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ค าน า 
 
จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลังที่สนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้ปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับองค์กร (Value creation) ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
โดยที่ผ่านมาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ด าเนินการน าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ
องค์กร 

การด าเนินงานบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: 
EVM) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประจ าปี 2560 ได้น าการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงลึก (EP Drivers) มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ควบคู่กับการทบทวนแผนวิสาหกิจ
ประจ าปี 2561 - 2564 เพ่ือให้โรงงานไพ่มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร พร้อมด าเนินงานต่อเนื่องในการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และระบบ Balanced 
Scorecard (BSC) ในระดับองค์กรและระดับฝ่าย ระดับส่วน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย การก าหนด
เป้าประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (KPIs) ค่าเป้าหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง (Action 
Plan) ตลอดจน ผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานดังกล่าวรวมไปถึงการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด 
EVM การติดตามรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานงานเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ขอบเขตของการด าเนินงานบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic 
Value Management: EVM) ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยังรวมไปถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2561 เพ่ือผลักดันการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นให้สามารถน าไปใช้จริงและเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

ทั้งนี้ “รายงานการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจ าปี 2560 : การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2561 (Action Plan)” ฉบับนี้ จะน าเสนอผลลัพธ์ที่เกิดจากกลั่นกรองกระบวนการถ่ายทอดแผน
วิสาหกิจขององค์กร (แผนยุทธศาสตร์) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(แผนปฏิบัติการ) ตามแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management – EVM)เพ่ือให้โรงงานไพ่สามารถด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ได้จากการร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร และคณะท างานของ  
โรงงานไพ่ และที่ปรึกษาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของการ
วางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2561 - 
2564 ของโรงงานไพ่ได้อย่างสมบูรณ์ถัดไป 

เดือน กรกฎาคม 2560
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1. บทน า 

 
โรงงานไพ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี 2561 เพ่ือก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานประจ าปีให้

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และภารกิจหลักขององค์กรในการผลิตไพ่และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์  และสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงทุกชนิด เพ่ือหารายได้ให้รัฐและด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการท าการค้าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ โดยตั้งเป็นตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2561 ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่งได้ทบทวนและ
ปรับปรุงขึ้นใหม่ ในกระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจขององค์กร ผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกั นระหว่าง
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานไพ่ และผ่านการอนุมัติในหลักการ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กล่าวโดยสรุป รายละเอียดของแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561 – 2564 ของโรงงานไพ่ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจดังกล่าว โรงงงานไพ่ได้ด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจของ
องค์กรประจ าปี 2559-2563และปรับปรุงให้เป็นแผนวิสาหกิจของปี 2561-2564เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนถึงสามารถรองรับกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบธุรกิจ การสร้างรายได้ และการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทบทวนแผนวิสาหกิจดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางของระบบการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management – EVM) ให้กับองค์กร ที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจของไทยใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
องค์กรอีกด้วย 

วิสัยทัศน์ 

• “เป็นผู้น าด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” 

 พันธกิจ 
• ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ 

• พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

• ด าเนินการผลิต จ าหน่ายไพ่ น าเข้า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

• รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยท่ีดีในการท างาน 

• บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 (Action Plan) 
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2. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
 

เมื่อโรงงานไพ่ได้ด าเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561 – 2564 เรียบร้อยแล้ว 
โรงงานไพ่ ได้ด าเนินงานถ่ายทอดแผนวิสาหกิจขององค์กร จากรูปแบบของของยุทธศาสตร์  (Strategic 
Plan) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้วยเครื่องมือส าคัญใน
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนด าเนินงาน คือ การวางแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ
ระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารจัดการ
ของระบบ EVM โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC นั้น จะท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงแผนด าเนินงานกับ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านการก าหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้
การด าเนินงานประจ าปีมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกส่วนงาน รวมถึงมีการด าเนินงาน
ประจ าปีที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดที่องค์กรมุ่งหมายไว้ 

แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนถึงแผนที่ยุทธศาสตร์และระบบ BSC ที่ใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 นี้ ได้จัดท าขึ้นภายใต้การคัดกรองตามแนวคิดแผน
ยุทธศาสตร์ของปี 2561 - 2564และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแนวนโยบายในช่วงปี 2561 - 2562 
ซึ่งถือเป็นปีแห่งการเริ่มผลักดันกิจกรรมและโครงการตามผลการศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง และเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะต้องการจะผลักดันโรงงานไพ่เข้าสู่การแข่งขันใน
ตลาดสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยมีโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรทั้งหมด 31 โครงการโดยจากจ านวน
โครงการทั้งหมดนี้ โรงงานไพ่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ที่มีความส าคัญ และ
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ได้4 โครงการ ใช้งบประมาณรวมในการด าเนินการ
รวมทั้งสิ้น 6,800,000.00 บาท 

