คำ�นำ�
รายงานประจ�ำ ปี 2559 จัดท�ำขึ้นเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาร
จัดการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ในรอบปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน
2559) ทั้งในด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด
และการด�ำเนินกิจกรรมโครงการตามกรอบภารกิจที่ก�ำหนดตามแผนงานยุทธศาสตร์
ในแต่ละด้าน ได้ถา่ ยทอดสูก่ ารปฏิบตั ใิ นรูปแบบของแผนปฏิบตั กิ ารปี 2559 ซึง่ แผนงาน
ของงานโครงการเหล่านี้ได้ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน
การบริหารจัดการองค์กรของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และถือเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์องค์กร
ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้ตระหนักดีว่าภารกิจขององค์กร
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดความมั่นคง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจ�ำปีฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และผูส้ นใจทัว่ ไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายทีใ่ ห้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานทุกด้าน
ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
• ประเภทกิจการ ลักษณะการประกอบกิจการ
• ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
• ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน/ผลประกอบการ
• ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
• ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม
โครงสร้างการบริหารองค์กร
• คณะกรรมการ 2559
• ผังโครงสร้างองค์กร
• คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ตำ�รวจ
การลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต
• แผนงานและโครงการต่างๆ
ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
• บทสรุปผู้บริหาร
• ผลการดำ�เนินงาน
การบริหารจัดการองค์กร
• การควบคุมภายใน
• การตรวจสอบภายใน
• การบริหารความเสี่ยง

Green Manufacturing
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำ�เนินงานตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• นโยบายการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี
• โครงสร้างคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ�รวจ
• บทบาทของคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ�รวจ
• การแต่งตั้งคณะกรรมการ
รายงานทางการเงินที่สำ�คัญ
• รายงานผู้สอบบัญชี
• งบการเงิน

กิจกรรม
โรงพิมพ์สีเขียว
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สารจากผู้อำ�นวยการโรงพิมพ์ตำ�รวจ
โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์แบบครบวงจร โดยในปี 2559
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีแนวทางการด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นในเรื่องของ การพัฒนาและปรับปรุง
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ให้มีความทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการผลิต
ที่มีความจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทั้งภายใน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีการผลิต
ที่มีต้นทุนต�่ำ  และข้อมูลจากภายนอกเป็นข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการผลิตงาน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวต้องได้รับการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นความลับของลูกค้า การพัฒนา
ด้านบริหารจัดการองค์กร ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
ขั้นตอนการท�ำงาน เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานและลดการสูญเสียในการผลิตเป็นส่วนหนึ่ง
ในการลดต้นทุนการผลิต วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการน�ำ
เครื่องจักรที่ทันสมัยมาทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ล้าสมัย เพื่อประหยัดเวลาในการท�ำงาน
และลดการสูญเสียจากการตั้งเครื่อง พร้อมทั้งคุณภาพงานพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่เป็นมาตรฐาน
สิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ขั้นสูง เป็นต้น
มุมมองและทิศทางด้านการพิมพ์ เป็นเรื่องท้าทายมาก มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ถึงแม้อาจเจอกับปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบด้านอื่นๆ บ้าง แต่นวัตกรรม
ด้านการพิมพ์ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนั้น เราจะต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น ความท้าทาย คือ เราจะต้องปรับตัวให้เร็ว และคล่องตัวมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ในอนาคตมีแต่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
ปัจจุบันนี้ การขยายตัวทางด้านการตลาด เพื่อชดเชยฐานลูกค้าที่หายไป และลูกค้า
มีความต้องการด้านการพิมพ์เพิ่มขึ้นในเรื่องความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ รวมถึงโครงสร้างราคาที่แข่งขันได้ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว
โรงพิมพ์ตำ� รวจจึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ทางนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลกู ค้า ผ่านระบบปฏิบตั กิ าร
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายของเรา โรงพิมพ์ต�ำรวจมุ่งเน้น
การให้บริการด้านการพิมพ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญ
และความสามารถที่มีมามากกว่า 60 กว่าปี ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง)
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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ประวัติความเป็นมา
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ ได้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกรมต� ำ รวจ
สมัย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2497 โดยใช้เรือนแถวของนายสิบ พลต�ำรวจ ในบริเวณ
กรมต�ำรวจปทุมวันขณะนั้น มาดัดแปลงเป็นโรงพิมพ์ต�ำรวจ
และได้มอบทุนในการจัดตั้งเป็นเครื่องพิมพ์มูลค่าทั้งสิ้น
1,056,068.88 บาท และได้ด�ำเนินการขออนุมัติด�ำเนินกิจการ
เป็นรูปองค์การไปยังกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2497 ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้โรงพิมพ์
ต�ำรวจเป็นองค์การได้ โดยด�ำเนินกิจการตามข้อบังคับของ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ
พ.ศ. 2497 ว่าด้วยองค์การประเภท 2 (องค์การรัฐวิสาหกิจ)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2497
วัตถุประสงค์ในการตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจในครั้งนั้น
ก็เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือต�ำรา
ของทางราชการกรมต�ำรวจทุกชนิด เช่น ข้อบังคับ, ค�ำสั่ง,

แจ้งความ, ประกาศสืบจับและอื่นๆ เป็นต้น ตลอดทั้ง
บางกรณีก็จัดพิมพ์เอกสารราชการลับ และงานเร่งด่วนให้ทัน
ความประสงค์ของทางราชการโดยให้จัดพิมพ์ในราคาย่อมเยา
และวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
ของพนักงาน และคนงานซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัวของ
ข้าราชการต�ำรวจ
ในระยะแรกผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจ และพนักงาน
ระดับสูงกรมต�ำรวจได้แต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจมาด�ำเนินงาน
แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งก�ำหนด
ว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็นข้าราชการประจ�ำ  ดังนั้น
ข้าราชการต�ำรวจที่มาด�ำรงต�ำแหน่งในโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงกลับ
หน่วยเดิม
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ด�ำเนินการตามระเบียบกรมต�ำรวจ
ว่าด้วยข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
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ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2508 ซึ่งปัจจุบันคือประมวล
ระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 บทที่ 34
ข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจในการแบ่งส่วนราชการ ครั้งแรก
โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นหน่วยงานขึ้นกับส�ำนักงานเลขานุการ
กรมต�ำรวจ ต่อมาขึ้นกับกองวิชาการ กรมต�ำรวจ และสุดท้าย
ขึ้ น กั บ กองสวั ส ดิ ก าร กรมต� ำ รวจ จนถึ ง ปั จ จุ บั น เมื่ อ มี
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจขึน้ ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
สั ง กั ด กรมต� ำ รวจ กระทรวงมหาดไทย ต่ อ มาได้ มี
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมต�ำรวจ กระทรวงมหาดไทย
ไปจัดตั้งเป็นส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2541 โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติมีเลขประจ�ำส่วนราชการ ตช.5100
ตามข้อบังคับโรงพิมพ์ตำ� รวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ� รวจ มีจำ� นวนไม่เกิน 11 นาย
ในจ�ำนวนนีม้ ผี แู้ ทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการด้วย 1 นาย
คณะกรรมการฯ ควบคุมก�ำกับดูแล และบริหารงานให้เป็นไป

