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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

รายงานประจำ�ปี 2557 2 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ประวัติความเป็นมา

โรงพิ ม พ์ ต�ำรวจ ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกรมต�ำรวจ
สมัย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดี เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2497 โดยใช้เรือนแถวของนายสิบพลต�ำรวจ
ในบริเวณกรมต�ำรวจปทุมวันขณะนั้น มาดัดแปลงเป็น
โรงพิมพ์ต�ำรวจ และได้มอบทุนในการจัดตั้งเป็นเครื่องพิมพ์
มูลค่าทั้งสิ้น 1,056,068.88 บาท และได้ด�ำเนินการขอ
อนุมัติด�ำเนินกิจการเป็นรูปองค์การไปยังกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ซึ่งกระทรวงการคลัง
ได้พิจารณาอนุมัติให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็น
องค์การได้ โดยด�ำเนินกิจการตามข้อบังคับ
ของกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2497
ว่าด้วยองค์การประเภท 2 (องค์การรัฐวิสาหกิจ)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2497
วัตถุประสงค์ในการตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในครั้งนั้น ก็เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ และหนังสือต�ำราของทางราชการ
กรมต�ำรวจทุกชนิด เช่น ข้อบังคับ, ค�ำสั่ง,
แจ้งความ, ประกาศสืบจับและอื่นๆ เป็นต้น ตลอดทั้ง
บางกรณีก็จัดพิมพ์เอกสารราชการลับ และงานเร่งด่วน
ให้ทันความประสงค์ของทางราชการโดยให้จัดพิมพ์ในราคา
ย่อมเยา และวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือ
ค่าครองชีพของพนักงาน และคนงานซึ่งส่วนมากเป็น
ครอบครัวของข้าราชการต�ำรวจ
ในระยะแรกผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจ และพนักงาน
ระดั บ สู ง กรมต�ำรวจได้ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต�ำรวจมา
ด�ำเนินงานแต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งก�ำหนดว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็นข้าราชการ
ประจ�ำ  ดังนั้นข้าราชการต�ำรวจที่มาด�ำรงต�ำแหน่งใน
โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงกลับหน่วยเดิม
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ด�ำเนินการตามระเบียบกรมต�ำรวจ
ว่าด้วยข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2508 ซึง่ ปัจจุบนั คือประมวลระเบียบการ
ต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 57 บทที่ 34 ข้อบังคับ

โรงพิมพ์ต�ำรวจในการแบ่งส่วนราชการ ครั้งแรกโรงพิมพ์
ต�ำรวจเป็นหน่วยงานขึ้นกับส�ำนักงานเลขานุการ กรมต�ำรวจ
ต่อมาขึ้นกับกองวิชาการ กรมต�ำรวจ และสุดท้ายขึ้นกับ
กองสวัสดิการ กรมต�ำรวจ จนถึงปัจจุบนั เมือ่ มีพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ขึ้น ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมต�ำรวจ
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาโอน
กรมต�ำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้ง
เป็นส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2541 โรงพิมพ์ต�ำรวจ
จึงสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีเลขประจ�ำ
ส่วนราชการ ตช.0051
ตามข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่ ง ชาติ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ มีจ�ำนวนไม่เกิน 11 นาย
ในจ�ำนวนนี้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็น
กรรมการด้วย 1 นาย คณะกรรมการฯ ควบคุม
ก�ำกั บ ดู แ ล และบริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
และตามนัยข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจดังกล่าว
เนื่ อ งจากสถานที่ ที่ จั ด ตั้ ง โรงพิ ม พ์ ต�ำรวจเดิ ม
เป็นเรือนแถวของนายสิบพลต�ำรวจ มาดัดแปลงเป็นโรงพิมพ์
คับแคบไม่เป็นสัดส่วน และไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ราชการส�ำคัญส่วนนี้ และ
ไม่สามารถปรับปรุงขยายให้ดีขึ้นได้ กรมต�ำรวจภายใต้
การน�ำของ ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมต�ำรวจ
ในขณะนั้นได้พิจารณาถึงความจ�ำเป็นของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ทีจ่ ะต้องปรับปรุงขยายสถานทีด่ งั กล่าว จึงได้อนุมตั ทิ ดี่ นิ เนือ้ ที่
ประมาณ 4 ไร่เศษ บริเวณถนนเศรษฐศิริ หน้ากองพลาธิการ
กรมต�ำรวจ ซึ่งเป็นสถานที่ของแผนกภาพยนตร์เดิมทั้งหมด
พร้อมทั้งตัวอาคารมอบให้เป็นส่วนราชการของโรงพิมพ์
ต�ำรวจ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2500 และได้อนุมัติเงิน
งบประมาณอีก 3,655,100.00 บาท สร้างอาคารโรงพิมพ์ต�ำรวจ
และบ้านพักพนักงานดังที่อยู่ในปัจจุบัน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นโรงพิมพ์ชั้นน�ำของรัฐที่ทันสมัย ผลิตงานพิมพ์
ได้ ม าตรฐาน บริ ก ารครบวงจร สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
พันธกิจ (Mission) :
1. พัฒนาและส่งเสริมการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการพิมพ์
2. พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยมีต้นทุน
ที่สามารถแข่งขันได้
3. ปรับปรุงองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารงาน
คุณค่าหลัก (Core Value) :
คุณค่าหลัก คือ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ในด้านสินค้าและบริการ
ค�ำขวัญ (Slogan) :
งานพิมพ์มาตรฐาน   บริการครบวงจร ตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้า
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate  Culture) :
ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (Key Success Factor) :
1. รั ก ษาฐานลู ก ค้ า รายเดิ ม เพิ่ ม ลู ก ค้ า รายใหม่
อย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
3. มีกระบวนการผลิตแบบเร่งด่วน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
4. การบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนอง
งานขาย และงานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แก้ไขกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หลัก (Strategy)
1. รั ก ษาฐานลู ก ค้ า รายเดิ ม เพิ่ ม ลู ก ค้ า รายใหม่
และสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
3. ลดต้นทุนการผลิตในงานพับและงานพิมพ์ในส่วน
ของแรงงานประจ�ำ  เปลี่ยนเป็นใช้ระบบจ้างเหมารายชิ้น
เพิ่มเครื่องจักร เครื่องเก็บเล่ม
4. น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
5. ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้องค์กรมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับปริมาณงาน มีความคล่องตัว
และมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีเหตุผล
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Objective)
เพื่อให้การด�ำเนินงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจนน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก โดยการน�ำโอกาสและจุดแข็ง
ที่องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งคุณค่าหลัก
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และปรับปรุง
ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ�ำกัดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โดยใช้ Balance Scorecard (BSC) เป็นตัวก�ำหนดวัตถุประสงค์
หลักเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย        
• ด้านการเงิน
• ด้านลูกค้า เน้นในเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้า
• ด้านกระบวนการภายใน เป็นการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการภายใน
• ด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการเน้นสร้างสรรค์
สิ่ ง ใหม่ ๆ การสร้ า งเสริ ม ความสามารถของพนั ก งาน
และระบบ
โดยได้แสดงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ทั้ง 4 ด้านในรูปแบบของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)
ซึ่งรองรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยสนับสนุนวิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ
ปรับสถานภาพองค์กรให้มีความคล่องตัว และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
หลักการและแนวทางดำ�เนินงานตาม SOD (State of Direction) ณ กันยายน 2552
1. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและจ�ำหน่ายสิง่ พิมพ์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิม่ ส่วนแบ่งตลาด

ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประกอบ
ธุรกิจหลักประเภทรับจ้างพิมพ์ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ โรงพิ ม พ์ ใ นลั ก ษณะครบวงจร ให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่
การออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดท�ำอาร์ตเวิร์ค ท�ำแม่พิมพ์ ท�ำปรู๊ฟ
พิมพ์ระบบออฟเซ็ททั้งระบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น
จนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์ส�ำเร็จรูป สามารถแบ่งเป็น
ส่วนต่างๆ ได้ ดังนี้
• Prepress ประกอบด้วย
1. การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละจั ด ท�ำ
อาร์ตเวิร์ค
2. ส่ ว นเลย์ เ อ้ า ท์ : เป็ น แผนกส�ำหรั บ จั ด วาง
หน้างานพิมพ์ เพื่อเตรียมน�ำไปท�ำแม่พิมพ์
3. ห้ อ งเพลท : เป็ น แผนกส�ำหรั บ ท�ำแม่ พิ ม พ์
ด้วยระบบ CTP
4. ห้องปรู๊ฟ : เป็นแผนกที่เกี่ยวกับการปรู๊ฟสี ซึ่งจะ
ต้องส่งให้ลูกค้าตรวจสอบตามความพอใจ ก่อนการส่งพิมพ์
• Production ประกอบด้วย
1. Offset Printing Machine
- แท่นพิมพ์ Miyakoshi แบบต่อเนื่อง ป้อนม้วน
พิมพ์งาน 2 สี สีพิเศษ, ปรุ, ตีเบอร์ ได้แก่ บัตร ตม.6,
โลโก้ , สมุ ด คู ่ มื อ จดทะเบี ย นรถ, ค.127–ต.17/1,
ค.127–ต.17/2, สนผ.13–2.1, สนผ.13–2.2, หนังสือยก,
แบบพิมพ์ต่างๆ

- เครื่องพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2–4 สี) พิมพ์งาน
4 สี ควบคุ ม การปล่ อ ยหมึ ก พิ ม พ์ ด ้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
พิมพ์หนังสือยก, โปสเตอร์, ปกหนังสือยก, แผ่นพับ,
โบรชัวร์, แฟ้มต่างๆ และแบบพิมพ์ต่างๆ
- เครื่องพิมพ์ส�ำเนา RISOGRAPH EZ 370
พิมพ์งานลายเส้นขาวด�ำ  เช่น หนังสือยกไม่เน้นรูปภาพ,
แบบพิมพ์, ใบปลิวต่างๆ
- แท่นพิมพ์ RYOBI 662 (ตัด 4) พิมพ์งาน 2 สี
เปอร์เฟคติ้ง ได้แก่ หนังสือยก, ต้นทะเบียนรถยนต์,
พลม.24–ต.538, พลม.24–ต.539, ค.171–ต.560,
ค.77–ต.83, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
- แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5) พิมพ์งาน
1 สี ปรุ ตีเบอร์ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินต่างๆ, ค.129 – ต.18,
พลม.24–ต.538, พลม.25–ต.539, ค.77–ต.83,
ค.127–ต.17/1, ค.127–ต.17/2, ต้นทะเบียนรถยนต์,
ใบเสร็จรับเงินแบบ 3 ตอน, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์,
ค.171–ต.560, สนผ.ต่างๆ, แบบพิมพ์ขาวด�ำต่างๆ
2. Binding & Finishing เป็นแผนกที่ท�ำงานต่างๆ
หลังจากงานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น การตัด, การพับ,
การไสสันทากาว, การเย็บลวดมุงหลังคา, การเคลือบยูวี,
การไดคัท, การตีแนวพับ, การเย็บกี่, การเข้าเล่มปกแข็ง,
การเจาะรู, การเข้าห่วง, การประกอบขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ,
การบรรจุหีบห่อ, การบรรจุซองพร้อมติด LABEL ที่อยู่แล้ว
จัดส่งไปรษณีย์ เป็นต้น
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เป้าหมายการด�ำเนินกิจการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงาน และปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ เป็นเป้าหมายสูงสุด และพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน เพื่อให้องค์กรมีรายได้สูงขึ้น
มีเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
1. รั ก ษาฐานลู ก ค้ า รายเดิ ม เพิ่ ม ลู ก ค้ า รายใหม่
อย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
3. มีกระบวนการผลิตแบบเร่งด่วน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
4. การบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนอง
งานขาย และงานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. แก้ไขกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจจะเพิ่มสายการผลิตให้กับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยจะเสนอตัวเป็น
ผู้ผลิตแบบพิมพ์ที่ใช้ประจ�ำให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ ย อมรั บ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
หรือคอมพิวเตอร์ฟอร์มและแบบฟอร์มต่างๆ อีกทั้งยังจะ
สร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองออกจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชน
ทัว่ ไปด้วย เช่น ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ สมุดโน้ต ไดอารี่ กระดาษ A4
หรือหนังสือสาระความรูต้ า่ งๆ เช่น หนังสือต�ำราประมวล
กฎหมาย เป็นต้น
ลักษณะของลูกค้า
กลุ่มลูกค้าของโรงพิมพ์ต�ำรวจมี 4 กลุ่มประกอบด้วย
1. ลู ก ค ้ า ห น ่ ว ย ง า น ใ น ส�ำ นั ก ง า น ต�ำ ร ว จ
แห่งชาติ ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.70
2. ลู ก ค ้ า ห น ่ ว ย ง า น ใ น ส�ำ นั ก ง า น ต�ำ ร ว จ
แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 24.40
3. ลู ก ค้ า หน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น
คิดเป็นร้อยละ 9.00
4. ลูกค้าหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19.90

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน

โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
Police Printing Bureau

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับจ้างพิมพ์ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ด�ำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะ
ครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดท�ำอาร์ตเวิร์ค ท�ำแม่พิมพ์ ท�ำปรู๊ฟ
พิมพ์ระบบออฟเซ็ททั้งระบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น จนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์ส�ำเร็จรูป

รอบปีบัญชี

1 ตุลาคม - 30 กันยายน

เว็บไซต์

http://policeprinting.police.go.th

ติดต่อ

41/13  ถนนเศรษฐศิริ  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2668-2811-13   โทรสาร  0-2241-4658

ผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2615

รายงานประจำ�ปี 2557 6 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญทางการเงิน  ปี 2555 - 2557
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
รวมต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

2557
380,177,063.10
33,540,715.95
125,135,620.39
42,515,653.59

2556
  335,116,075.88
   42,126,726.59
  139,675,101.78
   39,137,625.26

2555
  324,106,651.57
     7,556,179.78
119,654,223.49
   38,462,537.55
หน่วย : บาท

2557

2556

2555

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
178,059,377.55
121,379,320.64
126,387,610.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
202,117,685.55
213,736,755.24
197,719,040.86
รวมสินทรัพย์
380,177,063.10
335,116,075.88
324,106,651.57
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน 					
รวมหนี้สินหมุนเวียน
40,521,629.12
29,776,002.42
54,023,116.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน 					
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
14,660,436.27
13,885,791.70
13,483,066.96
รวมหนี้สิน 		
55,182,065.39
43,661,794.12
67,506,183.43 		
		 ส่วนของทุน					
รวมส่วนของทุน
324,994,997.71
291,454,281.76
256,600,468.14
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
380,177,063.10
335,116,075.88
324,106,651.57
หน่วย : บาท

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2557
2556
2555
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ
195,992,196.15
215,164,631.40
160,541,582.26
รายได้อื่น
6,298,754.40
6,132,924.23
5,382,656.00
รวมรายได้
202,290,950.55
221,297,555.63
165,924,238.26
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
125,135,620.39
139,675,101.78
119,654,223.49
ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,098,960.62
358,102.00
251,297.44
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
42,515,653.59
39,137,625.26
38,462,537.55
รวมค่าใช้จ่าย
168,750,234.60
179,170,829.04
158,368,058.48
ก�ำไรส�ำหรับปี
33,540,715.95
42,126,726.59
7,556,179.78
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
33,540,715.95
42,126,726.59
7,556,179.78
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ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

2. อ�ำนาจการต่อรองของลูกค้า
ถือเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพที่รวมกันทั้งในส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารสั่ ง ซื้ อ /                  
สั่งจ้างที่อยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ ท�ำให้มี
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ลูกค้า              
ส่วนใหญ่มีความต้องการในด้านการตอบสนองของโรงพิมพ์
ต�ำรวจในเรื่องความรวดเร็วซึ่งในบางครั้งก็มีงบประมาณ
อันจ�ำกัดท�ำให้การบริหารจัดการมีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ เพือ่ เร่ง
การผลิตให้ทันกับความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะมี
ฐานกว้างแต่ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส�ำหรับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพราะไม่ได้เปรียบคูแ่ ข่งเอกชนอืน่ ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ตลาดนี้
มีการแข่งขันสูงและใช้ต้นทุนทางการตลาดที่มากเกินไป
การขยายตัวของตลาดจึงเป็นไปตามกรอบที่วางไว้
3. อ�ำนาจการต่อรองของ Suppliers
ย้อนดูจากอุตสาหกรรมการพิมพ์จะเห็นว่ามีแนวโน้ม
ของการขึ้นราคากระดาษอันเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบ
(เยือ่ กระดาษ) และค่าขนส่งทีผ่ กู พันกับการขึน้ ราคานำ�้ มันดิบ
ของกลุ่มโอเปก อาจจะเพิ่มภาระให้กับโรงพิมพ์ต�ำรวจได้
ในอนาคต ส่วนตัวลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสิ่งพิมพ์จะต้อง
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์พร้อมๆ กับต้องการสินค้า
คุณภาพสูง และราคาถูก นับเป็นภาระที่โรงพิมพ์ต�ำรวจ
จะต้องแข่งขันกับตนเองมากขึ้น
โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงต้องใช้อ�ำนาจในการต่อรองในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์   ให้สอดคล้องกับ
การผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนที่น้อยที่สุด