 
ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 อาจยังไม่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานในทุกกลยุทธ์ เนื่องจากบางแผนงานมีความจ าเป็นรอการด าเนินงานโครงการโรงงานสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลงอนุมัติให้แล้วเสร็จ และบางแผนงานนั้นสามารถก าหนดเป็น “กิจกรรม” ที่ทางโรงงานไพ่
สามารถด าเนินงานได้จากการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมกระบวนการท างานปกติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว 
สามารถดูรายละเอียดได้ตามรายงานการทบทวนแผนตามแนวคิด EVM ในส่วนของระบบ Balanced 
Scorecard ของ โรงงานไพ่ ประจ าปี 2561 

 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินงาน

จ าแนกตามผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 จ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงาน จ านวนแผนปฏิบัติการ งบประมาณ (บาท) 

1. ส่วนผลิตไพ่ป๊อก - - 
2. ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก - - 
3. ส่วนเตรียมการพิมพ์ - - 
4. ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ - - 
5. ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล - - 
6. ส่วนบัญชีและการเงิน - - 
7. ส่วนพัสดุและอาคารสถานที่ - - 
8. ส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ - - 
9. ส่วนแผนงานและกลยุทธ์ - - 
10.  ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 1,200,000.00 
11. องค์กร - - 
12. ที่ปรึกษา 2 5,600,000.00 

รวม 10 ส่วนงาน 3 6,800,000.00 
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ตารางแสดงแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 3 โครงการ                                                      
ในส่วนของงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง 

3,600,000.00 ที่ปรึกษา 

2 โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและ
ประชาสัมพันธ์ 
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ไพ่ไทยที่มีความ
สร้างสรรค์ผ่าน Social Media 

1,200,000.00 ส่วนพัฒนาธุรกิจแล 
ะการตลาด 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ประจ าปี 2561 

2,000,000.00 ที่ปรึกษา 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,800,000.00  

 
2.1 ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกับยุทธศาสตร์ และระบบ BSC 

 
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ จะต้องค านึงถึงความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกันระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนปฏิบัติการเป็นส าคัญ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการสามารถผลักดันให้การด าเนินงาน
ขององค์กรบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อได้ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สมบูรณ์แล้ว ในขั้นตอน
ต่อไป คือ การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) และ
ระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งระบบ BSC ดังกล่าว ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดย
เป้าหมาย หรือ เป้าประสงค์ และเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จในระบบ BSC นี้ จะเป็นกรอบในการก าหนดโครงการ 
หรือ แผนปฏิบัติขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรสามารถตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด  

การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการผ่านระบบBSC นี้เริ่มต้นจากการประมวลยุทธศาสตร์
ขององค์กรและพัฒนาขึ้นเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมิติ
ต่างๆได้แก่มิติด้านการเงิน (Finance) ลูกค้าและคู่ค้า (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) 
และด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning & Growth) โดยมิติต่างๆมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันกล่าวคือ
เป้าประสงค์ด้านการเรียนรู้และเติบโตมีส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมเป้าประสงค์ในด้านกระบวนการ
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ภายในซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการด าเนินงานในมุมมองด้านลูกค้าและคู่ค้าและน าไปสู่การส่งเสริม
เป้าประสงค์ด้านการเงินในที่สุด 

 
 

แผนภาพแสดงตัวอย่างแบบความเชื่อมโยงของแผนที่ยุทธศาสตร์ระบบ BSC และแผนปฏิบัติการ 
 
ทั้งนี้ เป้าประสงค์ในทุกมิติดังกล่าวจะน าไปสู่การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ

องค์กรในทุกด้านผ่านกระบวนการการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานซึ่ง
แสดงออกมาในรูปแบบของระบบBSC โดยองค์กรจะต้องพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 
2.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 และยุทธศาสตร์องค์กร 
 

จากกระบวนการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561 – 2564 ของ โรงงานไพ่สามารถสรุปแผน
ยุทธศาสตร์ได้ 4 แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือด าเนินงานในระยะสั้น ประจ าปี 2561 – 2562 และระยะยาว ประจ าปี 
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2561 – 2564 โดยกลยุทธ์ระยะสั้นนั้น ได้น าไปสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2561 ระบบ Balanced 
Scorecard และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 อันมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561 - 2564, กลยุทธ์, และจ านวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
แผน

ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 

1. 
เพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจหลัก 
และขยายสู่
ธุรกิจใหม่ 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไพ่อย่างต่อเนื่อง  

- ปรับปรุงกระบวนการท างาน และบริหารต้นทุนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ โครงการปี 2562 

1.2 กลยุทธ์การบริหารระบบสัมปทานอย่างมีประสิทธิภาพ  

- ศึกษารปูบบช่องทางการจ าหน่ายสินค้าแบบใหม่ภายใต้
ระบบสัมปทาน 

โครงการปี 2563 

1.3 กลยุทธ์การบริหารโครงการลงทุนเพื่อรองรับธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 

 

- บริหารและควบคุมการด าเนินงานตามแผนฯ อย่างใกล้ชิด 
(ซื้อที่ดิน ก่อสร้าง/ติดตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน จัดซื้อ/
ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์) 

รอการอนุมัติโครงการโรงงาน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

จากสคร. 

