
 
 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจ าปี  2554 

 
 
 
 

โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 

ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

------------------------ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

“ โรงงานไพ่เป็นผู้น าของภูมิภาคอาเซียนในการผลิตและจ าหน่ายไพ่ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล ” 

 

ภารกิจ (MISSION) 
 

1. ผลิตไพ่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. รักษาสภาพแวดล้อม  ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน  

4. ก ากับการจ าหน่ายไพ่ภายในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ 

5. จ าหน่ายไพ่กับประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY) 

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

1. พัฒนากระบวนการท างาน   

 -  บริหารต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 -  พัฒนานโยบายด้านบัญชี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 

 -  สนับสนุนการปราบปรามการผลิตและจ าหน่ายไพ่ผิดกฎหมาย 

 -  ติดตามบริหารงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

 -  วางแผนการลงทุน และทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับการแข่งขัน 

2. ขยายธุรกิจ 

- ขยายธุรกิจไพ่ป๊อกส่งออกไปยังต่างประเทศ 

- พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ เช่น ไพ่ หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 

- ขยายธุรกิจงานพิมพ์แสตมป์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

3. สร้างมูลค่าขององค์กร 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด 

- พัฒนาการจัดจ าหน่ายไพ่ด้วยตนเอง 
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เป้าหมาย (GOAL) 
 

1. สร้างผลก าไร เพื่อหารายได้ไพ่ให้สูงขึ้นทั้งในส่วนของการจ าหน่ายไพ่และรายได้จากการพิมพ์ 

ส่ิงพิมพ ์

2. เพิ่มคุณภาพในการผลิต  โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิตและ   

พัฒนาผ ลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อกให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าและการ

ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ 

3. พัฒนางานพิมพ์ส่ิงพิมพ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพความต้องการของตลาดเพื่อให้

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

4. เพื่อปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไพ่รวมท้ังส่ิงพิมพ์ทุ กชนิด  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและทดแทน

การน าเข้าไพ่ป๊อกพลาสติกจากต่างประเทศ  โดยการ 

4.1 ขยายตลาดจ าหน่ายไพ่ไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

4.2 ขยายตลาดลูกค้าในประเทศเพิ่มข้ึนทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ 

4.3 ลดต้นทุนการผลิต 

5. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. นวัตกรรม 

6.1 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์  เพื่อให้ได้

มาตรฐานสากล 

6.2 ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารงานมาเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

6.3 ปรับระบบการด าเนินงานกึ่งราชการไปสู่ระบบธุรกิจเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ 

7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อม

ที่เปล่ียนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

8.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์การตัดสินใจ  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อ จัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ 

8.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อให้บริการข้อมูลภายใน

โรงงานไพ่ 

8.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน ICT 

9. เป้าหมายทางการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

9.1 น าการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในมาใช้ในองค์กรเพื่ อเป็นเครื่องมือในการบริหาร

องค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.2 พัฒนาและปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี

ระบบและต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ปลูกฝังอยู่ในองค์กร 



 

 

3 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 

 
1. โครงการแปลงสภาพโรงงานไพ่เป็นนิติบุคคล 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อให้โรงงานไพ่ มีสถานะทางกฎหมายที่พร้อมจะด าเนินธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์ 

และมีสถานะทางกฎหมายที่จะสามารถเข้าร่วมทุนกับเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านผลิตและจ าหน่ายไพ่ได้ 

 

1.2 เป้าหมาย  

โรงงานไพ่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

 

1.3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน   

โรงงานไพ่น าข้อเสนอการแปลงสภาพเป็นนิติบุคคล โดยใช้แนวทางยกร่าง             

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งโรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เสนอต่อกรมสรรพสามิต 

กระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีให้มีมติเห็นชอบในการแปลงสภาพเป็นนิติบุคคล 

 

1.4 ระยะเวลา 12 เดือน  

 

ล าดับ รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1 ขั้นตอนการด าเนินการก่อนการยกร่างพระราชกฤษฎีการจัดต้ังองค์การไพ ่

1.1 โรงงานไพ่จัดท าสรุปสาระส าคัญของการร่าง พ.ร.ฎ. 

