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ค าน า 
 
จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร ์(Economic Value Management: EVM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยที่ผ่านมาโรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต ด าเนินการน าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร 

การด าเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) 
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปี 2561 ได้น าการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์เชิงลึก 
(EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ควบคู่กับการทบทวนแผนวิสาหกิจประจ าปี 2561-2564 (ฉบับ
ทบทวน ปี 2561) เพื่อให้โรงงานไพ่มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พร้อมด าเนินงานต่อเนื่องในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดับ
องค์กรและระดับฝ่าย ระดับส่วน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย การก าหนดเป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) 
ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงาน
ดังกล่าวรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM การติดตามรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การด าเนินงานงานเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ขอบเขตของการด าเนินงานบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic Value 
Management: EVM) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยังรวมไปถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 เพื่อ
ผลักดันการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นให้สามารถน าไปใช้จริงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ “รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2561 : การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2562 (Action Plan)” ฉบับนี้ จะน าเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากกลั่นกรองกระบวนการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ
ขององค์กร (แผนยุทธศาสตร์) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดท าแผนการด าเนินงาน (แผนปฏิบัติการ) 
ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM)
เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้จากการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร และคณะท างานของโรงงานไพ่ และที่
ปรึกษาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) ของโรงงาน
ไพ่ได้อย่างสมบูรณ์ถัดไป 
 
 

 
เดือน กรกฎาคม 2561
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1. บทน า 

 
โรงงานไพ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี 2562 เพื่อก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานประจ าปีให้ตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กรในการผลิตไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ทุกชนิด เพื่อหารายได้ให้รัฐและด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการท าการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ โดย
ตั้งเป็นตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ได้จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งได้ทบทวนและปรับปรุงขึ้นใหม่ ในกระบวนการจัดท า
แผนวิสาหกิจขององค์กร ผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานไพ่ และผ่านการอนุมัติในหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวโดยสรุป รายละเอียดของแผน
วิสาหกิจ ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) ของ โรงงานไพ่ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

 
 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพนัธกิจดังกล่าว โรงงงานไพไ่ด้ด าเนนิการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์กร
ประจ าปี 2561-2564 และปรับปรุงให้เป็นแผนวสิาหกิจของปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ตลอดจนถึงสามารถรองรับกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบธุรกิจ การสร้างรายได้ และการด าเนนิงานโดยรวม เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการทบทวนแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางของระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) ให้กับองค์กร ที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจของไทยใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร
อีกด้วย

วิสัยทัศน์ 

• “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส” 

พันธกิจ 

• ผลิตแสตมป์สรรพสามิตทุกประเภท เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต 
• ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้ แก่หน่วยงานภาครัฐ 
• ครอบครองตลาดไพ่ในประเทศทั้งหมด และขยายสู่ธุรกิจไพ่คาสิโนในภูมิภาค 
• บริหารจัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิ

บาลที่ดี 
• ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี 2562 (Action Plan) 
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2. การพัฒนาแผนปฏบิัติการ ประจ าปี 2562 
 

เมื ่อโรงงานไพ่ได้ด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) 
เรียบร้อยแล้ว โรงงานไพ่ ได้ด าเนินงานถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร จากรูปแบบของของยุทธศาสตร์  
(Strategic Plan) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้วยเครื่องมือ
ส าคัญในกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนด าเนินงาน คือ การวางแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
และระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการ
ของระบบ EVM โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC นั้น จะท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงแผนด าเนินงานกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการก าหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้การด าเนินงาน
ประจ าปีมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกส่วนงาน รวมถึงมีการด าเนินงานประจ าปีที ่สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายสูงสุดที่องค์กรมุ่งหมายไว้ 

แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนถึงแผนที่ยุทธศาสตร์และระบบ BSC ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 นี้ ได้จัดท าขึ้นภายใต้การคัดกรองตามแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ของปี 
2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแนวนโยบายในช่วงปี 2562-2563 ซึ่ง
ถือเป็นปีแห่งการเริ่มผลักดันกิจกรรมและโครงการตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะต้องการจะผลักดันโรงงานไพ่เข้าสู่การแข่งขันในตลาดสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง โดยมีโครงการที่โรงงานไพ่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ที่มีความส าคัญ 
และสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ได้ 7 โครงการ ใช้งบประมาณรวมในการด าเนินการ
รวมทั้งสิ้น 18,500,000 บาท   

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 อาจยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน
ในทุกกลยุทธ์ เนื่องจากบางแผนงานมีความจ าเป็นรอการด าเนินงานโครงการโรงงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
อนุมัติให้แล้วเสร็จ และบางแผนงานนั้นสามารถก าหนดเป็น “กิจกรรม” ที่ทางโรงงานไพ่สามารถด าเนินงานได้จาก
การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมกระบวนการท างานปกติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ตามรายงาน
การทบทวนแผนตามแนวคิด EVM ในส่วนของระบบ Balanced Scorecard ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 2562 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินงานจ าแนกตาม
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 
ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 จ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงาน จ านวนแผนปฏิบัติการ งบประมาณ (บาท) 
1. ส่วนผลิตไพ่ป๊อก - - 
2. ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก - - 
3. ส่วนโรงพิมพ์ 1 6,000,000 
4. ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล - - 
5. ส่วนบัญชีและการเงิน - - 
6. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ - - 
7. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ - - 
8. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 3 8,500,000 
9. ส่วนบริหารงานกลาง - - 
10. ฝ่ายตรวจสอบภายใน - - 
11.  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 3 4,000,000 
12. องค์กร - - 

รวม 12 ส่วนงาน รวม 7 โครงการ 18,500,000 
 
 

ตารางแสดงแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 7 โครงการในส่วนของงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการงานจ้างที่ปรึกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ 

สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทกุระบบ และงานออกแบบ
ปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการลงทนุที่
เหมาะสมส าหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

6,000,000 ฝ่ายโรงพิมพ ์

2 โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2564 – 2568 
และแผนด าเนนิงานหลัก 

6,500,000 ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ ์

3 โครงการส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่ค้าใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และธุรกิจไพ ่

1,000,000 ส่วนพฒันาธุรกิจ
และตลาด 

4 โครงการน าระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ EVM 

1,500,000 ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ ์

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ Eco Efficency 500,000 ส่วนแผนงานและ
กลยุทธ ์

6 โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหนา่ยสินคา้ และ
ประชาสัมพนัธ ์

2,000,000 ส่วนพฒันาธุรกิจ
และตลาด 

7 โครงการศึกษาดูงานตลาดตา่งประเทศ 1,000,000 ส่วนพฒันาธุรกิจ
และตลาด 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,500,000  
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2.1 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ และระบบ BSC 
 