1.4 กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
และงานพิมพ์ทั่วไป 

 

- พัฒนาคุณภาพและสร้างความม่ันใจด้านความปลอดภัยงาน
พิมพ์ตลอดกระบวนการ 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- วิจัยและพัฒนาศักยภาพงานพิมพ์รูปแบบใหม่ โครงการปี 2562 

2. 
เร่งยกระดับ
การตลาด            

เชิงรุก 

2.1 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกส าหรับไพ่นอกสัมปทาน  

- เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานขาย
และการตลาด 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- ขยายช่องทางการกระจายสินค้า/ตัวแทนส าหรับตลาด
นักท่องเที่ยว (อาทิ สายการบิน) 

มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 
2561 

- มุ่งท าการตลาดไพ่ต่างประเทศ (คาสิโนในเอเชีย) โครงการปี 2562 

2.2 กลยุทธ์การสืบสานไพ่ไทยในรูปแบบของเกมส์  

- วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นไพ่ไทยเป็นเกมส์ใน
กลุ่มเป้าหมาย (พนง. โรงงานไพ่และหน่วยงานรัฐ นักศึกษา 

มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 
2561 
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แผน
ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 

ผู้ป่วยด้านความจ า) 
 
 
2.3 กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกส าหรับงานพิมพ์ปลอดการปลอม
แปลงและงานพิมพ์ทั่วไป 

 

- ท าการตลาดเชิงรุก และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานอ่ืน 

มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 
2561 

2.4 กลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านการตลาด 

 

- เพ่ิมศักยภาพตลาดออนไลน์ผ่าน E-Commerce&Social 
Medis 

มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 
2561 

- พัฒนาบริการต่อคู่ค้า/ลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

 
3. 

สื่อสาร
ภาพลักษณ์
และจัดการ

ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3.1 กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- ยึดถือแนวทางปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอด
กระบวนการท างาน 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- วางต าแหน่งทางการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม 

มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 
2561 

- สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจ าหน่ายและ
การใช้ไพ่ลักลอบ 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

4. 
การบริหาร

จัดการภายใน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.1 กลยุทธ์การบริหารกระบวนการภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ยกร่างระเบียบจัดตั้งองค์การสิ่งพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขร่าง
ระเบียบในการด าเนินงานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- จัดท าข้อมูลทางการเงินและต้นทุนที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
ศูนย์ธุรกิจ 

มีแผนปฏิบัติการรองรับในปี 
2561 
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แผน
ยุทธศาสตร์ 
2560-2563 

กลยุทธ์ 
 

แผนปฏิบัติการ 

- บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

 
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ในอนาคต 

 

- บริหารและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ
ในอนาคต 

มีแผนปฏิบัติการรองรับภายใน
ปี 2560-2563 

- พัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง: งานผลิตสิ่งพิมพ์งานกฎหมาย มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- จัดให้มีระบบการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อย่าง
เหมาะสม 

มีแผนปฏิบัติการรองรับภายใน
ปี 2560-2563 

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการด าเนิน
ธุรกิจในอนาคต 

 

- สารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพ่ิม
ความสามารถทางการตลาดอาทิCoding, Track&Trace, 
Security 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 

- พัฒนาศักยภาพการใช้สารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน 
(Transaction Processing) และการวิเคราะห์ (Analytic) 
ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

มีกิจกรรมภายในองค์กร
รองรับ 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประจ าปี 2561-2564                                     
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 (1) 

 



การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 (Action Plan) รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  2-9 

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

ยุทธศาสตร์องค์กรจากการจัดท าแผนวิสาหกิจ ประจ าปี 2561-2564 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
นั้นสามารถน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจ าปี 2561 เพ่ือท าการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างสอดคล้อง และเป็นรูปธรรม ผ่านการก าหนดเป้าประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และเพ่ือการพัฒนาไปสู่ระบบการประเมินแบบสมดุล ( Balanced 
Scorecard – BSC) ซึ่งต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด (Measure) เป้าหมาย (Target) และการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมการด าเนินงานภายใน หรืออยู่ในรูปของโครงการลงทุน หรือแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ จากการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ร่วมกับแผนที่
ยุทธศาสตร์ และระบบ BSC ประจ าปี 2561 พบว่า เป้าประสงค์ตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ที่มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 รองรับเป็นเป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเป้าประสงค์
ในระดับการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth – L) ซึ่งเป็นไปตามหลักการด าเนินงาน เนื่องจาก
เป้าประสงค์ในระดับกระบวนการภายใน และการเรียนรู้และเติบโต จะท าหน้าที่ผลักดันองค์กรไปสูง
เป้าประสงค์ในระดับลูกค้า (Customer – C) และเป้าประสงค์ด้านการเงิน (Finance – F) ต่อไป และแม้ว่า
เป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 นั้น ยังไม่สามารถตอบสนองได้ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์
เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการบางโครงการท าหน้าที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในภาพรวม ซึ่งถือเป็นแผนปฏิบัติการ
ที่ต้องน าไปปฏิบัติในปี 2561-2564แต่อย่างไรก็ตามเป้าประสงค์ที่มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ตอบสนอง
แล้วมีดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุป แผนกลยุทธ์องค์กรเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 
เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