ตามนโยบายและตามนัยข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจดังกล่าว
เนื่องจากสถานที่ที่จัดตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจเดิมเป็น
เรือนแถวของนายสิบพลต�ำรวจ มาดัดแปลงเป็นโรงพิมพ์
คับแคบไม่เป็นสัดส่วน และไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น สถานที่ ร าชการส� ำ คั ญ ส่ ว นนี้
และไม่สามารถปรับปรุงขยายให้ดีขึ้นได้ กรมต�ำรวจภายใต้
การน�ำของ ฯพณฯ พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมต�ำรวจในขณะนั้น
ได้พจิ ารณาถึงความจ�ำเป็นของโรงพิมพ์ตำ� รวจทีจ่ ะต้องปรับปรุง
ขยายสถานทีด่ งั กล่าว จึงได้อนุมตั ทิ ดี่ นิ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 4 ไร่เศษ
บริเวณถนนเศรษฐศิริ หน้ากองพลาธิการ กรมต�ำรวจ ซึ่งเป็น
สถานที่ของแผนกภาพยนตร์เดิมทั้งหมดพร้อมทั้งตัวอาคาร
มอบให้เป็นส่วนราชการของโรงพิมพ์ตำ� รวจ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม
2500 และได้อนุมัติเงินงบประมาณอีก 3,655,100 บาท
สร้างอาคารโรงพิมพ์ต�ำรวจ และบ้านพักพนักงานดังที่อยู่
ในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ
นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ

ปรับสถานภาพองค์กรให้มีความคล่องตัว
และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
หลักการและแนวทางดำ�เนินงาน
ตาม SOD (State of Direction) ณ กันยายน 2552

   

1. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก วัฒนธรรม
องค์กร ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นโรงพิมพ์ชั้นน�ำของรัฐที่ทันสมัย ผลิตงานพิมพ์ได้
มาตรฐาน บริการครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า

พันธกิจ (Mission) :

1. พัฒนาและส่งเสริมการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการพิมพ์
2. พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยมีต้นทุน
ที่สามารถแข่งขันได้
3. ปรั บ ปรุ ง องค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการ
บริหารงาน

คุณค่าหลัก (Core Value) :

คุ ณ ค่ า หลั ก คื อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ในด้านสินค้าและบริการ

ค�ำขวัญ (Slogan) :

ผลิตงานพิมพ์ได้มาตรฐานบริการครบวงจรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate  Culture) :

ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (Key Success Factor) :

1. รักษาฐานลูกค้ารายเดิม เพิม่ ลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
2. ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
3. มีกระบวนการผลิตแบบเร่งด่วน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
4. การบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองงานขาย
และงานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แก้ไขกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หลัก (Strategy)

1. รักษาฐานลูกค้ารายเดิม เพิ่มลูกค้ารายใหม่ และสร้าง
คุณค่าให้กับตราสินค้า
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
3. ลดต้นทุนการผลิตในงานพับและงานพิมพ์ในส่วนของ
แรงงานประจ�ำ เปลี่ยนเป็นใช้ระบบจ้างเหมาบางส่วน
4. น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
5. ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจ
6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้
องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณงาน มีความคล่องตัว
และมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีเหตุผล
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ประเภทกิจการ/ลักษณะการประกอบกิจการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประกอบ
ธุรกิจหลักประเภทรับจ้างพิมพ์ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ด�ำเนินธุรกิจ
โรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ จัดท�ำอาร์ตเวิร์ก ท�ำแม่พิมพ์ ท�ำปรู๊ฟ พิมพ์ระบบ
ออฟเซ็ตทั้งระบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น จนกระทั่งเข้าเล่มเป็น
สิ่งพิมพ์ส�ำเร็จรูป สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ ดังนี้

Prepress ประกอบด้วย

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์และจัดท�ำอาร์ตเวิร์ก
2. ส่วนเลย์เอ้าท์ : เป็นแผนกส� ำหรับจัดวางหน้า
งานพิมพ์ เพื่อเตรียมน�ำไปท�ำแม่พิมพ์
3. ห้องปรู๊ฟ : เป็นแผนกที่เกี่ยวกับการปรู๊ฟสี ซึ่งจะต้อง
ส่งให้ลูกค้าตรวจสอบตามความพอใจ ก่อนการส่งพิมพ์
4. ห้องเพลท : เป็นแผนกส�ำหรับท�ำแม่พิมพ์ด้วยระบบ
CTP

Production ประกอบด้วย

1. Offset Printing Machine
- แท่นพิมพ์ Miyakoshi แบบต่อเนื่อง ป้อนม้วน
พิมพ์งาน 2 สี สีพิเศษ, ปรุ, ตีเบอร์ ได้แก่ บัตร ตม.6, โลโก้,
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ, ค.127–ต.17/1, ค.127–ต.17/2,
สนผ.13–2.1, สนผ.13–2.2, หนังสือยก, แบบพิมพ์ต่างๆ
- เครือ่ งพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2–4 สี) พิมพ์งาน
4 สี ควบคุ ม การพิ ม พ์ ด ้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ,
โปสเตอร์ , ปกหนั ง สื อ , แผ่ น พั บ , โบรชั ว ร์ , แฟ้ ม ต่ า งๆ
และแบบพิมพ์ต่างๆ
- แท่นพิมพ์ RYOBI 662 (ตัด 4) พิมพ์งาน 2 สี
เปอร์ เ ฟคติ้ ง ได้ แ ก่ หนั ง สื อ , ต้ น ทะเบี ย นรถยนต์ ,
พลม.24–ต.538, พลม.25–ต.539, ค.171–ต.560,
ค.77–ต.83, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
- แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5) พิมพ์งาน 1 สี
ปรุ ตี เ บอร์ ได้ แ ก่ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ต่ า งๆ, 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
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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

เป้าหมายการด�ำเนินกิจการ

โรงพิมพ์ต�ำรวจมีความมุง่ มัน่ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
และปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด และพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน เพื่อให้องค์กรมีรายได้สูงขึ้น มีเป้าหมาย
การด�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. การบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองงานขาย
และงานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แก้ไขกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

โรงพิมพ์ต�ำรวจจะเพิ่มสายการผลิตให้กับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยจะเสนอตัวเป็น
ผู้ผลิตแบบพิมพ์ที่ใช้ประจ�ำให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่ไม่มีโรงพิมพ์เป็นของตนเอง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือคอมพิวเตอร์ฟอร์ม
และแบบฟอร์มต่างๆ อีกทั้งยังจะสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ออกจ�ำหน่าย ให้กับประชาชนทั่วไปด้วย เช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ
สมุดโน้ต ไดอารี่ กระดาษ A4 หรือหนังสือสาระความรู้ต่างๆ
เช่น หนังสือต�ำราประมวลกฎหมาย เป็นต้น

ลักษณะของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของโรงพิมพ์ต�ำรวจมี 4 กลุ่มประกอบด้วย
1. ลู ก ค้ า หน่ ว ยงานในส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.70
2. ลู ก ค้ า หน่ ว ยงานในส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 24.40
3. ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น คิดเป็น
ร้อยละ 9.00
4. ลูกค้าหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19.90
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ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน

โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ  Police Printing Bureau

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับจ้างพิมพ์ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ด�ำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะ
ครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดท�ำอาร์ตเวิร์ก ท�ำแม่พิมพ์ ท�ำปรู๊ฟ
พิมพ์ระบบออฟเซ็ตทั้งระบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น จนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์ส�ำเร็จรูป

รอบปีบัญชี

1 ตุลาคม - 30 กันยายน

ที่อยู่

41/13  ถนนเศรษฐศิริ  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2668-2811-13   
โทรสาร 0-2241-4658
เว็บไซต์ http://policeprinting.police.go.th
E-mail policeprinting@police.go.th

บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี		

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2615
โทรสาร 0-2618-5769
เว็บไซต์ www.oag.go.th
E-mail webmaster@oag.go.th

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

310 อาคาร SME Bank ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-5880-7
โทรสาร 0-2279-8547, 0-2278-0920
เว็บไซต์ www.sepo.go.th
E-mail webmaster@oag.go.th

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2032-3000
โทรสาร 0-2231-3680
เว็บไซต์ www.tris.co.th
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท

2559

2558

2557

118,428,307.56
302,357,417.98
420,785,725.54

176,772,311.03
202,741,331.66
379,513,642.69

178,059,377.55
202,117,685.55
380,177,063.10

หนี้สินและส่วนของทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

42,028,927.27
15,093,920.73
57,122,848.00

30,814,005.57
16,145,948.23
46,959,953.80

40,521,629.12
14,660,436.27
55,182,065.39

ส่วนของทุน
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

363,662,877.54
420,785,725.54

332,553,688.89
379,513,642.69

324,994,997.71
380,177,063.10

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : บาท
รายได้					
รายได้จากการขายและการให้บริการ
232,502,827.00
203,477,917.46
195,992,196.15
รายได้อื่น
6,951,782.36
5,633,192.89
6,298,754.40
รวมรายได้
239,454,609.36
209,111,110.35
202,290,950.55
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
145,261,534.96
137,878,219.86
125,135,620.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย
700,245.53
1,443,847.87
1,098,960.62
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
47,383,640.22
43,420,351.44
42,515,653.59
รวมค่าใช้จ่าย
193,345,420.71
182,742,419.17
168,750,234.60
ก�ำไรส�ำหรับปี
   46,109,188.65
26,368,691.18
33,540,715.95
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
46,109,188.65
26,368,691.18
33,540,715.95
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งบแสดงฐำนะกำรเงินน
งบแสดงฐานะทางการเงิ
สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
176,772,311.03 178,059,377.55

302,357,417.98

118,428,307.56

202,741,331.66

2559

2558

202,117,685.55

2557

รวมสินทรัพย์
420,785,725.54
379,513,642.69

2559

2558

380,177,063.10

2557

หนี้สินและส่วนของทุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
42,028,927.27

2559

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
16,145,948.23

40,521,629.12
30,814,005.57

2558

15,093,920.73

2559

2557

57,122,848.00

2559

รวมหนี้สิน
46,959,953.80

2558

55,182,065.39

2557

รายงานประจำ�ปี 2559 14 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

14,660,436.27

2558

2557

ส่วนของทุน
รวมส่วนของทุน

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

363,662,877.54

420,785,725.54

332,553,688.89 324,994,997.71

2559

2558

379,513,642.69

2557

2559

2558

380,177,063.10

2557

าไรขาดทุนเบ็
จจ
งบก�งบก
ำไรขาดทุ
เบ็ดดเสร็เสร็
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
6,951,782.36

232,502,827.00
203,477,917.46 195,992,196.15

2559

2558

2557

5,633,192.89

2559

239,454,609.36

รวมรายได้

209,111,110.35

2559

รายได้อื่น

2558

202,290,950.55

2557
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2558

6,298,754.40

2557

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
145,261,534.96

ค่าใช้จ่ายในการขาย
1,443,847.87

137,878,219.86
125,135,620.39

2559

2558

700,245.53

2559

2557

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2559

2558

193,345,420.71 182,742,419.17
42,515,653.59
2559

2557
กาไรสาหรับปี
46,109,188.65
26,368,691.18

2559

2558

2558

33,540,715.95

2557

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
46,109,188.65
33,540,715.95
26,368,691.18

2559

2557

รวมค่าใช้จ่าย

47,383,640.22
43,420,351.44

2558

1,098,960.62

2558

2557

รายงานประจำ�ปี 2559 16 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

168,750,234.60

2557

สรุปยอดขายโรงพิ
พ์ตารวจปี
งบประมาณ 2559
2559
สรุปยอดขายโรงพิ
มพ์ตำ�มรวจปี
งบประมาณ
จานวนลูกค้า
หน่วยราย
192

ยอดขายลูกค้าในส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ยอดขายลูกค้าในส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

20

ยอดขายลูกค้าในสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

945
222

ยอดขายลูกค้าในสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนกลาง

จำนวนเงิน
บาท

40,959,291.00

ยอดขายลูกค้าในส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ยอดขายลูกค้าในส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

15,112,030.00
76,104,599.00

ยอดขายลูกค้าในสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

100,477,991.00

ยอดขายลูกค้าในสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่วนกลาง

หน่วยงาน

จ�ำนวนลูกค้า

ยอดขายลูกค้าในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส่วนกลาง

222 ราย

ยอดขายลู
ค้าในส
านักงานตารวจแห่ฐวิงสชาติ
ยอดขายลู
กค้าในส่กวนหน่
วยงานราชการและรั
าหกิส่จวนกลาง

20 ราย222 ราย

วยงาน
ยอดขายลูกค้าในส�ำนักงานต�ำรวจแห่หน่
งชาติ
ส่วนภูมิภาค

จ�ำนวนเงิน
100,477,991.00 บาท

945จานวนลู
ราย กค้า

จานวนเงิบาท
น
76,104,599.00

ยอดขายลู
ค้าในส
านักงานตารวจแห่ฐวิงสชาติ
ยอดขายลู
กค้าในส่กวนหน่
วยงานราชการและรั
าหกิส่จวนภูมิภาค

945 ราย
192 ราย

76,104,599.00
40,959,291.00
บาท บาท

ยอดขายปี
งบประมาณ
2559วนหน่
ตุลาคม
2558 -กันยายน 2559
ยอดขายลู
กค้าในส่
วยงานราชการและรั
ฐวิสาหกิจ

1,379 20
รายราย

232,653,911.00
บาท บาท
15,112,030.00

ยอดขายลูกค้าในส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ยอดขายปีงบประมาณ 2559 ตุลาคม 2558 -กันยายน 2559

192 ราย
1379 ราย
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100,477,991.00
15,112,030.00
บาท บาท

40,959,291.00 บาท
232,653,911.00 บาท

สัดส่วนยอดขายงานขายปีงบประมาณ 2559

41%

59%

ยอดขายเงินสด
ยอดขายใบสั
่งซื้อ…
…

ปริมาณการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จากสานักงานตารวจแห่งชาติ

ปริมาณการสั่งซื้อ จาก
สตช.
2559
43.19
2558
43.94
2557
43.75

ปริมาณการสั่งจ้างพิมพ์ จานวนหน่วยงาน สตช. ที่ จานวนหน่วยงาน สตช.
ทั้งหมดของ สตช. สัง่ ซื้อ/จ้างโรงพิมพ์ตารวจ
ทั้งหมด
103.62
870
1,244
117.92
957
1,244
132.82
1,167
1,244

รายได้จากการขายหรือให้บริการ

รายได้จาก
การขายหรือ
ให้บริการ
2557 95.97
2558 3.32
2559 32.65

สตช.

สตช.
ส่วนกลาง

46.77
61.73
76.58

8.64
11.86
0.47

สตช. ส่วน ราชการและ หน่วยงาน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ เอกชน
8.13
9.87
6.1

6.15
0.17
5.11

รายงานประจำ�ปี 2559 18 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

3.05
4.42
0.95

เปรียบเทียบยอดลูกค้าเก่า (จานวนราย)

2559

สตช. ส่วนกลาง

สตช. ส่วนภูมิภาค

191

600

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
4

หน่วยงานเอกชน
113

เปรียบเทียบยอดลูกค้าเก่า (ล้านบาท)

2559

สตช. ส่วนกลาง

สตช. ส่วนภูมิภาค

99.52

74.1

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
12.24

หน่วยงานเอกชน
36.36

เปรียบเทียบยอดลูกค้าใหม่ (จานวนราย)

2559

สตช. ส่วนกลาง

สตช. ส่วนภูมิภาค

35

349

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
6

หน่วยงานเอกชน
80

เปรียบเทียบยอดลูกค้าใหม่ (ล้านบาท)

2559

สตช. ส่วนกลาง

สตช. ส่วนภูมิภาค

2.53

2.53

ราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
1.44
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หน่วยงานเอกชน
3.9

