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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2562 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ โรงงานไพ่ จึงเร่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเครื่องจักรเพื่อรองรับต่อการให้บริการสิ่งพิมพ์ของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง
ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยสนองตอบต่อกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านงาน
พิมพ์ โดยโรงงานไพ่ได้มีการศึกษาโครงการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีผลการศึกษาที่ครอบคลุมกับธุรกิจ
ด้านงานพิมพ์ที่มีความปลอดภัยจากการปลอมแปลงสูง อีกทั้งที่ตั้งของโรงงานไพ่ในปัจจุบันมีพื้นที่ที่คับแคบไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะเกิ ดขึ้น จึงได้มีการเสนอโครงการที่จะขยายโรงงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคคลากรให้มีศักยภาพด้านความรู้และความสามารถต่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหาร ที่เป็นส่วนสำคัญในการ ให้ความคิดเห็นที่
เป็น ประโยชน์ ผลักดัน วางนโยบาย และพนักงานโรงงานไพ่ทุกท่านที่ให้การสนับ สนุน ร่ว มมือ ต่อการ
ดำเนินงานของโรงงานไพ่

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
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สารจากผู้อำนวยการ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 80 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ด้วยการยกระดับการครอบครองตลาดไพ่
ภายในประเทศ และเป็นผู้นำสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์
หลั ก คื อ การผลิ ต และจั ด หาเครื ่ อ งหมายการจั ด เก็ บ ภาษี เ พื ่ อ การจั ด เก็ บ รายได้ ข องกรมสรรพสามิ ต
การให้บริการด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร บริหารทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยให้ความสำคัญกับสิ่งพิมพ์ ปลอดการปลอมแปลง (แสตมป์) พร้อมพัฒนาสู่รูปแบบดิจิทัล
ปริ้นติ้ง อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการกีฬาบริดจ์ แห่งประเทศไทย โดยการดูแลของสมาคมบริดจ์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นกีฬาที่พัฒนาทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ด้วยหลักความน่าจะเป็น หลักตรรกศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน
กีฬาบริดจ์ได้บรรจุอยู่ในกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมกับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
โอกาสนี้ในฐานะผู้นำองค์กรมีความภูมิใจในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น รัฐวิส าหกิจ
แนวหน้าต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บ ริห ารและพนักงานทุกท่ าน ที่ได้ร ่ว มมือร่วมใจปฏิบัติงาน
และสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ทำให้โรงงานไพ่
ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

(นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม)
ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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หมวดที่ 1 ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
1.1 ประวัติความเป็นมา
โรงงานไพ่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผู้ใดทำหรือนำไพ่เข้า
มาในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรม
สรรพสามิตสำหรับดำเนินการจั ดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการทำไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้องเลิกทำไพ่ไป
มาติดตั้งและทำการผลิตไพ่ไทย ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้ง
เป็นหน่วยทำไพ่เป็นแผนกการหนึ่งเรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยู่ในความควบคุมบังคับบัญชาข องกอง
โรงงาน และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ
(เงิ น ค่ า ขุ ด คลองสรรพสามิ ต จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ) เป็ น เงิ น จำนวน 73,794.23 บาท หลั ง จากนั้ น
กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าทำไพ่ครั้งแรก จำนวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าทำไพ่จำนวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมตั ิ
ไม่พอที่ต้องใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุนค่าทำไพ่ตามคำขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าทำไพ่
จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้นำส่งคืน เป็น
เงินทุนค่าทำไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 253,794.23 บาท
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้
ตราพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 ขึ้น โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติไพ่
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 โรงงานไพ่ได้ดำเนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วน
ราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงานที่โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ดำเนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้
การกำกับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะ
โรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กรมสรรพสามิต เป็นประธาน
กรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจำนวน 3 คนเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็น กรรมการ ผู้อำนวยการเป็น กรรมการและเลขานุการโดย
ตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจำนวนไม่เกิน 11
คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้ายการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท และบริการเกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับการ
จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
2. ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเพื่อการจัดเก็บรายได้แก่หน่วยงานภาครัฐ
3. ครอบครองตลาดไพ่ในประเทศทั้งหมดและขยายสู่ธุรกิจไพ่คาสิโนในภูมิภาค
4. บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี
5. ผสมผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ยกบทบาทสู่ Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และมุ่งสนับสนุนงานบริการ
จัดเก็บรายได้ภาครัฐ
2. การบริหารตลาดไพ่ในประเทศในฐานะ Regulator ของรัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. บริหารทรัพยากรองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of directions : SODs)

:

:
:
SOD
1.
2.

1.
2.
QC

2555
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1.3 ประเภทกิจการ
โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 มี
ฐานะเป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต ในปี 2535 กระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนี้
1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ
2. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์

1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์และอีเมล์
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
Website:
E-mail:

1.5 สัดส่วนการถือหุ้น

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
02 – 243 – 6493 – 4 , 02 – 241 – 0777
02 – 241 – 0777 ต่อ 10
www.playingcard.or.th
card@playingcard.mail.go.th

