
 
 

แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) 
ประจาํป  2553 

 
 
 
 

โรงงานไพ  กรมสรรพสามิต 



วิสัยทัศน (VISION) 
 

“ โรงงานไพเปนผูนาํของภมูิภาคอาเซียนในการผลติและจําหนายไพทีม่ีคุณภาพไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับ

ในระดบัสากล ” 
 

ภารกิจ (MISSION) 

 

1. ผลิตไพใหมีคณุภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาความรูความสามารถเพื่อกาวเขาสูเทคโนโลยีสมัยใหม 
3. รักษาสภาพแวดลอม  ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน 

4. กํากับการจําหนายไพภายในประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ 

5. จําหนายไพกับประเทศตางๆ ในแถบภูมภิาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร (STRATEGY) 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาเครือขายทางการตลาดและทรัพยากรที่สําคัญ เพ่ือสรางมูลคาขององคกร 

3. แปลงสภาพและรวมทุนกับเอกชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน 

4. ขยายธุรกิจไพสงออกและสินคารูปแบบใหม 
 

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 
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6. นวัตกรรม 

6.1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไพและส่ิงพิมพ  เพ่ือใหได

มาตรฐานสากล 

6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเปนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
6.3 ปรับระบบการดําเนินงานกึ่งราชการไปสูระบบธุรกิจเอกชนอยางเต็มรูปแบบ 

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 2553 
 

1. โครงการแปลงสภาพโรงงานไพเปนนิติบุคคล 
 

1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือใหโรงงานไพ มีสถานะทางกฎหมายที่พรอมจะดําเนินธุรกิจไพและส่ิงพิมพ 

และมีสถานะทางกฎหมายที่จะสามารถเขารวมทุนกับเอกชนที่เช่ียวชาญดานผลิตและจําหนายไพได 
 

1.2 เปาหมาย  

โรงงานไพมีสถานะเปนนิติบุคคล 
 

1.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน   

โรงงานไพนําขอเสนอการแปลงสภาพเปนนิติบุคคล โดยใชแนวทางยกราง             

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งโรงงานไพเปนรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเปนนิติบุคคล เสนอตอกรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีใหมีมติเห็นชอบในการแปลงสภาพเปนนิติบุคคล 
 

1.4 ระยะเวลา 12 เดือน  
 

ลําดับ รายละเอียดการดําเนินงาน ระยะเวลา 

1 ขั้นตอนการดําเนินการกอนการยกรางพระราชกฤษฎีการจัดตั้งองคการไพ 

1.1 โรงงานไพจัดทําสรุปสาระสําคัญของการราง พ.ร.ฎ. 

1.2 โรงงานไพเตรียมขอมูล 

-  วัตถุประสงคขององคกร ทุน  และทรัพยสินขององคกร 

-  สิทธิ  หนาท่ี  และความรับผิดชอบขององคกร 

-  สิทธิประโยชนตางๆขององคกร  และพนักงาน 

-  เปลี่ยนชื่อ  ตราสัญลักษณฯลฯ 

เดือนที่ 1 – เดือนที่ 2 

2 โรงงานไพ เสนอตามระบุไวในขอ 1  ตอคณะกรรมการโรงงานไพ  เพ่ือพิจารณา

ใหความเห็นชอบ  คณะกรรมการตั้งอนุกรรมการดําเนินการยกฐานะ 

เดือนที่ 2 

3 โรงงานไพเสนอรายละเอียดการยกฐานะที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

โรงงานไพใหแกกรมสรรพสามิตพิจารณารายละเอียด 

เดือนที่ 3 

4 กรมสรรพสามิตเสนอรายละเอียดรวมทั้งสวนที่เก่ียวของกับราง พ.ร.ฎ. ทั้งหมด

ใหกระทรวงการคลัง 

เดือนที่ 3 

5 กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดของราง พ.ร.ฎ. และขอมูลที่เก่ียวของ เดือนที่ 3 – เดือนที่ 5 

6 กระทรวงการคลังเสนอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพ่ือตรวจสอบความ

สมบูรณของขอมูล กอนเขาสูการประชุมของคณะรัฐมนตรี 

เดือนที่ 5 

7 สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอราง พ.ร.ฎ. พรอมเอกสารที่เก่ียวของเขาสู

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

เดือนที่ 6 

8 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการราง พ.ร.ฎ. และมอบหมายใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบราง พ.ร.ฎ. 