1. คู่แข่ง (Rivalry)
ภายใต้ภาวการณ์ปัจจุบันที่โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ขยาย
ตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเข้าสู่ตลาดก็จะมี
องค์กรของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผู้รับงานประจ�ำ
อยู่แล้ว รวมทั้งโรงพิมพ์ที่ได้สิทธิพิเศษ การเข้าสู่ตลาด
สมบูรณ์นี้ปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้าซื้อเป็นเรื่องของคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานและราคาที่มีต้นทุนสามารถแข่งขันได้ภายใต้
ศักยภาพที่ทัดเทียม

4. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น
จากโรงพิมพ์อื่นๆ ที่พยายามเข้าตลาดลูกค้าส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานบางส่วนของ
สตช. ได้ใช้บริการด้านสิ่งพิมพ์กับโรงพิมพ์ภาคเอกชน หรือ
โรงพิมพ์อื่นๆ เพราะมีความคล่องตัวและการให้บริการ
ที่ตอบสนองลูกค้าได้  
5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
สือ่ ดิจทิ ลั มีความยืดหยุน่ ของการใช้ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถ
ทดแทนสิ่งพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่มีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่า
และเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วกว่า เช่น การดาวน์โหลดหนังสือ
เช่น เท็กซ์บุ๊ก การท�ำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในโลก
Online พร้ อ มกั บ การแข่ ง ขั น ที่ ก�ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในเวที
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ทีร่ ออยูเ่ บือ้ งหน้า
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ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558
ภาพรวมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
ปี 2557 คาดว่า การผลิต และการส่งออก จะขยายตัวจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภค และการลงทุนภายใน
ประเทศ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณการฟื้นตัว
ที่ชัดเจนขึ้น ส�ำหรับการน�ำเข้ากระดาษ เช่น กระดาษแข็ง
กระดาษพิมพ์เขียน อาจชะลอตัว เนื่องจากก�ำลังการผลิต
ในประเทศเพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับความ
ต้องการกระดาษพิมพ์เขียนลดลงจากปีก่อน ในส่วน
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะลดลง
ตามปริมาณค�ำสั่งซื้อของคู่ค้าส�ำคัญ เช่นเดียวกับมูลค่า
การน�ำเข้าที่คาดว่าจะปรับตัวลงจากการลดการใช้จ่าย
สินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภคภาคครัวเรือน

การผลิต
การผลิตเยือ่ กระดาษและกระดาษ ปี 2557 เมือ่ เทียบกับ
ปีก่อน คาดว่าเยื่อกระดาษจะมีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.77 เนื่องจากมีการผลิตเยื่อใยสั้น และเยื่อกระดาษ
รีไซเคิลเพื่อใช้ทดแทนเยื่อใยยาวบางส่วนที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการส่งออก
เยื่อกระดาษที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในส่วนของกระดาษ ได้แก่
กระดาษแข็ง กระดาษคราฟท์ และกระดาษลูกฟูก คาดว่า
จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.58 5.12 และ 0.01 ตามล�ำดับ
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลาย
และมีทิศทางชัดเจนขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ท�ำให้นักลงทุน

มีความมั่นใจมากขึ้น รวมทั้งมีการกระตุ้นการอุปโภค
และบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ตัวดีขนึ้
ประกอบกับมีการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่มีแนวโน้ม
ดีขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เช่น
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชีย ส�ำหรับ
กระดาษพิมพ์เขียน คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเล็กน้อย
เนื่ อ งจากมี ก ารน�ำเข้ า กระดาษพิ ม พ์ เขี ย นราคาต�่ ำ
จากต่างประเทศ เช่น จีน มาใช้แทนกระดาษที่ผลิต
ในประเทศ รวมถึงความต้องการใช้มีแนวโน้มลดลง
การตลาดและการจ�ำหน่าย
การค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก
1.เยือ่ กระดาษและเศษกระดาษ
คาดว่ า จะมี มู ล ค่ า การส่ ง ออก
ประมาณ 171.85 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.81 เมื่อ
เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ อาจเป็นผลมาจาก
ค�ำสั่ ง ซื้ อ จากประเทศคู ่ ค ้ า ใน
สหภาพยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส
และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ความต้องการของประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้
ญี่ ปุ ่ น เวี ย ดนาม และเมี ย นมา
ที่เ พิ่ม ขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่ม ี
แนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ โดยเยือ่ กระดาษ
ประเภทเยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเยือ่ ไม้
ชนิดดังกล่าวของบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย
2.กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่าจะมีมูลค่า
การส่งออกประมาณ 1,663.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.02 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในกลุ่มประเทศ AEC เช่น
เวียดนาม และ สปป.ลาว ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยกระดาษ
ที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังเวียดนามสูงที่สุด คือ กระดาษ
ฟลูติ้งกึ่งเคมี เพื่อใช้ท�ำลอนกระดาษลูกฟูก หรือผลิตกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ ส่วนกระดาษทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกไปยัง สปป.ลาว
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สูงสุด คือ กระดาษและกระดาษแข็งแฟนซี นอกจากนี้
ตลาดส่งออกส�ำคัญในภูมภิ าคเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไต้หวัน มีการขยายตัวในทิศทางเดียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้น�ำทางเศรษฐกิจที่มีสัญญาณ
การฟื้นตัวที่ชัดเจน โดยกระดาษที่มีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้น เช่น กระดาษเซลลูโลสแวดดิ้ง กระดาษฟลูติ้ง และ
รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด เป็นต้น
3.หนังสือและสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก
ประมาณ 78.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง ร้อยละ 16.22
เมื่อเทียบกับปีก่อน อาจเนื่องมาจากความเชื่อมั่นของ
ประเทศคู่ค้าจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง
ต้ น ปี ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง ออกในช่ ว งไตรมาสแรกลดลง
ประกอบกับค�ำสั่งซื้อหนังสือ และสิ่งพิมพ์ประเภทโบรชัวร์
จากตลาดหลัก เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ลดลง
รวมถึงการบริโภคสิ่งพิมพ์ประเภทภาพพิมพ์ และภาพถ่าย
ซึ่งถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยลดลงต่อเนื่อง
การน�ำเข้า
1. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ คาดว่าจะมีมูลค่า
การน�ำเข้าประมาณ 604.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการ
น�ำเข้าเยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต
นอกจากชนิดละลายได้มากที่สุด หรือคิดเป็น ร้อยละ 47
ของมูลค่าการน�ำเข้าเยื่อกระดาษทั้งหมด โดยมูลค่าการ
น�ำเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.28 สอดคล้องกับดัชนีผลผลิต
กระดาษ และการส่งออกกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ
ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ส�ำหรับตลาดน�ำเข้าส�ำคัญได้แก่ แคนาดา
และสหรัฐอเมริกา
2.กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระดาษ คาดว่ า จะมี
มูลค่าการน�ำเข้าประมาณ 1,476.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ลดลง ร้อยละ 2.39 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยกระดาษแข็ง
และกระดาษพิมพ์เขียนมีการน�ำเข้าลดลง ร้อยละ 3.71 และ
1.54 ตามล�ำดับ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการผลิตกระดาษแข็ง
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น และเพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในประเทศ ส�ำหรับกระดาษพิมพ์เขียนมีความต้องการ
ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากสื่อดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาแทนที่การใช้กระดาษดังกล่าว
3.สิ่งพิมพ์ คาดว่าจะมีมูลค่าการน�ำเข้าประมาณ
234.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.16 เมือ่ เทียบกับ
ปีก่อน แม้ว่าจะมีเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟุตบอล
โลก 2014 การจัดงาน ELLE Fashion Film Festival 2014
ELLE Fashion Week 2014 และการจัดแสดงคอนเสิร์ต

ของนักร้องดังระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้น
การน�ำเข้ า สิ่ ง พิ ม พ์ จ ากต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม
การน�ำเข้าสิ่งพิมพ์ประเภทภาพพิมพ์ ภาพถ่ายยังคงลดลง
จากปีก่อน เนื่องจากประชาชนลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย
จากภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
• ความเคลื่อนไหวในการก�ำหนดมาตรการปกป้อง
การน�ำเข้ากระดาษพิมพ์เขียนปริมาณมากจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะการน�ำเข้าจากจีน เพือ่ ลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิตเยื่อและกระดาษของประเทศไทย ตลอดห่วงโซ่
การผลิต (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ทั้งหมด
• กระทรวงการคลั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ข้อร้องเรียนของสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
ที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีขาออกไม้ยูคาลิปตัส
จากร้อยละ 0 เป็นเสียภาษีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อการ
แข่งขันทีเ่ ป็นธรรมและป้องกันการขาดแคลนวัตถุดบิ ภายหลัง
การขาดแคลนไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เยือ่ กระดาษ เนือ่ งจากมีกลุม่ เอกชนท�ำการรับซือ้ ไม้ยคู าลิปตัส
จากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าที่จ�ำหน่ายให้โรงงานผลิต
เยื่อกระดาษในประเทศ เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
• การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะ สปป.ลาว
เวียดนาม และเมียนมา สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออก
ของไทยในระยะต่อไป
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สรุป
ภาพรวมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และ
สิ่งพิมพ์ ปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวได้โดยภาคการผลิต
มีทิศทางที่ดีขึ้นจากการกระตุ้นการบริโภค และการลงทุน
ในประเทศ รวมถึ ง เศรษฐกิ จ โลกที่ มี แ นวโน้ ม ฟื ้ น ตั ว
อย่างไรก็ตาม กระดาษพิมพ์เขียน ยังคงมีปัจจัยเสี่ยง
จากการแข่งขันด้านราคากระดาษที่น�ำเข้าจากประเทศจีน
ซึ่งมีราคาค่อนข้างต�่ำ
การส่งออก เยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์
จากกระดาษ คาดว่าจะขยายตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การขยายการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องขยายตัว
ตามไปด้วย ประกอบกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี
2558 ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้การผลิตและการส่งออก
ขยายตัว ส�ำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์ มีแนวโน้มการ

ส่งออกลดลงและอาจต้องปรับตัวจากการเข้ามาแทนที่
ของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะในธุรกิจพิมพ์เขียน การน�ำเข้า
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ คาดว่า จะขยายตัวเล็กน้อย
จากการน�ำเข้าเยื่อใยยาวบางส่วน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�ำคัญ
ในการผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ต่อไป ส�ำหรับกระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่าจะชะลอตัวเนื่องจาก
ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่มีการลงทุนขยายก�ำลังการผลิต
ในประเทศ เช่น เครือเอสซีจี ซึ่งขยายก�ำลังการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑ์จาก 1.9 ล้านตัน เป็น 2.3 ล้านตัน และเริ่ม
ด�ำเนินการแล้วในปีนี้ ในส่วนสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะลดลง
เช่นเดียวกัน ตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ลดภาระการใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือยลง
แนวโน้มปี 2558
แนวโน้มปี 2558 ประมาณการ
ว่ า การผลิ ต และการส่ ง ออก
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ อาจขยายตั ว ได้ ต าม
ความต้ อ งการใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ข อง
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งขยายตั ว
ทัง้ จากการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ และการส่งออกที่จะเพิ่มขึ้น
ตามการฟื ้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ จีน
ประกอบกับมีการขยายการลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ
กลุ ่ ม กระดาษและบรรจุ ภั ณ ฑ์
ของไทยส�ำหรับการน�ำเข้าเยือ่ กระดาษ
คาดว่าจะขยายตัวตามการน�ำเข้า
เยื่ อ กระดาษใยยาวที่ ไ ม่ ส ามารถ
ผลิตได้เองในประเทศ ส่วนการน�ำเข้ากระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ คาดว่าจะทรงตัวเนื่องจากการผลิตภายในประเทศ
เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนสิ่งพิมพ์ คาดว่าจะทรงตัว
เช่นเดียวกันและอาจต้องปรับตัวไปสู่สิ่งพิมพ์สร้างสรรค์
เพื่อรับมือกับการเข้ามาแทนที่ของสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ
ในธุรกิจพิมพ์เขียน
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
ผังโครงสร้างองค์กร ปี 2557

รายงานประจำ�ปี 2557 12 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ
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พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก

พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง

พล.ต.ต.โกสินทร์ บุญสร้าง

ผศ.สมชาย ศุภธาดา

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์

พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ บุญกลาง

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

นายนิพงษ์ ขวัญเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

รายชื่อ

1

ล�ำดับ

ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองคดีอาญา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองพลาธิการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองกฎหมาย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองการเงิน ส�ำนักงานงบประมาณ
และการเงิน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (บร 11)

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ�รวจ ที่ ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ
และเลขานุการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

1 มีนาคม 2555–30 กันยายน 2557

1 มีนาคม 2555–30 กันยายน 2557

1 มีนาคม 2555–30 กันยายน 2557

1 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2557

24 ธันวาคม 2554–30 กันยายน 2557

15 พฤศจิกายน 2553–30 กันยายน 2557

12 พฤษภาคม 2557–30 กันยายน 2557

10 สิงหาคม 2555–30 กันยายน 2557

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

17 ธันวาคม 2556-30 กันยายน 2557

17 ธันวาคม 2556–30 กันยายน 2557

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 2 ตุลาคม 2556–30 กันยายน 2557

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก

ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (บร 11)  
ประธานกรรมการ
เกิดวันที่ 21  พฤษภาคม  2498  อายุ 59 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาเอก Doctor of Public Administration  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง

ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ   
คณะกรรมการ
เกิดวันที่  11 มกราคม 2493  อายุ 64 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา B.S. (Criminology) มหาวิทยาลัย
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพิสูจน์หลักฐาน M.S. (Criminalistics)
มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้ก�ำกับการ รุ่นที่ 16
• หลักสูตรบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 14

พล.ต.ต.โกสินทร์ บุญสร้าง

ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  
คณะกรรมการ
เกิดวันที่  5 มกราคม 2492  อายุ 65  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาโท พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประวัติการอบรม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49

รายงานประจำ�ปี 2557 14 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

ผศ.สมชาย ศุภธาดา

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
คณะกรรมการ
เกิดวันที่  1  พฤศจิกายน  2502  อายุ 55  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.A.P. (Master in Professional Accounting). University of Texas at Austin,
USA
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร “การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา”
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารชั้นสูง”

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการ
เกิดวันที่  10  มกราคม  2501  อายุ 56  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

ผู้บังคับการกองการเงิน ส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการ
เกิดวันที่  20  เมษายน  2501  อายุ 56 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

ผู้บังคับการกองกฎหมาย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
เกิดวันที่  4  มกราคม  2503  อายุ 54 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เนติบัณฑิตไทย

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ บุญกลาง

ผู้บังคับการกองพลาธิการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
คณะกรรมการ
เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน  2503   อายุ 54  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาโท  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ

ผู้บังคับการกองคดีอาญา  สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  
คณะกรรมการ
เกิดวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2505   อายุ 52  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาโท  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

รายงานประจำ�ปี 2557 16 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ  
คณะกรรมการ
เกิดวันที่  24  กุมภาพันธ์  2505   อายุ 52 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายนิพงษ์ ขวัญเมือง

ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
คณะกรรมการและเลขานุการ
เกิดวันที่  21 กันยายน 2508  อายุ 49  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  สหวิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  สาขาการจัดการ
• ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์
ประวัติการอบรม
• HR Performance
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คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ตำ�รวจ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ระดับ

1

นายนิพงษ์  ขวัญเมือง

ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

สัญญาจ้าง

2

นายธวัชชัย  สาครินทร์

รองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

9

3

นายอ�ำนวย  สุนทรวิริยะวงศ์

นิติกร

8

4

นางญาณิศา  เส้งกิ่ง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

8

5

นางเอกฉวี  กลิ่นบรรยงค์

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

8

6

นายธนวิน  มิตรสมหวัง

หัวหน้าฝ่ายผลิต

8

7

นางธณิณฐรภ์  คุณวุฒิรักษ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

8

นายนิพงษ์ ขวัญเมือง

เกิดวันที่  21 กันยายน 2508   อายุ 49 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี สหวิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  สาขาการจัดการ
• ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

นายธวัชชัย สาครินทร์

เกิดวันที่ 22 มกราคม  2504  อายุ  53 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รัฐศาสตร์บัณฑิต
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• รองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

นายอำ�นวย สุนทรวิริยะวงศ์

เกิดวันที่ 10 ธันวาคม  2502  อายุ  55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  นิติศาสตร์บัณฑิต
• ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  เนติบัณฑิต
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• นิติกร
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นางญาณิศา เส้งกิ่ง

เกิดวันที่  17  กันยายน  2502  อายุ  55 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบัญชี
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางเอกฉวี กลิ่นบรรยงค์

เกิดวันที่  16  ธันวาคม  2497  อายุ  60 ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาภาษาไทย
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

นางธณิณฐรภ์ คุณวุฒิรักษ์

เกิดวันที่  11 กุมภาพันธ์  2511  อายุ  46  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  สาขาบัญชี
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นายธนวิน มิตรสมหวัง