สัดส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่ โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100 % เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ซึ่งได้กำหนดทุนของโรงงาน
ไพ่ ประกอบด้วย
1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ดำเนินการอยู่ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
จากนโยบายทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนิน ธุรกิจของโรงงานไพ่ที่สำคัญ ได้แก่
การพั ฒ นาประเทศไทยเข้ า สู ่ ย ุ ค อุ ต สาหกรรม 4.0 หรื อ นโยบายประเทศไทย 4.0 ( Thailand 4.0)
และนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ใช้วิธีการควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีโดยใช้แสตมป์และเครื่องหมายอื่นแทนแสตมป์สำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม โดยมีการศึกษา
รูปแบบเครื่องหมายจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในแต่ละประเภท การนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการตรวจและติดตามสำหรับใช้ในการบริหารจัดการแสตมป์ และเครื่องหมายการเสียภาษี
สรรพสามิตในแต่ละรูปแบบ รวมถึงการบริหารจัดการคลังแสตมป์เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อกรมสรรพสามิต
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิรูปรูปแบบการทำงานของโรงงานไพ่ เอื้อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบทำให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ และรูปแบบการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล “ยุคประเทศ
ไทย 4.0” เพื่อก้าวสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลระดับสากลอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างแท้จริง โดยการพัฒนา
รูปแบบของแสตมป์สรรพสามิตให้มีความทันสมัย สวยงาม และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ป้องกันการปลอมแปลงแสตมป์ (Security) อำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลด
ข้อผิดพลาดในการปิดแสตมป์ไม่ถูกต้องตามชนิด ดีกรี คุณลักษณะของสินค้าและขนาดบรรจุให้กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาระบบการสืบค้นและติดตาม (Track & Trace) หรือนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
รูปแบบอื่นมาเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งพัฒนาทางด้านกายภาพของโรงพิมพ์
ดังนั้น โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงได้วางแผนการดำเนินงานภายในองค์กร ด้วยการเพิ่ม
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ด้ ว ยการนำเอาเทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศมาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และชดเชยกลุ่มลูกค้าที่หายไปจากตลาดการซื้อขายในรูปแบบเก่า รวมทั้งในอนาคตจะ
นำเอาเทคโนโลยีการจัดเก็บและติดตามข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง เพื่อให้รองรับ
งานสิ ่ ง พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงในยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล และธุ ร กิ จ E-Stamp ตามทิ ศ ทางการบริ ห ารของกรม
สรรพสามิตได้
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1.7 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
โรงงานไพ่ในฐานะหน่ว ยงานของรัฐ ที่ดำเนิน งานภายใต้บ ทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอด
นโยบายของชาติสู่การปฏิบัติงานขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ระดับชาติในด้านต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รวม
ไปถึง Thailand 4.0 และ Digital Economy อันเป็นกรอบเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับโรงงานไพ่ในอนาคต
กล่าวคือ Thailand 4.0 อันเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจ ที่ขับ เคลื่อนด้ว ยนวัต กรรมโรงงานไพ่ จึงต้องวางแนวทางการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ไปสู่ส ินค้าเชิ ง
“นวัตกรรม” มากขึ้น พร้อมสร้างการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสร้าง
ความพร้อมในด้านองค์กรของโรงงานไพ่ ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็น Smart Enterprises ที่มีศักยภาพสูง
สามารถสร้างบริการที่มีมูลค่าสูง และพัฒนาแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน Digital Economy ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมและการใช้เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการ
ทำธุร กิ จ ต่างๆ จะเห็น ได้ว ่า แนวนโยบายดังกล่าว จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนทั้งแนวคิด กระบวนทัศ น์
กระบวนการปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ ของ โรงงานไพ่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยโรงงานไพ่จำเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรอันทันสมัยและสร้างสรรค์ผลิตภัณ ฑ์เชิงนวัตกรรมต่อไปใน
อนาคต
จากทิศทางนโยบายดังกล่าว โรงงานไพ่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้าน
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส” เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้
ให้บริการสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง โดยเฉพาะสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี สถานที่และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้รองรับความต้องการงานพิมพ์
ดังกล่าวที่ครบวงจร รวมไปถึงได้กำหนดทิศทางการเป็นหน่วยงานสิ่งพิมพ์ที่รองรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมดิจิทัลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การให้บริการ Digital Solution ในอนาคต และการสร้างระบบติดตามและ
ค้นหาสิ่งพิมพ์ (Track & Trace System) เป็นต้น กรณีทั้งหมดสามารถพัฒนา โรงงานไพ่ไปสู่การพัฒนาองค์กร
เพื่อสร้างความสามารถ
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร

2.1 ผังโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังรวม 144 อัตรา สำหรับปีงบประมาณ 2562
คณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อำนวยการ (1)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (3)

จนท.ความปลอดภัยโรงงาน(2)
รองผู้อำนวยการ (1)

ส่วนพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด (6)

ฝ่ายอำนวยการ (41)

ฝ่ายโรงพิมพ์ (27)

ฝ่ายผลิตไพ่ (63)

ส่วนทรัพยากรบุคคล (4)

ส่วนเตรียมการพิมพ์ (7)

ส่วนผลิตไพ่ป๊อก (37)

ส่วนบัญชีและการเงิน (6)

ส่วนผลิตสิ่งพิมพ์ (18)

ส่วนผลิตไพ่ตัวเล็ก (24)

ส่วนพัสดุและอาคาร
สถานที่ (10)
ส่วนสารสนเทศ
และพัฒนาระบบ (5)
ส่วนแผนงาน
และกลยุทธ์ (4)
ส่วนบริหารงานกลาง
(10)

รวมจำนวนพนักงาน 123 คน
- เพศชาย จำนวน 64 คน
- เพศหญิง จำนวน 59 คน

11

2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

นายธรรมศักดิ์ ลออเอีย่ ม
ประธานกรรมการ
อายุ 60 ปี
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงาน
กิจการยุติธรรม
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
- ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี กรมสรรพสามิต
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
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นางสดศรี พงศ์อุทัย
รองประธานกรรมการ
อายุ 61 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท MBA Emporia State University (U.S.A.)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1) สำนักงาน ก.พ.
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1/2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
- กรรมการ บริษัทไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ต จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กรมสรรพสามิต
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นายวรวรรธน์ ภิญโญ
รองประธานกรรมการ

