
 
 

แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 
ประจาํป  2552 

 
 
 
 

โรงงานไพ  กรมสรรพสามิต 



วิสัยทัศน (VISION) 
 

“ โรงงานไพเปนผูนาํของภมูิภาคอาเซียนในการผลติและจําหนายไพทีม่ีคุณภาพไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับ

ในระดบัสากล ” 
 

ภารกิจ (MISSION) 
 

1. ผลิตไพใหมีคณุภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาความรูความสามารถเพื่อกาวเขาสูเทคโนโลยีสมัยใหม 
3. รักษาสภาพแวดลอม  ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน 

4. กํากับการจําหนายไพภายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ 

5. จําหนายไพกับประเทศตางๆ ในแถบภูมภิาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร (STRATEGY) 

 
1. ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  และสถานะของหนวยงานใหเปนนิตบิุคคล 

2. วางแผนธุรกิจและการตลาดจําหนายไพและส่ิงพิมพทั้งในและตางประเทศ 

3. ปรับปรุงเทคโนโลยีและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพ่ิมคุณภาพการผลิตไพและส่ิงพิมพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

เปาหมาย (GOAL) 
 

1. สรางผลกําไร เพ่ือหารายไพใหสูงข้ึนทั้งในสวนของการจําหนายไพและรายไดจากการพิมพ 
ส่ิงพิมพ 

2. เพ่ิมคุณภาพในการผลิต  โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในกระบวนการผลิตและ   

พัฒนาผลิตภัณฑไพปอกใหมีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศเพื่อทดแทนการนําเขาและการ

สงออกไปจําหนายตางประเทศ 
3. พัฒนางานพิมพส่ิงพิมพใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาดเพื่อให

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

4. เพ่ือปริมาณการผลิตและจําหนายไพรวมทั้งส่ิงพิมพทุกชนิด  เพ่ือเพ่ิมสวนแบงตลาดและทดแทน

การนําเขาไพปอกพลาสติกจากตางประเทศ  โดยการ 

4.1 ขยายตลาดจําหนายไพไปสูตลาดตางประเทศ 

4.2 ขยายตลาดลูกคาในประเทศเพิ่มข้ึนทั้งทางดานผลิตภัณฑไพและส่ิงพิมพ 
4.3 ลดตนทุนการผลิต 

5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

6. นวัตกรรม 

6.1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไพและส่ิงพิมพ  เพ่ือใหได

มาตรฐานสากล 

6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
6.3 ปรับระบบการดําเนินงานกึ่งราชการไปสูระบบธุรกิจเอกชนอยางเต็มรูปแบบ 
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7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร เพ่ือใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับกับสภาพแวดลอม

ที่เปล่ียนแปลงและเทคโนโลยีใหม ๆ 
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8.1 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหการตัดสินใจ  เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ

ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ 

8.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหบริการขอมูลภายใน
โรงงานไพ 

8.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในดาน ICT 

9. เปาหมายทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

9.1 นําการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมาใชในองคกรเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร
องคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.2 พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในใหเปนไปอยางมี
ระบบและตอเนื่องเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปลูกฝงอยูในองคกร 
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แผนปฏิบัติการประจําป 2552 
 
  แนวทางการเตรียมการสําหรับโรงงานไพ ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการผลิต 

นําเขาและจําหนายไพที่จะเปดเสรีในป พ.ศ. 2553 ซึ่งขณะนี้ยังไมมีความแนนอนวา มติคณะรัฐมนตรีจะ

ยังยืนยันใหไพเปนสินคาที่มีการควบคุมการผลิต นําเขา และจําหนายสําหรับในประเทศไทยเชนที่ผานมา 

หรือ จะมีมติใหไพเปนสินคาที่เปดใหมีการผลิต และจําหนายอยางเสรีในประเทศไทย 
  อยางไรก็ตาม ไมวามติคณะรัฐมนตรีจะออกมาในลักษณะไหน แผนปฏิบัติการประจําป 

พ.ศ. 2552 ก็คงตองเตรียมการรองรับเรื่องดังกลาวนี้ไว 
  จากการวิเคราะหของคณะศึกษาเห็นวา รายละเอียดของโครงการที่ ถูกตองอันดับ

ความสําคัญเรงดวนที่จะตองกระทําในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2552 มีดังนี้ 

 

1. โครงการแปลงสภาพโรงงานไพเปนนิติบุคคล 
 

1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 
  เพ่ือใหโรงงานไพ มีสถานะทางกฎหมายที่พรอมจะดําเนินธุรกิจไพและส่ิงพิมพ และมี