เกิดวันที่  28  มิถุนายน  2502  อายุ  55  ปี
การศึกษา
• ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์
   ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
• หัวหน้าฝ่ายผลิต
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การลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต
แผนงานและโครงการต่างๆ
1. การสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
(Maximize Customer Satisfaction)
ในการที่โรงพิมพ์ต�ำรวจจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเป็นโรงพิมพ์ชนั้ น�ำของรัฐทีล่ กู ค้าเลือกเป็นอันดับแรก
ตามวิสยั ทัศน์ทกี่ �ำหนดไว้ โรงพิมพ์ต�ำรวจ ไม่เพียงแต่จะต้อง
สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้น แต่จะ
ต้องสร้างความพึงพอใจให้เหนือกว่าความคาดหวังของ
ลูกค้า จนถึงสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกราย ให้ดี
ที่สุดในการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ของลูกค้า นอกเหนือ
จากความถูกต้องตรงตามความต้องการ เช่น กระดาษ สี
จ�ำนวนหน้า จ�ำนวนแผ่น รูปแบบ ซึ่งเป็นความคาดหวัง
โดยพื้นฐานของลูกค้าแล้ว ปัจจัยส�ำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่ง
ที่ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้แก่ ราคา
การจัดส่ง คุณภาพของสินค้าทีเ่ หนือความคาดหวังของลูกค้า
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์และบริการในทุกจุดทีล่ กู ค้าได้สมั ผัสจึงเป็น
ส่วนส�ำคัญมากต่อการเลือกใช้บริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ส่งผลต่อการสร้างรายได้และผลก�ำไรขององค์กรในอนาคต
คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์และบริการของโรงพิมพ์
ต�ำรวจ ที่ท�ำให้ลูกค้าประทับใจและเลือกใช้บริการได้แก่
การบริการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอของพนักงาน คุณภาพของ
สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการจัดส่งสินค้า
ทันตามก�ำหนด การให้ความสนใจลูกค้าแต่ละรายด้วยการ
สร้างสัมพันธภาพและความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้า
และโรงพิมพ์ต�ำรวจ เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้า
และบริการจะเกิดความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ เมือ่ ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ
จะเกิดความผูกพันและความภักดีในการใช้บริการจาก
โรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างยั่งยืนและมั่นคง ถือเป็นการสร้างความ
แข็ ง แกร่ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ตราสิ น ค้ า และสามารถสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มแก่ตราสินค้าได้ในที่สุด
องค์ประกอบที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ มี 4 ส่วน
ได้แก่
1. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการขายและ
การผลิตให้กับพนักงานขาย เพื่อสามารถให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้าได้

2. หาวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ เช่น จัดหา
วัตถุดิบจากโรงงานเพื่อท�ำให้ต้นทุนถูก และสามารถเสนอ
ราคาแข่งขันกับคู่แข่งได้
3. กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เริ่มจากวัตถุดิบ
มีคุณภาพ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากร
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการน�ำโปรแกรม
ออกแบบที่ทันสมัยมาใช้ และมีการพัฒนาการออกแบบ
อย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการจัดส่งต้องรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของลูกค้า

ลูกค้า

2. แผนการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2.1 ปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการมุ่งเน้น

• สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความ
“ซื่ อ สั ต ย์ รู ้ ห น้ า ที่ สามั ค คี มี วิ นั ย ใส่ ใจให้ บ ริ ก าร”
เพื่อเสริมสร้างและตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้า
ให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
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• พัฒนาบุคลากรในจุดที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้า
เช่น พนักงานขาย พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี โดยจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความช�ำนาญแบบมืออาชีพ
มีจิตส�ำนึก และใจรักต่องานบริการมากยิ่งขึ้น
• ท�ำการส�ำรวจและประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ โดยท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อน�ำไป
สู่การพัฒนาที่ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุด
• น�ำระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM –
Customer Relationship Management) มาใช้เป็นกลยุทธ์
ส�ำคัญทีส่ นับสนุนให้โรงพิมพ์ต�ำรวจมุง่ ไปสูก่ ารมีความ “ซือ่ สัตย์
รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ” โดยการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล
ลูกค้า เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการ
ของลูกค้า และน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด และ
การพัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของ
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลมากขึ้น
• ก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (KPI)
ทางด้านการบริการลูกค้าในแต่ละจุดของการบริการอย่างชัดเจน
• พัฒนาระบบ Online เพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอ
ราคาผ่านทาง Internet ได้ ซึ่งลูกค้าจะได้ประเมินในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์งานได้ในเบื้องต้น
2.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารการจั ด การ
ทางการตลาด
1. การพัฒนาบุคลากร
			 • อบรมพนักงานให้มีทักษะและเหมาะสมกับ
หน้าที่และต�ำแหน่งงาน
			 • อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและให้
ความรู้ทางด้านการตลาดและความรู้ทางด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจการพิมพ์, กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือ
ทางการตลาด
			 • สร้ า งระบบสารสนเทศทางการตลาด,
จัดท�ำข้อมูลของลูกค้า
			 • จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานทางการตลาดโดยพนักงานขายทุกคนต้องมี
เครื่อง Computer เพื่อใช้ในการสื่อสาร
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงพิมพ์ต�ำรวจ
		• ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบตามแนวทาง
การผลิตแบบ Green Manufacturing เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

		• ปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า โดยมีเจ้าหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์คอยให้บริการและต้อนรับลูกค้า
3. แผนด้านการผลิต
3.1 สถานการณ์ด้านการผลิต (Current Situation)
ด้านการผลิต โรงพิมพ์ต�ำรวจค�ำนึงถึงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและในปี 2556 มีนโยบายที่จะน�ำ
ระบบการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality
Management) และตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐ
ในเรื่องการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาระบบการผลิต
ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีแผนบริหารจัดการ
การผลิตอย่างต่อเนื่องให้เป็นโรงพิมพ์รักษ์สิ่งแวดล้อม
(Green Manufacturing) ภายในปี 2560 นอกจากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีว
อนามั ย ของพนั ก งาน โดยมี ก ารอบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.2 แผนการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร
เครื่องจักรในปัจจุบันของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2556 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 51 เครื่อง ได้แก่
เครื่องจักรก่อนการพิมพ์ 8 เครื่อง เครื่องจักรในการพิมพ์
23 เครื่อง เครื่องจักรหลังการพิมพ์ 20 เครื่อง เครื่องจักร
ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี มีจ�ำนวน 32 เครื่อง โรงพิมพ์
ต�ำรวจมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับการท�ำงานได้ครบวงจร
ในการผลิตแต่ก็อยู่ในปริมาณการผลิตที่จ�ำกัดระดับหนึ่ง
แผนล�ำดับต่อไป คือ เพิ่มก�ำลังการผลิตโดยลงทุนเพิ่ม
เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อรองรับงานที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี อันเป็นผลมาจากโรงพิมพ์ต�ำรวจได้ผลิต
งานคุณภาพสูงออกสูต่ ลาดจนเป็นทีป่ ระจักษ์ในช่วงทีผ่ า่ นมา
หลังจากลงทุนเครื่องพิมพ์ 4 สี คุณภาพสูง มา 1 เครื่อง
และปริมาณงานก็เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจ จึงได้จัดท�ำแผนการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างการเพิ่มเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายเพื่อ
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการและสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า
• มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่เหมาะสมและเป็นไปได้
• ลดค่าใช้จา่ ยต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ โดยเฉพาะ
ค่าจ้างท�ำของและค่าล่วงเวลา โดยการจัดหาเครื่องจักร
รุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีและสมรรถนะเหมาะสมเข้ามาเพิ่ม
ศักยภาพของการผลิตที่มีอยู่เดิมแล้ว
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• จัดหาเครือ่ งจักรหลังกระบวนการพิมพ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สูง ท�ำงานได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อรองรับ
ปริมาณงานที่จะเข้ามาในปริมาณสูงและมีเวลาท�ำงานจ�ำกัด
• แผนการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเครื่องจักร
เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพกลุ่มของเครื่องจักรที่ต้อง
ปลดระวางและเครื่องจักรที่มาทดแทนได้ชัดเจน รวมทั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดหาเครื่องจักรด้วย
เนื่องจากโรงพิมพ์ต�ำรวจมีเป้าหมายเปลี่ยนจาก
การเป็นโรงพิมพ์บริการสิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรเป็นแบบ
ครบวงจร จึ ง มี แ ผนการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก ร
ประกอบด้วย 2 แผน ตามหัวข้อดังนี้
3.3 แผนการปลดระวางเครื่ อ งจั ก รที่ มี อ ายุ
การใช้งานมานาน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง อายุ ข องเครื่ อ งจั ก รจะพบว่ า
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีเครื่องจักรจ�ำนวนทั้งสิ้น 51 เครื่อง
มีเครือ่ งพิมพ์ใหม่ลา่ สุดอายุงานไม่เกิน 5 ปี อยู่ 3 เครือ่ ง ได้แก่
1. เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท ขนาดตัด 2 4 สี 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฟอร์ม 2 สี ขนาดหน้า
กว้าง 18 นิ้ว 1 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 4 สี คุณภาพสูง 1 เครื่อง
มีเครื่องจักรที่มีอายุเกิน 10 ปี อยู่ 32 เครื่อง
เครื่องดังกล่าวยังสามารถท�ำงานได้ แต่ประสิทธิภาพของ
เครื่องก็ลดลงไปมาก ความเร็วในการพิมพ์งานลดลง และ
ค่าซ่อมบ�ำรุงค่อนข้างสูงเนือ่ งจากอุปกรณ์ประกอบเครือ่ งจักร
หมดอายุไปตามเวลา
3.4 แผนการจัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทนการปลด
ระวางและขยายก�ำลังการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ในอนาคต

จากเป้าหมายการขยายก�ำลังการผลิตไว้ที่เฉลี่ย
ร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการพิมพ์
ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีแผนจัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทน
เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากและขยายก�ำลังการผลิต
ระหว่างปี 2557 – 2561 โดยก�ำหนดการปลดระวาง
และจัดหาเครื่องจักรเพื่อให้การด�ำเนินงานตามที่ก�ำหนดไว้
อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3.5 ปัจจัยทั่วไปในการพิจารณาเลือกเครื่องจักร
ที่เหมาะสม
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รที่ ส ามารถ
ตอบสนองได้ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า และสอดรับ
กับเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่
2. การลงทุนทีค่ มุ้ ค่าโดยพิจารณาจากผลตอบแทน
จากการลงทุน เช่น พิจารณาระยะเวลาคืนทุน อัตราผล
ตอบแทนภายในของโครงการ และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
3. ราคาของเครื่องจักร
4. บริษัท ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถส่งมอบ
เครื่องจักรให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ในเวลาที่ต้องการ
5. พิจารณาเครื่องจักรรุ่นใหม่ ที่ใช้วัสดุที่มีส่วน
รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบหลัก
3.6 การเพิ่มประโยชน์การใช้งานเครื่องจักร
เครื่องจักรนับเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของโรงพิมพ์
ต�ำรวจที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล ส�ำหรับเป็นเครื่องมือ
ในการผลิตสินค้า เพื่อสร้างรายได้และผลก�ำไรให้แก่
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ดังนั้นการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักร
จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ต้ น ทุ น รายได้
และผลก�ำไรของโรงพิมพ์ต�ำรวจ มากที่สุด

แผนการปลดระวางเครื่องจักรที่มีอายุมาก ระหว่างปี 2556 – 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 เครื่อง ประกอบด้วย

เครื่องจักร

2556

2557

2558

2559

2560

1. เครื่องพิมพ์ขนาดตัด 4 ยี่ห้อโดมิแนนท์ 1 สี อายุ 21 ปี



-

-

-

-

2. เครื่องพิมพ์ขนาดตัด 4 ยี่ห้อโดมิแนนท์ 2 สี อายุ 21 ปี



-

-

-

-

3. เครื่องพิมพ์ขนาดตัด 4 ยี่ห้อโดมิแนนท์ 2 สี อายุ 25 ปี



-

-

-

-

4. เครื่องพิมพ์ขนาดตัด 4 ยี่ห้อแกรมปัส 1 สี อายุ 27 ปี



-

-

-

-

5. เครื่องพิมพ์ขนาดตัด 2 ยี่ห้อมิลเลอร์  1 สี อายุ 29 ปี



-

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2557 22 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

เมื่อพิจารณาจากความสามารถในการผลิตของ
เครื่องจักร (Capacity) ของโรงพิมพ์ต�ำรวจเปรียบเทียบกับ
ความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรของโรงพิมพ์
ภาคเอกชนและเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม พบว่า
โรงพิมพ์ต�ำรวจใช้เครื่องจักรประมาณร้อยละ 70 ซึ่งต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรม สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ท�ำงานในระบบราชการ กฎหมายแรงงาน และแรงจูงใจให้กบั
บุคลากรภายใต้ระบบราชการที่แตกต่างจากระบบเอกชน
แผนการบริหารทรัพย์สิน (Asset Management
Strategy) ให้ใช้งานคุ้มค่าและเต็มศักยภาพเป็นแผนกลยุทธ์
การเพิม่ ประโยชน์จากการใช้งานเครือ่ งจักร โดยมีหน่วยงาน
วางแผนการผลิต วางแผนงานให้มีความเหมาะสมกับ
เครื่ อ งจั ก รหรื อ ก�ำลั ง การผลิ ต ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต
เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการด�ำเนินงานและลดภาระเงินลงทุน
ในการจัดหาเครื่องจักรโดยมีแนวทางด�ำเนินงาน ดังนี้
• เพิ่ ม ก�ำลั ง การผลิ ต ต่ อ ชั่ ว โมงของเครื่ อ งจั ก ร
ทุกเครื่องให้สูงขึ้น
• พิจารณาปรับเวลาการท�ำงานให้สามารถท�ำงาน
เป็นกะได้
4. แผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Strategy)
4.1 แผนการพัฒนาบุคลากร
• แผนการด�ำเนินงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเน้นประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรบุคคล ปรับเปลี่ยนการท�ำงานทุกกระบวนการ
ให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ปรับโครงสร้างองค์กรและวางแผนก�ำลังคนให้
เหมาะสมกั บ ภารกิ จ ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณ
โดยค�ำนึงถึงกระบวนการท�ำงาน การลดงานที่ซ�้ำซ้อน
และการบริหารต้นทุนด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีศักยภาพตามที่องค์กรต้องการ ตั้งแต่กระบวนการ
สรรหาบุ ค ลากรและกระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากร
และกระบวนการรักษาบุคลากร
4.2 โครงการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance
Management)
• พัฒนาระบบการวัดผลงาน โดยการประเมินผล
จากคุณลักษณะงาน (Job Description) และตัวชี้วัด (KPI
Key Performance Indicator) เพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อช่วยให้ผู้บริหาร
วัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานให้เป็นไปตาม

เป้ า หมายและก�ำหนดเวลา และท�ำให้ ก ารวั ด ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
• พัฒนาระบบผลตอบแทน โดยพิจารณาจาก
ผลงานของพนักงานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าตาม
การปฏิ บั ติ ง านและความเหมาะสม และเกิ ด ความ
สอดคล้องกันระหว่างระบบประเมินผลกับค่าตอบแทน
4.3 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Competency Development)
• ทบทวน Competency Model ของโรงพิมพ์
ต�ำรวจให้สอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
ข้อมูลและประเมินศักยภาพของพนักงาน โดยเชื่อมโยง
เข้ากับระบบข้อมูลการฝึกอบรมและระบบงานบริหารบุคคล
• น�ำผลการประเมินไปพัฒนา เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของพนักงานไปสู่ทิศทางที่โรงพิมพ์ต�ำรวจต้องการ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน�ำผลการประเมินไปใช้ในการบริหาร
บุ ค คลด้ า นอื่ น ๆ เช่ น น�ำไปใช้ ป ระกอบการบริ ห าร
ผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะช่วย
เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก
ธรรมาภิบาล เนื่องจากมีเกณฑ์มาตรฐานในการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืน
4.4 การพัฒนาบุคลากร
• มุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรมและก�ำหนดหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถเฉพาะบุคคล
ในเชิงรุกทุกมิติ โดยมีหลักสูตรหลักทีม่ งุ่ พัฒนาศักยภาพหลัก
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ (Core Competency) ให้แก่พนักงาน
ทุกระดับ และศักยภาพด้านการบริหาร (Managerial
Competency) ให้แก่พนักงานระดับผูบ้ ริหาร นอกจากนีย้ งั มี
หลักสูตรทีเ่ น้นการเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะทางในสายงาน
วิชาชีพของกลุ่มงานต่างๆ (Functional Competency)
อันได้แก่ หลักสูตรการออกแบบ หลักสูตรการค�ำนวณราคา
สิ่งพิมพ์ หลักสูตรการบริการ (Service Mind) เป็นต้น
• การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกของ
การให้บริการและเสริมทักษะด้านบริการ มุ่งเน้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate
Culture) คือ “ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจ
ให้บริการ” โดยผ่านการบริการทีด่ เี ลิศด้วย ทัง้ นีแ้ ผนการอบรม
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ดั ง กล่ า วจั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand Building Plan) ซึ่งมุ่งเน้น
การน�ำค�ำขวัญ (Slogan) “งานพิมพ์มาตรฐาน บริการ
ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
มารณรงค์เพื่อ สื่อภาพลักษณ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจสู่ลูกค้า
• การพัฒนาพนักงานจ้างภายนอก (Out Source)
และลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงพิมพ์
ต�ำรวจเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ในหน้าที่และตรงกับความต้องการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• สร้ า งเสริ ม วั ฒ นธรรมที่ ดี ใ นการท�ำงาน
โดยอาศัยหลัก ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ส�ำนึกรับผิดชอบ
(Accountability) ตอบสนองเป็นทีม (Teamwork) มีจิตบริการ
(Service Minded) เสริมสร้างความสามัคคี (Strengthen
Unity) ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำพาให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
• สนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
พนักงานทุกคนมีหลักในการท�ำงาน โดยยึดหลัก“ซือ่ สัตย์
รูห้ น้าที่ สามัคคี มีวนิ ยั ใส่ใจให้บริการ” เพือ่ เสริมสร้างและ
ตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้าให้เข้าไปในจิตใจ
ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำให้พนักงาน
รู้สึกต้องการที่จะมอบการบริการที่ประทับใจให้แก่ลูกค้า
• สนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่
Business Culture เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่อยู่ในภาคธุรกิจซึ่งมีการแข่งขันสูง
ตระหนักถึงบทบาทและผลกระทบของตนเองและหน่วยงาน
รวมทั้ ง กระบวนการท�ำงานต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ รายได้
ค่าใช้จ่าย ผลก�ำไร และฐานะทางการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อันจะน�ำไปสูค่ วามมีจิตส�ำนึกร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายและร่วมกันสร้าง
ผลก�ำไรทางธุรกิจให้แก่องค์กร
4.6 การเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาพนักงาน
มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบและกระบวนการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง (Job
Specification) ให้ตรงกับต�ำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่ง และสามารถ
พั ฒ นาให้ บุ ค ลากรมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในสายอาชี พ
ขยายเครือข่ายการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร  การรับสมัครงาน
การพัฒนาเครื่องมือทดสอบ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการ

ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับเกณฑ์การคัดเลือก
ให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพสูง และมีทัศนคติ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะงานและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และสร้างความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจให้องค์กรอันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ประสบความส�ำเร็จ เหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
4.7 การดูแลรักษาพนักงาน
โรงพิมพ์ต�ำรวจมุง่ เน้นทีจ่ ะท�ำให้พนักงานปฏิบตั งิ าน
อย่างมีความสุขในที่ท�ำงาน (Happy Workplace) ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจท่ามกลางสภาพแวดล้อม การท�ำงานทีด่ ี
และปลอดภัย สร้างความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างองค์กร
และพนักงานอันจะท�ำให้พนักงานเกิดความภักดีตอ่ องค์กรโดย
• จัดท�ำแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
(Career Path) และการวางแผนผู ้ สื บ ทอดต�ำแหน่ ง
(Succession Planning) เพื่อเตรียมบุคลากรระดับบริหาร
ไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
• การจัดสวัสดิการของโรงพิมพ์ต�ำรวจให้กบั พนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน
โดยเน้นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้วยการจัดท�ำโครงการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
• ส่ ง เสริ ม งานด้ า นอาชี ว อนามั ย โดยการจั ด
กิจกรรม ๕ ส เพื่อให้พนักงานท�ำงานด้วยความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะท่ามกลางสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี
5. แผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและการด�ำเนิน
ธุรกิจ
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีแผนจะพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบบริการ
แบบใหม่ๆ ด้วยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือได้ และฉับไวมากขึน้
รวมทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การ
และสนับสนุนการตัดสินใจ พัฒนาปรับปรุง Website ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยเน้นด้านการประชาสัมพันธ์
• ขยายการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยระบบสารสนเทศ
และระบบสื่อสารของพนักงานภายในองค์กรและลูกค้า
• พัฒนาระบบ IT ทั้งทางด้าน Software และ
Hardware
• เพิ่มขีดความสามารถของระบบ IT Security
Systems & Tools ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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• โครงการระบบการเสนอราคาผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ลูกค้าสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้
และลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว
• โครงการ CRM เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่สนับสนุนให้
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้าโดยเน้น
ให้ลูกค้าเข้าใจถึงความส�ำคัญของลูกค้าว่าลูกค้าทุกราย คือ
หัวใจของการตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ การที่องค์กรสามารถ
ท�ำให้ ลู ก ค้ า จงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ องค์ ก รได้ นั้ น เป็ น หั ว ใจหลั ก
ในการน�ำองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจระยะยาว
• โครงการ (Customer Feedback Management)
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อ
เรียกร้องค่าเสียหายจากลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ และน�ำมา
พัฒนาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการ
ท�ำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
6. แผนเพิ่มความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรร่วมกัน
โดยเป้าหมายหน่วยงานทีร่ ว่ มมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ปีละ 1 หน่วยงาน โดยมีหลักการ ดังนี้
• การใช้ เ ครื่ อ งจั ก รร่ ว มกั น ได้ แ ก่ งานพิ ม พ์
บางประเภทที่โรงพิมพ์ต�ำรวจไม่สามารถด�ำเนินการได้
แต่โรงพิมพ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นสามารถ
ด�ำเนินการได้ โรงพิมพ์ต�ำรวจก็ด�ำเนินการส่งงานดังกล่าว
ให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ เหล่านั้นโดยโรงพิมพ์ต�ำรวจไม่ต้อง
ลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อมาผลิตเอง
• การใช้บุคลากรร่วมกัน ได้แก่ การส่งพนักงาน
โรงพิมพ์ต�ำรวจไปศึกษา ฝึกงานกับเครื่องจักรที่โรงพิมพ์
ต�ำรวจไม่มีกับโรงพิมพ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการผลิต
กับหน่วยงานอื่นๆ ดังกล่าว
7. แผนงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance)
โรงพิมพ์ต�ำรวจในฐานะทีเ่ ป็นรัฐวิสาหกิจได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารตาม
แนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นภายใน
โรงพิมพ์ต�ำรวจ และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงาน เชื่อมั่นว่าโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มีการบริหารและด�ำเนินงานทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
ต่ อ ทุก ฝ่ า ยที่เ กี่ย วข้ อ ง ตลอดจนรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
และการมีส่วนร่วม อันจะเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความ
เจริญก้าวหน้า มั่นคงและผลตอบแทนที่ยั่งยืนสู่โรงพิมพ์
ต�ำรวจ และประเทศชาติในระยะยาวโดย
• ดูแลพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โดยน�ำหลักปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาปฏิบัติ
เช่น มาตราที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ แนวทางการปฏิบัติงาน
• โรงพิมพ์ต�ำรวจจัดท�ำแผนวิสาหกิจและแผน
ปฏิบัติการล่วงหน้า และมีการก�ำหนดระยะเวลา งบประมาณ
ที่จะต้องใช้ในการด�ำเนินการของแต่ละขั้นตอน และมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตราที่ 23 การจัดซื้อหรือจัดจ้าง โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement :
e-GP) และใช้ระบบการประมูลซื้อขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อจัดการระบบ
การประมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ และจ�ำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ (E-Auction)
มาตราที่ 27 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโรงพิมพ์
ต�ำรวจมีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
การอนุญาต การอนุมตั ิ การปฏิบตั งิ าน หรือการด�ำเนินการ
อืน่ ใดของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งใดให้แก่ ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการด�ำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว และลดขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าชการ โดยออกเป็น
ค�ำสั่งของโรงพิมพ์ต�ำรวจ พร้อมทั้งระบุอ�ำนาจหน้าที่
มาตราที่ 35 โรงพิมพ์ต�ำรวจได้มกี ารตรวจสอบ ทบทวน
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์ต�ำรวจและปรับปรุง
เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือ
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ
• มี ก ารจั ด ท�ำและปรั บ ปรุ ง พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม
เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อย่างต่อเนือ่ ง มีการทบทวนคูม่ อื กรรมการ คูม่ อื จรรยาบรรณ
เพื่อให้เป็นปัจจุบัน
• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบการท�ำงาน
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใส
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และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ระบบการบรรจุ
แต่งตั้ง เลื่อนและโยกย้ายต�ำแหน่ง ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ ระบบการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้า
8. แผนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจในด้าน
การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในฐานะที่องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โรงพิมพ์ต�ำรวจ
มีแผนด�ำเนินงานดังนี้

8.1 จัดท�ำการศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Green
Manufacturing
8.2 โครงการตอบแทนสังคมหนึ่งโรงเรียนตระเวน
ชายแดนกับหนึ่งกิจกรรม
8.3 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยน
เครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่า การควบคุมเครื่องจักร
ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า กิจกรรมส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อลด
มลพิษจากการผลิต

แผนการลงทุน (Investment Plan) ปี 2557

ล�ำดับ                                                 รายการ
หมวดอาคารสิ่งก่อสร้าง
1.

ปรับปรุงห้องน�้ำ อาคารพับ ชั้น 2

2.

ปรับปรุงห้องส�ำหรับเครื่องอาบเงาระบบยูวี

3.

ปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์

4.

เครื่องปริ้นท์ออนดีมานด์ ระบบดิจิทัล ขาว – ด�ำ  คุณภาพสูง

5.

เครื่องพิมพ์ตัด 2  2  สี  เปอร์เฟคติ้ง ขนาด 25*36 นิ้ว

6.

เครื่องพิมพ์ตัด 4   2 สี   เปอร์เฟคติ้ง ขนาด 18*25 นิ้ว

7.

เครื่องเก็บเล่มพร้อมรันนัมเบอร์กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์มแบบต่อเนื่อง 5 แผ่น/ชุด

8.

เครื่องพิมพ์ตัด 2  4 สี  ขนาด 28*40 นิ้ว

9.

เครื่องไสสันทากาว

10.

เครื่องพิมพ์ตัด 4  1  สี  เปอร์เฟคติ้ง ขนาด 18*25 นิ้ว

11.

เครื่องพิมพ์ตัด 2  4  สี เปอร์เฟคติ้ง ขนาด 28*40 นิ้ว

12.

เครื่องพิมพ์ดิจิตอล 4  สี คุณภาพสูง

13.

เครื่องเข้าเล่มปกแข็ง
หมวดเครื่องใช้ส�ำนักงาน

14.

เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER
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ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน ด้านการตลาดและการขาย
เปรียบเทียบยอดขาย ย้อนหลัง 3 ปี
ปี 2555

140.91 ล้านบาท

ปี 2556

207.58 ล้านบาท

ปี 2557

167.21 ล้านบาท
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ปี

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

รวม

2555

107.94

32.72

9.73

23.24

140.91

2556

117.45

46.95

12.51

30.67

207.58

2557

82.95

40.07

12.17

32.02

167.21

ยอดขายเปรียบเทียบ ในและนอก ตร.
หน่วยงาน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ใน ตร.

121.15 ล้านบาท

170.84 ล้านบาท

146.77 ล้านบาท

นอก ตร.

  160.56 ล้านบาท

215.61 ล้านบาท

195.97 ล้านบาท
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ข้อมูลหน่วยงานใน ตร.ที่ยังไม่มีการสั่งซื้อกับทางโรงพิมพ์ต�ำรวจ
จ�ำนวนหน่วยงานทั้งหมด
ยังไม่มีการสั่งซื้อ

1,750

หน่วยงานใน ตร.

750

หน่วยงานใน ตร.

สัดส่วนหน่วยงานใน ตร.ที่มีการสั่งซื้อกับทางโรงพิมพ์ต�ำรวจ

*หน่วยงานที่ไม่มีการสั่งซื้อบางหน่วยงาน เป็นหน่วยย่อยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ บางหน่วยอยู่ตามชายแดนไทย
จึงไม่สะดวกในการสั่งซื้อสินค้ากับทางโรงพิมพ์ต�ำรวจ จึงจ�ำเป็นต้องเบิกกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของตัวเอง*

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 วิเคราะห์ได้ดังนี้

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น   
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี

2557

2556

195.99
6.30
202.29
125.14
1.10
  42.51
168.75
  33.54

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

215.16
6.13
221.29

(19.17)
0.17
(19.00)

(8.91)
2.77
(8.59)

139.67
0.36
39.14
179.17
42.12

(14.53)
0.74
3.37
(10.42)
(8.58)

(10.40)
205.56
8.61
(5.82)
(20.37)

ในงวดบัญชีปี 2557 โรงพิมพ์ต�ำรวจมีก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 33.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีก�ำไร
ลดลงจ�ำนวน 8.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 รายได้รวมลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 19.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.59 รายได้ที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากยอดสั่งซื้อของหน่วยงานในสังกัดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ลดลง ค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 10.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.82

Annual Report 2014 29 Police Printing Bureau

บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)

โรงพิมพ์ต�ำรวจมีจุดประสงค์กรอบการด�ำเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า
โดยได้บรรจุนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ
ที่มอบให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจ ณ กันยายน 2552 ในเรื่องปรับ
สถานภาพองค์กรให้มีความคล่องตัว และเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด โดยมีหลักการและแนวทางการด�ำเนินงาน
1. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มส่วน
แบ่งตลาด
รวมทั้งนโยบายที่ส�ำคัญต่างๆ รวมถึงการน�ำเครื่องจักร
ใหม่ ม าทดแทนเครื่ อ งจั ก รที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมานาน
เพือ่ สร้างความพร้อมในด้านการผลิต เพือ่ รองรับตลาดทีจ่ ะ
หลั่งไหลเข้ามาในอนาคตจากการพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์
ให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรอบการ
ด�ำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ จะสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
บนฐานความรู้ (วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีที่เอื้อต่ อ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม) ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้วย
วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ คือ สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กร
มีเป้าประสงค์สูงสุดในการพัฒนาขีดความสามารถในด้าน
การผลิต และการให้บริการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี

และแนวคิดในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย
แบบครบวงจรเริม่ จากขัน้ ตอนการออกแบบ
(Graphic Design) ขั้นตอนกระบวนการท�ำ
แม่พิมพ์ (Pre-Press), ขั้นตอนกระบวนการ
พิมพ์ (Press), ขั้นตอนกระบวนการ
หลั ง การพิ ม พ์ (After-Press)
รวมไปถึงกระบวนการจัดส่งให้กับ
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ล�ำดับแรก คือ ลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้ง
ลูกค้าภาคเอกชนตามล�ำดับ โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ, โปสเตอร์,
โบรชัวร์, แคตตาล็อก, ปฏิทินแขวน, ไดอารี่, ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ทั้งยังให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มราชการที่สามารถปรุฉีก
ตี เ บอร์ ใส่ บ าร์ โ ค้ ด อี ก ทั้ ง ผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ ต อบสนอง
การพิมพ์งานส่วนบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์ปริ้นออนดีมานด์
ที่ทันสมัยล่าสุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในระดับบุคคลทีจ่ ะเข้าถึงงานพิมพ์คณ
ุ ภาพ
สูงได้ โดยไม่ต้องลงทุนในการพิมพ์ที่ราคาสูงเกินไปสามารถ
พิมพ์งาน 4 สี จ�ำนวนน้อยได้ตามทีล่ กู ค้าต้องการ นอกจากนี้
โรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถผลิตงานพิมพ์ระบบ Security
Printing ได้โดยปัจจุบันได้ผลิตงานให้กับหน่วยงานราชการ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้องท�ำการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)
การพัฒนาโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประกอบด้วยการใช้
ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การใช้ความเร็วในการท�ำงาน (Speed)
• ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในฝ่ายอ�ำนวยการ
งานการตลาด และสายการผลิตให้ระบบมีความชัดเจนขึ้น
สามารถตอบสนองการค้าแบบ Speed to marketing
		
• บริหารจัดการด้านเวลาและการท�ำงานโดยลด
ความสูญเปล่า
• ลดระยะเวลาในการท�ำงาน รวมทั้ ง ในการ
เคลื่อนย้ายชิ้นงาน การรอชิ้นงาน ท�ำให้กระบวนการท�ำงาน
ลื่นไหล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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2. การลดต้นทุน (Cost Reduction)
• ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องจักร
ที่ทันสมัย มีก�ำลังการผลิตสูง มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต�่ำ 
และเพิ่มศักยภาพการผลิตของเครื่องจักร โดยพิจารณา
สภาวะตลาดและการแข่งขันรวมทั้งการใช้งานจ้างเหมา
ทดแทนได้บ้าง
3. การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality
Management)
• การวางแผนงานคุณภาพเพื่อก�ำหนดการใช้
ทรัพยากรในการผลิต หรือการให้บริการอย่างเหมาะสม
พอเพียง และเกิดประสิทธิภาพการท�ำงาน
• การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้
ซึ่งมาตรฐานความต้องการของลูกค้า โดยการตรวจสอบ
ผลการปรับปรุงงาน
• สร้างระบบหรือคณะท�ำงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กร
• สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพท�ำให้
การเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน เข้าใจ
ตรงกันและสร้างคุณภาพร่วมกัน
• มีระบบการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรที่มีการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับระบบการปรับปรุงงาน
• มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่สามารถสร้างเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มาตรการด�ำเนินงานระยะสั้น
• ด�ำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก
เสริมสร้างคุณค่าในตราสินค้า (Brand) ด้วยการ
ผลิตและบริการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Service and Takecare