คู่ค้าและลูกค้า (C)  
C1 ด าเนินการ และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามก าหนด (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
C2 น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีรูปแบบมากข้ึน โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่แบบครบวงจร 
C3 เพ่ิมจ านวนลูกค้า/คู่ค้า ใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศ (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
C4 ขยายฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจใหม่ (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
C5 สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของงานพิมพ์ตลอด
กระบวนการ 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

กระบวนการภายใน (I)  
I1 ปรับปรุงกระบวนการท างาน และการบริหารต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ การใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
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I2บริหารและควบคุมการด าเนินงานโครงการลงทุนต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนฯ 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

I3ยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาด (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
I4สนับสนุน และ น าระบบ IT มาใช้ในกิจกรรมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 

โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและ
ประชาสัมพันธ์ 

I5ขยายตลาดและช่องทางการจ าหน่ายไพ่ทั้งในและต่างประเทศ โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและ
ประชาสัมพันธ์ 

I6ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของไพ่ไทยและพัฒนาสู่เกมส์
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและ
ประชาสัมพันธ์ 

I7วางต าแหน่งทางการตลาด และก าหนดแผนสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่าง
เหมาะสม 

โครงการศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
ความปลอดภัยส าหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
และโครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและ

ประชาสัมพันธ์ 
I8สร้างความร่วมมือในการต่อต้านและกีดกันการจ าหน่ายไพ่ผิด
กฎหมาย 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

I9ผลักดันกระบวนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมทางสังคม 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

การเรียนรู้และการเติบโต (L)  
L1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

L2 สารสนเทศสนับสนุนกระบวนงานตามธุรกิจใหม่ (มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
L3 บูรณาการและบริหารระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

L4 จัดท าบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยกประเภทตาม
ธุรกิจ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้าง
มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ประจ าปี 2561 

L5 ผลักดันการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในอย่างเป็น
รูปธรรม 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

L6 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมกับการ
ท างาน 

(มีกิจกรรมภายในมารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 

 
ส าหรับบางเป้าประสงค์ที่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการรองรับนั้น บางส่วนมีกิจกรรมการด าเนินงานภายในท า

หน้าที่ตอบสนองหรืออยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของนโยบายจากต้นสังกัดในการด าเนินงานต่อไป โดยแผน
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ที่ยุทธศาสตร์ในระดับองค์กร ประจ าปี 2561 ที่ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561 – 2564 ฉบับ
ทบทวน และความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 แสดงในแผนภาพด้านล่าง 

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร โรงงานไพ่ และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
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3. แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
จากการประมวลผลข้อมูลแผนปฏิบัติการสามารถรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ของ

โรงงานไพ่ สามารถจ าแนกได้เป็นโครงการหลัก ที่มีผลต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 โครงการ
ซึ่งประกอบด้วย 

1. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 โครงการ  
- โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ 

2. แผนปฏิบัติการด าเนินการหลักโดยท่ีปรึกษา 2 โครงการ 
- โครงการศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับ

สิ่งพิพม์ปลอดการปลอมแปลง ได้แก่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ไพ่ไทยที่มี
ความสร้างสรรค์ผ่าน Social Media 

- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์EVM 
ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจ าปี 2561 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแผนปฏิบัติการนี้ อยู่ในรูปแบบที่แสดงความสอดคล้องกับระบบ

บริหารจัดการในปัจจุบัน (ระบบ EVM) และมีความสอดคล้องกับระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
(State Enterprise Performance Appriasal – SEPA) อีกด้วย โดยข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติ
การประกอบด้วย 

 (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 วัตถุประสงค์ 
4.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (พร้อมประมาณการทางการเงินถ้ามี) 
4.4 ตัวชี้วัดโครงการ 
4.4 เป้าหมายตัวชี้วัด 

(5) แผนการด าเนินงาน 
จากการรวบรวมแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 ทั้ง 3 โครงการ  สามารถสรุปรายละเอียด

ของแผนปฏิบัติการ ได้ดังนี้ 
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โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลง 
สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน (360 วัน) 

(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
งบประมาณ: 3,600,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์: เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก 

สื่อสารภาพลักษณ์และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิต ิ กระบวนการภายใน 