1.2 โรงงานไพ่เตรียมข้อมูล 

-  วัตถุประสงค์ขององค์กร ทุน  และทรัพย์สินขององค์กร 
-  สิทธิ  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบขององค์กร 
-  สิทธิประโยชน์ต่างๆขององค์กร  และพนักงาน 

-  เปลี่ยนชื่อ  ตราสัญลักษณ์ฯลฯ 

เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 2 

2 โรงงานไพ่ เสนอตามระบุไว้ในข้อ 1  ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ ่ เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ  คณะกรรมการตั้งอนุกรรมการด าเนินการยกฐานะ 

เดือนท่ี 2 

3 โรงงานไพ่เสนอรายละเอียดการยกฐานะท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

โรงงานไพ่ให้แก่กรมสรรพสามิตพิจารณารายละเอียด 

เดือนท่ี 3 

4 กรมสรรพสามิตเสนอรายละเอียดรวมท้ังส่วนท่ีเก่ียวข้องกับร่าง พ.ร.ฎ. ท้ังหมด

ให้กระทรวงการคลัง 

เดือนท่ี 3 

5 กระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดของร่าง พ.ร.ฎ. และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เดือนท่ี 3 – เดือนท่ี 5 

6 กระทรวงการคลังเสนอส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี 

เดือนท่ี 5 

7 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่าง พ.ร.ฎ. พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องเข้าสู่

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

เดือนท่ี 6 

8 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.ฎ. และมอบหมายให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่าง พ.ร.ฎ. 

เดือนท่ี 7 
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9 โรงงานไพ ่ขออนุญาตกรมสรรพสามิตในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย ถือ

ครองแม่พิมพ์ส าหรับพิมพ์ไพ่ 

เดือนท่ี 8 

10 กรมสรรพสามิตติดต่อกรมธนารักษ์ในการขออนุญาตให้โรงงานไพ่ใช้ประโยชน์

ท่ีดินราชพัสดุ 

เดือนท่ี 8 

11 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่าง พ.ร.ฎ. ท่ีได้ตรวจพิจารณาแล้วกลับสู่

คณะรัฐมนตรี 

เดือนท่ี 8 

12 ครม.ให้ความเห็นชอบร่าง  พ.ร.ฎ. ยกฐานะโรงงานไพ่เป็นนิติบุคคล เดือนท่ี 8 – เดือนท่ี 9 

13 นายกรัฐมนตรีน าร่าง พ.ร.ฎ. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย   เดือนท่ี 10 

14 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  เดือนท่ี 10 – เดือนท่ี 11 

15 ประกาศร่าง พ.ร.ฎ.ยกฐานะโรงงานไพ่เป็นนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาและมี

ผลบังคับเป็นกฎหมายได้ (รธน. ม.195 ว.2) 

เดือนท่ี 12 

 

หมายเหตุ    

1. เริ่มด าเนินงานเมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติแผนการแปลงสภาพเป็นนิติบุคคล 

2. ในการด าเนินงานตามแผนแปลงสภาพให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ได้ประมาณไว้ข้างต้ 

   จ าเป็นต้องได้รับการเร่งรัดและความความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

1.5 งบประมาณ 

 ประมาณ 1,500,000 บาท 
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2.  โครงการฝึกอบรมตามระบบสมรรถนะ 

 

 2.1  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโรงงานไพ่ ให้มีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความส าเร็จ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดตลาดเสรีใน

อนาคต 
 

 2.2  เป้าหมาย 

  -   จัดหลักสูตรการพัฒนาพนักงานโรงงานไพ่ตามหลักการของระบบสมรรถนะ 

(Competency)            

  -   มีระบบสมรรถนะและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน  

 

 2.3  ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

  โรงงานไพ่จ้างด าเนินการเองและ/หรืออาจจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อ

บริหารจัดการอบรมตามระบบสมรรถนะ 

 

 2.4  ระยะเวลา  

  12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 

   

 
 



หลักสูตรฝึกอบรม 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

ผู้เข้า

อบรม 

จ านวน

วัน 

จ านวน

รุ่น 

2553 2554 

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

หลักสูตรพัฒนาตามสมรรถนะหลัก 

1.การวิเคราะห์ตนเองและการปรับตัวเข้าหากัน 

(รุ่นที่ 1 จ านวน 31 คน รุ่นที่ 2 จ านวน 30 คน) 

102,500 61 2 2 

  

 

 

 

         

หลักสูตรฝึกอบรมตามสมรรถนะในงานฝ่าย

อ านวยการ/ไม่สังกัดฝ่าย 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

(Certified Government Internal Auditor: CGIA) ระดับกลาง 

Intermediate 

43,200 2 27 1 

            

2.หลักสูตรศิลปะส าหรับเลขานุการยุคใหม่ 
3,800 1 2 1 

 

 

           

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน 
1,800 2 2 1 

 

 

           

4.หลักสูตรเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 
14,400 6 4 1 

 

 

           

5.หลักสูตรงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 10,000 4 2    1             

6.การบริหารต้นทุน 5,000 1 2 1             

7.เทคนิคการใช้ระบบสมรรถนะ(Competency)ในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
7,500 3 2 1 

            

8.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5,200 1 6 1 

            

 