Environment) ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้า และภาพลักษณ์
องค์กรโดยให้ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้คุณค่าจาก
การผลิตและบริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยประชาสัมพันธ์
องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับศักยภาพและสมรรถนะของโรงพิมพ์
ต�ำรวจ และมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
การออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายในประจ�ำปี ปรับปรุง
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย เพิ่มสัดส่วนของการขายผ่าน Call
Center และระบบอินเทอร์เน็ต
มาตรการด�ำเนินงานระยะยาว
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างครบวงจร
การสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพิ่มการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
พัฒนาด้านการออกแบบ Graphic Design และน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยท�ำ
เป็นส�ำนักพิมพ์ที่สร้างผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ เช่น
เป็ น ส�ำนั ก พิ ม พ์ ที่ ผ ลิ ต งานต�ำราเรี ย นหรื อ ต�ำราต่ า งๆ
เกี่ยวกับต�ำรวจ คู่มือการสอบเข้านักเรียนนายร้อยต�ำรวจ
และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น E-book เนื่ อ งจากในอนาคต
สื่อสิ่งพิมพ์อาจจะลดน้อยลง และมีสื่อดิจิทัลเข้ามาแทนที่
• การสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช่กระดาษ เช่น Scan เครื่องหมายต�ำรวจ
บนปากกา แก้ว หรือสิ่งของต่างๆ ที่ให้มีโลโก้ต�ำรวจ
พร้อมจ�ำหน่ายให้กับต�ำรวจทั่วประเทศ
• พัฒนาจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง
(Security Printing) เช่น คู่มือทะเบียนรถ กระดาษลายน�้ำ 
เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการด�ำเนินการระยะยาวนั้น จะต้องมี
การจัดท�ำพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ มี พั ฒ นาการทางด้ า นการผลิ ต และบริ ก าร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการด�ำเนินการ
ระยะยาวนั้น ทางโรงพิมพ์ต�ำรวจมีจุดเริ่มต้นในช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี 2556-2560
• งานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction)
1. โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาด
ให้เป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการแบบครบวงจร (Full Services)
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โดยมีการน�ำเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ใน
กระบวนการผลิต ท�ำให้เปลี่ยนจากการเป็นโรงพิมพ์บริการ
สิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรมาเป็นผู้บริการงานพิมพ์แบบครบ
วงจร เพื่ อ ให้ โรงพิ ม พ์ ต�ำรวจมี ค วามพร้ อ มในการรั บ
งานพิมพ์ที่หลากหลาย รวดเร็ว พร้อมการบริการที่สร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมีนโยบายการผลิต
สิ่งพิมพ์ไปพร้อมกับการค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
2. น�ำระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relation Management) โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและพัฒนาระบบ
Call Center
3. พัฒนาระบบขนส่งที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า
4. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้มีค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมองค์กรสู่ “วิถีแห่งความเป็นเลิศ และจิตใจ
แห่งผู้ให้บริการ (The Best and Service – Minded)”
เพื่อเสริมสร้างและตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้า
ให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�ำคัญ
สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันในระยะยาว
		
การเจริญเติบโตทางการตลาด
ในปี 2555 โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการน�ำเครื่องจักรที่ผลิต
เกี่ยวกับปฏิทิน ไดอารี่ และเครื่องจักรที่ผลิตงานหลัง
ขั้นตอนการพิมพ์ ท�ำให้ตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจมีการเจริญ
เติบโตจากส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้
1.ตลาดกลุ ่ ม ลู ก ค้ า หน่ ว ยงานส�ำนั ก งานต�ำรวจ
แห่งชาติเพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่า 10% ต่อปี เนื่องจากโรงพิมพ์
ต�ำรวจได้พัฒนาขีดความสามารถในด้านการผลิต รวมทั้ง
การด�ำเนิ น นโยบายการตลาดเป้ า หมายที่ มี ศั ก ยภาพ
สูงขึ้น
2.ตลาดการพิมพ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจจะเพิ่มยอดขาย
ในกลุ่มส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจได้ไม่ต�่ำกว่า 10% ต่อปี
โดยเน้นการขยายงานด้านวารสาร รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
3.ตลาดกลุ่มลูกค้าเอกชนทั่วไป ตั้งเป้าหมายไว้ว่า
ไม่ตำ�่ กว่า 10% ต่อปี โดยมีการขยายตลาดงานพิมพ์ทกุ รูปแบบ
แต่ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านการเงินของลูกค้า
เป็นหลักโดยการจัดระบบวิธีการก่อนการรับงาน เช่น
ตรวจสอบความมัน่ คงด้านการเงินของลูกค้า ก�ำหนดการจ้าง
เช่น วางเงินก่อนพิมพ์ หรือ มัดจ�ำ 50% เป็นต้น

4.ตลาดกลุ ่ ม ลู ก ค้ า โรงพิ ม พ์ ที่ มี ง านล้ น มื อ และ
ไม่สามารถผลิตงานให้กับลูกค้าได้ทัน เช่น งานพิมพ์
ปริมาณมากแต่ผลิตไม่ทัน โดยพิจารณาความคุ้มค่า
ในการรับงานเป็นหลัก
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
โรงพิ ม พ์ ต�ำรวจได้ ว างแผนการจั ด หาเครื่ อ งจั ก ร
เพื่อท�ำการผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยการเพิ่มเครื่องจักร
เพิ่มก�ำลังการผลิตโดยบริหารจัดการการท�ำงานของพนักงาน
เป็นสองกะ (ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาด ระเบียบ
ข้อบังคับของโรงพิมพ์ต�ำรวจ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน)
พร้อมทั้งการพัฒนาและจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับ
เครื่องจักร โดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าสูงสุด
ดั ง นั้ น โรงพิ ม พ์ ต�ำรวจจึ ง ต้ อ งหาช่ อ งทางเพิ่ ม รายได้
เพิม่ อัตราการท�ำก�ำไร (Profit Margins) ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ย
โดยน�ำเครื่องจักรมาแทนก�ำลังคน
แผนการพัฒนาปรับปรุง
ปัจจุบันเครื่องจักรในโรงพิมพ์ต�ำรวจมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
51 เครื่อง โดยมีเครื่องใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี อยู่
19 เครือ่ ง และทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 10-30 ปี จ�ำนวน 32 เครือ่ ง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องรุ่นเก่าที่ประสิทธิภาพไม่สามารถ
แข่งขันกับเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ ดังนั้นโรงพิมพ์
ต�ำรวจได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเดิมเป็นการให้บริการลูกค้า
แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การบริการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการเติบโตอย่างมั่นคง
และยัง่ ยืน (Sustainable Growth) โดยมีอตั ราการเจริญเติบโต
อย่างต�่ำ ปีละ 10% จัดหาเครื่องจักรใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพสูง และสมรรถนะเหมาะสมเข้ามาทดแทน
เครื่องจักรรุ่นเก่าๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในธุรกิจการพิมพ์

รายงานประจำ�ปี 2557 32 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ตระหนักดีถงึ ความจ�ำเป็นในการพัฒนา
เครื่องจักรการพิมพ์ให้มีความทันสมัย มีศักยภาพในการ
แข่งขัน ซึ่งโรงพิมพ์ต�ำรวจได้พิจารณาเรื่องต่างๆ เหล่านี้
อย่างละเอียดรอบคอบ โดยมีผลประโยชน์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เป็นตัวตั้งบนพื้นฐานของความโปร่งใส ประหยัด และ
มีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงการจัดหาเครื่องจักรที่ใช้

เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับงาน
ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานเร่งด่วน หรืองานสิ่งพิมพ์
ที่ตอบสนองการพิมพ์งานส่วนบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ
ดิจิทัล 4 สี ที่ทันสมัยล่าสุด เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ ท�ำให้ลูกค้าหันกลับมา
ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

แผนการลงทุน
รายละเอียด

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

1. เครื่องจักรอุปกรณ์

18.98

2.23

42.00

45

2. เครื่องใช้สำ�นักงาน

1.55

1.28

1.0

-

3. อาคาร

3.6

1.39

1.5

-

4. ยานพาหนะ

1.61

-

1.35

1.4

รวม

25.74

4.9

45.85

46.40

ปี 2559

รอพิจารณา รอพิจารณา
จากภาวะ
จากภาวะ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
การพิมพ์
การพิมพ์

ประมาณการทางการเงิน
รายละเอียด

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

192.50

211.75

232.93

256.22

187

205.70

226.27

248.90

ต้นทุนผลิต

131.28
(68.20%)

147.04
(69.44%)

164.78
(70.74%)

184.21
(71.90%)

ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร

40.32
(20.95%)

41.70
(16.69%)

42.85
(18.40%)

44.20
(17.25%)

20.90

23.01

25.30

27.81

รายได้
ยอดขาย

กำ�ไรสุทธิ

ประมาณก�ำลังการผลิต
รายละเอียด
อัตราภาพการผลิต

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

85.53

85.68

85.83

85.98

ระบบบริหารจัดการมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
รายละเอียด
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ล้านบาท
ปี 2560
281.84
273.79
199.39
(70.75%)
46.41
(16.47%)
36.04
ร้อยละ
ปี 2560
86.13

ล้านบาท
ปี 2560
(10.00)
+2

การบริหารจัดการองค์กร
การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือด้านการจัดการ
ประเภทหนึ่งที่ถูกนํามาช่วยในการบริหารงาน และเป็น
กลไกพื้นฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแลการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ช่วยให้การปฏิบตั งิ าน
ในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุม
ดูแลการด�ำเนินงานขององค์กร การน�ำทรัพย์สินของบริษัท
ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ รวมทั้งช่วย
ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมี
ความเป็นอิสระท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการ
ก�ำกับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ในปี 2557 การควบคุมภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มีดังนี้
• สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้ก�ำหนดให้มีสภาพ
แวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กร
และสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้ง
ก�ำหนดเป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ (Key Performance
Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ก�ำหนด
ให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ผู้บริหารมีการก�ำหนดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ได้แก่

• การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงส�ำคัญ 6 ด้าน

1. ด้านรายได้จากการขายและการให้บริการ
2. ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
3. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4. ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล
5. ด้านการด�ำเนินธุรกิจ
6. ด้านค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวม
โดยท�ำการประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย ง คุ ณ ภาพ
การจัดการความเสี่ยง แนวโน้มความเสี่ยง พร้อมระบุ
แนวทางการจัดการหรือควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผลการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย
• การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต�ำแหน่งงาน
อย่างชัดเจน มีการทบทวนคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
รวมทั้งมีการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม�่ำเสมอ
• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โรงพิมพ์
ต�ำรวจได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้ อ มู ล ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล
ตั้ ง แต่ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผลข้ อ มู ล จั ด เก็ บ
และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน�ำ
ข้อมูลที่ส�ำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ
• ระบบการติดตามและประเมินผล โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน
เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมเพื่อติดตาม
เป้ า หมายและก�ำกั บ การด�ำเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์
แผนงาน และโครงการที่ด�ำเนินงาน

รายงานประจำ�ปี 2557 34 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

การตรวจสอบภายใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประจ�ำปีงบประมาณ  2557
คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ต�ำรวจได้รับการ
แต่งตั้งตามค�ำสั่งที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 ตาม
รายนาม ดังนี้
1. นายสมชาย ศุภธาดา
กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒ ิ
ประธานกรรมการ
2. พลต�ำรวจตรี โกสินธ์ บุญสร้าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
4. นางญาณิศา เส้งกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิม พ์ต �ำรวจได้
ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ต�ำรวจประจ�ำปี 2557
และคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน รายงานผลการด�ำเนินงานของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจก�ำหนด โดยได้น�ำเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดท�ำ
รายงานผลการด�ำเนินงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากฝ่ายบริหาร พนักงาน ลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามความจ�ำเป็น
และความเหมาะสม โดยพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
ปี 2558 เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 และภาระหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
2.การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีมติให้ความเห็นชอบการทบทวนคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2558 เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3.การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ปี 2558
– 2560 และแผนการตรวจสอบในรายละเอียดปี 2558
เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบสอดคล้ อ งกั บ การด�ำเนิ น งาน
และความเสีย่ งในเรือ่ งต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4. พิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขการด�ำเนินงานและข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งติดตาม
ให้มีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
5.ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
และงบการเงินประจ�ำปี 2556 รวมทั้งประชุมปรึกษาหารือ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจัดท�ำ
งบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานทางการเงิน
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้
6.ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผบู้ ริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจเพือ่ ให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
7.คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะ
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อทราบและพิจารณา ตลอดจน
ได้เชิญผูอ้ �ำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหมวด
มาร่วมหารือรวม 6 ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
7.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2557
เมือ่ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานพัสดุ เพื่อหารือปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มอบหมายให้เลขานุการตรวจสอบต้นทุนของแบบพิมพ์ที่
น�ำไปจ้างภายนอกว่ามีตน้ ทุนเป็นจ�ำนวนเท่าใด หากโรงพิมพ์ต�ำรวจ
สามารถด�ำเนินการพิมพ์ได้เอง ต้นทุนใดจะสูงหรือต�่ำกว่า
วิเคราะห์หาสาเหตุ น�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
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7.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของฝ่ายการเงิน
และบัญชี เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�ำ
งบการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ปี 2556 พบว่าการจัดท�ำ
งบการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจยังล่าช้ากว่าก�ำหนด ซึ่งเป็น
ผลมาจากงบการเงินปี 2555 โรงพิมพ์ต�ำรวจ ควรเร่งรัดการ
จัดท�ำงบการเงิน ปี 2556 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การ
จัดท�ำงบการเงินปี 2557 เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป
7.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2557
เมือ่ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานคลังสินค้า โดยได้รับฟัง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการคลังสินค้า และ
มีมติให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเร่งรัดด�ำเนินการเกี่ยวกับสินค้า
เสื่อมสภาพโดยเร็ว เพื่อจะได้จ�ำหน่ายออกจากบัญชีต่อไป
7.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้างานการตลาด
โดยได้รับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน
การตลาด และมีมติให้โรงพิมพ์ต�ำรวจด�ำเนินการพิจารณา
ปรับโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป
7.5 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าฝ่ายผลิต เพื่อ
หารือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานฝ่ายผลิต
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบให้เลขานุการ สรุปประเด็น
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เสนอผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
7.6 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
4/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับรองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพื่อหารือปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานระบบ
สารสนเทศของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7.7 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
และหัวหน้างานพัสดุ เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในการ
บันทึกบัญชีทรัพย์สินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7.8 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมภายในของโรงพิมพ์

ต�ำรวจ เพือ่ หารือปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสีย่ ง
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7.9 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพื่ อ หารื อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด�ำเนิ น งานของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ พร้อมทั้งร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ส�ำหรับปี 2556 รวมทั้งแผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นๆ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลและพัฒนา
งานตรวจสอบ ดังนี้
9.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ KPI และ Competency
ของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน
9.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
3/2557 เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
9.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
9.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการฝึกอบรม
และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558
10. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีมติอนุมัติแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล แบบประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้ และแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
(นายสมชาย  ศุภธาดา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารความเสี่ยง
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการจัดท�ำระบบบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด�ำเนินการต่างๆ จะต้องพยายาม
ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท�ำให้เกิดความเสียหาย
เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค�ำนึงถึง
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
และเป้าหมายที่ตั้งไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
1. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
2. ปรัชญาความเสี่ยงของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4. การบริหารความเสี่ยงของโรงพิมพ์ต�ำรวจในปัจจุบัน
5. โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. อ�ำนาจหน้าที่
การก�ำกับดูแล
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
3. คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
5. ผู้ตรวจสอบภายใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง
2. การประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
4. กิจกรรมควบคุม
5. การประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลือหลังการ
ควบคุม
6. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง – การวัดผลกระทบ
การวัดโอกาส
หลักเกณฑ์การวัดผลกระทบ จัดแบ่งผลกระทบเป็น
6 ด้าน คือ
1. ด้ า นรายได้ จ ากการขายและการให้ บ ริ ก าร
ผลกระทบอันเกิดจากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ แล้วท�ำให้
องค์กรต้องสูญเสียโดยตรง หรือสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ที่ท�ำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ผลกระทบที่ท�ำให้
โรงพิมพ์ต�ำรวจต้องสูญเสียลูกค้าเนื่องจากความพึงพอใจ
ของลูกค้าลดลงหรือการให้บริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ไม่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3. ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผลกระทบที่
ท�ำให้โรงพิมพ์ต�ำรวจต้องสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส�ำคัญ ท�ำให้
ไม่สามารถใช้งานของระบบได้
4. ด้านระบบความปลอดภัยของข้อมูล ผลกระทบที่
ท�ำให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความ
ปลอดภัยขององค์กร ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลธุรกิจ
5. ด้ า นการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลกระทบอั น เกิ ด กั บ
กระบวนการด�ำเนินงานภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงใช้ปัจจัย
น�ำเข้า (Input) เช่น คน เงิน ทุน และแปรรูปปัจจัยเหล่านั้น
ให้เป็นปัจจัยน�ำออก (Output) คือ สินค้าและบริการ
6. ด้านค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวม ผลกระทบ
ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ โรงพิ ม พ์ ต�ำรวจ ต้ อ งมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยบริ ห าร
เพิ่มขึ้น
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การบริหารจัดการสารสนเทศ
โรงพิมพ์ต�ำรวจตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
จัดการสารสนเทศ อันเนื่องมาจากปัจจัยส�ำคัญคือ นโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการลดขั้นตอนการท�ำงาน มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความถูกต้องและน่าเชือ่ ถือ
รวมถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีม่ อี ย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกระแสดังกล่าว เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำหนดนโยบายเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศ ดังนี้
1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ (Hardware) เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
• ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ ในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีสมรรถนะต�่ำซ่อมแซมบ่อย
และอายุการใช้งานนานเกินกว่า 5 ปี
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
• เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ได้รับการพัฒนาระบบ
รุ่น (Version) ที่ทันสมัย
• เพื่อให้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ
เครือข่ายใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ของข้อมูล
2. การจัดหาและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software)
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท
• เพื่อให้กระบวนการท�ำงานภายในองค์กรเป็นไป
โดยอัตโนมัติ รวดเร็ว ไม่ซ�้ำซ้อน สามารถลดต้นทุน
ทั้งระบบได้
• เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ระบบและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
• เพื่อให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการสื่อสาร
ผ่านระบบสารสนเทศ
• เพื่อให้บุคลากรของโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการได้รวมทั้งสามารถ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพื้ น ฐานในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร

และค้นหาข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
• เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศมีความรู้ความสามารถ
และเรียนรู้ระบบต่างๆ ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และสามารถ
บริหารจัดการงานด้านสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบเครือข่าย (Network) และเพิ่ม
ระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(IT Security System & Tools)
• เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
• เพื่อสร้างความมั่นคงในเสถียรภาพของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศบนระบบเครื อ ข่ า ย และระบบ
ฐานข้อมูล
5. การบริหารจัดการสารสนเทศ (Management
Information System) และปรับปรุง/ความปลอดภัยระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจให้เป็นระบบมากขึ้น
•  เพื่อให้กระบวนการท�ำงานภายในองค์กร รวดเร็ว
ไม่ซำ�้ ซ้อน สามารถลดต้นทุนทัง้ ระบบได้ สามารถแลกเปลีย่ น
และใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้
• เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้รับการบริการได้ครอบคลุม
ทั่วถึง
• โรงพิมพ์ต�ำรวจให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
แม่นย�ำ และรวดเร็วโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกอย่ า งเป็ น ระบบ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกิจกรรมส�ำคัญ
ของทุกกระบวนงานหลัก สามารถสนับสนุนนโยบาย
และการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การบริหาร
จัดการภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากร
บุคคล และการด�ำเนินงานบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริการให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
มากขึ้น เช่น บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของการน�ำ
ซอฟต์ แวร์ ต ่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ ลดขั้ น ตอนและอ�ำนวย
ความสะดวกในการให้บริการ
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การบริหารทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐนั้น เป็นผลมาจากภายหลังการปฏิรูประบบราชการ
เมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้มีการก�ำหนดให้การบริหารราชการ
แนวทางใหม่ต้องมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
และแผนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยมีบทบัญญัติ
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นกรอบและแนวทาง
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบริหาร
บุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 4 มิติ คือ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
โดยในมิติที่ 4 คือ การพัฒนาองค์กรนั้น มีประเด็น
การประเมินผลในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริหารองค์ความรู้
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงซึ่งในประเด็นการประเมินเรื่องการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงนั้น ก�ำหนดให้จัดท�ำข้อเสนอเปลี่ยนแปลง
(Blueprint for change) เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
จึ ง ได้ ก�ำหนดแนวทางการบริ ห ารบุ ค ลากรให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงใน ๓ ด้าน คือ
ด้านที่ 1 การปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารของ
องค์กรจะต้องปรับกระบวนการบริหารเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ด้านที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับกระบวนการ
บริหารให้แก่บุคลากร
ด้านที่ 3 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อสร้างความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ โดยการวางระบบบริหาร
จัดการสินทรัพย์ทจี่ บั ต้องไม่ได้ให้มคี วามเหมาะสมและสามารถ
รองรับต่อการน�ำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลได้
ระบบการบริหารสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง
การบริหารทุนมนุษย์ ทุนองค์กร รวมถึงทุนสารสนเทศ
และความรู้ ซึง่ ในสังคมเศรษฐกิจทีเ่ น้นองค์ความรู้ (Knowledge
Economy) องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือว่า
ทรัพยากรบุคคลอันเป็นทรัพย์สินขององค์กรนั้นมีสภาพ
เป็น “ทุน” (Human Capital) ซึ่งมีความส�ำคัญยิ่งต่อการ

บริหารและการสร้างมูลค่า (Value Creation) ให้กับองค์กร
การพั ฒ นาสมรรถนะในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
จึงถือเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่มีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองตามหลักปรัชญา
การบริหารงานสมัยใหม่ที่ “ผู้บริหารสายงานหลัก คือ
ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลที่แท้จริง” ด้วยเหตุนี้ ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ จึงต้องเป็นระบบที่สร้าง
ความคล่องตัวให้กับผู้บริหาร และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุน
ต่ อ การท�ำงานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช่ ว ยให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเป็นธรรม และท�ำให้บุคลากร
มีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
ประกอบกับในอีกแนวคิดหนึ่งกับความพยายามที่จะ
วั ด ผลตอบแทนจากการลงทุ น ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
ตามหลักทีว่ า่ “หากไม่สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได้
ก็จะไม่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อองค์กรได้” ดังนั้น การประเมินระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบว่า
จะใช้ก�ำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ
คุ้มค่าและช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพื่อให้องค์กรได้ทราบถึงสมรรถนะในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตน โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงได้ริเริ่มน�ำการ
ประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (Human
Resource Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้ประเมิน
ผลส�ำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์ ก รให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง สอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์
และภารกิจขององค์กรซึ่งมีความแพร่หลาย โดยได้ด�ำเนิน
การศึกษาและได้ก�ำหนดกรอบมาตรฐานความส�ำเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 มิติ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก
ที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เกิดผลต่อความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นกรอบในการ
ติดตามประเมินผลต่อไป
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ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
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รายงานผลการดำ�เนินงานตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โครงสร้างคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ�รวจ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
เป็นกรรมการ

ผู้บังคับการ กองการเงิน
กรรมการ
ผู้บังคับการ กองพลาธิการ
กรรมการ
รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
ประธานกรรมการ

ในการก�ำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงการคลัง และการให้มีกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
บัญชีรายชื่อซึ่งกระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้นร่วมเป็นกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2550 โดยก�ำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการอื่นเพิ่มเติม
ในปัจจุบันคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 คน โดยให้มีผู้แทนกระทรวงการ
คลังร่วมเป็นกรรมการด้วย ดังนี้
1. รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
เป็นประธานกรรมการหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจ
แห่งชาติ (งานบริหาร) ซึ่งรับผิดชอบก�ำกับการ
บริหารราชการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
3. ผู้บังคับการ กองการเงิน เป็นกรรมการ
4. ผู้บังคับการ กองพลาธิการ เป็นกรรมการ
5. ผู้บังคับการ กองกฎหมาย เป็นกรรมการ
6. ผู้บังคับการ กองคดีอาญา เป็นกรรมการ
7. เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
8. ผู้ซึ่งผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้ง
จ�ำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
9. ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล
และด�ำเนิ น กิ จ การของโรงพิ ม พ์ ต�ำรวจให้ เ ป็ น ไปตาม

ผู้บังคับการ กองกฎหมาย
กรรมการ
ผู้บังคับการ กองคดีอาญา
กรรมการ
เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงค์ และให้มีอ�ำนาจหน้าที่รวมถึง
1. วางนโยบายในการปรับปรุงโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. วางระเบียบปฏิบัติงานภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. ควบคุมการรับจ่ายเงิน
4. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี
5. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน คนงาน
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. อนุ มั ติ ก ารบรรจุ เ ลิ ก จ้ า งและลงโทษพนั ก งาน
คนงานเหมาโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7. ด�ำเนินกิจการอื่นอันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการโรงพิมพ์
ต�ำรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
กรรมการโรงพิ ม พ์ ต�ำรวจมี ค วามหลากหลาย
ทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีประสบการณ์
ในการท�ำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติต่างๆ ตามระเบียบส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลระเบียบการต�ำรวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. วางนโยบายในการปรับปรุงโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. วางระเบียบปฏิบัติงานภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. ควบคุมการรับจ่ายเงิน
4. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี

5. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน คนงาน
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. อนุมัติการบรรจุ เลิกจ้าง และลงโทษพนักงาน
คนงานเหมาโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7. ด�ำเนินกิจการอื่นอันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการโรงพิมพ์
ต�ำรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการ
11/12
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก
พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง
กรรมการ
11/12
พล.ต.ต.โกสินทร์
บุญสร้าง
กรรมการ
9/12
ผศ.สมชาย
ศุภธาดา
กรรมการ
7/12
พ.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง กรรมการ
11/12
พล.ต.ต.ประสิทธิ์
เฉลิมวุฒิศักดิ์
กรรมการ
12/12
พ.ต.อ.สุรศักดิ์
บุญกลาง
กรรมการ
12/12
พ.ต.อ.ชนะชัย
ลิ้มประเสริฐ
กรรมการ
12/12
พ.ต.อ.กิตติ์รัฐ
พันธ์ุเพ็ชร์
กรรมการ
12/12
น.ส.ปิยวรรณ
ล่ามกิจจา
กรรมการ
7/12
นายปัญญา
ฉายะจินดาวงศ์ กรรมการ
5/12
นายนิพงษ์
ขวัญเมือง
กรรมการ
11/12
และเลขานุการ
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
7,500.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
82,500.00
66,000.00
54,000.00
42,000.00
66,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
42,000.00
30,000.00
66,000.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก
ประธานกรรมการ
พล.ต.ต.โรจนฤทธิ์ สถานานนท์
กรรมการ
พล.ต.ต.ประพัฒน์ คนตรง
กรรมการ
พล.ต.ต.โกสินทร์
บุญสร้าง
กรรมการ
ผศ.สมชาย
ศุภธาดา
กรรมการ
พ.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง
กรรมการ
พล.ต.ต.ประสิทธิ์
เฉลิมวุฒิศักดิ์
กรรมการ
พ.ต.อ.สุรศักดิ์
บุญกลาง
กรรมการ
พ.ต.อ.ชนะชัย
ลิ้มประเสริฐ
กรรมการ
พ.ต.อ.กิตติ์รัฐ
พันธ์ุเพ็ชร์
กรรมการ
น.ส.ปิยวรรณ
ล่ามกิจจา
กรรมการ
นายปัญญา
ฉายะจินดาวงศ์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นายนิพงษ์
ขวัญเมือง

ค่าตอบแทน
12,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
   6,000.00
6,000.00

รายงานประจำ�ปี 2557 42 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

รวมค่าตอบแทน
   144,000.00
      6,000.00
     66,000.00
   66,000.00
     54,000.00
     66,000.00
     72,000.00
     72,000.00
     72,000.00
     72,000.00
     42,000.00
     36,000.00
     72,000.00

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบ
การควบคุมภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ศึกษาภารกิจและวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ก�ำหนดนโยบายกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รในการ
บริหารความเสีย่ ง การระบุความเสีย่ ง การประเมินความเสีย่ ง
และการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภทจนถึงระดับสูง
3. จัดท�ำแผน คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจ เสนอ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้พนักงาน

และลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจทราบและสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
5. ก�ำกับดูแล ติดตาม และจัดท�ำรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
และจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ งในระดับหน่วยงานในโรงพิมพ์ต�ำรวจ รวมทัง้ จัดท�ำ
ข้อเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบ
การจัดท�ำแผนการบริหารความเสี่ยงของปีต่อไป
7. ให้ เ สนอผลการด�ำเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
8. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.ประพัฒน์
พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล
พ.ต.ท.วัชรพงษ์
พ.ต.ท.อิศราวุธ
พ.ต.ท.ไวพจน์
นายนิพงษ์

คนตรง
เจริญศรี
พนิตธ�ำรง
อ่อนน้อม
กุลาชัย
ขวัญเมือง

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
9/12
อนุกรรมการ
6/12
อนุกรรมการ
6/12
อนุกรรมการ
9/12
อนุกรรมการ
7/12
อนุกรรมการ
6/12
ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
อ�ำนาจหน้าที่
ให้ ค ณะกรรมการมี อ�ำนาจหน้ า ที่ ต รวจสอบ
ข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยาน

ค่าตอบแทน
  7,500.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  6,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
67,500.00
18,000.00
18,000.00
27,000.00
21,000.00
36,000.00

บุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบเอกสาร วัตถุ
หรือสถานที่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และด�ำเนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วเสนอความเห็น
ไปยังผู้บังคับบัญชาแห่งชาติต่อไป

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ล�ำดับ
1
2
3
4
5

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์
จริตเอก
ประธานอนุกรรมการ
2/7
พ.ต.ท.สุทธิชัย
ค�ำพานิช
อนุกรรมการ
5/7
พ.ต.ท.วงศกร
สุวภาพ
อนุกรรมการ
5/7
พ.ต.ท.หญิง นันทธรรมรัตน์ สังคประกุล
อนุกรรมการ
2/7
ร.ต.ท.พิสิษฐ์
กล้าหาญ
อนุกรรมการ
7/7
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง
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ค่าตอบแทน
  7,500.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
15,000.00
15,000.00
15,000.00
  6,000.00
21,000.00

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจ
นั้น

3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนัน้
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของ
ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
6. งานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการกิจการสัมพันธ์

ล�ำดับ

จ�ำนวนครั้ง ค่าตอบแทน รวมค่า
ที่เข้าประชุม
ตอบแทน
สถานานนท์
ประธานอนุกรรมการ
1/1
   7,500.00   7,500.00
หมดวาระ ต.ค.2556
9/9
   7,500.00 67,500.00
บุญกลาง
ประธานอนุกรรมการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง ม.ค.2557
สาครินทร์
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
สุนทรวิริยะวงศ์
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
กลิ่นบรรยงค์
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
คุณวุฒิรักษ์
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
มิตรสมหวัง
อนุกรรมการ
9/10
  3,000.00 27,000.00
ผ่องสว่าง
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
ไชยช่วย
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
เพชรนิล
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
เพิ่มพูน
อนุกรรมการ
10/10
  3,000.00 30,000.00
อินทรีย์
อนุกรรมการ
10/10
3,000.00
30,000.00
และเลขานุการ

รายชื่อกรรมการ

1

พล.ต.ต.โรจนฤทธิ์

2

พล.ต.ต.สุรศักดิ์

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายธวัชชัย
นายอ�ำนวย
นางเอกฉวี
นางพิกุล
นายธนวิน
นายเดชกิจ
นายอยุทธยา
นายเมือง
นายยุทธนา
นางกมลทิพย์

ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการการก�ำกับดูแลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพิมพ์ต�ำรวจให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

2. ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์
การประเมินด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และน�ำเสนอ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการการก�ำกับดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
พล.ต.ต.นิทัศน์
ลิ้มศิริพันธ์
ประธานอนุกรรมการ
10/10
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์
อนุกรรมการ
10/10
พ.ต.อ.วัตร์ธนา มีข�ำ
อนุกรรมการ
6/10
พ.ต.ท.กล้าหาญ โชคพิพฒ
ั น์ไพบูลย์
อนุกรรมการ
6/10
นายนิพงษ์
ขวัญเมือง
อนุกรรมการ
3/10
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

รายงานประจำ�ปี 2557 44 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

ค่าตอบแทน
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  6,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
30,000.00
30,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ จ ะเข้ า วาระ
การประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. พิจารณาการจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และกฎหมายระเบียบค�ำสั่งให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
แล้วเสนอให้คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มอบหมาย
4. ในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ให้สามารถเชิญ
ข้าราชการต�ำรวจ หรือพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจมาให้ข้อมูล
หรือส่งเอกสารได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
5. ให้พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ และถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
ทีจ่ ะต้องรับผิดชอบร่วมกันในอันทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินการของ
คณะอนุกรรมการตามค�ำสั่งนี้สัมฤทธิ์ผลสมความมุ่งหมาย
ของทางราชการ

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองวาระการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
ขวัญเมือง
ประธานอนุกรรมการ
11/12
สุขมาก
อนุกรรมการ
12/12
ก้องสมุทร
อนุกรรมการ
10/12
จิตต์ประยูร
อนุกรรมการ
7/12
อรุณพรอนันต์
อนุกรรมการ
12/12

รายชื่อกรรมการ
นายนิพงษ์
พ.ต.อ.คมสัน
พ.ต.อ.หญิง สุมาลี
พ.ต.ท.อัคคภาคย์
ร.ต.อ.หญิง อวยพร

ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลด้านบริการจัดการสารสนเทศ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำกับ ควบคุม ดูแล และผลักดันการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศของโรงพิมพ์ต�ำรวจ           
ให้มีพัฒนาการที่สามารถสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามตัวชี้วัดด้าน

ค่าตอบแทน
  7,500.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
82,500.00
36,000.00
30,000.00
21,000.00
36,000.00

การบริหารจัดการสารสนเทศ พร้อมทั้งน�ำระบบสารสนเทศ
เข้ามาด�ำเนินธุรกิจของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. ติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และรายงานต่อคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
3. งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลด้านบริการจัดการสารสนเทศของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
พล.ต.ต.ณัฐธร
เพราะสุนทร ประธานอนุกรรมการ
2/2
พ.ต.ท.หญิง ศุภาวีร์ สิริธีรศานต์
อนุกรรมการ
2/2
พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ โยมา
อนุกรรมการ
2/2
ส.ต.ต.หญิง นันท์นลิน เทพคง
อนุกรรมการ
2/2
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