เป้าประสงค์ I7 วางต าแหน่งทางการตลาด และก าหนดแผน
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 

 
(ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ในระบบ BSC) 

 
รายละเอียดโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

     ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาดไพ่  ส่งผลให้โรงงานไพ่
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้ น ซึ่งการสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้านั้น จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสร้างความ
หลากหลายในผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืนๆ โดยโรงงานไพ่ได้มีแผนการขยายโรงงานและ
การเพ่ิมเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้ว แต่ยังขาดองค์ความรู้ของตนเองด้านเทคโนโลยีเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง เพ่ือให้มีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่ เรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเรื่องการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรสู่ความ
เป็นสากล รวมทั้งเป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว โดยการเพ่ิมศักยภาพทางเทคโนโลยีมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถยกระดับรายได้และเพ่ิมผลก าไรของโรงงานไพ่ การเพ่ิมศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า  จึงมีความส าคัญเร่งด่วน
ในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 
 โรงงานไพ่ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท าการศึกษาและจัดท าแผนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีส าหรับโรงงานไพ่ อันจะก่อเกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้า สามารถสร้างจุดเด่นในการแข่งขันในตลาด
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการด าเนินการ โครงการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย
ส าหรับสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ซึ่งเป็นโครงการจัดท าแผนแม่บทและวางแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีส าหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ โครงการนี้จะเน้นการศึกษาและวางแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบรหัสความปลอดภัยในไพ่ ระบบความ
ปลอดภัยส าหรับแสตมป์ สรรพสามิต รวมทั้งระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
ส าหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ 

2. เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยส าหรับไพ่และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้แนวทางการด าเนินงานของโรงงานไพ่ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติการและแนวทางส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการ
ปลอมแปลงซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดในผลิตภัณฑ์ 

4. เพ่ือให้โรงงานไพ่มีองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับเสริมสร้างผลิตภัณฑ์
ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

5. เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพสินค้าและการสร้างจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ
โรงงานไพ่ 

6. เพ่ือช่วยเสริมสร้างยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ และแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีส าหรับโรงงานไพ่ในระยะยาว 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
1. โรงงานไพ่ได้รับข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของ

ผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
2. มีแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในสิ่งพิมพ์ส าหรับโรงงานไพ่ 
3. มีแผนปฎิบัติงานและแนวทางการด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับ

โรงงานไพ่อย่างเป็นขั้นตอน 
4. ท าให้โรงงานไพ่สามารถวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการตลาด

ได้ชัดเจน 
5. มีแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของโรงงานไพ่ เพ่ือการพัฒนาเพ่ิม

ศักยภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงาน 
จ้างที่ปรึกษา 

แผนการด าเนินงาน 
ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน 2561) 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลาในการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

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 าร่าง TOR และด าเนินการจา้งที่ปรึกษา             

2. ที่ปรึกษาด าเนินการ 
2.1 ศึกษาข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของผลิตภัณฑ์ไพ่ 
     และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง 
2.2 ศึกษาผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหนา่ย และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ เพื่อ  
     วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม 
2.3 ด าเนินการหารือรวบรวมแนวคิดเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับผลิตภัณฑ์ 
2.4 จัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการวิจัยและพัฒนาดา้นเทคโนโลยีที่จะสามารถ 
     ประยุกต์ใช้กับโรงงานไพ่เพื่อการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
2.5 จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ไพ่ และสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอม 
     แปลงของโรงงานไพ่ต่างๆ เช่น อัลกอริทึม การส่ือสารข้อมูล ฐานขอ้มูล เป็นต้น 
2.6 จัดท าแผนปฏิบัตกิารส าหรับการพฒันาเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัส าหรับสิ่งพิมพ์  
     ปลอดการปลอมแปลง 
2.7 จัดท ารายละเอยีดและโครงการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไพ่ 
2.8 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

            

3. สรุปผลโครงการ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงงานไพ่ คณอ.กรรมการพัฒนาธุรกิจฯ และ 
   คณก.โรงงานไพ่เห็นชอบ 

            

4. สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภยัสู่กลุ่มเป้าหมาย             
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โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ 
สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน (365 วัน) 

(ตุลาคม 2560 – กันยายน2561) 
งบประมาณ: 1,200,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์: เร่งยกระดับการตลาดเชิงรุก 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิต ิ กระบวนการภายใน 
เป้าประสงค์ I4สนับสนุนและน าระบบIT มาใช้ในกิจกรรม

การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
I5 ขยายตลาดและช่องทางการจ าหน่ายไพ่ทั้งในและต่างประเทศ 
                           I6 ก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของไพ่ไทยและ

พัฒนาสู่เกมส์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
 

 
(ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ในระบบ BSC) 

 
 

รายละเอียดโครงการ 
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หลักการและเหตุผล 
ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่ง

โรงงานไพ่ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประกาศนโยบายของ คสช.ที่จะน าประเทศเข้าสู่  Digital 
Economy ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของประเทศให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยน าเทคโนโลยีต่างๆ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโรงงานไพ่จึงจ าเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์สินค้าและ
องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ เช่น มีสื่อประชาสัมพันธ์ไพ่ไทยใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟิค หรือคลิป ผ่าน Social Media เพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีการและช่องทางใหม่ๆ 
ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 

นอกจากนี้  โรงงานไพ่ยังมุ่ งเน้นในเรื่องพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และท าการตลาดเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรมออกบูธ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของโรงงานไพ่ 
2) เพ่ือสร้างคอนเทนท์ที่มีความสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์สินค้าไพ่ไทยผ่าน Social Media

 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กร และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของโรงงานไพ่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 
4) เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่โรงงานไพ่ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1) โรงงานไพ่มีฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มไพ่นอกสัมปทานเพ่ิมขึ้น 
2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักไพ่ไทยมากข้ึน 
3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักโรงงานไพ่ และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มากขึ้น 
4) สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับโรงงานไพ่ 

 
แผนการด าเนินงาน 
 
 ก าหนดระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
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ที ่ แผนงาน ตัวชี้วัด กิจกรรม 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อก าหนดหน้าที่ ในการ

ด าเนินงานตามโครงการศึกษาพัฒนาการจ าหน่าย
สินค้าและประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อย                        
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 

ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ 
- ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ ประชุมกับส่วนสารสนเทศเตรียม            
ความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media 

            

2 2.1 การศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 
2.2 การสนับสนุนและน าเอาระบบ IT มาใช้ใน
กิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
2.3 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ในงานประชาสัมพันธ์ 
เช่น แคตตาล๊อคสินค้า  

2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ทราบ
สถานที่ในการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ 
2.2 ส่วนพัฒนาธุรกจิฯ สร้างคอนเทนท์ ในการ             
ท าอินโฟกราฟฟิค หรือคลิปส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ไพ่ไทย 
2.3 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ เตรียมข้อมูลในการท า
แคตตาล๊อคสินค้า  

วางแผนประชาสัมพันธ ์
2.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ วางแผนลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานตลาดต่างประเทศ 
2.2 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ จัดท าอินโฟกราฟฟิค และน าคลิปไพ่
ไทยที่ได้จัดท าไว้แล้วมาเผยแพร่ 
2.3 ส่วนพัฒนาธุรกิจฯ จัดท าแคตตาล๊อคสินค้า 

            

3 3.1 ประชาสัมพันธ์ไพ่ไทยในรูปแบบ             
อินโฟกราฟฟิค หรอืคลิป ผ่าน Social Media 
3.2 น าสื่อประชาสัมพันธ์  แคตตาล๊อคสินค้า       
ไปใช้ในการเสนอขาย 

3.1 เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social 
Media จ านวน 2 คร้ัง 
3.2 สื่ อประชาสัมพันธ์แล้ ว เสร็จและน า            
ไปใช้ได้จริง 

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ ์
3.1 เผยแพร่อินโฟกราฟฟิค หรือคลิปขึน้บนเว็บไซต์                      
3.2 แคตตาล๊อคสินค้าแล้วเสร็จใช้ในการเสนอขายได้ 

            

4 จ านวนจ าหนา่ยไพ่นอกสัมปทานตามเปา้หมายที่
ก าหนด ดังนี ้
4.1 ด าเนินการผลิตสินค้าตามใบสั่งซ้ือ 
4.2 ด าเนินการจ าน่ายสินค้าตามเปา้หมาย 

- จ าหน่ายไพ่นอกสัมปทานไม่น้อยกว่า 
200,000 ส ารับ 

ด าเนินการผลิตสินค้าและจ าหน่าย ตามขั้นตอน 
ด าเนินการตามขั้นตอนซ้ือ-ขาย ไพ่ที่ระลึก ไพ่ช าร่วย และ
ไพ่ส่งออกของโรงงานไพ่ 
 

            

5 การสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 
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โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ EVM ระดับ

ศูนย์ธุรกิจ ประจ าปี 2561 

สถานะโครงการ: โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
งบประมาณ: 2,000,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ: คณะท างาน EVM 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์: กลยุทธ์การบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงกับระบบ  BSC: มิต ิ การเรียนรู้และเติบโต 
เป้าประสงค์ L4 จัดท าบัญชีต้นทุนและรายงานทางการเงินแยก

ประเภทตามธุรกิจ 
 

 
 
(ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการ และเป้าประสงค์ในระบบ BSC) 
 
รายละเอียดโครงการ 
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หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมีการเสริมสร้างคุณภาพของบุคลากรเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่ได้มาตรฐานและตอบสนอง
กับความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีศักยภาพในการแข่งขันตามกลไกตลาดและที่ส าคัญคือ มีฐานะ
การเงินที่มั่นคง เพียงพอ ไม่เป็นภาระของรัฐและประชาชนโดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจ าเป็นต้องสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่เงินลงทุนที่รัฐได้ลงไปในอัตราที่เหมาะสมต่อลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ 

จากแนวนโยบายดังกล่าว กระทรวงการคลัง โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็ง มีการปรับปรุงองค์กรให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันกับองค์กรเอกชนได้จึงมีแนวคิดที่ให้รัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารงานเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร (Value Creation) โดยมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้
รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่า จึงได้ก าหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจน าระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรและพัฒนาระบบ EVM อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงระบบดังกล่าว และการ
ประยุกต์ให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอต่อไป  

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic Value 
Management - EVM) ประจ าปี 2561 นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการระบบ EVM สู่ระดับศูนย์
ธุรกิจหรือที่เรียกว่า ศูนย์ EVM เพ่ือให้การบริหารจัดการ EVM สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ที่
ปรับสู่การขยายธุรกิจใหม่ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และให้การบริหารงานเป็นมาตรฐาน
เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ที่ได้ด าเนินงานระดับศูนย์ EVM  

รวมทั้งยังมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการบริหารจัดการขององค์กร และการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์การประเมินของ สคร. ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม
หลักดังนี้ 

กิจกรรมหลักท่ี 1: การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ 
- การพัฒนาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และ Balanced Scorecard ระดับองค์กร และระดับศูนย์ 

EVM 
- การพัฒนาระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์  ค านวณและวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทาง

เศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM  
- วิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อวางแผนการสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงลึกจากการวิเคราะห์ Driver Tree 

กิจกรรมหลักท่ี 2: การเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับการบริหารจัดการองค์กร 
- การทบทวนแผนวิสาหกิจ ให้สอดคล้องตามแนวคิดระบบ EVM และตามระบบประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
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- การน าแนวคิดระบบ EVM เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ แผน
งบประมาณ การจัดสรรเงินทุนและสินทรัพย์ รวมถึงจัดท าคู่มือ 

- การน าแนวคิดระบบ EVM ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน รวมถึงจัดท าคู่มือพร้อมกรณีศึกษา 
- การเชื่อมโยงระบบ EVM กับการก าหนดระดับผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

กิจกรรมหลักท่ี 3: การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM 
-  ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ระดับองค์กร และระดับศูนย์ EVM รอบ 6 เดือน และ                       

รอบ 12 เดือน 
- ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลที่เกิดขึ้นของโครงการ รวมถึงการค านวณ ประเมินค่า 

EP ของโครงการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

กิจกรรมหลักท่ี 4: การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
- การทบทวนและจัดท าแผนด าเนินงานของโรงงานไพ่อย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงและบรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
นอกจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการEVM แล้ว โรงงานไพ่ยังมุ่งหวังการพัฒนาให้ความรู้

ความเข้าใจในประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของ
โรงงานไพ่ในอนาคต และน าจัดการสัมมนาให้ความรู้ต่อผู้บริหารและบุคลากรของโรงงานไพ่อย่าง
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ (Economic Value Management - EVM) ระดับศูนย์
ธุรกิจ ประจ าปี 2561 ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ EVM ต่อเนื่องตามนโยบายของ สคร. ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนา
ระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรมการเชื่อมโยงแนวคิด EVM กับ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลจากระยะที่ผ่านมาอัน
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
-    การค านวณ และวิเคราะห์ผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร และระดับศูนย์
ธุรกิจ เป็นราย 
      ไตรมาสปีบัญชี 2561 
- การน าแนวคิดระบบ EVM มาใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของโรงงานไพ่โดย

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

(BSC) ระดับองค์กร และระดับส่วนงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ ส าหรับการ
ประเมินผลในปี 2562 (ตามโครงสร้างขององค์กร) 
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- การติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน และการวิเคราะห์โครงการลงทุนตามแนวคิด 
EVM โดยการค านวณผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ   

2. เพ่ือพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจอย่างเหมาะสม 
3. เพ่ือวางแผนการน าข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจมาใช้ในการวางแนวทางการก าหนดราคา 

(Pricing) ที่เหมาะสมส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ 
4. เพ่ือติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของกิจกรรม EVM ต่อคณะกรรมการฯ 

และผู้บริหารระดับสูงให้ได้ทราบถึงความคืบหน้าและอุปสรรคในการด าเนินงาน พร้อมทั้งรับ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

5. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรของโรงงานไพ่ ในการน าระบบ EVM มาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพได้จริง  

6. เพ่ือพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นส าคัญต่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงงานไพ่ในอนาคต 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

โรงงานไพ่สามารถน าระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 
Value Management- EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและขยายผลการพัฒนาระบบ EVM สู่
ระดับศูนย์ธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการด าเนินยุทธศาสตร์ในอนาคต 
 
ตัวชี้วัดโครงการ  

ความส าเร็จในการจัดท ารายงานทางการเงินแยกประเภทศูนย์ธุรกิจ 
 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

- ข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจ 
- ข้อเสนอแนะแนวทางการก าหนดราคา (Pricing) 
- แนวทางการปรับนโยบายการปันส่วนต้นทุนและสินทรัพย์ 

 
วิธีการด าเนินงาน 

ด าเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value 
Management -EVM) ระดับศูนย์ธุรกิจ ประจ าปี 2561 ตามขอบเขตและแนวทางการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ ตามที่ส านักงาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 



การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 (Action Plan) รายงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2560 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ประจ าปี 2560 

 

  3-12 

 1.  การด าเนินงานต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์  
o การพัฒนาระบบวัดผลงานค่าก าไรทางเศรษฐศาสตร์ระดับองค์กร และศูนย์ธุรกิจ ปีบัญชี 

2561 รายไตรมาส  
o การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC) 

ในระดับองค์กร และระดับส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรส าหรับการประเมินผลในปี 
2562 ทั้งนี้ มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเภทมุมมองหลัก (Perspective) 
ในภาพรวมของโรงงานไพ่ และเชื่อมโยง ถ่ายทอดสู่ระดับส่วนงานอย่างเหมาะสม 

         2. การทบทวนแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ่ รวมถึงทบทวนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2561 เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนค่า EP 
(EP Driver Tree) เชิงลึกเป็นองค์ประกอบ รวมถึงการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(Strategic Improvement Plan - SIP) พร้อมคาดการณ์ผลกระทบจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์ SIP 
ต่อผลงานค่า EP ในระดับองค์กร 

3. การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประจ าปี 2561 เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม
ของการลงทุนในอนาคต ตามแนวคิด EVM (ถ้ามี) 
           4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน EVM ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ 
และผู้บริหารระดับสูง รายไตรมาส 

5. การพัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจอย่างเหมาะสม พร้อมวางแผนการน า
ข้อมูลทางการเงินแยกศูนย์ธุรกิจมาใช้ในการวางแนวทางการก าหนดราคา (Pricing) ที่เหมาะสมส าหรับแต่
ละผลิตภัณฑ์ 
6. การวางแผนบริหารจัดการ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงและผู้เก่ียวข้อง 

o การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM รวมถึงทบทวน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2561 ร่วมกับคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  

o การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ และ BSC ระดับองค์กร และระดับ
ส่วนงาน ประจ าปี 2561 ตามโครงสร้างองค์กร 

o การฝึกอบรมให้กับบุคลากรโรงงานไพ่เกี่ยวกับภาพรวมแนวคิดการเพ่ิมมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM)และการน าระบบ EVM มาใช้ในโรงงานไพ่ 
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แผนการด าเนินงาน 

แผนงานกิจกรรม 
น้ าหนัก 
กิจกรรม 

(%) 

ผลผลิต/ 
ตัวช้ีวัด

ความก้าวหน้า 

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. 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการมูลค่า
เชิงเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Value 
Management -
EVM) ระดับศูนย์
ธุรกิจประจ าปี 2561 

100%              

1. พัฒนาระบบ EVM 
อย่างต่อเนื่อง 

40 แผน
ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
ผลการ
วิเคราะห์
โครงการ
ลงทุน 

            

- ท บ ท ว น แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ตาม
แ น ว คิ ด  EVM 
แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิบัติ ง าน
ประจ าปี 

             

- จัดท า BSC ระดับ
องค์กร และส่วน
งาน 

             

- วิ เ ค ร า ะ ห์
โครงการลงทุน
ตามแนวคิด EVM 

             

2.  ติ ด ต า ม ค ว า ม
คื บ ห น้ า ก า ร
ด าเนินงานระบบ 
EVM อย่าง
ต่อเนื่อง 

20 ข้อมูล
ทางการเงิน
แยกประเภท
ตามศูนย์
ธุรกิจ 
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ

            

- ค านวณผลงานค่า
ก า ไ ร ท า ง
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เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ 
ระดับองค์กร และ
ระดับศูนย์ EVM 
รายไตรมาส 

ก าหนดราคา 
(Pricing) 
การทบทวน
นโยบายการ
ปันส่วน
ต้นทุนและ
สินทรัพย์ 

- ผลการด าเนินงาน
ตาม  BSC  ราย
ไตรมาส 

             

- ผลการด าเนินงาน
ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ลงทุน 

             

- ผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ SIP 

             

3.  พั ฒ น า แ ล ะ
จัดเตรียมข้อมูลทาง
การ เงินแยกศูนย์
ธุรกิจ 

15             

4.  ให้ ข้ อ เสนอแนะ
แนวทางการก าหนด
ราคา (Pricing) 

15             

5. น าข้อแนวทางการ
ปรับนโยบายการ
ปันส่วนต้นทุนและ
สินทรัพย์ เสนอต่อ
คณะกรรมการหรือ
ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด
เห็นชอบ 

10             

 