เดือนที่ 7 

9 โรงงานไพ ขออนุญาตกรมสรรพสามิตในการดําเนินการผลิตและจําหนาย ถือ

ครองแมพิมพสําหรับพิมพไพ 

เดือนที่ 8 
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10 กรมสรรพสามิตติดตอกรมธนารักษในการขออนุญาตใหโรงงานไพใชประโยชน

ที่ดินราชพัสดุ 

เดือนที่ 8 

11 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสงราง พ.ร.ฎ. ที่ไดตรวจพิจารณาแลวกลับสู

คณะรัฐมนตรี 

เดือนที่ 8 

12 ครม.ใหความเห็นชอบราง  พ.ร.ฎ. ยกฐานะโรงงานไพเปนนิติบุคคล เดือนที่ 8 – เดือนที่ 9 

13 นายกรัฐมนตรีนําราง พ.ร.ฎ. ขึ้นทูลเกลาฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย   เดือนที่ 10 

14 พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย  เดือนที่ 10 – เดือนที่ 11 

15 ประกาศราง พ.ร.ฎ.ยกฐานะโรงงานไพเปนนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาและมี

ผลบังคับเปนกฎหมายได (รธน. ม.195 ว.2) 
เดือนที่ 12 

 

หมายเหตุ   1. เร่ิมดําเนินงานเมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการแปลงสภาพเปนนิติบุคคล 

 2. ในการดําเนินงานตามแผนแปลงสภาพใหสําเร็จตามระยะเวลาที่ไดประมาณไว      

     ขางตนจําเปนตองไดรับการเรงรัดและความความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

1.5 งบประมาณ 

 ประมาณ 1,500,000 บาท 
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2. โครงการแผนอัตรากําลัง 3 ป และการพัฒนาระบบมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 

2.1 วัตถุประสงค   
เพ่ือกําหนดโครงสรางและอัตรากําลัง รวมทั้งจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงให

รองรับกับทิศทางและภารกิจการบริหารงานของโรงงานไพที่จะเปลี่ยนแปลงไป 
 

2.2 เปาหมาย   

 - มีโครงสรางและอัตรากําลังที่เหมาะสมและรองรับกับภารกิจใหม 

         -  มีมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามแนวทาง Role Profile ภายในระยะเวลา            

9 เดือน (ตุลาคม 2553 - มิถุนายน 2553)  
 

2.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน  

 โรงงานไพจางที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา ทําการศึกษาโครงการอัตรากําลัง         

3 ป และการพัฒนาระบบมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

2.4 ระยะเวลา 9 เดือน (ตุลาคม 2552 - มิถุนายน 2553) 

 

2552 2553 
การดําเนินงาน 

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

ที่ปรึกษาดําเนนิการตามสัญญา 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ 

    - ศึกษาขอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  

      ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือ 

      สํารวจและตรวจสอบเกี่ยวกับอํานาจ 

      หนาที่ของโรงงานไพ 

    - สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือรับทราบ 

      สภาพปญหาในการบริหารจัดการและการ 

      บริหารงานบุคคล 

2. วิเคราะหภารกิจตามทศิทางการบริหารงาน 

   ที่จะปรับเปลี่ยนใหม เชน การเปนนิตบิคุคล 

   การรวมทุนกับเอกชน เปนตน  

3.ออกแบบโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับกับ 

  ภารกิจใหม 

4.ออกแบบระบบการจําแนกตําแหนงและ 

  จัดทาํมาตรฐานกําหนดตาํแหนงใหมตาม 

  แนวทาง Role Profile 

5.วิเคราะหอัตรากําลังเพ่ือกําหนดประเภท   

   จาํนวนและระดับตําแหนงที่เหมาะสม 
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2552 2553 
การดําเนินงาน 