9.การวางแผนและการบริหารโครงการ 
9,000 1 5 1 

            

10.หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance 

Management 

 
5,000 1 1 1 
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หลักสูตรฝึกอบรม 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

ผู้เข้า

อบรม 

จ านวน

วัน 

จ านวน

รุ่น 

2553 2554 

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

หลักสูตรฝึกอบรมตามสมรรถนะในงานฝ่ายโรงพิมพ์ /

ฝ่ายผลิตไพ่ 

1.มาตรฐานการพิมพ์ออฟเซตตาม  ISO 12647-2 และการ

ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการพิมพ์ 

4,500 1 2 1 

            

2.การผลิตส่ิงพิมพ์ 9,000 2 4 1             

3.เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป 

(KAIZEN) 
21,150 45 1 1 

            

4.ความรู้พื้นฐานด้านปลอดภัยในการท างานในโรงงานไพ่ 53,750 107 1 3             

5.โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก Version ล่าสุด 15,000 1 5 1             

6.การควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์ 1,400 1 1 1             

7.การบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ออฟเซต 3,500 1 3 1             

8.ช่างพิมพ์ออฟเซต 23,000 1 30 1             

สมรรถนะผู้บริหาร 

1.ความคิดอย่างเป็นระบบ 
5,500 1 2 1 

            

2.การเป็นโค้ชท่ีดี 11,500 10 2 1             

3.เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน 11,500 10 2 1             

หลักสูตรอื่นๆ 

สัมมนาประจ าปี 54 เรื่องงานได้ผลคนเป็นสุข 
338,000 117 1 1 

            

บรรยายพิเศษ (ประมาณ 5 คร้ังต่อปี) 35,875 100 ½ 1             

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผลการพัฒนาตาม

ระบบสมรรถนะ 
72,750 25 1 1 

            

25 หลักสูตร 813,825                

  

      



หมายเหต ุ         

1.  งบประมาณตามรายการนี้เป็นการประมาณการ และไม่รว ม VAT อาจปรับเปลี่ยนได้ตาม

ข้อเท็จจริง 

2.  แผนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานผู้จัด 

3.  แผนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามผลการประเมินสมรรถนะปี 2554 และทิศทางใหม่ของ

โรงงานไพ่ 

 

2.5 งบประมาณ    

       ประมาณ  813,825 บาท  
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3.  โครงการบรรจุค่านิยม CARDS ลงในสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานโรงงานไพ่ 

  

 3.1  วัตถุประสงค์ 

 3.1.1 เพื่อน า ค่านิยม CARDS ไปบรรจุอยู่ในระบบสมรรถนะของ พนักงาน  

โรงงานไพ่ 

 3.1.2 เพื่อปลูกฝังค่านิยม CARDS ให้อยู่ในวิถีชีวิตในการท างานของพนักงาน  

ทุกระดับของโรงงานไพ่   

 

 3.2  เป้าหมาย 

  เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาพนักงานทุกระดับของโรงงานไพ่ได้มีความรู้ ทักษะ 

และพฤติกรรมตามค่านิยม CARDS และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับในการ

แปลงสภาพองค์การให้เป็นนิติบุคคลของโรงงานไพ่ 

    

 3.3  ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

  จา้งท่ีปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

 

 3.4  ระยะเวลา  

  9 เดือน (มกราคม 2554 - กันยายน 2554) 

 

กิจกรรม พ.ศ. 2554 

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

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

บุคคล 

         

2. ทบทวนสมรรถนะหลักและ

สมรรถนะในงาน 

         

3. ปรับตัวแบบสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะในงาน 

         

4.จัดท ามาตรฐานความสามารถ

ของตัวแบบสมรรถนะหลักและ

ตัวแบบสมรรถนะในงาน 

         

5. เสนอผลการศึกษาต่อ ผอ.          

6. เสนอผลการศึกษาต่อ

คณะกรรมการโรงงานไพ ่

         

 

3.5 งบประมาณ 

 ประมาณ 600,000 บาท 
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4.  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ยึดมั่นในค่านิยม CARDS 

 

 4.1  วัตถุประสงค์ 

  4.1.1  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานโรงงานไพ่หันมายึดถือค่านิยม CARDS 

เป็นค่านิยมประจ าใจส าหรับการท างานและประพฤติปฏิบัติตัว 

  4.1.2  เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับพนักงานทั่วไปให้เลียนแบบหันม ายึดถือ

ค่านิยม CARDS 

 

 4.2  เป้าหมาย 

  ปลูกฝังค่านิยม CARDS บรรลุประสิทธิผลได้อย่างแท้จริงโดย การใช้มาตรการ  

ให้คุณให้โทษ (Carrot & Sticks) แก่พนักงานที่ยึดม่ันในค่านิยม CARDS และพนักงานที่ต่อต้านค่านิยม 