Annual Report 2014 45 Police Printing Bureau

ค่าตอบแทน
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
  6,000.00
  6,000.00
  6,000.00
  6,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบ
อ�ำนาจหน้าที่
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ขอบเขต
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมี
การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลที่ดี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบถามการด�ำเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ประกาศ หรื อ ค�ำสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
5. สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิด
การทุ จ ริ ต ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
รัฐวิสาหกิจ
7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบ
บั ญ ชี และอาจเสนอแนะให้ ส อบทานหรื อ ตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผล
การด�ำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�ำเป็นรายงานผล
การด�ำเนินประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวง
การคลังเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลัง
เพื่อทราบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ
10.ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับตรวจสอบ
ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชี
การเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหา
และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
11.เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปีของรัฐวิสาหกิจ
12.ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก�ำหนด
หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นายสมชาย
พล.ต.ต.โกสินทร์
น.ส.ปิยวรรณ
นางญาณิศา

ศุภธาดา
บุญสร้าง
ล่ามกิจจา
เส้งกิง่

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
12/12
12/12
12/12
12/12

รายงานประจำ�ปี 2557 46 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

ค่าตอบแทน
  7,500.00
  6,000.00
  6,000.00
  3,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
90,000.00
72,000.00
72,000.00
36,000.00

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์
ต�ำรวจ

2. พิจารณาการปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่ และการ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจ�ำปีตามระดับผลการปฏิบัติงาน
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพื่อพิจารณา
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ
พันธุ์เพ็ชร์
ประธานอนุกรรมการ
2/2
พล.ต.ต.ประสิทธิ์
เฉลิมวุฒิศักดิ์
อนุกรรมการ
2/2
พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง
อนุกรรมการ
2/2
พล.ต.ต.ชนะชัย
ลิ้มประเสริฐ
อนุกรรมการ
2/2
น.ส.ปิยวรรณ
ล่ามกิจจา
อนุกรรมการ
2/2
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

คณะกรรมการจัดท�ำแผนการปรับปรุงการให้บริการ
และส่งเสริมภาพลักษณ์ เพื่อการพัฒนาการตลาดของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ท�ำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ให้
โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นทีร่ จู้ กั มีความน่าเชือ่ ถือ โดยให้ครอบคลุม
ทุกๆ ด้านของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ให้เป็นแผนงาน/โครงการ
ที่สามารถด�ำเนินการและวัดผลได้เป็นรูปธรรมชัดเจน
ให้เสนอแผนการเสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์โรงพิมพ์
ต�ำรวจ ต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นชอบ โดยในระหว่างการด�ำเนินงานให้ท�ำการ
ติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการ และรายงานผล
ความคืบหน้าของการด�ำเนินการ ให้คณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจทราบทุกไตรมาส
2. จัดท�ำแผนปรับปรุงการให้บริการ และก�ำกับหน่วยงาน

ค่าตอบแทน
  7,500.00
  6,000.00
  6,000.00
  6,000.00
  6,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
15,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00

ที่รับผิดชอบด�ำเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการ
ในการจัดท�ำแผนให้ค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญของแผน
โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก นโยบาย/เป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ รายละเอียดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และข้อจ�ำกัด (SWOT) รวมถึงแผนงานโครงการย่อย
ควรระบุถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา
งบประมาณ ค่าใช้จา่ ยหรือเงินลงทุน ผูร้ บั ผิดชอบและตัวชีว้ ดั
และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สามารถวัดผลได้เป็น
รูปธรรมชัดเจน
3. ให้มีอ�ำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพิมพ์ต�ำรวจ
หรือบุคคลอื่นๆ มาชี้แจงหรือให้ข้อมูล ตลอดจนมอบหมาย
หน้าที่ให้ไปด�ำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ด�ำเนินการดังกล่าว
4. ให้มอี �ำนาจแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพิม่ เติมหรือคณะบุคคล
อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการได้ตามความจ�ำเป็น

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดท�ำแผนการปรับปรุงการให้บริการและส่งเสริมภาพลักษณ์
เพื่อการพัฒนาการตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
คนตรง
ประธานอนุกรรมการ
6/6
วรรธนโกมล
อนุกรรมการ
3/6
ชินนรานันทน์
อนุกรรมการ
6/6
พันธุรตั น์
อนุกรรมการ
5/6
มัน่ ชวนนท์
อนุกรรมการ
5/6
พนิตธ�ำรง
อนุกรรมการ
3/6

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.ประพัฒน์
ผศ.สุนีย์
นางณัฐกันย์
พ.ต.อ.อนุกลู
พ.ต.อ.ทวีพร
พ.ต.ท.วัชรพงษ์

ต�ำแหน่ง
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ค่าตอบแทน
  7,500.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
45,000.00
  9,000.00
18,000.00
15,000.00
15,000.00
  9,000.00

คณะอนุกรรมการด�ำเนินงานด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการ
ด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำต่อฝ่ายบริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ

โรงพิมพ์ต�ำรวจโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ
4. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานด้าน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
5. ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจและน�ำเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
6. งานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.ประสิทธิ์
พ.ต.อ.ศิริพล
พ.ต.ท.สุธี
พ.ต.ต.หญิง กัณฑิมา

เฉลิมวุฒิศักดิ์
กุศลศิลป์วุฒิ
เอี่ยมเจริญยิ่ง
วงศ์ประธาน

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
1/1
อนุกรรมการ
1/1
อนุกรรมการ
0
อนุกรรมการ
1/1
ต�ำแหน่ง

คณะอนุกรรมการจัดท�ำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์
ต�ำรวจเดิมที่เห็นว่าล้าสมัยไม่เหมาะสมกับการด�ำเนินกิจการ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจภายใต้การแข่งขันและสภาวการณ์เศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนิน

ค่าตอบแทน
  7,500.00
  3,000.00
  3,000.00
  3,000.00

รวมค่า
ตอบแทน
  7,500.00
  3,000.00
  3,000.00

ธุรกิจมีความคล่องตัว มีความสามารถในการแข่งขันสามารถ
สร้างผลก�ำไรได้
2. จัดท�ำระเบียบข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจใหม่ที่เห็นว่า
ควรมีไว้ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการ
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เพื่อพิจารณา
4. งานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจมอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการจัดท�ำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
พล.ต.ต.ประสิทธิ์
เฉลิมวุฒิศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ
2/2
พ.ต.อ.คมกฤษ
ไวสืบข่าว
อนุกรรมการ
2/2
พ.ต.อ.หญิง วราภรณ์ ภูวรัตนกุล
อนุกรรมการ
2/2
พ.ต.อ.สุกจิ
โตตาบ
อนุกรรมการ
2/2
อนุกรรมการ
2/2
ร.ต.อ.หญิง สุนันทา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายนิพงษ์
ขวัญเมือง
อนุกรรมการ
1/2
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

รายงานประจำ�ปี 2557 48 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

รวมค่า
ค่าตอบแทน ตอบแทน
  7,500.00 15,000.00
  3,000.00   6,000.00
  3,000.00   6,000.00
  3,000.00   6,000.00
  3,000.00   6,000.00
  6,000.00   6,000.00

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีการก�ำหนดขึ้น
ในกรอบนโยบายหลักและแนวปฏิบัติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ
สังคม และสิ่งแวดล้อม, ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย, ด้านองค์กร, ด้านผู้ปฏิบัติงาน
1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1 นโยบายหลัก
มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม
ที่ดีมีสุข อุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละ เพื่อรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดผลกระทบในทางลบจาก
การด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ สร้างความน่าเชื่อถือ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยการผลิตแบบพิมพ์สิ่งพิมพ์
ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.2 กลยุทธ์
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อส่วนรวม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่เป็นเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. นโยบายด้านผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
2.1 นโยบายหลัก
มุ่งมั่นในการสร้างจิตส�ำนึกในหน้าที่ และปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการให้บริการ
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็วบนความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน สามารถตอบสนองผู้รับบริการ
ได้ตรงกับความต้องการ
2.2 กลยุทธ์
2.2.1 ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับบริการอย่างเสมอภาค
ถูกต้อง และรวดเร็ว
2.2.2 ส�ำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลย้อนหลับ
(Feed Back) ในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ
3. นโยบายด้านองค์กร
3.1 นโยบายหลัก
มีกระบวนงาน และระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และ
ให้ความส�ำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ด�ำเนินงาน

3.2 กลยุทธ์
1) ก�ำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณขององค์กร
และผลักดันไปไปสู่การปฏิบัติ
2) สร้างความโปร่งใสของการบริหารจัดการ
โดยการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) จัดท�ำแบบแสดงข้อมูลการเปิดเผยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้พนักงานรับรองเป็นประจ�ำ
ทุกปี
4) ก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ตามความเหมาะสม และจัดให้มีกฎบัตรที่ได้มาตรฐาน
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
4.1 นโยบายหลัก
ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ตามหลักความรูค้ วามสามารถ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
มุ่งสร้างค่านิยมการท�ำงาน ให้มีความขยันขันแข็ง ร่วมแรง
ร่วมใจ ท�ำงานเป็นทีมส�ำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
ต่อผลปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิต
การท�ำงานที่ดี
4.2 กลยุทธ์
1) วางระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน
(Functional Competency)
2) จัดท�ำแนวทางการเติบโตในสายอาชีพ
ให้พนักงาน (Career Path) ได้รับทราบแผนงานพัฒนา
บุคลากรตาม Training Road Map
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
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บทบาทของคณะกรรมการโรงพิมพ์
1. โครงสร้างคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในการก�ำหนดโครงสร้ า งองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการโรงพิ ม พ์ ต�ำรวจ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และการให้มีกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามบัญชีรายชื่อซึ่งกระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้น
ร่วมเป็นกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจตามนัยพระราชบัญญัติ
คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2550 โดยก�ำหนดให้ มี สั ด ส่ ว นของ
กรรมการอื่นเพิ่มเติม
ในปั จ จุ บั น คณะกรรมการโรงพิ ม พ์ ต�ำรวจ
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 คน โดยให้มีผู้แทน
กระทรวงการคลังร่วมเป็นกรรมการด้วย กรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจมีความหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้ า น มี ป ระสบการณ์ ใ นการท�ำงาน ทั ก ษะ
ความเชี่ ย วชาญ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมทั้ง
มีคุณสมบัติต่างๆ ตามระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วย ประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกีย่ วกับคดี ลักษณะที่
57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้มีการเปิดเผยข้อมูล
การด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
โรงพิมพ์ต�ำรวจในหัวข้อคณะกรรมการโรงพิมพ์และคณะ
ผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจแล้ว
2. คณะกรรมการชุดย่อย
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้จัดตั้งกรรมการชุดย่อยตาม
ความเหมาะสมและความจ�ำเป็น เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
งานและเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบคณะกรรมการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. บทบาท หน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ รวมทั้งการก�ำกับดูแล
ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการ
ทุกคนมีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเท่าเทียมกัน
ทั้งในด้านการเป็นผู้น�ำและการควบคุมกรรมการทุกคนต้อง
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เข้าใจเป็นอย่างดี ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรรมการ
และลักษณะการด�ำเนินธุรกิจพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ และพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อการ
กระท�ำของตนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถมอบหมาย
อ�ำนาจในการจัดการให้แก่ฝา่ ยบริหารได้มากขึน้ คณะกรรมการ
ควรติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด
ให้มากยิง่ ขึน้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ
ตามหน้าทีต่ อ่ กันและกันในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
4. การประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้มีการก�ำหนดวาระการประชุม
ประกอบด้ ว ย เรื่ อ งที่ ป ระธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน เรื่องสืบเนื่องจาก
การประชุมครั้งก่อน เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา เรื่องเสนอ
เพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งก�ำหนดเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เป็นการ
ประจ�ำในแต่ละช่วงเวลา เช่น ระเบียบวาระประจ�ำเดือน
ประจ�ำ  ไตรมาส และประจ�ำปี เป็นการล่วงหน้า รวมถึง
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน ที่ก�ำหนด
เป็นรายงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพื่อทราบ
เป็นประจ�ำทุกเดือน
คณะกรรมการทุกคนต้องเข้าประชุมทุกครั้งยกเว้น
มีเหตุจ�ำเป็น และในการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูล

เพิ่มเติมในฐานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นการประกอบ
การตัดสินใจ ของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ การประชุม
แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้ท�ำการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552
ได้ใช้แบบประเมินซึ่งคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้
พิจารณาเห็นชอบก�ำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันไว้แล้ว โดย
แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การประเมินผลคณะ
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ การประเมินตนเอง การประเมิน
ไขว้ ปัจจัยในการประเมินครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
การวางแผนงานหรือกลยุทธ์ขององค์กร การแก้ไขยัญหา
หรือผลักดันให้องค์กรมีความทันสมัย และตอบสนองพันธ
กิจทางสังคม การเสนอแนวคิด หรือแผนงานที่เป็นรูปธรรม
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้องค์กร มีการพัฒนาในรูป
แบบต่างๆ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การติดตามรายงานการเงินและการด�ำเนินงาน การน�ำผล
การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ น�ำไปพิจารณาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้ก�ำหนดค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ และคณะอนุกรรมการตามหลักการและนโยบาย
จ่าตอบแทนกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างโปร่งใส โดยค่า
ตอบแทนเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ของกระทรวงการ
คลังและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
เรื่องการปรับปรุงค่าเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ
- ก�ำหนดให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมเดือน
ละไม่เกิน 12,000 บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 25
- ก�ำหนดให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุม ใน
กรณีได้รับมอบหมาย หรือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็น
รายเดือนเท่ากับเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ หากกรรมการ
รัฐวิสาหกิจท่านใดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะ
กรรมการอื่นๆ มากกว่า 1 คณะ ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง
คณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น ส�ำหรับกรรมการอื่นๆ ที่มิใช่
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสูงสุด
ไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท
- นอกจากเบี้ยประชุมแล้วยังมีค่าตอบแทน
อื่นคือในส่วนของโบนัสประจ�ำปี
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ของโรงพิ ม พ์ ต�ำรวจ ส�ำนั ก งานต�ำรวจแห่ ง ชาติ
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท�ำและการน�ำเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ดั ง กล่ า วจากผลการ
ตรวจสอบส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดความทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงิน
โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้ง
การประเมินการน�ำเสนอการเงินโดยรวม
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ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวฐาปนีย์ ตั้งพัฒนาประดิษฐ์)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางสาวกนกนิษฐ์ แก้วสุกใส)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 18 มีนาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2557 54 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท

		

หมายเหตุ
2557
2556
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1
88,908,285.88
37,370,325.66
เงินลงทุนชั่วคราว
5.2
9,034,969.43
18,324,389.72
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5.3
43,249,696.79
24,737,899.77
สินค้าคงเหลือ
5.4
35,550,031.02
39,836,647.65
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.5
1,316,394.43
1,110 ,057.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
178,059,377.55
121,379,320.64
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว
5.6
128,592,972.62
128,592,972.62
ลูกหนี้กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงาน
5.7
2,000,000.00
2,000,000.00
อาคารและอุปกรณ์
5.8
71,062,597.93
82,669,937.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.9
462,115.00
473,845.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
202,117,685.55
213,736,755.24
รวมสินทรัพย์		
380,177,063.10
335,116,075.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
2557
2556
หนี้สินและส่วนของทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า		
22,422,239.83
10,154,034.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.10
18,099,389.29
19,621,967.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
40,521,629.12
29,776,002.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน		
13,854,739.02
13,070,598.70
หลังออกจากงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
5.11
805,697.25
815,193.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
14,660,436.27
13,885,791.70
รวมหนี้สิน		
55,182,065.39
43,661,794.12
ส่วนของทุน			
ทุน		
1,056,068.88
1,056,068.88
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว – ส�ำรองเผื่อขาด		
1,099,716.54
1,099,716.54
ยังไม่ได้จัดสรร		
322,839,212.29
289,298,496.34
รวมส่วนของทุน		
324,994,997.71
291,454,281.76
รวมหนี้สินและส่วนของทุน		
380,177,063.10
335,116,075.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางธณิณฐรภ์ คุณวุฒิรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง)		
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

รายงานประจำ�ปี 2557 56 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

หน่วย : บาท
		
หมายเหตุ
รายได้ 		
รายได้จากการขายและการให้บริการ		
รายได้อื่น		
รวมรายได้		
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์		
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
รวมค่าใช้จ่าย		
ก�ำไรส�ำหรับปี
5.12
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		

2557

2556

195,992,196.15
6,298,754.40
202,290,950.55

215,164,631.40
6,132,924.23
221,297,555.63

125,135,620.39
1,098,960.62
42,515,653.59
168,750,234.60
33,540,715.95
33,540,715.95

139,675,101.78
358,102.00
39,137,625.26
179,170,829.04
42,126,726.59
42,126,726.59
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โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หน่วย : บาท
กำ�ไรสะสม
ทุน			
		
จัดสรรแล้ว
ยังไม่จัดสรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง ปี 2555
ปรับปรุงโบนัสพนักงานและกรรมการปี 2555
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

1,056,068.88
1,056,068.88

1,099,716.54 254,444,682.72 256,600,468.14
- (7,382,947.26) (7,382,947.26)
110,034.29
110,034.29
- 42,126,726.59 42,126,726.59
1,099,716.54 289,298,496.34 291,454,281.76