สถานะทางกฎหมายที่จะสามารถเขารวมทุนกับเอกชนที่เช่ียวชาญดานผลิตและจําหนายไพได 
 

1.2 เปาหมาย  โรงงานไพมีสถานะเปนนิติบุคคลในปงบประมาณ 2552  

1.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน  โรงงานไพนําขอเสนอการแปลงสภาพเปน        

นิติบุคคล โดยใชแนวทางที่อาศัยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 หรือยกรางพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งโรงงานไพเปนรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล เสนอตอกรมสรรพสามิต ตอกระทรวงการคลัง และ      

ตอคณะรัฐมนตรีใหมีมติเห็นชอบภายในเดือนตุลาคม 2551 
 

1.4 ระยะเวลา 12 เดือน  
 

เดือนที ่
การดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดทําขอเสนอการแปลงสภาพเปน 

นิติบุคคล 

            

เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา             

เสนอกระทรวงการคลังพิจารณา             

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา             
 

1.5  งบประมาณ 60,000 บาท (สําหรับเปนคาจัดทําเอกสาร) 
     -  คาใชจายในการจัดเตรียมขอมูล จัดทําเอกสาร  20,000  บาท 
    -  คาจัดทําเอกสารเสนอกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 40,000  บาท 

        และคณะรัฐมนตรี        
1.6  ความคืบหนาของโครงการ   

 ลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดเรื่องสงแผนการแปลงสภาพไปยัง สคร. อยูระหวางรอ

กระทรวงอนุมัติแผน และดําเนินการตามแผนแปลงสภาพที่กระทรวงอนุมัติ ในขณะนี้โรงงานไพกําลัง

จัดการรวบรวมขอมูลเพ่ือเสนอกรมสรรพสามิต 
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2. โครงการสรรหาและรวมทุนกับพันธมิตรเอกชน 
 

2.1 วัตถุประสงคของโครงการ เ พ่ือเปนการเตรียมการหาพันธมิตรเอกชนที่ เปน       

มืออาชีพในการผลิตและคาไพมารวมทุน ภายในป พ.ศ. 2552 
 

2.2 เปาหมาย โรงงานไพไมมีหลักการ เง่ือนไข ขอตกลง และรางสัญญาที่เตรียมพรอม

จะรวมทุนกับเอกชนภายในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

2.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน  โรงงานไพและคณะกรรมการโรงงานไพ 

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ คน เงิน และการบริหารจัดการ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงสภาพโรงงานไพ           

จากรัฐวิสาหกิจที่ไมเปนนิติบุคคลมาเปนนิติบุคคล และรวมกันพิจารณาขอกําหนดเกี่ยวกับหลักการรวมทุน 

เง่ือนไขและขอตกลงที่โรงงานไพควรจะมีเตรียมไวเพ่ือเจรจาตอรองกับเอกชนที่จะมาเปนพันธมิตรรวมกับ

โรงงานไพ โดยลักษณะขอตกลงตองมีความเปนไปได และไมทําใหโรงงานไพเสียประโยชน โดยเอกชน         

ผูรวมทุนมีความพอใจ 
 

2.4 ระยะเวลา 5 เดือน  
 

เดือนที ่
การดําเนนิงาน 

1 2 3 4 5 

จัดทําขอบเขตของโครงการ (TOR) 
และขออนุมัติดําเนินโครงการ 

     

ดําเนินการตามขั้นตอนการจางที่
ปรึกษา 

     

ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจาง 
- จัดทําหลักการเงื่อนไข ขอตกลง  
- รางสัญญา 

     

ตรวจรับผลผลิตตามสัญญาจาง      
 

2.5 งบประมาณ  3,000,000 บาท สําหรับจางบริษัทที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา

ดําเนินการ 
        - คาใชจายในการจัดจางที่ปรึกษา 3,000,000 บาท  

2.6 ความคืบหนาของโครงการ   

ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก ยังไมมีสภาพเปนนิติบุคคล แตมีแผนในการจัดตั้ง

บริษัทรวมทุนแลว เม่ือมีสภาพเปนนิติบุคคลจึงสามารถดําเนินการโครงการได    
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3. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานโรงงานไพ 
 

3.1 วัตถุประสงค  เพ่ือเตรียมการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานโรงงานไพให
พรอมที่จะเขาแขงขันในระบบการคาเสรี 
 

3.2 เปาหมาย  โรงงานไพมีระบบสมรรถนะ (Competency) เปนระบบพัฒนาพนักงาน

ภายในตนปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552) และมีหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนา

พนักงาน ภายในปงบประมาณ 2552 (เมษายน 2552 - กันยายน 2552) 
 