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ จะต้องค านึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกันระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนปฏิบัติการเป็นส าคัญ เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถผลักดันให้การด าเนินงานของ
องค์กรบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อได้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอนต่อไป คือ การ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบการประเมินผล
แบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งระบบ BSC ดังกล่าว ท าหน้าที่ในการก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมาย หรือ เป้าประสงค์ และเกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จในระบบ BSC นี้ จะเป็นกรอบในการก าหนดโครงการ หรือ แผนปฏิบัติขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงาน
ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการผ่านระบบ BSC นี้เริ่มต้นจากการประมวลยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและพัฒนาขึ้นเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมิติต่างๆได้แก่
มิติด้านการเงิน (Finance) ลูกค้าและคู่ค้า (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้
และเติบโต (Learning & Growth) โดยมิติต่างๆมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันกล่าวคือเป้าประสงค์ด้านการเรียนรู้
และเติบโตมีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมเป้าประสงค์ในด้านกระบวนการภายในซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการ
ด าเนินงานในมุมมองด้านลูกค้าและคู่ค้าและน าไปสู่การส่งเสริมเป้าประสงค์ด้านการเงินในที่สุด 

 

 
 

แผนภาพแสดงตัวอย่างแบบความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์ระบบ BSC และแผนปฏิบัติการ 
 
ทั้งนี้ เป้าประสงค์ในทุกมิติดังกล่าวจะน าไปสู่การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรใน

ทุกด้านผ่านกระบวนการการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานซึ่งแสดงออกมาใน
รูปแบบของระบบ BSC โดยองค์กรจะต้องพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 และยุทธศาสตร์องค์กร 
 

จากกระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2561) ของ โรงงานไพ่
สามารถสรุปแผนยุทธศาสตร์ได้ 4 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อด าเนินงานในระยะสั้น ประจ าปี 2562 – 2563 และระยะยาว 
ประจ าปี 2562 – 2565 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นนั้น ได้น าไปสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2562 ระบบ Balanced 
Scorecard และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 อันมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) กลยุทธ,์ และจ านวนแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปี 2562 

แผน
ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 

1. 
ยกบทบาทสู่ 

Operator ใน
ธุรกิจงานพิมพ์

ปลอดการ
ปลอมแปลง 

และมุ่ง
สนับสนุนงาน
บริการจัดเก็บ
รายได้ภาครัฐ 

1.1 กลยุทธ์ผลิตแสตมป์สรรพสามิตทุกประเภท เพื่อ
รองรับการจัดเก็บรายได้ ของกรมสรรพสามิต 

 

- จัดให้มีเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่รองรับความต้องการ
แสตมป์สรรพสามิต 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 

- มีความสามารถในการผลิต (Capacity) ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของกรมสรรพสามิต 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

- บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้

เทคโนโลยีการผลิตแสตมป์ร่วมกัน 
โครงการปี 2563 - 2565 

1.2 กลยุทธ์ให้บริการงานพิมพแ์ก่หน่วยงานภาครัฐ  
- ประชาสัมพนัธ์ และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของ

โรงพิมพ์ส่วนราชการ 
มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 

- ขยายตลาดการให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 
- ปรับปรุงกระบวนการ และบริหารต้นทนุการผลิต

สิ่งพิมพ์ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนอื่นได ้

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

1.3 กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Innovated 
Product) เพื่อการเติบโตสู่อนาคต 

 

- มุ่งเน้นงานออกแบบ วิจัยพฒันา และสร้าง Winning 
Product 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

- ศึกษาช่องทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์สู่ธุรกิจ Digital 
Printing Solution 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 

- พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นความปลอดภัยการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐ 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

2. 
บริหารตลาดไพ่
ในประเทศ ใน

2.1 กลยุทธ์รักษาผลประโยชนจ์ากธุรกิจไพ่อย่าง
เหมาะสม 

 

- ศึกษา ทบทวน รูปแบบและการบริหารสัญญาให้สิทธิ มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 
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แผน
ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 

ฐานะ 
Regulator 
ของรัฐ อย่าง

เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ให้มีประสิทธิภาพ 
- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีดกันการจ าหนา่ย

และการใช้ไพล่ักลอบ 
มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 

- ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาด มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 
2.2 กลยุทธ์มุ่งท าการตลาดไพสู่่ต่างประเทศ (คาสิโนใน
เอเชีย) 

 

- ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้/ตัวแทน มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 
- 2565 

- พัฒนาคุณภาพดา้นความปลอดภัยของไพ่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

3. 
บริหาร

ทรัพยากร
องค์กรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 กลยุทธ์บริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 

- ปรับโครงสรา้ง และรปูแบบการบริหารจัดการที่
สนับสนนุการด าเนนิงานตามศูนย์ธุรกิจ 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

- จัดท าระบบการเก็บข้อมูลต้นทนุผลิตภัณฑ์ มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 
- บริหารต้นทุนการผลิตและค่าใชจ้่ายในการขายและ

บริหาร 
มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

3.2 กลยุทธ์บริหารทรัพยากรองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด 

มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 

- ประเมินสมรรถนะในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์เพื่อ
วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม 

โครงการปี 2563 - 2565 

- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สนิทรัพย์และพื้นที่ใน
กระบวนการผลิตรองรับการขยายธุรกิจขององค์กร 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

- ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

4. 
จัดการ

ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

4.1 กลยุทธ์สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ และ
เอกชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกัน (Synergy) 

 

- สร้างความร่วมมือเพื่อวิจัยพัฒนา งานออกแบบ 
กระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 

โครงการปี 2563 

4.2 กลยุทธ์ด าเนินธุรกิจที่ผสานไปกับการตอบแทนกลับ
สู่สังคม 

 

- น าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนกิจกรรมเชิง
สังคม 

มีกิจกรรมภายในองค์กรรองรับ 

- สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม มีแผนปฏบิัติการรองรับในปี 2562 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 (1) 

 
 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 (2) 
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2.3  ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 และระบบ BSC 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรจากการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561) ดังที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นสามารถน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจ าปี 2562 เพื่อท าการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างสอดคล้อง และเป็นรูปธรรม ผ่านการก าหนดเป้าประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเพื่อการพัฒนาไปสู่ระบบการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard – 
BSC) ซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด (Measure) เป้าหมาย (Target) และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็น
กิจกรรมการด าเนินงานภายใน หรืออยู่ในรูปของโครงการลงทุน หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ จากการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ร่วมกับแผนที่ยุทธศาสตร์ 
และระบบ BSC ประจ าปี 2562 พบว่า เป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 รองรับ
เป็นเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเป้าประสงค์ในระดับการเรียนรู้และเติบโต 
(Learning and Growth – L) ซึ่งเป็นไปตามหลักการด าเนินงาน เนื่องจากเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน 
และการเรียนรู้และเติบโต จะท าหน้าที่ผลักดันองค์กรไปสูงเป้าประสงค์ในระดับลูกค้า (Customer – C) และ
เป้าประสงค์ด้านการเงิน (Finance – F) ต่อไป และแม้ว่าเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 นั้น ยังไม่
สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการบางโครงการท าหน้าที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งถือเป็นแผนปฏิบัติการที่ต้องน าไปปฏิบัติในปี 2562-2565 แต่อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ที่มี
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ตอบสนองแล้วมีดังต่อไปนี้ 