เปรียบเทียบยอดขาย ย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ส่วนกลาง

ภูมิภาค

98.64
111.86
100.46

48.13
49.87
76.09

ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
16.15
7.17
15.1

รายงานประจำ�ปี 2559 20 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

หน่วยงานเอกชน
33.05
34.42
40.95

สินค้าขายดี
ล�ำดับ

รายการ

หน่วยนับ

ยอดขาย
ปี 2557

ยอดขาย
ปี 2558

หน่วย : บาท
ยอดขาย
ปี 2559

1 บัตร ตม.6

ชุด

32,717,125.00 47,348,140.00 45,364,600.00

2 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4

รีม

13,864,504.00 10,281,543.00 10,550,700.00

3 ทจ.2-ต.754/8 สมุดใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร

เล่ม

12,189,580.00 15,825,770.00 20,581,040.00

4 ค.129-ต.18 ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

เล่ม

7,638,336.00 7,297,056.00 10,006,056.00

5 ค.127-ต.17/2 สมุดเปรียบเทียบปรับคดีจราจรทางบก

เล่ม

12,189,580.00 6,298,150.00 7,373,500.00

6 สนผ. 12-3/37 รายงานประจ�ำวันแจ้งเป็นเอกสารหาย

เล่ม

5,451,500.00 2,239,880.00 2,502,875.00

7 ค.127-ต.17/1 สมุดเปรียบเทียบปรับคดีอาญา

เล่ม

1,658,350.00 1,685,300.00 1,556,400.00

8 สนผ. 12-4/37 สมุดรายงานประจ�ำวันธุรการ

เล่ม

1,344,525.00 1,228,500.00 1,401,225.00

9 สนผ. 12-2/37 สมุดรายงานแจ้งเป็นหลักฐาน

เล่ม

1,376,340.00 1,140,635.00 1,254,500.00

10 สนผ.12-1/37 สมุดรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดี

เล่ม

1,130,175.00

11 พลม.24-ต.538
(แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตหรือสมัครงาน)

แผ่น

3,922,000.00 1,450,500.00 2,379,500.00

12 พลม.25-ต.539 (แบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา ฯลฯ)

แผ่น

2,834,000.00 3,238,900.00 4,514,000.00
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869,100.00 1,303,500.00

ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ

กฎหมายและการเมือง (Political)

โรงพิมพ์ต�ำรวจได้รับสิทธิพิเศษจากมติคณะรัฐมนตรี
คือหน่วยงานของรัฐสามารถสั่งพิมพ์เอกสารต่างๆ จากโรงพิมพ์
ต�ำรวจได้ด้วยวิธีกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องมีการประกวดราคา
ท�ำให้สะดวกมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ คือ ลูกค้า
มีความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ/สั่งจ้างจากโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้ตามมติ ครม. และขั้นตอนในการด�ำเนินการของลูกค้า
ไม่ยุ่งยากสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็ยังคงมี
ข้อบังคับห้ามจ้างงานพิมพ์ไปภายนอก มิฉะนัน้ จะถูกตัดสิทธิพเิ ศษ
ทางโรงพิมพ์ต�ำรวจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องพิมพ์
เพื่อรองรับปริมาณงาน ทั้งนี้การพิจารณาดังกล่าวจะพิจารณา
จากยอดขายและอัตราภาคการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

เศรษฐกิจ (Economic)

หากทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะถดถอย
ก็จะส่งผลกระทบทางด้านผู้ผลิตภาคเอกชนในการเข้ามา
เปิ ด ตั ว ในตลาดภาคราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ มากยิ่ ง ขึ้ น
ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
เช่น ความพร้อมในด้านการผลิต ด้านบริหารจัดการ รวมทั้ง
การควบคุมค่าใช้จ่าย

สังคมและวัฒนธรรม (Social)

ปัจจุบันลูกค้าได้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิต
งานพิมพ์ 4 สี ของโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงมีงาน 4 สี เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ยอดขาย
และยอดสั่งผลิตเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2556
ส่งผลให้มีการเพิ่มปัจจัยด้านการผลิตได้ในอนาคต ส�ำหรับลูกค้า
ได้หันมาใช้กระดาษ A4 แทนแบบพิมพ์ทั่วไปที่พิมพ์หน้าเดียว
หรือพิมพ์สองหน้า จึงท�ำให้ความต้องการสั่งซื้อกระดาษ A4
มีปริมาณจ�ำนวนมาก และลูกค้าบางรายได้มีการฝากกระดาษ
A4 ไว้ กั บ โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจส่ ง ผลให้ ต ้ อ งเพิ่ ม ปริ ม าณพื้ น ที่
ในการให้บริการลูกค้ามากขึ้น พร้อมทั้งน�ำเสนอการผลิตได้ตาม
จ�ำนวนที่ลูกค้าต้องการ (Print on Demand)

วิ วั ฒ นาการด้ า นเทคโนโลยี ท างการพิ ม พ์
(Technology)

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งพิมพ์มีการพัฒนาการเติบโต
อย่างรวดเร็วในรอบ 15 ปีทผี่ า่ นมาทัง้ ด้านความเร็วของเครือ่ งจักร
และเทคโนโลยีทงี่ า่ ยต่อการผลิต ท�ำให้การแข่งขันอุตสาหกรรมนี้
สูงตามล�ำดับ เนื่องจากใช้บุคลากรที่น้อยลงและการควบคุม
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เครื่องจักรให้ท�ำงานง่ายขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดสิ่งพิมพ์ได้ในด้านความเร็วของการผลิต และคุณภาพ
ของงานที่สูงขึ้นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเก่า และเครื่องจักร
รุ่นเก่าจะไม่สามารถแข่งขันกับโรงพิมพ์ที่น� ำเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่ลดลง
แต่ได้ปริมาณงานที่มากขึ้นและเร็วขึ้น

คู่แข่ง (Rivalry)

ภายใต้ภาวการณ์ปัจจุบันที่โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ขยายตลาด
ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการเข้าสู่ตลาดก็จะมีองค์กร
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับงานประจ�ำอยู่แล้ว รวมทั้ง
โรงพิมพ์ทไี่ ด้สทิ ธิพเิ ศษ การเข้าสูต่ ลาดสมบูรณ์นี้ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้
ลูกค้าสั่งซื้อเป็นเรื่องของคุณภาพที่ได้มาตรฐานและราคาที่มี
ต้นทุนสามารถแข่งขันได้ ภายใต้ศักยภาพ

อ�ำนาจการต่อรองของลูกค้า(Customer)

ถือเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพที่รวมกันทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต้องการใช้บริการสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่อยู่
ภายใต้ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ ท�ำให้มีผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิ ต ของโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ มี
ความต้องการในด้านการตอบสนองของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ในเรื่องความรวดเร็ว ราคา คุณภาพ ในบางครั้งก็มีงบประมาณ
อันจ�ำกัด และงานเร่งด่วน ท�ำให้การบริหารจัดการมีค่าใช้จ่าย
ที่สูงขึ้น เพื่อเร่งการผลิตให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
ถึ ง แม้ จ ะมี ฐ านลู ก ค้ า กว้ า งแต่ ถื อ เป็ น สั ด ส่ ว นที่ น ้ อ ยมาก
ส�ำหรับโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพราะไม่ได้เปรียบคู่แข่งเอกชนอื่น
ในเรื่องปัจจัยราคาตลาดนี้มีการแข่งขันสูง และใช้ต้นทุนทาง
การตลาดที่มากเกินไปการขยายตัวของตลาดจึงเป็นไปตาม
กรอบที่วางไว้

อ�ำนาจการต่อรองของผู้ค้า Suppliers

ย้อนดูจากอุตสาหกรรมการพิมพ์จะเห็นว่ามีแนวโน้ม
ของการขึ้ น ราคากระดาษอั น เนื่ อ งมาจากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ
(เยื่อกระดาษ) และค่าขนส่งที่ผูกพันกับการขึ้นราคาน�้ำมันดิบ
ของกลุ่มโอเปกอาจจะเพิ่มภาระให้กับโรงพิมพ์ต�ำรวจได้
ในอนาคต ส่วนตัวลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคสิ่งพิมพ์จะต้องควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์พร้อมๆ กับต้องการสินค้าคุณภาพสูง
และราคาถูก นับเป็นภาระที่โรงพิมพ์ต�ำรวจจะต้องแข่งขัน
กับตนเองมากขึ้น
โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงต้องหาผู้ค้ารายใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ตามที่โรงพิมพ์ต�ำรวจก�ำหนดเพื่อเป็นฐานในการใช้อ�ำนาจ
ในการต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์
ให้สอดคล้องกับการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนที่น้อยที่สุด

ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น (Potential
Entrance)

จากโรงพิมพ์อื่นๆ ที่พยายามเข้าตลาดลูกค้าส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.) ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานบางส่วนของ
สตช. ได้ ใช้ บ ริ ก ารด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ กั บ โรงพิ ม พ์ ภ าคเอกชน
หรือโรงพิมพ์อื่นๆ เพราะมีความคล่องตัวและการให้บริการ
ที่ตอบสนองลูกค้าได้

ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitute)

สื่อดิจิตอลมีความยืดหยุ่นของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ทดแทนสิ่งพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ แต่มีค่าใช้จ่ายที่ต�่ำกว่า
และเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วกว่า เช่น การดาวน์โหลดหนังสือ
เช่นเท็กซ์บุ๊กการท�ำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในโลก Online
พร้อมกับการแข่งขันที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเวทีการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน AEC ในอนาคต
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ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560
ตามลําดับ เนื่องจากมีคําสั่งซื้อลดลง ซึ่งกระดาษสวนใหญ
จะนํ า ไปผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ รองรั บ
ความตองการของผูบริโภคซึ่งอยูในภาวะชะลอตัวจากหนี้
ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นในปนี้ ประกอบกับกระดาษพิมพเขียน
ได รั บ ผลกระทบจากการปรั บ อั ต ราภาษี ส ง ผลให
ผูประกอบการไมสามารถแขงขันดานราคากับกระดาษพิมพเขียน
ที่นําเขาจากประเทศจีน และอินโดนีเซียซึ่งมีตนทุนที่ต�่ำกวาได้
ซึ่ง ผู ประกอบการควรมุ งเนน ไปผลิต สิน ค าที่มีน วัต กรรม
และมูลคาเพิ่มแทนการนําไปผลิตกระดาษพิมพเขียน

การตลาดและการจําหนาย
การคาระหว่างประเทศ
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ ป 2558
การผลิตลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ใชผลิตเยื่อกระดาษ
สูงขึ้น โดยเฉพาะยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นผลจากเกษตรกรหันไป
ปลูกพืชเกษตรอื่นๆ ที่มีผลตอบแทนที่สูงกวา กระดาษพิมพเขียน
มีการผลิตลดลงเชนกัน เนื่องจากไมสามารถแขงขันดานราคา
กั บ กระดาษที่ นํ า เข  า จากประเทศจี น และอิ น โดนี เซี ย ได 
ประกอบกับผลกระทบจากการปรับคาจางแรงงานขั้นต�่ำ 
300 บาทตั้งแตตนป  ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้
สื่ออิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
และเสถียรภาพทางการเมือง ลวนเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผลให
การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษชะลอตัวลง อยางไรก็ตาม
การผลิตกระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท ยังขยายตัว

การผลิต

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ ป 2558 เมื่อพิจารณา
จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม การผลิตเยื่อกระดาษลดลง
เมือ่ เทียบกับปก อ น โดยในสวนของกระดาษ ไดแก กระดาษแข็ง
และกระดาษคราฟท  มีการผลิตเมื่อเทียบกับปกอนเพิ่มขึ้น
ซึ่งยังเติบโตอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑและสิ่งพิมพเพื่อการบรรจุหีบหอ ประกอบกับ
ความตองการใชในภาคการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สําหรับ
กระดาษพิมพเขียน และกระดาษลูกฟูก มีการผลิตลดลง

การสงออก
1.เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ป  2558 มีมูลคา
การส ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ก  อ นเป น ผล
จากการสงออกไปยังตลาดตางๆ ขยายตัวจากการสงมอบ
สินคาอยางตอเนื่อง เพื่อจัดจําหนายตอและนําไปผลิตสินคา
ที่ ผ ลิ ต จากเยื่ อ กระดาษตามการใช ง านและเติ บ โตตาม
เศรษฐกิจของประเทศคูคา อาทิ จีน ฝรั่งเศส อินเดีย และ
ประเทศในกลุมอาเซียน เชน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 
โดยเฉพาะประเทศคูคาหลัก คือ จีน จะมีอิทธิพลตอมูลคา
การสงออกของไทยสูง เพราะมีความตองการใชในปริมาณ
ที่มากกวาประเทศอื่นๆ โดยมีสัดสวนการนําเขาเยื่อกระดาษ
และเศษกระดาษจากไทยกวารอยละ 53 ของการสงออก
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษทั้งหมด ดังนั้น หากบางชวง
จีนไมสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการภายในประเทศ
ก็จะมีการนําเขาจากไทยเพิ่มมากกวาปกติ
2.กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ป  2558 มีมูลคา
การสงออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากตลาดสงออก
กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ  ก ระดาษที่ สํ า คั ญ โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนาม เกาหลีใต  ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย
มีการนําเขากระดาษพิมพเขียนเพิ่มขึ้น ซึ่งกระดาษชนิดนี้
ประเทศไทยมีสดั สวนของมูลคาการสงออกมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ
กระดาษชนิดอื่นๆ การสงออกกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
รองลงมา คือ กระดาษชําระ กระดาษแข็ง บรรจุภัณฑ กระดาษ
(หีบ กลอง ซองฯ) กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษอื่นๆ
และกระดาษคราฟท์
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3.หนังสือและสิ่งพิมพ  ป  2558 มีมูลคาการสงออก
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากการสงออก
หนังสือและสิ่งพิมพของไทยไปตลาดสิงคโปร ซึ่งเปนตลาดหลัก
ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีตลาดอินโดนีเซีย ญี่ปุน
และเมียนมา ที่มีการนําเขาจากไทยเพิ่มขึ้นเชนกัน

สินคา ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวภาครัฐจะสูญเสียรายได
จากภาษีศุลกากร แตเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชนในภาพรวม
ที่ประเทศจะไดรับแลว จะชวยลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูป ระกอบการในประเทศ
ใหสามารถแขงขันไดมากขึ้น

การน�ำเข้า

สรุป

1. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ป  2558 มีมูลคา
การนาํ เขา ลดลงเมือ่ เทียบกับปก อ น เนือ่ งจากความตองการใช
ภายในประเทศเพื่ อ ผลิ ต เป น บรรจุ ภั ณ ฑ ก ระดาษลดลง
คอนขางมาก ทั้งนี้ การนําเขาเยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ
ส  ว นใหญ  จ ะเป  น การนํ า เข  า ในกลุ  ม สิ น ค  า ที่ ป ระเทศไทย
ไมสามารถผลิตได อาทิ เยื่อกระดาษใยยาว และกระดาษที่มี
คุณสมบัติพิเศษ ซึ่งสวนใหญนําเขาจากประเทศแคนาดา
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน แอฟริกาใต ชิลี และสวีเดน ประกอบกับ
การนําเขากระดาษบางประเภท ไดแก  กระดาษพิมพเขียน
ซึ่ ง มี ร าคาต�่ ำ กว า กระดาษที่ ผ ลิ ต ได ใ นประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
สงผลใหความตองการวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิต คือ เยื่อกระดาษ
และเศษกระดาษ ลดลง
2. กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ป  2558 มีมูลคา
การนําเขาเพิ่มขึ้น รอยละ 7.50 เมื่อเทียบกับปกอนโดยกระดาษ
และกระดาษแข็ง มีสัดสวนการนําเขามากที่สุดของการนําเขา
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ รองลงมา คือ กระดาษพิมพเ ขียน
กระดาษและผลิตภัณฑ  กระดาษอื่นๆ กระดาษคราฟท 
และกระดาษหนังสือพิมพ อยางไรก็ตาม มีการนําเขากระดาษ
พิมพเขียนจากประเทศจีนจํานวนมากมาใชในอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพเนื่องจากมีราคาถูกกวาภายในประเทศ
3. สิ่ ง พิ ม พ  ป  2558 มี มู ล ค  า การนํ า เข  า เพิ่ ม ขึ้ น
เมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญเปนการนําเขาสิ่งพิมพโฆษณา
ทางการค า แคตตาล็ อ กทางการค  า รายการหนั ง สื อ
และสิ่งตีพิมพทางการศึกษา วิชาการ วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร 
หรือวัฒนธรรม โดยตลาดนําเขาหลัก ไดแก  สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน จีน และสหราชอาณาจักร นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ การปรับปรุงโครงสรางอัตรา
อากรขาเขาสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยยกเวนอากรขาเขาปจจัยการผลิต
ของอุตสาหกรรมเยื่อและเพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการ
อุ ต สาหกรรมเยื่ อ และกระดาษ ซึ่ ง จะไม  มี ผ ลกระทบกั บ
ผูป ระกอบการผลิตในประเทศเพือ่ ลดตน ทุนการผลิตและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม
ในประเทศที่ใชวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตดังกลาวในการผลิต

สรุปภาวะการผลิต ป  2558 เมื่อเทียบกับปกอน
ปรั บ ตั ว ลดลงในกลุ  ม เยื่ อ กระดาษ กระดาษพิ ม พ  เขี ย น
และกระดาษลูกฟูก แตมีการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมกระดาษแข็ง
และกระดาษคราฟท ส  ว นใหญ่ จ ะขยายตั ว ตามปริ ม าณ
ความตองการใชในอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง ยกเวน กระดาษพิมพเขียน
ซึ่งไดรับผลกระทบจากการนําเขากระดาษพิมพเขียนจากจีน
ที่มีราคาสินคาต�่ำกวาราคาสินคาที่ผลิตไดภายในประเทศ
ประกอบกับราคาตนทุนวัตถุดิบ (ยูคาลิปตัส) ปรับตัวสูงขึ้น
จากการที่ เ กษตรกรหั น ไปปลู ก พื ช ชนิ ด อื่ น ทดแทนที่ มี
ผลตอบแทนสูงกวา สงผลใหผูประกอบการในประเทศลดปริมาณ
การผลิตลง สวนการสงออกเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับชว งเดียวกันของปก อ นเปน ผลจากคาํ สัง่ ซือ้
ที่เพิ่มขึ้นจากตลาดหลัก ไดแก จีน ฝรั่งเศส เวียดนาม เกาหลีใต 
และอินโดนีเซีย ซึง่ ผูป ระกอบการไทยสามารถรักษาฐานการสงออก
ไปยังประเทศดังกลาวที่มีแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปจจัยเสี่ยงจากเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ราคาวัตถุดิบ ตลอดจนการปรับคาจางแรงงาน
ตั้งแตตนปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอการลงทุนและตนทุน
การผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการสงออกโดยเฉพาะกระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษอื่นๆ มีทิศทางปรับตัวลดลง

แนวโนม

ภาวะอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ 
ป 2559 คาดวา การผลิตทั้งเยื่อกระดาษและกระดาษโดยรวม
จะขยายตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจและมีทิศทางเดียวกันกับ
ป  2558 สํ า หรั บ การส  ง ออกเยื่ อ กระดาษและสิ่ ง พิ ม พ 
มีแนวโนมขยายตัวแมวาจะมีการใชสื่อดิจิทัลอยางกวางขวาง
แตกระดาษยังคงเปนที่ตองการใชในชีวิตประจําวันของผูบริโภค
โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑเ พือ่ การบริโภคและอุปโภค ซึง่ ผูป ระกอบการ
จะตองมีการวิจยั พัฒนานวัตกรรมและออกแบบใหมๆ ใหสอดรับ
กับพฤติกรรมความตองการของผูบริโภคและกระแสอนุรักษ์
ดานสิ่งแวดลอมทั้งในและตางประเทศ
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โครงสร้างการบริหารองค์กร

คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ�รวจ
พล.ต.ท.ปิยะ  สอนตระกูล
ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่ 10 มกราคม 2499  อายุ 60 ปี      
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติการอบรม
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน

•
•
•
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พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2497  อายุ 62 ปี      
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

•

พล.ต.ต.เสน่ห์  อรุณพันธ์
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2499  อายุ 60 ปี      
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

•
•

ผศ.สมชาย  ศุภธาดา
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
เกิดวันที่  1  พฤศจิกายน  2502  อายุ 57 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A.P. (Master in Professional Accounting). University of Texas at Austin, USA
ประวัติการอบรม
หลักสูตร “การเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษา”
ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารชั้นสูง”

•
•
•
•

นายจิระ  พันธ์คีรี
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เกิดวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2501  อายุ 58 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•
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พล.ต.ต.สุรศักดิ์  บุญกลาง
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้บังคับการกองพลาธิการ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  2  พฤศจิกายน  2500  อายุ 59 ปี   
การศึกษา
ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ปริญญาโท  สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•
•

พล.ต.ต.โฆษิต  ปิยเจริญ
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้บังคับการกองกฎหมาย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  27 มกราคม 2499  อายุ 60 ปี   
การศึกษา
ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•
•
•

พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้บังคับการกองคดีอาญา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  4 สิงหาคม 2503  อายุ 56 ปี   
การศึกษา
ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ประวัติการอบรม
หลักสูตรผู้ก�ำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 45
หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 35

•
•
•

พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้บังคับการกองการเงิน ส�ำนักงานงบประมาณและการเงิน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  17 สิงหาคม 2502  อายุ 57 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•
•
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พล.ต.ต.อนุชา  รมยะนันท์
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  9 สิงหาคม 2511  อายุ 48 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  National University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
หลักสูตรผู้ก�ำกับการ (ผกก.) รุ่นที่ 45
หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 35

•
•
•
•
•
•

นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง
กรรมการและเลขานุการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  21 ก.ย. 2508   อายุ 51 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี สหวิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สาขาการจัดการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ประวัติการอบรม
ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 41 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Modern Human Resource Management : Institute of Singapore
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
ผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
การบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง วิทยาลัยการต�ำรวจ
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน
การบริหารงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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(1)

รายงานประจำ�ปี 2559 30 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

งานพัสดุ

(4)

งานคลังสิ นค้ า

(8)

งานการตลาด

(26)

งานบริหารทั่วไป

(19)

ฝ่ ายกฎหมาย

(3)

(3)

(4)

(6)

(4)

(5)

(10)

(3)

(4)

(4)

(7)

(58)

หมวดพัสดุ

หมวดคลังวัตถุดบิ

หมวดคลังสิ นค้ าสํ าเร็จรู ป

หมวดจัดส่ ง

หมวดอาร์ ตเวิร์ก
และกราฟฟิ คดีไซน์

หมวดขายและลูกค้า
สัมพันธ์

หมวดการตลาด

หมวดเลขานุการ

หมวดบริหารงานบุคค

หมวดนโยบายแผน
และสารสนเทศ

หมวดธุรการ

ฝ่ ายอํานวยการ

หมวดการเงิน

(5)

(6)
หมวดบัญชี

งานการเงินและบัญชี

(12)

ฝ่ ายการเงินและบัญชี

(13)

รองผู้อํานวยการโรงพิมพ์ ตํารวจ

ผู้อาํ นวยการโรงพิมพ์ ตํารวจ

คณะกรรมการโรงพิมพ์ ตํารวจ

งานหลังการพิมพ์

(29)

งานการพิมพ์

(28)
24

งานก่อนการพิมพ์

(5)