อายุ 59 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 4
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- พัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 78 สำนักงาน ก.พ.
- Enhancing Leadership Presence : ELP การเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- Strategies and Innovation Creation รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
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นายปิยกร อภิบาลศรี
รองประธานกรรมการ
อายุ ปี
การศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สาขาบริหารธุรกิจ DREXEL UNIVERSITY
การอบรม
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
- ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
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นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
อายุ 60 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม
- Risk Management Program for Corporate Leader 9/2017 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.) โดยสถาบันพระปกเกล้า
และแพทยสภา
- Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 3 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- กรรมการบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
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นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
- Master of Science (Mathematics) ,Southern University, USA
- Master of Public and Private Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทัวร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

-
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นายอนุรักษ์ นิยมเวช
กรรมการ
อายุ 54 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
พ.ศ. 2530)
- ปริญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2541
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
- ปริญญาโททางกฏหมาย (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538
- ปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ จากศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
การอบรม
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2551 สถานบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2555
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2557 วิทยาลัยการยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 7 พ.ศ.2559 สถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฏหมายธุรกิจอนุรักษ์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-
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นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค
กรรมการ
อายุ 57 ปี
การศึกษา
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิฒพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
- Directors Certification Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ประธานกรรมการ บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชม)
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นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
กรรมการ

อายุ 65 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering), Lamar University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 63 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.19) โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Programme (AMP) โดย INSEAD Business
School ประเทศฝรั่งเศส ปี 2551
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development โดย บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) ปี 2552
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12 โดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2554
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Management Course โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 9 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (สวปอ. มส.4) โดย สมาคม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2
(สนพ.2) โดย สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
- หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูงรุ่นที่ 1 (นงส.1)
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท UAC Advance Polymer & Chemicals จำกัด
- กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
- กรรมการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
- กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
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นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์
กรรมการ
อายุ 62 ปี
การศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร 8th SEACEN Advanced Leadership Course, SEACEN Research and Training Centre
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพิมพ์ธนบัตร
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพิมพ์ธนบัตร
- ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาและสนับสนุนการผลิต โรงพิมพ์ธนบัตร
- ผู้จัดการส่วน ส่วนวิศวกรรมเทคนิค โรงพิมพ์ธนบัตร
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นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
กรรมการและเลขานุการ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาเอก) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี (ภาคภาษาต่างประเทศ หลักสูตรมัคคุเทศก์)
- West Coast University, Los Angeles, California USA (MBA)
- University Extension, University of California,
Los Angeles (UCLA) Westwood, California USA
Post Secondary Studies in the Profession (Professional in Computer graphic)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา – ประชาสัมพันธ์
การอบรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
- สถาบันพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้ง หลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.5)
- Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
(ป.ป.ร.16)
- ITBS : International Transportation and Business School
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
- รองผู้อำนวยการ ระดับ 10 (ด้านธุรกิจ) องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รักษาการผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ่
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3. โครงสร้างเงินทุน

3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถอื หุ้นของรัฐวิสาหกิจ

โรงงานไพ่เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษี
อากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจำนวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้น
กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าทำไพ่ครั้งแรก จำนวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าทำไพ่จำนวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมตั ิ
ไม่พอที่ต้องใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุนค่าทำไพ่ตามคำขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าทำไพ่
จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุงภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้นำส่งคืนเป็น
เงินทุนค่าทำไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 253,794.23 บาท

3.2 หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้

3.3 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำส่งรัฐ
ปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ได้รับอนุมัติงบลงทุนจำนวนเงิน 21.150 ล้านบาท และงบ
ลงทุนเพิ่มเติมจำนวนเงิน 16.500 ล้านบาท ซึ่งผูกพันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562 สำหรับการดำเนินงานปี
2561 เบิกจ่ายได้ครบทุกรายการ
สำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวนเงิน
175.303 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 62.815 ล้านบาท จากการดำเนินงานตามนโยบาย
รับจ้างผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต รายละเอียดตามแผนภาพด้านล่าง
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4. การลงทุนที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต

4.1 แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562

การดำเนิ น งานของโรงงานไพ่ ต ามแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านองค์ ก ร ประจำปี ง บประมาณ 2562
ประกอบด้วย 3 โครงการที่สำคัญ ได้แก่
1) โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ ประจำปี 2559 - 2563 และจัดทำแผนวิสาหกิจระยะยาว
ประจำปี 2564 – 2568 และแผนการดำเนินงานหลักของโรงงานไพ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ให้มีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรเป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ที่มีความปลอดภัยสูง
และปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้านการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการดำเนินงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ใช้แนวคิดการดำเนินงานแบบการวิเคราะห์ภายนอกสู่ภายใน (Outside–In
Analysis) คือการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อาทิ การศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก (Outside) เพื่อนำไป
วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายใน (Inside) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของโรงงานไพ่ การ
สัมภาษณ์ผ ู ้ บ ริ ห ารระดับ สูง การสอบถามความคิ ดเห็น จากผู ้ มีส ่ว นได้ส ่ ว นเสี ยภายในองค์ก ร และการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและเพื่อให้ได้รับข้อมูล
สภาพแวดล้อมและแรงขับเคลื่อน แล้วนำมากำหนดกรอบในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
โรงงานไพ่ พ.ศ. 2564 - 2568 ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2) โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและ
ทิศทางองค์กร ปี 2563 – 2567 จากบทบาทสู่การเป็น Operator ในธุรกิจงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและมุ่ง
สนับสนุนงานบริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทำให้สภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การในปัจจุบั นและอนาคต
ผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงต้องมีแนวทางในการดำเนินงานที่สนับสนุนด้วยระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจสู่การดำเนินงานในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้แต่ละ
หน่วยงานและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกั น ด้วยเหตุนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จึงต้อง
ดำเนินการจัดทำการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร โดยการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร (Organization
Re-structuring) ทบทวนแผนอัตรากำลัง (Manpower Plan) และทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน
(Functional Description) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Development) เพื่อรองรับ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร
และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบุคลากร
เพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน ขยายศักยภาพ ในการดำเนินงาน และรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารงานที่คล่องตัวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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3) โครงการพัฒนาธุรกิจการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing & Sale) วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในการ
สร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำ SEM และ
SEO Content บนเว็บไซต์ รวมไปถึงการทำการตลาดบนสื่อดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook
การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้องค์กร (Rebranding) ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหา และบทความที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ รวมไปถึงรูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย
และดึงดูดผู้รับบริการให้มาใช้บริการมากขึ้น ตลอดจนการสร้างยอดขาย (Conversion) จากการทำการตลาด
เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์และเสริมด้วยการทำคอนเทนต์ให้คุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

4.2 การร่วมดำเนินงานกับเอกชน

ในปีงบประมาณ 2562 โรงงานไพ่ไม่มีการดำเนินงานร่วมกับเอกชน
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5. ผลการดำเนินงานขององค์กร

5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงาน
สำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวนเงิน
175.303 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 62.815 ล้านบาท โดยประกอบด้วยการดำเนินงาน
จากการจำหน่ายไพ่ระบบสัมปทาน และจากการดำเนินงานตามนโยบายสำหรับการรับจ้างผลิตเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต เป็นหลัก
5.1.1 รายได้จากการจำหน่ายไพ่
ปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่มีการผลิตและจำหน่ายไพ่จำนวนเงิน 300.343 ล้านบาท ต่ำกว่า
ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 3.646 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และส่งผลกระทบต่อการสำรองวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิต
ไพ่ไทย จึงทำให้ปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ค้างส่งไพ่ไทยจำนวน 419,076 สำรับ ที่จะต้องผลิตและจัดส่ง
ในปีงบประมาณ 2562
5.1.2 รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ปี ง บประมาณ 2561 โรงงานไพ่ ม ี ร ายได้ จ ากการผลิต สิ่ ง พิ ม พ์ร วม 136.420 ล้ า นบาท สู ง กว่ า
ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 115.087 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มากจากการผลิตเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีให้กรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และตามนโยบายของกรมสรรพสามิต
ส่วนรายได้อื่น จำนวนเงิน 4.613 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 0.876 ล้าน
บาท เนื่องจากมีการนำเงินลงทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับงานพิมพ์สิ่งพิมพ์
5.1.3 ต้นทุนขาย
โรงงานไพ่มีต้นทุนขาย จำนวนเงิน 206.520 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 58.792
ล้านบาท ซึ่งมาจากต้นทุนงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าจากปีก่อน เพราะมีการผลิต
เครื่องหมายแสดงภาษีให้กรมสรรพสามิต
5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปีงบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 59.552 ล้านบาท ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวน
เงิน 11.037 ล้านบาท เนื่องจากมีนโยบายในการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณการจ้างที่ปรึกษาโดยการ
จ้างเฉพาะโครงการที่สำคัญเท่านั้น
5.1.5 กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
สำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 โรงงานไพ่ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
จำนวนเงิน 175.303 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 62.815 ล้านบาท โดยประกอบด้วย
การดำเนินงานจากการจำหน่ายไพ่ระบบสัมปทาน และจากการดำเนินงานตามนโยบายสำหรับการรับจ้างผลิต
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของกรมสรรพสามิต เป็นหลัก
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5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน

5.2.1 สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงงานไพ่มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวนเงิน 545.132 ล้านบาท สูง
กว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 63.640 ล้านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายการ
ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้กรมสรรพสามิต
5.2.2 หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงงานไพ่มีหนี้สินหมุนเวียนรวม จำนวนเงิน 206.083 ล้านบาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 79.609 ล้านบาท จากการค้างเงินนำส่งคลังประจำปี และรายได้รับล่วงหน้า
จากการรับชำระเงินจากการจำหน่ายไพ่ไทยจำนวน 419,076 สำรับตามสัมปทานแต่ยังค้างส่งสินค้า
สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนมีจำนวนเงิน 65.212 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน
7.783 ล้านบาท เนื่องจากมีพนักงานเกษียณอายุราชการจำนวนมาก
5.2.3 ส่วนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โรงงานไพ่มีทุน จำนวนเงิน 0.254 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวนเงิน
437.783 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ 2560 จำนวนเงิน 24.574 ล้านบาท
5.2.4 กระแสเงินสดสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
219.355
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
26.848
ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน
(99.000)
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต้นงวด)
117.892
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ปลายงวด) 265.095
ล้านบาท