 
ตารางสรุป แผนกลยุทธ์องค์กรเปรียบเทียบกับแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2562 
เป้าประสงค ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

คู่ค้าและลูกค้า (C)  
C1 สร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้า/คู่ค้า โครงการส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่ค้าใน

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และธุรกิจไพ ่
C2 สร้างความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภัยของงานพิมพ์
ตลอดกระบวนการ 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

C3 น าเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
C4 เพิ่มช่องทางการใชบ้ริการผา่นระบบสารสนเทศ (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
กระบวนการภายใน (I)  
I1 บริหารแผนการลงทนุและขยายธุรกิจ เพื่อรองรับ
ความต้องการแสตมปส์รรพสามติ 

โครงการงานจ้างที่ปรึกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ 
สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทกุระบบ และงาน
ออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการ
ลงทุนที่เหมาะสมส าหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามติ 

I2 ขยายตลาด และเพิ่มรายได้ในธุรกิจการให้บริการ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง 

โครงการประชาสัมพนัธ์ และดูงานตา่งประเทศ  

I3 ศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภณัฑ์เพื่อต่อยอดการ
เติบโตของธุรกิจ 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

I4 ศึกษาและพฒันาร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้รบั
ผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับตลาดใน
ประเทศ 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
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I5 สร้างความร่วมมือ ในการต่อต้านและกีดกันการ
จ าหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย 

โครงการประชาสัมพนัธ์ และดูงานตา่งประเทศ  

I6 พัฒนาผลิตภัณฑไ์พ่ ขยายตลาดและสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจไพ่คาสิโน 

โครงการเข้าร่วมงานแสดงสนิคา้คาสโินระดบันานาชาติ 

I7 บริหารต้นทนุการผลิตและคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

I8 ปรับปรุงกระบวนการ การด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

I9 ผลักดันกระบวนการด าเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสนบัสนุนโครงการและกิจกรรมทางสังคม 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

การเรียนรู้และการเติบโต (L)  
L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและบริหารจัดการองค์
ความรู้ภายในอย่างเป็นรูปธรรม 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

L2 พัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับระบบ Digital 
Priting Solution 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

L3 บูรณาการและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

L4 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

1. โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 2567 
และแผนด าเนนิงานหลัก 

2. โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการเพื่อสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับศูนยธ์ุรกิจ ประจ าปี 

2562 
L5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้
เหมาะสมกับการท างาน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ  
Eco Efficency 

 
ส าหรับบางเป้าประสงค์ที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับนั้น บางส่วนมีกิจกรรมการด าเนินงานภายในท าหน้าที่

ตอบสนองหรืออยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของนโยบายจากต้นสังกัดในการด าเนินงานต่อไป โดยแผนที่ยุทธศาสตร์
ในระดับองค์กร ประจ าปี 2562 ที่ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561-2564 (ฉบับทบทวน ปี 2561) และ
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 แสดงในแผนภาพด้านล่าง 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โรงงานไพ่ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ประจ าปี 2562
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3. แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
จากการประมวลผลข้อมูลแผนปฏิบัติการสามารถรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ของโรงงาน

ไพ่ สามารถจ าแนกได้เป็นโครงการหลัก ที่มีผลต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 7 โครงการซึ่งประกอบด้วย 
- แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยฝ่ายโรงพิมพ์ 1 โครงการ  

- โครงการงานจ้างที่ปรึกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
ทุกระบบ และงานออกแบบปรบัปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการลงทุนที่
เหมาะสมส าหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

- แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 3 โครงการ  
- โครงการส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่คา้ในธุรกิจสิง่พิมพ์ปลอดการปลอม

แปลง และธุรกิจไพ ่
- โครงการเข้าร่วมงานแสดงสนิคา้คาสโินระดบันานาชาติ 
- โครงการประชาสัมพนัธ์ และดูงานตา่งประเทศ 

- แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนแผนงานและกลยุทธ์ 3 โครงการ 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ Eco Efficency 
- โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 2567 และแผนด าเนินงานหลัก 
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับ

ศูนย์ธุรกิจ ประจ าปี 2562 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการนี้ อยู่ในรูปแบบที่แสดงความสอดคล้องกับระบบบริหาร
จัดการในปัจจุบัน (ระบบ EVM) และมีความสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State 
Enterprise Performance Appriasal – SEPA) อีกด้วย โดยข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 

 
(1) ข้อมูลโครงการ 

1.1 สถานะของแผนงาน/โครงการ 
1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
1.3 งบประมาณ 
1.4 ผู้รับผิดชอบ 

(2) ความเชื่อมโยงของแผนด าเนินงานกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(3) ความเชื่อมโยงของแผนด าเนินงานกับระบบBalanced Scorecard 
(4) รายละเอียดโครงการ 

4.1 หลักการและเหตุผล 
4.2 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
4.4 เป้าหมายตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดหลักขอแผนงาน 
4.5 ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 

(5) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
(6)   ความเสี่ยงของโครงการ 
(7)   หมายเหตุ (อื่นๆ) 
(8)   แผนการด าเนินงาน 
จากการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 ทั้ง 7 โครงการสามารถสรุปรายละเอียดของ

แผนปฏิบัติการ ได้ดังนี้ 
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โครงการที่1: โครงการงานจ้างที่ปรึกษาส ารวจ สภาพทางกายภาพ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมทุกระบบ และ
งานออกแบบปรับปรุงอาคารพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมส าหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
  
สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 8 เดือน (240 วัน)  

(สิงหาคม 2561 – เมษายน 2562) 
งบประมาณ: 6,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายโรงพิมพ ์
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ ยกบทบาทสู่ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและมุ่ง 

สนับสนนุงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
- จัดให้มีเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่รองรับความต้องแสตมป์สรรพสามติ 
- บริหารแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I1 บริหารแผนการลงทุนและขยายธุรกิจ เพื่อรองรับ