ฝ่ ายผลิต

(60)

หมวดพับและเก็บเล่ ม

หมวดตัด

หมวดการพิมพ์

(13) หมวดทํารูปเล่ม

(15)

(4)

(17)

และควบคุมคุณภาพ
การผลิต

หมวดก่อนการพิมพ์

(3) หมวดวางแผน

(4)

(3)

(1)

ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับ 4-6

(1)

ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับ 7

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

โครงสรางโรงพิมพตํารวจ 137 อัตรา

ผังโครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ตำ�รวจ
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

ระดับ

1

นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง

ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

2

นายธวัชชัย สาครินทร์

รองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

9

3

นายอ�ำนวย สุนทรวิริยะวงศ์

นิติกร

8

4

นางญาณิศา เส้งกิ่ง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

8

5

เรือโทอุทัย พูลเพิ่ม

หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

8

6

นายธนวิน มิตรสมหวัง

หัวหน้าฝ่ายผลิต

8

7

นางธณิณฐรภ์ คุณวุฒิรักษ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

8

นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง
กรรมการและเลขานุการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

สัญญาจ้าง

ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เกิดวันที่  21 ก.ย. 2508   อายุ 51 ปี
การศึกษา
ปริญญาตรี สหวิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สาขาการจัดการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
ประวัติการอบรม
ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่น 41 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Modern Human Resource Management : Institute of Singapore
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
ผู้น�ำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
การบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง วิทยาลัยการต�ำรวจ
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
การบริหารงานรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นายธวัชชัย  สาครินทร์
ต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

เกิดวันที่  22  มกราคม  2504  อายุ 55 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รัฐศาสตรบัณฑิต
ประวัติการอบรม
การบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง วิทยาลัยการต�ำรวจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับบริหาร

•
•
•
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นายอ�ำนวย สุนทรวิริยะวงศ์
ต�ำแหน่ง นิติกร ระดับ 8

เกิดวันที่  10  ธันวาคม  2502  อายุ 57 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  นิติศาสตรบัณฑิต
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  เนติบัณฑิต
ประวัติการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับบริหาร
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

•
•
•
•

นางญาณิศา เส้งกิ่ง
ต�ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 8

เกิดวันที่  17  กันยายน  2502  อายุ 57 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาบัญชี

•

เรือโทอุทัย พูลเพิ่ม
ต�ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ ระดับ 8

เกิดวันที่  14  ธันวาคม  2504  อายุ 55 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดการทั่วไป

•

นางธณิณฐรภ์ คุณวุฒิรักษ์
ต�ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ระดับ 8
เกิดวันที่  11 กุมภาพันธ์  2511  อายุ 48 ปี  
การศึกษา
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  สาขาบัญชี

•

นายธนวิน มิตรสมหวัง
ต�ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 8

เกิดวันที่  28  มิถุนายน  2502
การศึกษา
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย
และเทคโนโลยีทางการพิมพ์
ประวัติการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับบริหาร

•
•

รายงานประจำ�ปี 2559 32 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต
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ฝายผลิต
ฝายผลิต

ปรับปรุงพื้นที่หองประชุม หองงานบริหาร หองงานพัสดุ

ปรับปรุงบริเวณโรงอาหารและหนาบานพักพนักงาน

ปรับปรุงอาคารโรงงาน งานพิมพ เปน 2 ชั้น
พรอมกับตั้งระบบรักษาความปลอดภัย

ตอเติมอาคารหลังการพิมพ 2 ชั้นเปน 3 ชั้น

สรางอาคารอเนกประสงค 3 ชั้น
บริเวณพื้นที่บานพักเดิมที่ไมใชงานแลว

ปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา

5.

6.

7.

8.

9.

10.

งานบริหารทั่วไป

เพื่อปรับปรุงภาพลักษณของโรงพิมพ
ตํารวจใหมีความสะดวก ทันสมัย

รายงานประจำ�ปี 2559 34 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ
งานบริหาร

ฝายผลิต

งานบริหารทั่วไป

เพื่อปรับปรุงภาพลักษณของโรงพิมพ
ตํารวจใหมีความสะดวก ทันสมัย

งานบริหารทั่วไป

1

1

1

1

1

1

1

1

งานการเงิน
และบัญชี

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน (ชั้นบน) พื้นที่ฝายผูบริหาร

1

1

400,000

13,500,000

3,000,000

21,500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

2,800,000

400,000

จํานวน ราคามาตรฐาน

งานการตลาด

งานบริหารทั่วไป

หนวยงาน

4.

เพื่อปรับปรุงภาพลักษณของโรงพิมพ
ตํารวจใหมีความสะดวก ทันสมัย
เพื่อปรับปรุงภาพลักษณของโรงพิมพ
ตํารวจใหมีความสะดวก ทันสมัย
เพื่อปรับปรุงภาพลักษณของโรงพิมพ
ตํารวจใหมีความสะดวก ทันสมัย
เพื่อปรับปรุงภาพลักษณของโรงพิมพ
ตํารวจใหมีความสะดวก ทันสมัย

เหตุผลและความจําเปน
ในการลงทุน

ปรับปรุงอาคารสํานักงานงานการเงินและบัญชี

ปรับปรุงอาคารสํานักงานงานการตลาด

ปรับปรุงทัศนียภาพดานหนาโรงพิมพตํารวจ
พรอมปายชื่อโรงพิมพตํารวจ

หมวดอาคารสิ่งกอสราง

รายการ

3.

2.

1.

ลําดับ
2559

ขออนุมัติ
2560
2561

แผนการลงทุนในระยะเวลา
5 ปี ระหว่Plan)
างปี 2559- 2563  
แผนการลงทุน(Investment
5 ป ระหว
างปห25592563มพ์ซึ่งในปี 2557
คือ การจัดหาเครืแผนการลงทุ
่องจักร เครืนในระยะเวลา
่องพิมพ์และอุ
ปกรณ์
ลังงานพิ
คือ การจัดหาเครื่องจักร เครื่องพิมพและอุปกรณหลังงานพิมพซึ่งในป 2557
ที่ได้รับอนุมัติโทีดยคณะกรรมการโรงพิ
มพ์ตม�ำรวจแล้
ัติแผนพั
ฒนาองค์
กรในปี 2559–2563
ดังนี้
่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการโรงพิ
พตํารวจแลววและขออนุ
และขออนุมัตมแิ ผนพั
ฒนาองค
กรในป 2559–2563
ดังนี้
2562

2563

แผนการลงทุน(Investment Plan)
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เพิ่มกําลังการผลิต
เพิ่มกําลังการผลิต
เพิ่มกําลังการผลิต
เพิ่มกําลังการผลิต

เครื่องตัดหนังสือ 3 ดาน (10 ลาน)

เครื่องพิมพปอนมวน ตัด 4 2 สี

เครื่องพิมพบารโคดระบบดิจิทลั
สําหรับเครื่องปอนมวนตัด 4

เครื่องเก็บชุดและตีเบอรคอมพิวเตอรฟอรมกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพดิจิทัล 1 สี ความเร็วอยางนอย
157 แผน/นาที

เครื่องพิมพดิจิทลั แบบมวน 4 สี

เครื่องตัดกระดาษหนากวาง 64 นิ้ว

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

เพิ่มกําลังการผลิต

เพิ่มกําลังการผลิต

เพิ่มกําลังการผลิต

เพิ่มกําลังการผลิต

เครื่องไสสันทากาวอยางนอย 9 หัว กึ่งอัตโนมัติ

2.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
แบบพิมพสําหรับลูกคา

เหตุผลและความจําเปน
ในการลงทุน

เครื่องพิมพตัด 2 4 สี (29 ลาน)

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

รายการ

1.