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

6.จัดทํารางขอเสนอ โครงสรางอัตรากําลังและ 
   มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

7.เสนอรายงานผลการศึกษาตอผูบริหาร 

  โรงงานไพ 

8.เสนอรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการ 

   โรงงานไพ 

         

          
 

2.5 งบประมาณ 

 ประมาณ 2,200,000 บาท 
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3. โครงการวิเคราะหจัดทําบัญชีเงินเดือน 
 

3.1 วัตถุประสงค   
      เพ่ือออกแบบและจัดทําระบบบัญชีเงินเดือนใหสอดรับกับระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ โดยเนนความเปนธรรมและสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน 
 

3.2 เปาหมาย   
         - สรางระบบการบริหารคาตอบแทน 1 ระบบ 

         - โครงสรางบัญชีเงินเดือน 

         - แนวทางการจายเงินโบนัสตามระบบการบริหารผลงานภายในระยะเวลา 6 เดือน 

(มกราคม - มิถุนายน 2553)  
 

3.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน  

 โรงงานไพจางท่ีปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา ทําการศึกษาโครงการวิเคราะห

จัดทําบัญชีเงินเดือน 
 

3.4 ระยะเวลา 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2553) 
 

2553 
การดําเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ที่ปรึกษาดําเนนิการตามสัญญา 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ 
    - ศึกษาระบบสมรรถนะ ระบบประเมินผลการ 

      ปฏิบัติงานของโรงงานไพ 
    - ศึกษามาตรฐานกําหนดตาํแหนง  

    - สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือรับทราบ 
      สภาพปญหาในการบริหารจัดการและการ 
      บริหารงานบุคคล 
    - สํารวจโครงสรางเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
      และโรงพิมพเอกชน 

2. ประเมินคางานในทุกตาํแหนง 

3. ออกแบบระบบและโครงสรางบัญชีเงินเดือน 

4.จัดทํารางขอเสนอระบบและโครงสรางบัญชีเงินเดือน

5.เสนอรายงานผลการศึกษาตอผูบริหาร 

  โรงงานไพ 
6.เสนอรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการ          

  โรงงานไพ  

      

       
 
 

3.5 งบประมาณ  

ประมาณ 700,000 บาท 
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4. โครงการสอบทานระบบประเมินผลงานของพนักงานโรงงานไพ 

 

4.1 วัตถุประสงค   
เพ่ือออกแบบและจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหสามารถใชเปน

เครื่องมือในการผลักดันแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ 
 

4.2 เปาหมาย   
สรางระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 ระบบ ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

(เมษายน - กันยายน 2553) 
 

4.3 ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงาน  
โรงงานไพจางที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษา ทําการศึกษาโครงการ สอบทาน

ระบบประเมินผลงานของพนักงานโรงงานไพ 
 

4.4 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2553) 

 

2553 
การดําเนินงาน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ที่ปรึกษาดําเนนิการตามสัญญา 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ 
    - ศึกษาแผนวิสาหกิจของโรงงานไพ 
    - สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือรับทราบ 
      สภาพปญหาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
    - สํารวจการบริหารผลปฏิบัติงานของหนวยงาน 
       รัฐวิสาหกิจ 
2. ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

3. กําหนดตัวชี้วัดระดับองคกรหรือระดับบุคคล 

   กําหนดหลกัเกณฑ วิธีการ และแบบประเมิน 

4.จัดทาํรางขอเสนอระบบระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

5.เสนอรายงานผลการศึกษาตอผูบริหาร 

  โรงงานไพ 
6.เสนอรายงานผลการศึกษาตอคณะกรรมการ 

   โรงงานไพ 

      

       

 

4.5 งบประมาณ 

 ประมาณ 500,000 บาท 
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สรุป โครงการที่โรงงานไพจะตองดําเนินการสําหรับในแผนปฏิบัติการป พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งส้ิน           

4 โครงการ ใชงบประมาณทั้งหมด 4,900,000 บาท 

 