CARDS 
 

 4.3  ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

  จัดให้มีการโหวตคัดเลือกพนักงานดีเด่นผู้ยึดถือค่านิยม CARDS เป็นแนวทางใน

การท างานและประพฤติปฏิบัติตัว จากพนักงานโรงงานไพ่ทั้งโรงงานและมีการแจกรางวัล  พร้อมประกาศ

ยกย่องเชิดชูเกียรติทุกปี 

 

 4.4  ระยะเวลา   

  10 เดือน (ตุลาคม 2553 - กรกฎาคม 2554) 

 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

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

1. ตั้งคณะท างาน  

 

         

2. ยกร่างก าหนดหลักเกณฑ์

พนักงานดีเด่นผู้ยึดถือค่านิยม 

CARDS 

         

3. เสนอหลักเกณฑ์ต่อ ผอ.

โรงงานไพ่เพื่อขอความเห็น 

          

4. ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบ

โดยท่ัวกันและจัดกิจกรรมเพื่อ

กระตุ้นความสนใจให้แก่

พนักงาน 

          

5. ด าเนินการคัดเลือกพนักงาน

ดีเด่น 

          

6. จัดกิจกรรมเพื่อมอบรางวัล

ให้แก่พนักงานดีเด่น(วัน

ครบรอบการจัดต้ังโรงงานไพ)่ 

          

 

4.5 งบประมาณ  

 ประมาณ 144,000 บาท 
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5.  โครงการสร้างบรรยากาศสถานที่ท างานและสังคมให้เกิดค่านิยม CARDS แก่พนักงาน 

  

 5.1  วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนต่อการหันมายึดถือค่านิยม  

CARDS เป็นแนวทางในการท างานและประพฤติปฏิบัติตัว 

 

 5.2  เป้าหมาย 

  เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนให้พนักงานโรงง านไพ่ดูดซับและส านึก 

รวมท้ังรับเอาค่านิยม CARDS มายึดถือได้เร็วและยั่งยืน 

 

 5.3  ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

 - การแต่งเพลงประจ าโรงงานไพ่ 

 -  จัดท าแผ่นโปสเตอร์และหนังสือแสดงความหมายของค่านิยม  CARDS 

ด าเนินการเองและ/หรือจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

 

 5.4  ระยะเวลา  

  12 เดือน (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) 

  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

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

1. ตั้งคณะท างาน 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อ

ก าหนดแผนและแนวทางในการ

ด าเนินงาน 

3. ขอความเห็นชอบ ผอ.

โรงงานไพ ่

4. ด าเนินการตามแผน 

5. รายงานสรุปผลการ

ด าเนินการต่อ ผอ.โรงงานไพ ่

 

 

           

 

5.5 งบประมาณ  

 ประมาณ 500,000 บาท 
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6.  โครงการสอบทานระบบสรรหาพนักงานโรงงานไพ่ 

 

 6.1  วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการสรรหาพนักงานโรงงานไพ่ 

 - เพื่อก าหนดวิธีการสรรหาพนักงานโรงงานไพ่ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  

 6.2  เป้าหมาย 

  เพื่อให้โรงงานไพ่ มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานโ รงงานไพ่ ใหม่ 

พร้อมกับการวิเคราะห์เพื่อค้นหาวิธีการสรรหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ 

   

 6.3  ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

 จ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาด าเนินการ 

 

 6.4  ระยะเวลา 

  12 เดือน (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) 

 

กิจกรรม 
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

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

1. จัดท าเอกสารท่ีก าหนด

ขอบเขตและรายละเอียด(TOR) 

ในการจ้างท่ีปรึกษา 

2. สรรหาที่ปรึกษา 

3. ด าเนินการขออนุมัติจ้าง 

ท่ีปรึกษาและท าสัญญาจ้าง 

ท่ีปรึกษา 

4. ท่ีปรึกษาด าเนินการตาม

สัญญา 

5. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผล

การศึกษาต่อ ผอ.โรงงานไพ ่

6. ท่ีปรึกษาส่งร่างรายงานผล

การศึกษาต่อ คณะกรรมการ

โรงงานไพ ่

 

 

           

  

6.5 งบประมาณ  

 ประมาณ 600,000 บาท 
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สรุป โครงก ารที่โรงงานไพ่จะต้องด าเนินการส าหรับในแผนปฏิบัติการปี พ .ศ. 2554 จ านวนทั้งส้ิน           

6 โครงการ ใช้งบประมาณทั้ง ส้ิน 4,157,825 บาท (ส่ีล้านหนึ่งแสนห้าหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยย่ีสิบห้าบาท

ถ้วน) 

 

 