6. การบริหารจัดการองค์กร

6.1 การบริหารความเสี่ยง

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งพิจารณา
จากแนวทางการบริ ห ารความเสี ่ ย งทั ่ ว ทั ้ ง องค์ ก รและการควบคุ ม ภายในตามแนวทางของ COSO :
(Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) โ ด ย ใ น ป ี 2 5 6 2
โรงงานไพ่ ได้ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเกี่ยวกับแนวโน้มและผลกระทบที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงในการดำเนินการตามกลยุทธ์
หรือนโยบายที่สำคัญและความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
หลักขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการจำหน่ายไพ่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และการพัฒนาศักยภาพทางด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ความเสี ่ ย งทางด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน (O : Operational Risk) หมายถึ ง ความเสี ่ ย งที ่ เ กิ ด จาก
กระบวนการวิธีการหรือระบบในการดำเนินงานภายในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การจำหน่ายไพ่
นอกสัมปทานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
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3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (F : Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน
ด้านการเงิน ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ กำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมาย
4. ความเสี่ยงทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C : Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจ
กระทำผิด ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ กฎระเบียบ/ข้อบังคับไม่สนับสนุนต่อการ
ดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับการบริหารความ
เสี่ยง (Satisfied : S) จำนวน 4 ปัจจัยเสี่ยง และอยู่ในระดับไม่ยอมรับการบริหารความเสี่ยง (Unsatisfied : U)
จำนวน 1 ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งโรงงานไพ่ได้นำไปบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ 2563

6.2 การควบคุมภายใน
ในปี 2562 โรงงานไพ่ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การผิดพลาด ความเสี่ยงจากความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการ
ทุจริต โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกำกับดูแลและควบคุมให้กระบวนการ
ควบคุมภายในดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมเป็นระบบ
ทั้งนี้ โรงงานไพ่มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
และปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางการควบคุ ม ภายใน 5 องค์ ป ระกอบ ของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission : COSO 2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขององค์กร อันจะทำให้การดำเนินงาน
และการบริหารงานงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี
สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2562 โรงงานไพ่ มีการติดตามและควบคุมดูแลในขั้นตอนกระบวนการ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบโดยยึดหลักตามนโยบายการควบคุมภายในของโรงงานไพ่

6.3 การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ย งธรรม
และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุ วัตถุประสงค์โดยมี การ
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในยังเป็นกลไกหลักในกระบวนการกำกับดู แลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดทำกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อยึดเป็นแนว
ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
รัฐวิสาหกิจ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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การตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้หลัก Risk-Based Audit และมีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างการตรวจสอบด้านต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจสอบมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพ และมี
ความครบถ้ว นสมบูร ณ์ โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีจะ
พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และความเสี่ยงขององค์กร ในการกำหนดแผนการตรวจสอบภายใต้
ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการตรวจสอบได้รายงานการตรวจสอบต่อ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจะมีการติดตามผลให้หน่วยรับตรวจ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
และรายงานผลต่อผู้อำนวยการเป็นรายไตรมาส
การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแผนการประกันคุณภาพการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกทุก 5 ปี ตามมาตรฐานสากล และเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
โรงงานไพ่ได้ส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้
มาตรฐานวิชาชีพ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีผู้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Auditing Certificate Program : IACP) ของสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 1 คน และผู้ตรวจ
สอบภายในทุกคนได้รับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (Certified
Professional Internal Auditor : CPIAT)

6.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงงานไพ่ได้เล็งความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จและงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงานที่ มุ่ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานไพ่และพร้อมทั้งได้จัดฝึกอบรมและพัฒนาให้
บุคลากรได้รับความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นส่วนทรัพยากรบุคคลได้ใช้แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 - 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงงานไพ่
ผลการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
1. โครงการบริ ห ารผลงาน (Performance Management) เพื ่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
2. โครงการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management) เพื่อกำหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในทุกสายอาชีพ และแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และโอนย้ายหมุนเวียนงาน
3. โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ภายในองค์กรของบุคคลและเอกสารและนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อใช้ในการ
ทำงานให้ดียิ่งขึ้น
4. โครงการเสริมสร้างค่านิยม CARDS เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่
ดีให้กับพนักงานโรงงานไพ่
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงงานไพ่ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
6. โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ในการทำงาน (Quality of Work Life) เพื ่ อ ให้ บ ุ ค ลากรมี
สมรรถนะและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจของโรงงานไพ่สำเร็จตามแผนวิสาหกิจ
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6.5 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดิจิทัล โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตตระหนักถึงแนวการพัฒนาทางด้านดิจิทัลดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแข่งขัน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ ตจึ ง ได้ มี ก ารทบทวนแผนปฏิ บ ั ติ ง านดิ จิ ทั ล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมมีการ
พัฒนาทางด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนิ นการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี
2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จะทำให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก ได้อย่างเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถกำหนดและกำกับนโยบายด้านดิจิทัล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนและ
วิธีดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบ
ดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้”
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พันธกิจ
• สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงทันสมัย ปลอดภัย

• พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการใช้ดิจิทัล

• พัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการ
บริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

• พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้สำหรับ
ประชาชน

• พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม

พันธกิจ: 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงทันสมัย
ปลอดภัย
พันธกิจ: 5. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
เป้าประสงค์:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน
โรงงานไพ่ มีระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
ปลอดภัยน่าเชื่อถือ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงบรรเทา : WO)
1. เพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความทันสมัยปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างมี
คุณภาพ
2. จัดหาลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกับงาน
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พันธกิจ: 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการใช้ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงงานไพ่ด้านดิจิทัล