ความต้องการแสตมปส์รรพสามติ 
 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
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(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
  รูปแบบแสตมป์ของกรมสรรพสามิตที่ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษียังใช้อัตราก าลังในการติดตามและ
ตรวจสอบแสตมป์ (Track & Trace) ยังไม่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและรวดเร็วเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะรูปแบบแสตมป์ยังสามารถปลอมแปลงและน ามา
วนเวียนมาใช้ซ้ าได้อีก ระบบบริหารการจัดเก็บแสตมป์ยุ่งยากและไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
  ปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้พยายามแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการแสตมป์และเครื่องหมายอื่นแทน
แสตมป์ ด้านการจัดเก็บภาษี และด้านการปราบปราม รวมทั้งผลกระทบจากการใช้วิธีการควบคุมการจัดเก็บภาษี
โดยใช้แสตมป์และเครื่องหมายอื่นแทนแสตมป์ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม โดยมีการศึกษารูปแบบ
เครื่องหมายจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในแต่ละประเภท การน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการตรวจและติดตามส าหรับใช้ในการบริหารจัดการแสตมป์ และเครื่องหมายการเสียภาษีสรรพสามิตในแต่
ละรูปแบบ รวมถึงการบริหารจัดการคลังแสตมป์เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อกรมสรรพสามิต อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ช่วยด าเนินการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์และพิมพ์แสตมป์แบบ
พิมพ์สีพื้นและพิมพ์เส้นนูนตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น  และด้วยภาระงานพิมพ์ที่ค่อนข้างมากของโรงพิมพ์ธนบัตร  
โรงงานไพ่ ในสังกัดของกรมสรรพสามิตจึงควรต้องเร่งด าเนินการปรับแผนการท างาน เป้าหมาย รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับงานพิมพ์แสตมป์จากโรงพิมพ์ธนบัตร 
  ดงันั้น เพื่อเป็นการปฏิรูปรูปแบบการท างานของโรงงานไพ่  เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  ตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ  ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ทัศนคติ  และรูปแบบการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  “ยุคประเทศไทย 4.0”  
รวมทั้งสนับสนุนการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลระดับ
สากลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างแท้จริง   โดยการพัฒนารูปแบบของแสตมป์สรรพสามิตให้มีความทันสมัย 
สวยงาม และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงแสตมป์  (Security) อ านวย
ความสะดวกกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดข้อผิดพลาดในการปิดแสตมป์ไม่ถูกต้องตามชนิด ดีกรี 
คุณลักษณะของสินค้าและขนาดบรรจุให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบการสืบค้นและ
ติดตาม (Track & Trace) หรือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่รูปแบบอื่นมาเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและ
ตรวจสอบง รวมทั้งพัฒนาทางด้านกายภาพของโรงพิมพ์ และอาคารส านักงานเพื่อรับช่วงต่อจากการพิมพ์แสตมป์
ของโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงาน 

1)  เพื่อส ารวจสภาพอาคารเดิมในส่วนของโครงสรา้ง สภาพทางสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ  
  ที่เก่ียวข้อง 

2)  เพื่อออกแบบปรับปรุงอาคารเดิม ออกแบบอาคารใหม่ในพื้นที่ที่จ าเป็นเพื่อรองรับระบบเครื่องพิมพ์         
Intaglio Printing  Machine ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3)  เพื่อออกแบบกระบวนการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ Intaglio Printing Machine  
  และงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับงานพิมพ์แบบ Security Printing 
  4)  เพื่อน าเสนอมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ส าหรับการลงทุนเครื่องพิมพ์ Intaglio Printing Machine  
       และการจัดท าร่างขอบเขตงานในการจัดหาผู้รับจ้างในทุกส่วนงานออกแบบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจ าปี 2562 

 

  3-5 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 
1) เพื่อได้แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ แบบปรับปรุงอาคารเดิม และแบบอาคารใหม่ของโรงงานไพ่  

เพื่อรองรับระบบเคร่ืองพิมพ์ Intaglio  Printing  Machine 
  2)  ทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนส าหรับจัดหาเครื่องพิมพ์ Intaglio  Printing  Machine 
  3)  แนวทางการจัดพิมพ์เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตที่เป้าหมายธุรกิจ 3,000 ล้านชิ้นต่อปี 
        4)  ร่างขอบเขตงานในการจัดหาผู้รับจ้างในทุกส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 
ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 

- ต้องด าเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

- จ้างที่ปรึกษา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) ผลการคาดการณ์ (เชิงคุณภาพ)  โรงงานไพ่ มีเครื่องจักรใหม่ที่มีมาตรฐาน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง

เต็มที่ไม่ว่า คน หรือสถานท่ี ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

2) ผลการคาดการณ์ (เชิงปริมาณ อาทิ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ลดลง มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) เป็นต้น และในกรณีที่มีการประมาณการทางการเงิน กรุณาแนบผลการประมาณ
การประกอบด้วย)โรงงานไพ่ จะเป็นผู้จัดท า Stamp ยาสูบ ยาเส้น รูปแบบใหม่ พร้อมทั้งมีเครื่องจักร
ใหม่ภายใต้การผลิตที่ 3,000 ล้านชิ้นต่อปี 

 

ความเสี่ยงของโครงการ 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. แนวทางการลงทุนอาจไม่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการโรงงานไพ่  สคร. และ สศช. 

ร่วมมือกับโรงพิมพ์ธนบัตรในการพิมพ์งานแสตมป ์

2. ความเสี่ยงของสถานท่ีตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์การ
ผลิต ไม่ว่าที่เดิม หรือท่ีดินแห่งใหม่ 

ร่วมมือกับโรงพิมพ์ธนบัตรในการพิมพ์งานแสตมป ์

 
 
หมายเหตุ (อื่นๆ) 

-  
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แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

งบ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

ผลผลิต/ 
ตัวช้ีวัด

ความก้าวหนา้ 

2560 2561 2562 
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.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. 

โครงการงานจ้างที่
ปรึกษาส ารวจ สภาพทาง
กายภาพ สถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรมทุกระบบ 
และงานออกแบบ
ปรับปรุงอาคารพร้อมท้ัง
ศึกษาแนวทางการลงทุน
ท่ีเหมาะสมส าหรับ
โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต 

100% 
6               

ล้าน
บาท 

                

1. จัดซ้ือจัดจ้าง
ด าเนินการลงนามแล้ว
เสร็จ 

                  

2.ก าหนดรายละเอียด
และแผนการศึกษาแต่ละ
ขั้นตอน 

                  

3. ศึกษาแนวทางการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
จัดหาเครื่องพิมพ์ รวมถึง
ระบบท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 

                  

4. แนวทางในการ
ออกแบบ ปรับปรุง 
สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย 
งานส ารวจสภาพอาคาร  
เพื่อออกแบบการ
ปรับปรุงซ่อมแซม และ
การออกแบบอาคารใหม่ 
 
 

                  

5.  สรุปผล 
-การออกแบบปรับปรุง
อาคารเดิม ท้ังด้าน
สถาปตัยกรรม และ
วิศวกรรมทุกระบบของ
อาคาร 
-การออกแบบก่อสร้าง
อาคารใหม่ เป็นงาน
อาคารโรงพิมพ์และงาน
ฐานรากส าหรับ
เครื่องพิมพ์ Intaglio  
Printing  Machine  ท้ัง
ด้านสถาปัตยกรรม และ
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วิศวกรรมทุกระบบของ
อาคาร  
                   