3.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน โรงงานไพจัดจางบริษัทที่ปรึกษาหรือ

สถาบันการศึกษาจัดทําระบบสมรรถนะและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 
 

3.4 ระยะเวลา 12 เดือน  

 
เดือนที ่

การดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดทําขอบเขตโครงการ (TOR) และ
ขออนุมัติดําเนินการโครงการ 

            

ดําเนินการตามขั้นตอนการจางที่

ปรึกษา 
            

ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจาง 
- จัดทําระบบสมรรถนะ 
- ฝกอบรม / ใหความรูพนักงาน 

            

ตรวจรับผลผลิตตามสัญญาจาง             

 
3.5 งบประมาณ  1,500,000 บาท 

       - คาใชจายในการจัดจางที่ปรึกษา 1,500,000 บาท 
3.6 ความคืบหนาของโครงการ   

-  กําลังดําเนินการจางที่ปรึกษา 
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4. โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนกอสรางโรงงานไพใหม 
 

4.1 วัตถุประสงค  เพ่ือโรงงานไพจะไดมีผลการศึกษาความเปนไปได (Feaxibility 

Study) ในการลงทุนกอสรางโรงงานไพใหมที่อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

4.2 เปาหมาย   โรงงานไพมีผลการศึกษาเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ         

ในการจัดตั้งโรงงานไพใหม รวมทั้งเปนฐานขอมูลในการลงทุนออกแบบกอสรางโรงงานและจัดซื้อ

เครื่องจักรเพ่ิม 
 

4.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ โ ร ง ง าน ไพ จั ด จ า งบริ ษั ทที่ ป รึ กษ า  ห รือ

สถาบันการศึกษาทําการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนและออกแบบเบื้องตนในการกอสรางโรงงานไพ

ใหม 
 

4.4 ระยะเวลา 6 เดือน  
 

เดือนที่  
การดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 

จัดทําขอบเขตของโครงการ (TOR) และขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 

      

ดําเนินการตามขั้นตอนการจางที่ปรึกษา       
ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจาง 
- ศึกษาความเปนไปไดและจัดทําขอเสนอการลงทุน 
- ออกแบบการกอสรางโรงงานเบื้องตน 

       

ตรวจรับผลผลิตตามสัญญาจาง       
 

4.5 งบประมาณ  7,000,000 บาท 
        - คาใชจายในการจัดจางที่ปรึกษา        7,000,000 บาท 

4.6 ความคืบหนาของโครงการ   

มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่ในการจัดตั้งโรงงานไพในแผนการจัดตั้งบริษัทรวมทุน และ

ตองมีสภาพเปนนิติบุคคล รวมถึงขอกําหนดเกี่ยวกับหลักการรวมทุนและเงื่อนไขกอนจึงจะ

สามารถทําได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 

5. โครงการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคการที่พึงประสงคสําหรับพนักงานโรงงานไพ 
 

5.1 วัตถุประสงค  เพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนการทัศน คานิยม และวัฒนธรรม ของ

พนักงานโรงงานไพ ใหพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจการคาเสรียุคใหม 
 

5.2 เปาหมาย  โรงงานไพมีรางประมวลจริยธรรมเพื่อเปนฐานในการปลูกฝงวัฒนธรรม

องคการที่พึงประสงคของพนักงานโรงงานไพ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

5.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ โรงงานไพจัดจางบริษัทที่ปรึกษาหรือ

สถาบันการศึกษา ทําการศึกษายกรางประมวลจริยธรรม 
 

5.4 ระยะเวลา 9 เดือน  
  

เดือนที ่
การดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

จัดทําขอบเขตของโครงการ (TOR) และ
ขออนุมัติดําเนินโครงการ 

         

ดําเนินการตามขั้นตอนการจางที่ปรึกษา          
ที่ปรึกษาดําเนินการตามสัญญาจาง 
- จัดทํารางประมวลจริยธรรม 
- รับฟงความคิดเห็นรางประมวลฯ 

         

ตรวจรับผลผลิตตามสัญญาจาง          
ประกาศประมวลจริยธรรม          
 

5.5 งบประมาณ  500,000 บาท 
       - คาใชจายในการจัดจางที่ปรึกษา  500,000  บาท  

5.6 ความคืบหนาของโครงการ   

-  กําลังดําเนินการจางที่ปรึกษา 
 
 
 
สรุป โครงการที่โรงงานไพจะตองดําเนินการสําหรับในแผนปฏิบัติการป พ.ศ. 2552 จํานวนทั้งส้ิน           

5 โครงการ ใชงบประมาณทั้งหมด 12,060,000 บาท 
 
 
 
 
 