เป้าประสงค์:
บุคลากรของโรงงานไพ่มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงทดแทน : WT)
เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานความรู้ของบุคลากร
พันธกิจ: 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้สำหรับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
เป้าประสงค์:
สร้างนวัตกรรมในการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีด
- เป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่งด้านดิจิทัลและ
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ดำเนินงานภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีธรรมาภิ
ประชาชนได้ดี
บาล
- ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
องค์กรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก
เสริมสร้างการบูรณาการ การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่าง
รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ
หน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงรุก : SO)
1. พัฒนาระบบดิจิทัลแบบบูรณาการอย่างเป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่ทันสมัย
2. จัดหาลิขสิทธิ์และบำรุงรักษาระบบงานดิจิทัลให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ปีงบประมาณ 2562 นั้นส่วนสารสนเทศฯ
มีการดำเนินงานทั้งสิ้น 5 ประเภท 14 โครงการ ดังนี้
โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
1. โครงการจัดซื้อทดแทนคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง

โครงการลิขสิทธิ์
2. โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
3. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Adobe Cloud For Mac
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โครงการดูแลบำรุงรักษา
4. โครงการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย
โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน
5. โครงการฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ โรงงานไพ่
6. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่างดีมีคุณภาพ
7. โครงการสำรวจความพึ่งพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. โครงการสำรวจการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของโรงงานไพ่
9. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
10. โครงการทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
11. โครงการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ตามมาตรฐานและกฎหมายต่างทีเกี่ยวข้อง
13. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์
14. โครงการฝึกอบรม ให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ

6.6 การบริหารงานด้านการตลาด
โรงงานไพ่ได้ให้สิทธิการซื้อไพ่ แก่ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้รับประโยชน์ในการซื้อ
ไพ่จากโรงงานไพ่เพื่อนำไปจำหน่ายแต่เพีย งผู้เดียว มีร ะยะเวลา 2 ปี นับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย
1. ไพ่ตัวเล็ก ได้แก่ ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีน และไพ่จีนสี่สี
2. ไพ่ป๊อก ได้แก่ ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold 111 ไพ่ป๊อกพลาสติก
ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER 222 และไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G.333
นอกจากนี้โรงงานไพ่ ยังดำเนินการจำหน่ายไพ่ชนิดอื่ นๆ นอกระบบสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ป๊อก
กระดาษที่ระลึกชุดมวยไทยชาย-หญิง ซึ่งเป็นไพ่ที่ระลึกสำหรับเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆ และไพ่ป๊อกเพื่อ
การจำหน่ายยังต่างประเทศ ในการนี้โรงงานไพ่ยังได้ดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ์เอง โดย
แสวงหาลูกค้างานพิมพ์รายใหม่ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม
อย่างไรก็ตามโรงงานไพ่ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายในองค์กรเอง ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
ต้นทุนการผลิต ดังนั้นจากการทบทวนแผนวิสาหกิจตามแนวคิด EVM ประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุ ร กิ จ และการตลาดจึง ได้ น ำยุท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ SIP ประจำปี 2562 ตามแนวคิ ด EVM มาจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาดประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
แผนปฏิบัติการด้านการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562
1. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับองค์กรในการขายไพ่
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานรูปแบบการบริห ารสัญญาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์จ ากธุรกิจ ไพ่ที่เหมาะสม กับองค์กรในการขายไพ่ที่ส อดรับ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. โครงการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
คาสิโนระดับเอเชีย Global Gaming Expo (G2E ASIA) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกงานแสดงสินค้าใน
ปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการให้บริการงานพิมพ์แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ โดยทำการตลาดเชิง
รุก เช่น การลงพื้นที่แนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์สินค้าของโรงงานไพ่กับคู่ค้า/ลูกค้า ทั้งลูกค้าไพ่และ
สิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมออกบูธ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การจัดทำโบรชัว ร์ แคตตาล็อก
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป
3. โครงการศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศ
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและหาความรู้ในงานด้าน (Security Printing) จึง
ให้ความสำคัญในการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงประเภท Tax Stamp และระบบ
การติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับ (Track and Trace System) เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของแสตมป์สรรพสามิตและเทคโนโลยีการผลิต จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนิน
การศึกษาดูงานตลาดต่างประเทศเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้พั ฒนาโรงงานไพ่อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงงานไพ่ต่อไป
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หมวดที่ 2 ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
1. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม
โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไพ่ ดังนี้
1. คณะกรรมการให้ความสำคัญและมุ่งมั่นด้านการดำเนินงานโดยนำหลักสำคัญในการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ความ
โปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อ มูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
2. การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึง
ปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่ มีความเหมาะสม รวมทั้งดำเนินการตามระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงิน ด้ว ยความโปร่งใสเพีย งพอเชื่อถือได้และทัน เวลาเพื่อให้ผ ู้มีส ่ว นได้ส ่ว นเสียทุกกลุ่มได้ร ับ ข้อ มู ล
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร
เพื่อให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้และ
สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้
6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผล
ตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โรงงานไพ่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม ตระหนักต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงาน
และดำเนินกิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. ให้ความสำคัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
อื่นที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒ นาบุคลากรในองค์ กรให้ มี ความรู ้ และทักษะการปฏิ บั ติ ง าน มีคุณภาพชีว ิ ต ที ่ ดี
ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วย
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กรมสรรพสามิต เป็นประธาน
กรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กรมสรรพสามิตจำนวน 3 คนเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดย
ตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจำนวนไม่เกิน 11
คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ข้อ
17 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของโรงงานไพ่อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบนั้น รวมไปถึง
1. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่างๆ ของ
โรงงานไพ่
2. กำหนดจำนวน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอน
ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
4. กำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ้าง สั่งซื้อ การสั่งตัดบัญชี พัสดุหรือทรัพย์สินและ
การทำสัญญาผูกพันต่างๆ ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
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7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าทำงานล่วงเวลา
เบี้ยประชุมและการจ่ายเงินอื่นๆ
8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
10. พิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ผู้อำนวยการนำเสนอหารือโดยให้คำวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นหรือ
ให้ความเห็นชอบ
11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการดำเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายกำหนดไว้
12. วางระเบียบหรืออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ ของโรงงานไพ่
13. กระทำการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อทำหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการโรงงานไพ่

คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
ระบบ
คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 61/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. นายวรกฤต
จารุวงศ์ภัค
ประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์
นิยมเวช
กรรมการ
3. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ
4. นายประมินทร์
พันทวีศักดิ์
กรรมการ
5. นายวิรัตน์
กิติพิพัฒน์
กรรมการ
6. นางสาวสุธินี
อุปการณ์
เลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 7/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายปัญญา
ฉายะจินดาวงศ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายสมบัติ
เกริกชัยวัน
อนุกรรมการ
4. รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่
อนุกรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
โรงงานไพ่
3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4. กำกับดูแลการดำเนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมิน
ความเสี่ยงรวมทั้งคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรมาจัดทำแผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์ กร
รายไตรมาสต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
6. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้ าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
3. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 13/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา
ประธานอนุกรรมการ
2. นายปัญญา
ฉายะจินดาวงศ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการ
กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน
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4. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
อนุกรรมการ
5. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
6. นางสาวพรณี
จำปาศรี
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณากำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและ
แผนงานที่กำหนดตามข้อ 1
3. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
4. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 62/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวพัดชา
พงศ์กีรติยุต
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายวิรัตน์
กิติพิพัฒน์
รองประธานอนุกรรมการ
4. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
อนุกรรมการ
5. นายพานิช
หมู่ศิริ
อนุกรรมการ
6. นายสมภพ
สุขประสงค์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณากำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และพัฒนาระบบ
2. บริ ห ารจั ด การและติ ด ตามการบริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามแนวทาง นโยบาย
และแผนงานที่กำหนดตามข้อ 1
3. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
5. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 63/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย
1. นางสาวพัดชา
พงศ์กีรติยุต
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายประมินทร์
พันทวีศักดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
4. นายภูมิจิตต์
พงษ์พันธุ์งาม
อนุกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์
บุณโยดม
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR)
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3. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบทางสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
6. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 64/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด ประกอบด้วย
1. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวรกฤต
จารุวงศ์ภัค
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา
เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานอนุกรรมการ
4. นายภูมิจิตต์
พงษ์พันธุ์งาม
อนุกรรมการ
5. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
6. นางสาวรำไพพรรณ รักประดิษฐ์
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดหลักเกณฑ์ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำและพิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ เพื ่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตามแผนการตลาดที่ได้กำหนดไว้บรรลุเป้าหมาย
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทิศทางและนโยบายตามที่กำหนดและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
7. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ
คำสั่งโรงงานไพ่ที่ 11/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมายและระเบียบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล
กิตติพรหมวงศ์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอนุรักษ์
นิยมเวช
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
อนุกรรมการ
4. นายวันชัย
ตั้งวิจิตร
อนุกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ ประยูรพรหม
อนุกรรมการ
6. นางสาวศิริเพ็ญ
ศิริสวัสดิ์
อนุกรรมการ
7. นางเสาวรส
ริมสาคร
อนุกรรมการ
8. นายธาวิต
มะพล
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานตามนโยบายของโรงงานไพ่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาดำเนินการต่อไป
2. ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของโรงงานไพ่
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คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะอนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการด้าน
CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและระเบียบ

หมายเหตุ

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ

1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2) นางสดศรี พงศ์อุทัย
3) นายวรวรรธ์ ภิญโญ
4) นายปิยกร อภิบาลศรี
5) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
6) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
7) นายอนุรักษ์ นิยมเวช
8) นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค
9) นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
10) นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์
11) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

12/12
11/12
12/12
12/12
12/12
10/12
12/12
11/12
11/12
12/12
12/12

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
-

11/11
8/11
-

5/6
4/6
-

11/11
11/11
10/11
-

0/6
6/6
5/6
2/6

9/10
10/10
8/10
9/10
9/10

1/2
-

(../..) คือ จำนวนครั้งที่คณะกรรมการเข้าประชุม/จำนวนครั้งในการจัดประชุมทั้งปี
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
2) นางสดศรี พงศ์อุทัย
3) นายวรวรรธน์ ภิญโญ
4) นายปิยกร อภิบาลศรี
5) นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
6) นายอนุรักษ์ นิยมเวช
7) นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค
8) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
9) นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
10) นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์
11) นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม

127,500
100,500
107,250
107,250
102,000
102,000
90,000
84,000
96,000
102,000
102,000

75,000
51,750

102,000
127,500
102,000
102,000
102,000

คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้านพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการด้าน
CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

57,000
34,500
25500

6,000
75,000
70,500

40,500
51,000
57,750
67,500

6,000

31,500
63,750
12,000

1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2523 กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดประโยชน์
ตอบแทนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้
1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ
การจ่ายเบี้ยกรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยกรรมการ
เป็นรายเดือนได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้ที่มาร่วมประชุม
เท่านั้นกรรมการรัฐวิสาหกิจใดที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนหรือไม่มาร่วม
ประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งดจ่ายเบี้ยกรรมการสำหรับเดือนนั้น
2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ
การจ่ายเงินโบนัสตามจำนวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการ
จ่ายเงินโบนัส กรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี สำหรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่มสู ง กว่า
กรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจำนวนที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีก
1 ใน 8 ของจำนวนที่กรรมการได้รับ ในกรณีที่มีโบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในกำไรสะสม
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถือปฏิบัติเกี่ย วกับ
การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม

43
2. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ให้กรรมการได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท
3. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
ให้กรรมการได้รับโบนัสเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาท
การจ่ายเงินโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจถ้าในปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจใดกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น
ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25 %
2. ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50 %
3. ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75 %

1.7 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายระดับ 8 รองผู้อำนวยการ
ระดับ 9 และผู้อำนวยการ ระดับ 10 โดยพิจารณาจากเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ปี 2558
รวมจำนวนเงิน 6.470 ล้านบาท
ปี 2559
รวมจำนวนเงิน 7.400 ล้านบาท
ปี 2560
รวมจำนวนเงิน 6.639 ล้านบาท
ปี 2561
รวมจำนวนเงิน 4.035 ล้านบาท
ปี 2562
รวมจำนวนเงิน 3.994 ล้านบาท

1.8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ และมุ่งให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมและให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดให้ถือเป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ อันจะส่งผลให้โรงงานไพ่เสียผลประโยชน์
หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของโรงงานไพ่ และเป็นธรรมต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง
1.9 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions)
ไม่มีข้อมูล
1.10 จำนวน/มูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น) และรายชื่อบริษัทที่กรรมการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้น)
ไม่มีกรรมการถือหุ้นในสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 10
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2. รายงานทางการเงิน
2.1 รายงานผู้สอบบัญชี
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2.2 สรุปข้อมูลทีส่ ำคัญทางการเงิน
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2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมวดที่ 3 รายงานการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร
1. รายงานคณะกรรมการสรรหา

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ไม่มีการดำเนิน งานด้านสรรหาผู้บ ริห ารระดับ สูงเนื่องด้วย
ผู้อำนวยการยังไม่ครบกำหนดสัญญาจ้าง

2. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม เช่น เป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ
จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่นมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม
จรรยาบรรณ หมายถึง ความประพฤติ การกระทำและความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม ด้วยความฉลาด
รอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้นจะเห็นว่าจริยธรรมจึงจำเป็นและมีคุณค่าสำหรับทุก
คนในอาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดด้วยจริยธรรม
ในปีงบประมาณ 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีการกำหนดด้านจริยธรรมซึ่งเป็นจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่แล้ว ยังได้ดำเนินการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ผ่านทางวัฒนธรรม
องค์กรของโรงงานไพ่ หรือ CARDS ซึ่งประกอบด้วย
C
=
Cordialness
คือ ความจริงใจ
A
=
Accountability
คือ สำนึกรับผิดชอบ
R
=
Reliability
คือ ความเชื่อถือ
D
=
Diligence
คือ ความขยันหมั่นเพียร
S
=
Safety Awareness
คือ ตระหนักถึงความปลอดภัย
โรงงานไพ่ได้จัดทำกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานทราบ โดยพา
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เพื่อให้พนักงาน
ได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงงานไพ่ต่อไป
2558 โรงงานไพ่ได้มีการดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณอันเป็น ข้อ
กำหนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และบริบทหรือวัฒนธรรมขององค์กรอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร
โดยโรงงานไพ่มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในระเบียบโรงงานไพ่ว ่า ด้ว ย
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2552 โดยได้กำหนดถึงมาตรฐานจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก มาตรฐานจริย ธรรมขององค์กร รวมถึงมีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป
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4. ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่

1. ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก
1.1 ไพ่ไทย

1.2 ไพ่ผ่องจีน

1.3 ไพ่จีนสี่สี
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2. ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก
2.1 ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold - 111

2.2 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. SILVER 222

2.3 ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G.333
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2.4 ไพ่ที่ระลึก ชุดมวยไทยชาย-หญิง

3. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป

3. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป
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4. ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
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5. กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานไพ่

โครงการทำความดี จิตอาสา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 เมษายน 2562
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จ ัดทำโครงการทำความดี จิตอาสา พัฒ นาสังคมและสิ่งแวดล้อ ม
เฉลิมพระเกีย รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ รมราชาภิเษก 26 เมษายน 2562 โดยผู้บ ริหาร
และพนักงานช่วยกันทำความสะอาดภายในวัดสุคันธาราม เขตดุสิต

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562

ร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้เข้าร่วมการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

อบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2562
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยได้มี
การจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ จากนั้นได้มีการจำลองสถานการณ์
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงขั้นตอนที่ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
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วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ครบรอบปีที่ 80
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตพร้อมด้วยผู้บริหารของกรมสรรพสามิต คณะกรรมการ
โรงงานไพ่ ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ปีที่ 80 ในวันที่
1 กรกฏาคม 2562

ศึกษาดูงานสัมมนา ประจำปี 2562
ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ เข้าร่วมการศึกษาดูงานสัมมนา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 – 17
สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี
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รายชื่อคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2562
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1. นายกนิษฐ์
2. นายวิวัฒน์ชัย
3. นายก้านแก้ว
4. นางวิชิตา
5. นายสมภพ
6. นางสาวพรพรรณ
7. นางสาววชิราภรณ์
8. นางสาวกรนิตย์
9. นายนิธินันท์
10. นายธาวิต

ศิริวัฒน์
ตั้งประกอบกิจ
พวกขุนทด
ศิริวัฒน์
สุขประสงค์
วิเศษกิจ
เพ่งบุญ
บุญปราบ
สุคันธเมศวร์
มะพล

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการคณะทำงาน

