแหน่ง ปี 2557 0.95 
4.โครงการพัฒนาระบบบริการผลติและระบบบริหารบุคคล เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ 2.00 
5.โครงการพัฒนาระบบ IS (Information System) เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 0.50 
6.โครงการปฏบิัติการประยุกต์ใช้โครงสร้างและอัตราก าลัง 3 ปี (ปี 2557-ปี 2559) 1.50 

รวมงบประมาณปี 2557 6.95 
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บทสรุป 
 
 กระทรวงการคลังได้จัดตั้งแผนกโรงงานไพ่ขึ้นมาในกองโรงงาน กรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2481 และเปลี่ยนสถานภาพเป็น “โรงงานไพ่ ในฐานะรัฐวิสาหกิจโดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไพ่  รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ และด าเนินธุรกิจที่
เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน  โครงสร้างองค์กรของโรงงานไพ่ประกอบด้วย กลุ่มงานส่วนกลางและอีก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายโรงพิมพ์ และฝ่ายผลิตไพ่อัตราก าลังมีทั้งสิ้น 121 คน (สถานะ 6 กรกฎาคม 2555) 
กลุ่มงานส่วนกลางมีอัตราก าลัง 15 คน ฝ่ายอ านวยการ มี 35 คน ฝ่ายโรงพิมพ์ 16 คน และ ฝ่ายผลิตไพ่ 55 
คน ธุรกิจหลักซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่โรงงานไพ่คือ การผลิต น าเข้าและจ าหน่ายไพ่ ธุรกิจที่สร้างรายได้
รองลงมาได้แก่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
 การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานกรอบ “วิสัยทัศน์” และ 
“พันธกิจหลัก” ของโรงงานไพ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามความประสงค์ของผู้บริหารโรงงานไพ่  ได้แก่ การท าให้
โรงงานไพ่เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจัดจ าหน่ายไพ่ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล โดยมีพันธกิจด้วยกัน 5 ข้อ ได้แก่  

(1) ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(2) พัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(3) รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
(4) ก ากับการจัดจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 
(5) จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 
จากหลักข้างต้น คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นหา รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกด้วยการ

ประยุกต์ใช้ PEST analysis เป็นตัวแบบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงงานไพ่ 
ด้านการเมืองและกฎหมายก็คือ (1) การยังคงมีการเล่นพนันไพ่ทั้งที่ขออนุญาตเล่นอย่างถูกต้องและ

ผิดกฎหมาย (พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478) อยู่ทั่วประเทศและมีนักพนันไพ่อยู่ประมาณ 3.125 
ล้านคน (2) ความอ่อนแอในการบังคับใช้พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ในการปราบปรามการลักลอบ
น าเข้าไพ่ในราชอาณาจักร (3) การคัดค้านนโยบายของรัฐบาลในการเปิดบ่อนกาสิโนถูกต้องตามกฎหมายของ
สังคมส่วนใหญ่ (4)  ความขัดกันระหว่างนโยบายให้โรงงานไพ่เพ่ิมผลก าไรจากการขายไพ่และนโยบายการ
ควบคุมปริมาณ “ไพ่” ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเล่นพนัน  

ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) ผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจากการถดถอย
ของเศรษฐกิจประเทศขนาดใหญ่ (2) ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของรัฐบาล                             
(3) ผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซ่ึงโรงงานไพ่อาจต้องแข่งขันกับ
ธุรกิจการน าเข้าและจ าหน่ายไพ่ในราชอาณาจักร  
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ด้านสังคม (1) ทัศนะคติติดลบของสังคมไทยต่อการพนัน (2) การยังคงมีการเล่นพนันในบ่อนของ
สังคม (3) กระแสของสังคมเรียกร้องให้ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (4) ภัยธรรมชาติที่รุนแรงอันเกิด
จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ด้านเทคโนโลยี คือ ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสื่อสารและการพิมพ์ 
และจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจโรงงานไพ่ ปะจ าปี 2556 ระหว่าง

คณะกรรมการโรงงานไพ่ และที่ปรึกษาบริษัท FPRI เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ และแนวทางของคณะกรรมการโรงงานไพ่ เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2557-2559 และสรุปแผนการด าเนินงานปี 2557 