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 แผนการด าเนนิงาน  
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โครงการที่2: โครงการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2564 – 2568 และแผนด าเนินงานหลกั 
  

สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 180 วัน หลังจากลงนามในสัญญา 
งบประมาณ: 6,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ 1. ยกบทบาทสู่ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และมุ่ง

สนับสนนุงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
- ศึกษาช่องทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์สู่ธุรกิจ Digital Printing 

Solution 
2. บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

- ปรับโครงสรา้ง และรปูแบบการบริหารจัดการที่สนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามศูนย์ธุรกิจ 

- จัดท าระบบการเก็บข้อมูลต้นทนุผลิตภัณฑ์ 
เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และการเติบโต  

เป้าประสงค ์ L4 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
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(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจหลักในด้านการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง รวมทั้งการผลิตไพ่และด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องต่อเนื่อง เพื่อหารายได้ให้รัฐ และจากแนวนโยบาย
ของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและ
สามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value creation) 
โรงงานไพ่ จึงได้มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการด าเนินงาน และทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงภาครัฐด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” ที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา อย่าง
ต่อเนื่อง 

การจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 2567 ในครานี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ของ โรงงานไพ่ ในการขยายโอกาสทางธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ผ่านกระบวนการพิจารณาการลงทุน
ที่โรงงานไพ่ต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้น ตั้งแต่การวิเคราะห์แนวนโยบายภาครัฐต่อทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กร สภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มของธุรกิจ และปัจจัยภายในขององค์กร เพื่อให้โรงงานไพ่เองได้ตระหนัก
ถึงสิ่งที่องค์กรต้องเร่งด าเนินการ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพองค์กร พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการในภาพรวมให้สัมฤทธิ์ผล 

ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงงานไพ่จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกันไปตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการสารสนเทศ และ
แผนบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และทิศทางของ
องค์กร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการสิ่งพิมพ์ภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ การจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 
2567 ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฉบับนี้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาบริบทขององค์กรที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และวางแผนวิสาหกิจ พร้อมกรอบการด าเนินงานรองรับทั้งทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านบุคลากร ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างานรองรับ
แผนวิสาหกิจในระยะ 5 ปี ข้างหน้า 
 
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงาน 

การด าเนินงานโครงการแผนวิสาหกิจระยะยาว ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1) เพื่อจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 2567 ผ่านการวางแผน พัฒนา และปรับปรุง กระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวนโยบายและเกณฑ์ของกระทรวงการคลังได้อย่าง
เหมาะสม 

2) เพื่อจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 2567 ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด และทิศทางการ
ด าเนินงานธุรกิจทั้งในระยะสั้น และวางกรอบการเติบโตขององค์กรในระยะยาว เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงาน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

3) เพื่อให้โรงงานไพ่มีแผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตัล รองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตของผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจหลักขององค์กรอย่างเหมาะสม  
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4) เพื่อให้โรงงานไพ่ มีกรอบทิศทาง และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระยะยาว โครงสร้างธุรกิจ และสามารถสนับสนุนกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรให้
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

5) เพื่อส่งเสริมช่องทางการสื่อสาร การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่ และผู้มี
ส่วนได้เสียในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 

- ส่งมอบรายงานโดยสมบูรณ์ 
 

ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
- ต้องด าเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
วิธีการด าเนินงาน 

- จ้างทีป่รึกษา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) คณอ.ฯ ได้ศึกษาประสบการณ์จริงของตลาดต่างประเทศ 
2) รง.พ. มีลูกค้าเป้าหมาย และมีช่องทางในการจ าหน่ายไพ่ส่งออกเพิ่มมากข้ึน 
3) รง.พ. มีรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ส่งออกเพิ่มมากข้ึน 
 

ความเสี่ยงของโครงการ 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. การไดร้ับข้อมูลจากฝ่ายต่างๆไม่ครบถ้วน จัดให้มีการเก็บข้อมูลจากแตล่ะฝา่ยงานอย่างครบถ้วน 

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆเปลีย่นไป เช่นเทคโนโลยีทีม่ี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

จัดให้มีการทบทวนแผนทุกปี 

 
 

หมายเหตุ (อื่นๆ) 
- 
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แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2560 2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2563 – 2567 
และแผนด าเนินงานหลัก 

100%              

การจัดจ้างผู้ด าเนินงานโครงการ 5%              
การทบทวนทิศทาง และแนวทางการด าเนินงาน
ของโรงงานไพ่ 

10%              

แผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2564 – 2568 ของ 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

25%              

แผนปฏิบัติการ ประจ าป ี2563 15%              
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจติัล 
ประจ าป ี2563 – 2565   

15%              

แผนแม่บทการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าป ี2564 – 2568 

15%              

แผนแม่บทการพัฒนาธุรกจิและการตลาด พร้อม
จัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าป ี2564 – 2568 

15%              

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 แผนการด าเนนิงาน  
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โครงการที่3: โครงการส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่ค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ
ธุรกิจไพ ่
  

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 120 เดือน (365 วัน) 

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
งบประมาณ: 1,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ 1.ยกบทบาทสู่ Operator ในธุรกิจงานพิมพป์ลอดการปลอมแปลง 

       -  ขยายตลาดการให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ 
2.บริหารตลาดไพ่ในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

-  ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายตลาด 
-  ขยายช่องทางการจ าหน่ายสนิค้า/ตัวแทน 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ 1. ลูกค้า/คู่ค้า 
                           2. กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ C1 สร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้า/คู่ค้า 
                           I2  ขยายตลาดและเพิ่มรายได้ในธุรกิจการให้บริการ   
                               สิ่งพมิพ์และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
                           I6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ ขยายตลาด และสร้างเครือข่าย  
                               ทางธรุกิจไพ่คาสิโน 
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(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับกลยุทธ์ของกรมสรรพสามิตในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล ตามกรอบยุทธศาสตร์ว่าด้วย
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องโรงงานไพ่จึงได้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์  และบริการ รวมทั้งส ารวจ
ตลาด เป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดท าแผนด าเนินงานด้านการตลาด และแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2564 - 
2568 และเพื่อให้การด าเนินงานส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่ค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลง และธุรกิจไพ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงงานไพ่จึงได้วางกรอบแนวความคิด วิธีการจัดท าการ
ส ารวจ เป็นตัวชี้วัดตามระบบ Balanced Scorecard ขององค์กร ประจ าปี 2562 โดยขอบเขตของการจัดท าการ
ส ารวจความคาดหวังของตลาดครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
สิ่งพิมพ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ไพ่ (ตามสัญญาสัมปทาน) ได้แก ่ไพ่ป๊อก ไพ่ตัวเล็ก และผลิตภัณฑ์ไพ่นอกสัมปทาน ได้แก่ 
ไพ่ที่ระลึก 
 