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

1,056,068.88
1,056,068.88

1,099,716.54 289,298,496.34 291,454,281.76
- 33,540,715.95 33,540,715.95
1,099,716.54 322,839,212.29 324,994,997.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2557 58 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หน่วย : บาท
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน		
กำ�ไรสำ�หรับปี
33,540,715.95
42,126,726.59
รายการปรับกระทบกำ�ไรสำ�หรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ
35,955.36
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
14,569,400.18
13,589,785.10
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
(52,967.74)
(39,955.82)
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายและตัดทรัพย์สิน
(76,665.30)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
1,492,540.32
(339,623.26)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
49,473,023.41
55,372,887.97
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(18,511,797.02)
3,648,357.91
		 ลูกค้าคงเหลือ
4,286,616.63
(7,658,337.81)
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(206,336.59)
973,205.14
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
11,730.00
(406,887.78)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น ( ลดลง )			
		 เจ้าหนี้การค้า
12,268,205.08
(29,349,761.60)
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(1,589,610.64)
5,252,637.66
		 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
(708,400.00)
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(9,495.75)
742,348.00
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
45,013,935.12
28,574,449.49
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราว
9,289,420.29
7,580,803.86
เงินลงทุนระยะยาว
(21,173,714.44)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
78,950.00
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและสิ่งก่อสร้าง
(189,500.00)
(2,239,786.92)
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
(2,105,040.19)
(4,440,467.49)
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องใช้สำ�นักงาน
(549,805.00)
(1,346,642.85)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
6,524,025.10
(21,619,807.84)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
(7,382,947.26)
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(7,382,947.26)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
51,537,960.22
(428,305.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
37,370,325.66
37,798,631.72
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
88,908,285.88
37,370,325.66
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โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
1. ข้อมูลทั่วไป
		 โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมต�ำรวจ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2497 ได้รับมอบทุนเป็นเครื่องพิมพ์ มูลค่าทั้งสิ้น
1,056,068.88 บาท ต่อมาได้ด�ำเนินการขออนุมัติด�ำเนินกิจการเป็นรูปองค์การไปยังกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2497 ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจ (องค์การประเภท 2) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
2497 ตั้งอยู่ที่ 41/13 ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และ
หนังสือต�ำราของทางราชการกรมต�ำรวจ (ปัจจุบัน คือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ) ทุกชนิด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารลับ และ
งานเร่งด่วนของทางราชการ

2. เกณฑ์การนำ�เสนองบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ภาษีเงินได้
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สัญญาเช่า
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง รายได้
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
					 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
					 ที่เกี่ยวข้องกัน
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายงานประจำ�ปี 2557 60 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
					 และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
					 การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรื้อถอนการบูรณะ
					 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
					 ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
					 เศรษฐกิจที่มีภาวะการเงินเฟ้อรุนแรง
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบ
					 กฎหมาย
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
		 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
		 มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกันภัย
		 ผู้บริหารของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้ประเมินและเห็นว่า หากมีการน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั จิ ะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		 4.1 การบันทึกบัญชีถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง
		 4.2 การรับรู้รายได้
			 4.2.1 รายได้ค่าจ้างพิมพ์ รับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบแบบพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
			 4.2.2 รายได้ค่าขายสิ่งพิมพ์ รับรู้เมื่อมีการส่งมอบแบบพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
			 4.2.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

Annual Report 2014 61 Police Printing Bureau

		 4.3 ลูกหนี้การค้า
		 ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเท่ากับจ�ำนวนลูกหนี้ที่มิใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่ค้างช�ำระเกิน 1 ปี ขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ
		 4.4 สินค้าคงเหลือ
			 - งานส�ำเร็จรูป และงานระหว่างท�ำ บันทึกบัญชีตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า ซึ่งราคาทุนของงาน
แต่ละงาน แต่ละประเภท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ซึ่งค�ำนวณจากสัดส่วนของชั่วโมงแรงงาน
ทางตรงคูณกับอัตราค่าแรงงานคูณอัตราถัวเฉลี่ยแต่ละเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิตจริงงวดนี้เฉลี่ยเข้างานตามสัดส่วน
ของค่าแรงงานทางตรง
			 - พัสดุคงเหลือ บันทึกบัญชีตามราคาทุน โดยถือหลักเข้าก่อนออกก่อน
		 4.5 อาคารและอุปกรณ์
		 อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยราคา ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นและรวมถึงต้นทุนการรื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
		 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์
หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
			 ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงจากราคาทุนของสินทรัพย์หกั มูลค่าซากตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 5-20 ปี และได้ท�ำการทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์อย่างน้อยทุกสิ้นรอบปีบัญชีเป็นไปตามลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสินทรัพย์นั้น
			 สินทรัพย์ที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ที่มีราคาหน่วยละ
30,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อมาทั้งจ�ำนวน และที่ซื้อมาหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ที่ราคาไม่เกิน
5,000 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อมาทั้งจ�ำนวน
		 4.6 ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 โรงพิมพ์ต�ำรวจมีนโยบายการตั้งหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงพิมพ์ต� ำรวจตั้งแต่ปี 2555
เป็นต้นไป
		 วิธีการค�ำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
		 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
		 = เงินเดือนปัจจุบัน X อัตราการจ่ายค่าชดเชย X (100% - อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน) X อายุงานปัจจุบัน/อายุ
งานก่อนออกจากงาน
		 หมายเหตุ - อัตราการหมุนเวียนของพนักงานค�ำนวณจากจ�ำนวนพนักงานที่ลาออกหารด้วยจ�ำนวนพนักงาน
					 ถัวเฉลี่ยทั้งปีคูณด้วย 100
				
- อัตราการจ่ายค่าชดเชย หมายถึง อัตราการจ่ายค่าชดเชยตามมาตรฐานขั้นต�่ ำของสภาพการจ้าง
					 ในรัฐวิสาหกิจ หมวด 9 ค่าชดเชย ข้อ 59

รายงานประจำ�ปี 2557 62 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
												
											
2557
		 เงินสด							
0.36
		 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน
0.00
		 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
73.08
		 เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์				
5.22
		 เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก				
10.24
			 รวม					
88.90

หน่วย : ล้านบาท
2556
0.62
0.00
35.38
1.37
0.00
37.37

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
												
											
2557
		 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทประจ�ำ 12 เดือน
6.39
		 เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจ�ำ 12 เดือน				
2.03
		 เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน			
		 เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจ�ำ 6 เดือน			
0.61
			 รวม					
9.03

หน่วย : ล้านบาท
2556
6.22
1.98
10.00
0.12
18.32

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
												
											
2557
		 ลูกหนี้การค้า
			 ลูกหนี้ – หน่วยงานราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ			
37.22
			 ลูกหนี้ – หน่วยงานราชการอื่น				
4.52
			 ลูกหนี้ – หน่วยงานเอกชน				
2.02
											
43.76
		 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
0.54
											
43.22
		 ลูกหนี้อื่น					
0.42
		 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ				
0.39
						 					
0.03
			 รวม					
43.25

หน่วย : ล้านบาท
2556
20.49
0.89
3.90
25.28
0.54
24.74
0.39
0.39
0.00
24.74

		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า–หน่วยงานเอกชน จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้
		 1. บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ได้ถูกศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณี
ผิดสัญญาซื้อขาย ตามคดีหมายเลขด�ำ ที่ ผบ.9847/2554 คดีหมายเลขแดง ที่ ผบ.11912/2554 โดยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเท่ากับจ�ำนวนหนี้ที่ค้างช�ำระ รวมเท่ากับ 0.09 ล้านบาท
		 2. บริษัท จี แอล เอส กรุ๊ป จ�ำกัด อยู่ระหว่างฟ้องร้องด�ำเนินคดีชดใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ้างท�ำของ
โดยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจ�ำนวนหนี้ที่ค้างช�ำระ รวมเท่ากับ 0.45 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บัญชีลูกหนี้อื่น จ�ำนวน 0.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลูกหนี้เป็นนายศักดิเดช โอ่งเคลือบ
ซึ่งเดิมเป็นพนักงานคลังสินค้า ได้ท�ำการลักทรัพย์ขโมยกระดาษถ่ายเอกสาร อย่างดี 80 แกรม จ�ำนวน 4,100 รีม
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ปัจจุบันนายศักดิเดช โอ่งเคลือบ ได้ถูกลงโทษให้พ้นจากสภาพพนักงานของโรงพิมพ์ตำ� รวจไปเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่าง
การด�ำเนินคดีของศาลแพ่ง และบันทึกตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เท่ากับจ�ำนวนหนีท้ ตี่ ้องช�ำระให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจ คือจ�ำนวน
0.39 ล้านบาท
		 5.4		สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
												
											
2557
			 พัสดุคงเหลือ				
11.68
			 งานระหว่างท�ำ				
3.29
			 สินค้าส�ำเร็จรูป				
20.58
					 รวม					
35.55
		 5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
												
											
2557
			 วัสดุส�ำนักงาน				
0.10
			 ดอกเบี้ยค้างรับ				
0.34
			 ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด				
0.34
			 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย				
0.02
			 เงินจ่ายล่วงหน้า				
0.13
			 เงินค้างรับอื่น				
0.00
			 เงินค้างรับ-กองทุนเงินกู้สงเคราะห์พนักงาน				
0.39
					 รวม					
1.32
		 5.6 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
												
											
2557
			 เงินฝากธนาคารสงเคราะห์ ประเภทประจ�ำ 24 เดือน			
114.03
			 เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทประจ�ำ 18 เดือน
14.56
					 รวม 				
128.59

หน่วย : ล้านบาท
2556
13.88
4.71
21.24
39.83
หน่วย : ล้านบาท
2556
0.10
0.43
0.38
0.02
0.14
0.04
1.11
หน่วย : ล้านบาท
2556
114.03
14.56
128.59

		
		 5.7 ลูกหนี้กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงาน
			 ลูกหนี้กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงานจ�ำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับโรงพิมพ์
ต�ำรวจ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ พ.ศ.2533 และข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการ
สงเคราะห์พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมไว้เป็น
กองทุนส�ำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พนักงานที่เดือดร้อน
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5.8 อาคารและอุปกรณ์
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

ยกมา
1 ต.ค.56

เพิ่ม
(ลด)

ยกไป
30 ก.ย.57

ยกมา
1 ต.ค.56

32.07
171.19
9.50
8.13
220.89

0.19
0.61
(0.95)
(0.12)

32.26
171.83
8.55
8.13
220.77

15.87
109.63
6.34
6.38
138.22

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม
ยกไป
(ลด) 30 ก.ย.57
2.25
8.96
(0.36)
0.64
11.49

18.12
118.59
5.98
7.02
149.71

อาคารและอุปกรณ์

30 ก.ย.57
14.14
53.24
2.57
1.11
71.06

		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 14.56 ล้านบาท รับรู้เป็นต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ จ�ำนวน 10.53
ล้านบาท และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 4.03 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย
ราคาทุน

อาคารและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

ยกมา
1 ต.ค.55

เพิ่ม
(ลด)

ยกไป
30 ก.ย.56

ยกมา
1 ต.ค.55

29.83
166.74
8.16
8.13
212.86

2.24
4.45
1.34
8.03

32.07
171.19
9.50
8.13
220.89

14.64
99.01
5.34
5.64
124.63

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม
ยกไป
(ลด) 30 ก.ย.56
1.23
10.62
1.00
0.74
13.59

15.87
109.63
6.34
6.38
138.22

อาคารและอุปกรณ์

30 ก.ย.56
16.20
61.56
3.16
1.75
82.67

		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 13.59 ล้านบาท รับรู้เป็นต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ จ�ำนวน 10.62
ล้านบาท และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 2.97 ล้านบาท
5.9 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
												
											
2557
		 เงินประกันตัวพนักงาน				
0.01
		 เงินค�้ำประกันสัญญา				
0.45
					 รวม					
0.46
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2556
0.01		
0.46
0.47

5.10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
												
											
2557
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
11.56
รายได้รับล่วงหน้า				
0.59
เช็คจ่ายล่วงหน้า				
3.34
เงินกู้และอื่นๆ หัก ณ ที่จ่าย				
0.02
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย				
0.10
ภาษีเงินได้บุคคล หัก ณ ที่จ่าย				
0.09
เงินรับฝากจากลูกหนี้				
0.73
เจ้าหนี้กรมสรรพากร				
1.49
รายได้รอการรับรู้				
0.17
เจ้าหนี้อื่น							
0.01
รวม							
18.10

หน่วย : ล้านบาท
2556
7.98
0.09
9.66
0.13
0.30
0.29
0.73
0.34
0.10
19.62

		 เงินรับฝากจากลูกหนี้ จ�ำนวน 0.73 ล้านบาท เป็นเงินที่หักจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของนางสุนีย์ ประเสริฐพงษ์
พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ กรณียักยอกเงินที่กองสวัสดิการจ่ายช�ำระหนี้ให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจ และโรงพิมพ์ต�ำรวจได้น�ำเช็ค
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของนางสุนีย์ ประเสริฐพงษ์ น�ำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา
		 5.11 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
												
											
2557
			 เงินประกันสัญญา				
0.80
			 เงินประกันตัวพนักงาน				
0.01
					 รวม				
0.81

หน่วย : ล้านบาท
2556
0.81
0.01
0.82

		 5.12 ผลการด�ำเนินงาน
			 ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 วิเคราะห์ได้ดังนี้
2557
2556
			
รายได้
		
รายได้จากการขายและการให้บริการ
195.99
215.16
รายได้อื่น
6.30
6.13
รวมรายได้
202.29
221.29
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
125.14
139.67
ค่าใช้จ่ายในการขาย
1.10
0.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
42.51
39.14
รวมค่าใช้จ่าย
168.75
179.17
ก�ำไรส�ำหรับปี
33.54
42.12
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หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
(19.17)
0.17
(19.00)

(8.91)
2.77
(8.59)

(14.53)
0.74
3.37
(10.42)
(8.58)

(10.40)
205.56
8.61
(5.82)
(20.37)

		 ในงวดบัญชีปี 2557 โรงพิมพ์ต�ำรวจมีก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 33.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีก�ำไรลดลง
จ�ำนวน 8.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.37 รายได้รวมลดลงจากปีก่อน จ�ำนวน 19.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.59
รายได้ที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากยอดสั่งซื้อของหน่วยงานในสังกัดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติลดลง ค่าใช้จ่ายรวมลดลง
จากปีก่อน จ�ำนวน 10.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.82

6. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงาน

		 โรงพิมพ์ต�ำรวจได้จัดตั้ง “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2540 มีพนักงานสมัครเป็นสมาชิก ณ วันจดทะเบียน จ�ำนวน
68 ราย โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจจ่ายเงินประเดิมเข้ากองทุนฯครั้งแรก เป็นเงิน 11.15 ล้านบาท และทุกๆ เดือน โรงพิมพ์ต�ำรวจ
จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิก
ที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น
104 ราย ในงวดนี้โรงพิมพ์ต�ำรวจจ่ายสมทบส�ำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงิน 2.77 ล้านบาท

7. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

		 พนักงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นโจทก์ยื่นฟ้องส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำเลยที่ 1 ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำเลยที่ 2 ต่อศาลแรงงานกลาง กรณีขอเพิกถอนค�ำสั่งนายจ้าง ที่ 61/2547 ซึ่งศาลแรงงานกลาง
ได้มีค�ำพิพากษา ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 5324/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 1272/2549 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 ให้เพิกถอน
ค�ำสั่งของโรงพิมพ์ต�ำรวจที่ 61/2547 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 และคงให้ลงโทษ
ลดขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างโจทก์จาก 21,620.00 บาท เป็น 20,320.00 บาท นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 จนครบ
เกษียณงานของโจทก์คือวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้จ�ำเลยที่ 1 จ�ำเลยที่ 2 และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพสวัสดิการมั่นคง
ซึง่ จดทะเบียนแล้วของโรงพิมพ์ตำ� รวจร่วมกันด�ำเนินการช�ำระเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ จ�ำนวน 727,528.09 บาท
ให้แก่โจทก์ ให้จ�ำเลยที่ 1 และจ�ำเลยที่ 2 ร่วมกันช�ำระเงินค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงาน จ�ำนวน 121,920.00 บาท
เงินประกันการท�ำงาน 20,000.00 บาท และเงินเดือนของเดือนกันยายน 2547 จ�ำนวน 20,320.00 บาท ให้โจทก์ พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินทั้งสี่จ�ำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้อง (15 กันยายน 2548) เป็นต้นไปจนกว่า
ช�ำระเสร็จให้โจทก์ ศาลฎีกามีค�ำพิพากษาที่ 15179/2557 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ว่าการกระท�ำของโจทก์ไม่เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ และค�ำสั่งที่ลงโทษไล่โจทก์ออกจากการเป็นพนักงานจึงไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้มี
ความผิดที่ศาลแรงงานกลางพิจารณาวินิจฉัยให้เพิกถอนค�ำสั่งโรงพิมพ์ต�ำรวจที่ 61/2547 มานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ในผล
อุทธรณ์ของจ�ำเลยที่ 1 และที่ 2 ฟังไม่ขึ้น จึงเห็นควรยุติเรื่อง และให้โรงพิมพ์ต�ำรวจน�ำเงินไปวางศาลค�ำพิพากษาศาลฎีกา
เพื่อช�ำระหนี้แก่โจทก์ต่อไป และวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โรงพิมพ์ต�ำรวจได้จ่ายช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ เป็นจ�ำนวน
เงินทั้งสิ้น 1,560,245.45 บาท
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CSR

โครงการจัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้สำ�หรับนักเรียนและครู
พร้อมแจกทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนครู
ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
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