สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2565
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ลำดับที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจ้ า งที ่ ป รึ ก ษาจั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน 1. เพื่อจัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และ General
Data Protection Regulation (GDPR)
โครงการพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ธุรกิจ 1. เพื่อจัดทำเนื้อหาและชิ้นงานในการสื่อสาร
(Business Rebranding) ปีงบประมาณ 2565)
อาทิ Social Content, Infographic,
Infographic Motion หรือการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดต่างๆ เพื่อทำการสื่อสารเกีย่ วกับ
องค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเนือ้ หาและ
ชิ้นงานสื่อสารต้องมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย
สามารถสาร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2. เพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ ให้
รองรับการดำเนินงานทางด้าน Simulator
จำลองการออกแบบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไพ่
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในเชิงรุก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ บริการ และสร้างช่องทางสื่อสาร
ประจำให้มีข่ายสารและสื่อประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร จัดทำสิ่งพิมพ์และ Digital Solution
อย่างต่อเนื่อง และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Media) เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง

ผลการดำเนินงาน
➢
โรงงานไพ่ฯ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบ
พัสดุฯ ในขั้นตอนลงนามใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
➢
โรงงานไพ่ฯ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบ
พั ส ดุ ฯ ในขั ้ น ตอนการประกาศผลผู ้ ช นะและอนุ ม ั ต ิ จ ้ า ง
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื ่ อ วั น ที ่ 31 มี น าคม 2565 ที ่ ผ ่ า นมา
ปั จ จุ บ ั น อยู ่ ร ะหว่ า งลงนามผู ้ ร ั บ จ้ า ง และเสนอประธาน
กรรมการโรงงานไพ่ลงนามตามขั้นตอน คาดว่าจะสามารถได้
ภายในเดือนเมษายน 2565 นี้

ความคืบหน้า
(ร้อยละ)
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การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง สร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
กลุ่มเป้าหมาย และส่งผลต่อการขยายตลาดการ
ให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ
4. เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ที่เป็นแรง
ดึงดูดให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีภาพลักษณ์ที่
ดีขึ้น ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหา และบทความทีเ่ ข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ รวมไปถึงรูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม
และดึงดูดผูร้ ับบริการให้มาใช้บริการมากขึ้น
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารบุคลากรมุ่งสู่ 1. เพื่อจัดทำแผนการเกลี่ยกำลังคนระยะที่ 1
การเป็นองค์กรดิจิทัล
ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(Organization Re-structuring) แผน
อัตรากำลัง (Manpower Plan) ในปี พ.ศ.
2564 ทีไ่ ด้รับอนุมัติ
2. เพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากร และ
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณสมบัตติ ามบทบาท
หน้าที่ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(Organization Re-structuring) แผน
อัตรากำลัง (Manpower Plan) ในปี พ.ศ.
2564 ทีไ่ ด้รับอนุมัติ
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตาม
หลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ

ผลการดำเนินงาน

➢
โรงงานไพ่ฯ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบ
พัสดุฯ ในขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตการ
ดำเนินงาน ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบันผู้อำนวยการเห็นชอบร่าง TOR
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้า
(ร้อยละ)
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ตามกรอบการประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กระทรวงการคลัง
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องจากเหตุการณ์
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อโรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต
2. เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียชื่อเสียงของ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
3. เพื่อลดระยะเวลาที่ทำให้ธุรกิจของ โรงงาน
ไพ่ กรมสรรพสามิต ต้องหยุดชะงักให้สั้นที่สุด
รวมถึงเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่องตามเวลาทีก่ ำหนด
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม
มาตรฐานสากล ISO 22301:2019 ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน
5. เพื่อให้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต สามารถ
บริหารจัดการสภาวะวิกฤติ เพื่อให้การบริการ
แก่ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO
22301:2019
โครงการพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การเพื ่ อ สร้ า ง 1. เพื่อทบทวนระบบ Balanced Scorecard
มู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์ EVM ระดั บ ศู น ย์ ธ ุ ร กิ จ ประจำปี 2565 ทั้งในระดับองค์กร ฝ่ายงาน
ประจำปี 2565
และส่วนงาน ให้สามารถนำมาใช้ตดิ ตาม
ประเมินผล โดยทบทวนให้สอดคล้องกับบริบท
แวดล้อม แนวนโยบาย รวมข้อเสนอแนะจากผล

ผลการดำเนินงาน

ความคืบหน้า
(ร้อยละ)

➢
ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ ได้ลงนามประกาศยกเลิก
การจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารจัดการความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCM) โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนไม่สอดคล้องกับ
ขอบเขตของงาน (TOR) จึงไม่สามารถพิจารณาการให้คะแนน
ได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะทำงาน BCM ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วั น ที ่ 23 มี น าคม 2565 ที ่ ผ ่ า นมา พร้ อ มทั ้ งดำเนิ น การ
ทบทวนปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรมของโครงการให้มีความ
เหมาะสมในการดำเนิ น งานสำหรั บ ปี งบประมาณ 2565
ต่อไป

5

➢
โรงงานไพ่ฯ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามระเบียบ
พั ส ดุ ฯ ในขั ้ น ตอนการพิ จ ารณาผลของคณะกรรมการจ้าง
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการอนุมัติผลจ้างที่ปรึกษาฯ
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การดำเนินงานปีทผี่ ่านมา และกรองการ
ประเมินผลการดำเนินงานของโรงงานไพ่
ประจำปี 2565 ที่เป็นทางการแล้ว
2. ทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาวของโรงงานไพ่
ประจำปี 2565-2569 ให้เป็นปัจจุบัน โดยมี
เครื่องมือการวิเคราะห์ที่สำคัญ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก การวิเคราะห์ตำแหน่งทางกลยุทธ์
รวมทั้งกำหนดรูแปบบของธุรกิจ (Business
Model) ขององค์กร ที่บูรณาการและเชื่อมโยง
กับแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
3. ระบบ Balanced Scorecard ทั้งในระดับ
องค์กร ฝ่ายงาน และส่วนงาน ประจำปี 2566
จากแผนยุทธศาสตร์ทไี่ ด้รับการทบทวนแล้ว
4. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่าง
สม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการ
ดำเนินงานของต่อผู้บริหารระดับสูงให้ได้ทราบ
ถึงความคืบหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน
พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
5. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรของ
โรงงานไพ่โดยเฉพาะส่วนแผนงานและกลยุทธ์
ให้มีความรูความเข้าใจในประเด็นสำคัญในการ
ดำเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กร
พร้อมพัฒนาทักษะในการนำเสนอและรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงและ

ผลการดำเนินงาน

ความคืบหน้า
(ร้อยละ)
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ผลการดำเนินงาน

ความคืบหน้า
(ร้อยละ)

คณะกรรมการของโรงงานไพ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม

12.60