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงาน 

การด าเนินงานโครงการแผนวิสาหกิจระยะยาว ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความคาดหวัง ของผู้บริโภคที่มีต่อโรงงานไพ่ รวมถึงโอกาส 
และ ประเด็นที่โรงงานไพ่สามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นได้ 

2. เพื่อท าให้ทราบถึงองค์ประกอบของตลาด ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึง ความหลากหลายของ
กลุ่มผู้บริโภค ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ช่องทางการ
ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับโรงงานไพ่ ทั้งในตลาดปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาหา
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3. เพื่อส่งเสริมช่องทางการสื่อสาร การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของโรงงานไพ่ และผู้มี
ส่วนได้เสียในการด าเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 

1) จัดท ารายงานผลส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่ค้าในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
และธุรกิจไพ่แล้วเสร็จ 

2) ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์โรงงานไพ่เฉลี่ย อย่างน้อย 3 
 

ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
- ควรด าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนวิสาหกิจระยะยาว พ.ศ. 2564-2568 

 
วิธีการด าเนินงาน 

- จ้างทีป่รึกษา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน เพื่อให้

โรงงานไพ่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น 
2) รายงานผลการส ารวจองค์ประกอบ พฤติกรรมการบริโภคของตลาด เพื่อให้โรงงานไพ่สามารถน า

ข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดท าแผนวิสาหกิจได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ความเสี่ยงของโครงการ 
 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ส ารวจ - ออกส ารวจ และจัดท าแบบสอบถามกับกลุ่มผู้เล่น
จริง 

- ชี้แจงและท าความเข้าใจถึงการด าเนินงาน และไม่
มีโทษเกี่ยวกับการพนันสามารถเอาผิดผู้กรอก
แบบสอบถามได้ 

- การออกแบบค าถามให้มีความเข้าใจง่ายและตรง
ประเด็น 

2. ความไม่เพียงพอของข้อมูลต่อการวิเคราะห ์ -    จัดท าแบบส ารวจทั้งในแบบ ออนไลน์ และ   
แบบสอบถามทั่วไป เพื่อเพิ่มจ านวนการเข้าถึง 

 
หมายเหตุ (อื่นๆ) 
 - 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2561 2562 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
การส ารวจความคาดหวังของตลาด ลูกค้า/คู่ค้าใน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และธุรกิจไพ ่

100%              

จัดจ้างผู้ด าเนินโครงการ 10%              
ก าหนดกรอบกรอบ ขอบเขต และรูปแบบการ
จัดท าการส ารวจ 

10%              

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ในปัจจุบัน 

40%              

รายงานผลผลการส ารวจองค์ประกอบและ
พฤติกรรมการบริโภคของตลาด 

40%              

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 แผนการด าเนนิงาน  
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โครงการที่4: โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์EVM ระดับศูนย์ธุรกิจ 
ประจ าปี 2562 
  

สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 300 วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
งบประมาณ: 1,500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ กลยุทธ์การบริหารทรัพย์กรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

- บริหารจัดการศูนย์ธุรกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- บริหารทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สงูสุด 
เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้และเติบโต 

เป้าประสงค ์ L4 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
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(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดการให้บริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนองกับความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาดและที่ ส าคัญคือ มีฐานะการเงินที่มั่นคง 
เพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชนโดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจ าเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เงินลงทุนที่
รัฐได้ลงไปในอัตราที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึง
ได้ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้จึงมีแนวคิดที่ให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างมูลค่า จึงได้ก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาระบบ EVM อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงระบบดังกล่าว และการประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอต่อไป  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic Value 
Management - EVM) ประจ าปี 2562 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ EVM สู่ระดับศูนย์ธุรกิจ
หรือที่เรียกว่า ศูนย์ EVM เพื่อให้การบริหารจัดการ EVM สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ที่ปรับสู่การ
ขยายธุรกิจใหม่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และให้การบริหารงานเป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ได้ด าเนินงานระดับศูนย์ EVM  

รวมทั้งยังมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการบริหารจัดการขององค์กร และการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร. ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมหลักดังนี้ 

กิจกรรมหลักที่ 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
- การพัฒนาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard ระดับองค์กร  
- การพัฒนาระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์  ค านวณและวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทาง

เศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร  
- วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree 

กิจกรรมหลักที่ 2: การเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับการบริหารจัดการองค์กร 
- การทบทวนแผนวิสาหกิจ ให้สอดคล้องตามแนวคิดระบบ EVM  
- การน าแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมถึงจัดท าคู่มือพร้อมกรณีศึกษา 
- การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการก าหนดระดับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

กิจกรรมหลักที่ 3: การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM 
- ผลความคืบหน้ าการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่ อปรับปรุ งประสิทธิภาพ (Strategic 

 Improvement Plan: SIP) รายไตรมาส 
-  ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ และผลการด าเนินงานตาม Balanced Scorecard ระดับองค์กร 

 รายไตรมาส 
- ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงการค านวณ ประเมินค่า EP 

 ของโครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 



แผนปฏิบัติการ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจ าปี 2562 

 

  3-20 

กิจกรรมหลักที่ 4: การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
- การทบทวนและจัดท าแผนด าเนินงานของส านักงานฯ อย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงและบรรลุ

 วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
นอกจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ EVM แล้ว โรงงานไพ่ยังมุ่งหวังการพัฒนาให้ความรู้ความ

เข้าใจในประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ใน
อนาคต และน าจัดการสัมมนาให้ความรู้ต่อผู้บริหารและบุคลากรของโรงงานไพ่อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์

การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management - EVM)  ประจ าปี 2562 ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) เพื่อพัฒนาระบบ EVM ต่อเนื่องตามนโยบายของ สคร. ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนาระบบวัด
ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมการเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับกระบวนการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากระยะที่ผ่านมาอันประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 
ดังนี้ 
 -    การค านวณ และวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร รายไตรมาส ปีบัญชี        
      2562 
- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวคิดระบบ EVM โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์ปัจจัย

ขับเคลื่อนมูลค่า หรือ EP Driver Tree เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ 
- การจัดท าแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) 

ระดับองค์กร และระดับส่วนงาน 
- การติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน และการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM 

โดยการค านวณผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ   
2) เพื่อติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรม EVM ต่อคณะกรรมการฯ และ

ผู้บริหารระดับสูงให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

3) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของโรงงานไพ่ ในการน าระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง  

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 

- ข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management -
EVM) ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจ าปี 2562 ตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ตามที่ส านักงา
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1)  การด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์  

- การพัฒนาระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ระดบัองค์กร และศูนย์ธุรกิจ ปีบัญชี 2562 
รายไตรมาส  

- การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) ใน
ระดับองค์กร และระดับส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรส าหรับการประเมินผลในปี 2562 ทั้งนี้ 
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มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเภทมุมมองหลัก (Perspective) ในภาพรวมของ
โรงงานไพ่ และเชื่อมโยง ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงานอย่างเหมาะสม 

         2) การทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2562 เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP (EP Driver Tree) 
เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Strategic Improvement 
Plan - SIP) พร้อมคาดการณ์ผลกระทบจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ SIP ต่อผลงานค่า EP ในระดับองค์กร 
         3) การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของการ
ลงทุนในอนาคต ตามแนวคิด EVM (ถ้ามี) 
         4) การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน EVM ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และ
ผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส 
         5) การวางแผนบริหารจัดการ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ และ BSC ระดับองค์กร และระดับส่วน
งาน ประจ าปี 2562 ตามโครงสร้างองค์กร 

- การฝึกอบรมให้กับบุคลากรโรงงานไพ่เก่ียวกับภาพรวมแนวคิดการเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
(EVM) และการน าระบบ EVM มาใช้ในโรงงานไพ ่

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 โรงงานไพ่สามารถน าระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและขยายผลการพัฒนาระบบ EVM สู่ระดับศูนย์ธุรกิจ ที่
สอดคล้องกับการด าเนินยุทธศาสตร์ในอนาคต 
 
ความเสี่ยงของโครงการ 
 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด เช่น การ
จัดส่งงบการเงินไม่ทัน 

- ตรวจสอบการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอนอย่างสม่ าเสมอ 

2. ความไม่เข้าใจในระเบยีบข้อก าหนดในตัวช้ีวัดแต่
ประเภท 

- จัดให้มีการอบรมพนังงานและอธิบายถึงตัวช้ีวัดแต่ละ
ประเภทว่ามีวิธีการด าเนินงานจัดท าอย่างไร 

 
 

หมายเหตุ (อื่นๆ) 
 - 
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แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2560 2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management 
-EVM) ระดับศูนย์ธุรกิจประจ าป ี2562 

100%              

1. พัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง 60 แผน
ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
ผลการ
วิเคราะห์
โครงการลงทุน 

            
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวคิด EVM 

และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
             

- จัดท า BSC ระดับองค์กร และส่วนงาน              
- วิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด EVM              

2. ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานระบบ EVM 
อย่างต่อเนื่อง 

40             

- ค านวณผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ 
ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM รายไตร
มาส 

             

- ผลการด าเนินงานตาม BSC รายไตรมาส              
- ผลการด าเนินงานตามโครงการลงทุน              
- ผลการด าเนินงานตามโครงการ SIP              

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบนั  
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โครงการที่5: โครงการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – Efficiency) 
  

สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน (365 วัน)  

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
งบประมาณ: 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนแผนงานและกลยุทธ ์
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ กลยุทธ์จัดการความสัมพันธ์กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สื่อสารภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม 
เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ การเรียนรู้/เติบโต 

เป้าประสงค ์ L5 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้
เหมาะสมกับการท างาน  

 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
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(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การเติบโตของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มจ านวนมากขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทั้งประมาณการใช้ทรัพยากรวัตถุดิบและพลังงาน
มลภาวะที่เกิดขึ้นจากตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิต การขนส่งรวมถึงการปล่อย
ของเสีย และการก าจัดของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะที่
เกิดจากอุตสาหกรรมในปัจจุบันมักมุ่งประเด็นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ อันได้แก่ การติดตามเฝ้าระวัง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการน าเอาเทคโนโลยีการบ าบัดใหม่มาใช้กับของเสียที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมก่อนปล่อยสู่ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวมักน าไปสู่การ
เพิ่มข้ึนของต้นทุนการผลิตและราคาของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมเอง  
 แนวทางและทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบ
หลักที่ส าคัญคือ การสร้างสมดุล ระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการปกป้องรักษาระบบนิเวศไปพร้อมๆ 
กัน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมากโดยยึดหลักการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดลอม โดยหลักการสร้างสมดุลดังกล่าวข้าว
ต้นได้ถูกประยุกต์เป็นหลักการเชิงทฤษฎีเรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) เป็นหลัก การที่
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ก้าวรุดหน้าเพิ่มขึ้นอยู่
ตลอดนั้นหากเดินควบคู่ไปได้พร้อมๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และการลดการเกิดมลพิษแล้ว ย้อมก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น  
 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ หรือ Eco-Efficiency มาจากสภาวการณ์ ที่ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
อัตราการบริโภคในปัจจุบันที่สูงขึ้นเรื่อย ท าให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น 
การแข่งขันที่ว่านี้มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มุ่งเน้นใช้กลยุทธ์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้า 
หรือบริการ เพื่อเอาชนะคู่แข่งเท่านั้น หากแต่การแข่งขันในสภาวะที่ถูกบีบคั้นใหม่นี้ครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้ 

1) ความพยายามลดการบริโภคทรพัยากร (Reducing the consumption of resources) 
หมายถึง การพยายามลดการใชว้ัตถุดิบตั้งตน้ในการผลิต พลังงาน น้ า และทีดิน ส่งเสริมการใชซ้้ า
(Reuse) และการแปรใช้ใหม่(Recycle) ของผลิตภัณฑ ์

2) ความพยายามลดผลกระทบที่มตี่อสิ่งแวดล้อม (Reducing the impact on nature) 
หมายถึง การลดการปล่อยของเสีย ได้แก่ น้ าทิ้ง ขยะ และสารพษิ ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

3) ความพยายามเพิ่มมูลค่าของผลติภัณฑ์และการบริการ (Increasing product or service value) 
หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้ผู้บริโภคได้รับผล ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ สินคา้และการบรกิาร
สูงสุด โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตนิ้อยที่สุด 
 

จากกติกาการแข่งขันใหม่นี้ส่งผลให้แนวคิดประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ หรือ Eco-Efficiency นั้น
เกิดขึ้น โดยมาจากการร่วมกันของค าว่า Ecology ที่แปลว่าระบบนิเวศ และ Economy ที่แปลว่าเศรษฐกิจ กับ
ค าว่า Efficiency ททที่แปลว่า ประสิทธิภาพ ดังนั้น ค าว่า Eco-efficiency คือ การจัดการให้ภาคธุรกิจมี
ศักยภาพในการแข่งขันมากข้ึนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางที่
จะช่วยให้การด าเนินงานด้านธุรกิจประสบความส าเร็จในเชิงเศรษฐนิเวศ มี 7 ประการ ดังนั้น 

1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ 
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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4) เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดกุลับมาใช้ใหม ่
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวยีน 
6) เพิ่มอายุของผลิตภัณฑ ์
7) เพิ่มระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ 

แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency) ดังกล่าวเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับภาค
ธุรกิจ เนื่องจากเป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจซึ่งเน้นการเพิ่มผลก าไรให้กับ
องค์กรและการรักษาระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันนอกจากนี้ ยังเป็นดัชนีชี้วัด
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายโดยรวมของนานา
ประเทศในระยะยาวต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงาน 

1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิต ของโรงงานไพ่ 
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ ของโรงงานไพ่ 
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ของโรงงานไพ่ 
4) เสริมสร้างศักยภาพการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ของโรงงานไพ่ 
5) ส่งเสริมให้โรงงานไพ่ มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) 
 

ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
- ควรด าเนินงาน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

- จ้างทีป่รึกษา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1) โรงงานไพ่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน 
2) โรงงานไพ่สามารถลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เพิ่มข้ึน 
3) โรงงานไพ่ มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและมีการน าวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 

 
ความเสี่ยงของโครงการ 
 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแบบแผนที่ก าหนด - จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
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หมายเหตุ (อื่นๆ) 
           - 
 
แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

งบ 
ด าเนินการ 

(บาท) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2561 2562 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

โครงการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(Eco – Efficiency) 

100% 500,000              

1. ก าหนดแผน Eco- 
efficiency 

               

2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผล
เรื่องประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ 

               

3. ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตาม ISO 14045 

               

4. น าผลมาพิจารณาก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้
เข้าสู่มาตรฐาน 

               

5. ก าหนดแผนงานและ
กิจกรรมในการปรับปรุงผล
เพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐาน ISO 
14045 

               

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบนั  
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โครงการที่6: โครงการศึกษาพฒันาการจ าหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์ 
  

สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 300 วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
งบประมาณ: 2,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ 1. กลยุทธ์การยกบทบาทสู่ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

และมุ่งสนับสนนุงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
-     ประชาสัมพนัธ์ และใช้ประโยชนจ์ากสิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วน   
      ราชการ 

2. กลยุทธ์การบริหารตลาดไพ่ในประเทศ ในฐานะ Regulator ของรัฐ อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านกีดกันการจ าหนา่ยและการใชไ้พ่

ลักลอบ 
- ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินคา้/ตัวแทน 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I2 ขยายตลาดและเพิ่มรายได้ในธุรกิจการให้บริการ

สิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพป์ลอดการปลอมแปลง 
                           I5 สร้างความร่วมมือ ในการต่อต้านและกีดกันการ

จ าหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย 
                           I6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ ขยายตลาด และสร้างเครือข่าย

ทางธุรกิจไพ่คาสิโน 
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(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  
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รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
  โรงงานไพ่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สู่ตลาดไพ่ต่างประเทศ (คาสิโน) และให้บริการงานพิมพ์แก่
หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และท าการตลาดเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรมออกบูธ 
โบว์ชัวร์ แคตตาล็อก เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงาน 

การด าเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์  ของโรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของโรงงานไพ่ 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของโรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

3) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่โรงงานไพ่ 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 

- จ านวนคร้ังที่เข้าพบลูกค้า 
 

ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
- ควรด าเนินงาน 

 
วิธีการด าเนินงาน 

- จ้างทีป่รึกษา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์โรงงานไพ่ เป็นที่รู้จัก ในระดับนานาชาติ 
2) สามารถเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานไพ่ ได้ในอนาคต 
 

ความเสี่ยงของโครงการ 
 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. เนื่องจากเป็นการลงพื้นที่แสดงสินค้าคาสิโนครั้งแรก 
และยังไม่เคยสรา้งความสมัพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า สถาน
คาสิโนจึงอาจจะไม่ให้ความร่วมมอื หรือยังไม่ให้ข้อมูล
ต่างๆ กับโรงงานไพ่เท่าที่ควร 

ศึกษาประสบการณ์จริงเกีย่วกับสถานคาสิโนบริเวณ
ชายแดนประเทศไทย 

 
หมายเหตุ (อื่นๆ) 
          - 
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แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2560 2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้า และ
ประชาสัมพันธ ์

100%              

 

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบนั  
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โครงการที่7: โครงการศึกษาดงูานตลาดต่างประเทศ 
  

สถานะโครงการ: โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน (365 วัน) 

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
งบประมาณ: 1,000,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพฒันาธุรกิจและการตลาด 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร:์ 1. กลยุทธ์การยกบทบาท Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

และมุ่งสนับสนนุงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
- ศึกษาช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ธุรกิจ Digital Printing Solution 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิติ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค ์ I3 ศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภณัฑ์ เพิ่มต่อยอดการ

เติบโตของธุรกิจ 
 
 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนปี 

2561)) 
 



แผนปฏิบัติการ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจ าปี 2562 

 

  3-33 

 
(ความเชื่อมโยงระหวา่งแผนปฏบิัติการ และเปา้ประสงค์ในระบบ BSC)  



แผนปฏิบัติการ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจ าปี 2562 

 

  3-34 

รายละเอียดโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโรงงานไพ่ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ทุกชนิด จึงต้องการขยาย
ตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออกนอกประเทศ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายไพ่ ทั้งนี้ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ยังตระหนักถึงการเปิดเสรีทางการค้าที่จะส่งผลกระทบต่อโรงงานไพ่
เป็นอย่างมาก จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้านการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าไพ่ส่งออก โดยมีความประสงค์ที่จะด าเนินการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ เพื่อน าข้อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ ที่ส าคัญมาพัฒนาให้เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต การตลาด และการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าไพ่
ส่งออกของโรงงานไพ่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการด าเนนิงาน 

การด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ 

2) เพื่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายไพ่ส่งออก 

3) เพื่อสร้างเพิ่มรายได้แก่โรงงานไพ่ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดหลักของแผนงาน 

- ด าเนินการให้ส าเร็จตามแผน 
 

ความจ าเป็นในการด าเนินงาน 
- ต้องด าเนินงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
วิธีการด าเนินงาน 

- จ้างทีป่รึกษา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1) คณอ.ฯ ได้ศึกษาประสบการณ์จริงของตลาด่างประเทศ 
2) รง.พ. มีลูกค้าเป้าหมาย และมีช่องทางในการจ าหน่ายไพ่ส่งออกเพิ่มมากข้ึน 
3) รง.พ. มีรายได้จากการจ าหน่ายไพ่ส่งออกเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ประจ าปี 2562 

 

  3-35 

ความเสี่ยงของโครงการ 
 

ข้อควรระวัง หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึน้ แนวทางในการป้องกันแก้ไข (แผนรองรับ) 

1. อุบัติเหตุจากการเดินทางในต่างประเทศ - ท าประกันการเดินทาง ก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการเข้าร่วมงานไม่ครบถ้วน - ท าการตรวจสอบการด าเนินงานในการจัดส่งเอกสาร
ต่างๆในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

หมายเหตุ (อื่นๆ) 
- 

 
แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวชี้วดั

ความกา้วหน้า 

2560 2561 
ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
โครงการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 100%              

 

สัญลักษณ์ในการจัดท า 
 การด าเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบนั  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