ลําดับ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

งานพิมพ

หนวยงาน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

จํานวน

10,000,000

40,000,000

4,000,000

8,000,000

5,000,000

40,000,000

10,000,000

10,000,000

29,000,000

ราคา
มาตรฐาน
2559

2560

ขออนุมัติ
2561 2562

2563

แผนงานและโครงการต่างๆ
สถานการณ์ด้านตลาด
(Marketing Current Situation)

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์และขายแบบพิมพ์
ในปีงบประมาณ 2557 มีทงั้ สิน้ 195.99 ล้านบาท ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
ยอดขายประจ�ำปีงบประมาณ 2557 จ�ำนวน 9.71 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 4.73 โดยในปีงบประมาณ 2557 มีเป้าหมาย
ยอดขายคือ 205.7 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้มีรายได้
ลดลง เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองเป็นเหตุให้ลูกค้าของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานสังกัดส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ชะลอการสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น
1. ในปี 2556 ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งจ้างพิมพ์
บัตร ตม.6 จ�ำนวน 57.15 ล้านบาท แต่ใน ปี 2557 สัง่ จ้างพิมพ์
จ�ำนวน 32.72 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�ำนวน 21.43 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 39.57
2. หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมียอด
สัง่ ซือ้ สัง่ จ้างลดลงมากกว่า ร้อยละ 20 เช่น กองบัญชาการศึกษา
กองสารนิเทศ กองบังคับการต�ำรวจสันติบาล 1

โรงพิมพ์ต�ำรวจมีลูกค้าที่สั่งซื้อสั่งจ้างในปี 2557 เพิ่มขึ้น
จาก ปี 2556 มากกว่าร้อยละ 20 เช่น กองบัญชาการต�ำรวจ
ปราบปรามยาเสพติด โรงพยาบาลต�ำรวจ กองบัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล กองบังคับการต�ำรวจจราจร ท�ำให้ยอดขาย
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจในปีงบประมาณ 2557 ต�่ำกว่าเป้าหมาย
เพียงร้อยละ 4.73 ซึ่งหากไม่เกิดปัญหาจากสถานการณ์ทาง
การเมือง มีความเป็นไปได้สูงที่โรงพิมพ์ต�ำรวจจะสามารถ
ท�ำยอดขายได้เกินกว่าเป้าหมาย 205.7 ล้านบาท ที่ก�ำหนดไว้
สัดส่วนตลาด (Segmentation) ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วยสัดส่วนยอดขายดังต่อไปนี้
1. ลู ก ค้ า หน่ ว ยงานในส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 50
2. ลู ก ค้ า หน่ ว ยงานในส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ
ส่วนภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 25
3. ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น  คิดเป็น
ร้อยละ 8
4. ลูกค้าหน่วยงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 17
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การวิเคราะห์สัดส่วนตลาดในภาคอุตสาหกรรม

1. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันยังมีภาวการณ์
แข่งขันที่สูงด้วยวิธีกรณีพิเศษ เนื่องจากหน่วยงานที่ไม่มี
โรงพิมพ์เป็นของตนเอง ถ้ามีความประสงค์ที่จะจ้างพิมพ์
โดยวิธีกรณีพิเศษจากโรงพิมพ์ของรัฐ ต้องมีโรงพิมพ์ที่เข้าเสนอ
เพื่อเปรียบเทียบราคาไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ตามมติของ ครม.
2. กลุม่ ลูกค้าเอกชนถึงแม้จะมีฐานกว้างแต่ถือเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมากส�ำหรับโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพราะไม่ได้เปรียบคู่แข่ง
เอกชนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในปี 2559 โรงพิมพ์ต�ำรวจ
มุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าหน่วยงานในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายลูกค้า
ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี และมีการขยายฐานลูกค้า
ไปสู่ภาคเอกชนโดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านงานปฏิทิน เช่น
ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ ไดอารี่ แบบพิมพ์อิงค์เจ็ท แบบพิมพ์
กระดาษต่อเนื่อง

บทสรุปการวิเคราะห์ตลาด

เป้าหมายการตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจคือ
1. กลุ่มลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
2. กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไม่มี
โรงพิมพ์ของตนเอง สิ่งที่ลูกค้าต้องการมีดังนี้
ต้องการความสะดวกในการสั่งซื้อ/จ้าง เพราะสามารถ
ใช้สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ที่สามารถใช้วิธีกรณีพิเศษในการ
สั่งซื้อ/จ้างจากโรงพิมพ์ต�ำรวจได้ตามมติ ครม.
ขั้น ตอนในการด�ำ เนิน การของลูก ค้ า ไม่ ยุ่ ง ยาก
และสะดวกต่อการตรวจสอบ
3. กลุ่มลูกค้าหน่วยงานเอกชนทั่วไป

2. ตลาดการพิมพ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจน่าจะเพิ่มยอดขาย
ในกลุม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี
โดยเน้นการขยายงานด้านวารสาร รายงานประจ�ำปี ปฏิทิน
ไดอารี่ เป็นต้น
3. ตลาดกลุ่มลูกค้าเอกชนทั่วไป เป็นตลาดที่ต้องใช้
ความระมัดระวังเนื่องจากมีความเสี่ยงในการช�ำระหนี้
4. การส�ำรวจความต้องการของลูกค้าและติดตามลูกค้า
ที่ขาดช่วงการซื้อ

การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing)

โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์
สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือต�ำราของทางราชการส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติทุกชนิด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารราชการและงาน
เร่งด่วนของทางราชการ โดยหน่วยงานของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติจะต้องจ้างพิมพ์ทโี่ รงพิมพ์ตำ� รวจ ตลอดจนหน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ สามารถจ้างพิมพ์ที่โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้โดยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบราคา หรือประกวดราคา
แต่อย่างใด รวมทั้งเอกชนทั่วไปสามารถจ้างพิมพ์ได้เช่นเดียวกัน
ในอดีตโรงพิมพ์ต�ำรวจเน้นบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ

•

•

การเจริญเติบโตทางการตลาด

ในปีงบประมาณ 2559 โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ท�ำการเพิ่ม
เครื่องพิมพ์ ออฟเซ็ต 4 สี ขนาด ตัด 2 เพื่อรองรับงานพิมพ์
4 สี เช่น หนังสือยก โปสเตอร์แผ่นพับ เอกสารต่างๆ ของลูกค้า
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้สูงขึ้นและสามารถ
รองรับการขยายตลาดและการเพิ่มเป้าหมายยอดขายในปี 2559
จ�ำนวน 253 ล้านบาท ต่อไป
1. ตลาดกลุ่มลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้ด�ำเนินการเพิ่มศักยภาพของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แต่เนือ่ งจากโรงพิมพ์ตำ� รวจเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท 2 ด�ำเนินการ
หาเลี้ยงตนเอง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วนราชการ ดังนั้น
โรงพิมพ์ต�ำรวจจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
รวมทั้งการพัฒนาทีมขายที่สามารถให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา
เพื่อสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และปรับระบบการบริหารจัดการในการขายหน้าร้าน
ให้เป็นระบบ One Stop Service พร้อมทั้งสร้างภาพพจน์และ
ภาพลักษณ์ที่ดูดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในแวดวงธุรกิจ
การพิมพ์ให้มากขึ้น
ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจจะด�ำเนินนโยบายด้านการตลาด
เชิงรุก (Proactive Marketing) เพือ่ เพิม่ รายได้และส่วนแบ่งตลาด
ให้มากขึ้น ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้า
รายใหม่ โดยการสร้างทีมการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ในการเจาะตลาดลูกค้าใหม่ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมีบุคลากรทาง
การตลาดที่เพียงพอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในหน่วยงานการตลาด
โดยก�ำหนดยอดขายจากลูกค้าใหม่เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพ
การท�ำงานของพนักงานการตลาด ทั้งนี้หน่วยงานการตลาด
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : E-Market) และระบบประกวดราคา
(Electronic Bidding : E-Bidding)

การจัดวางต�ำแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning)
ภาพลักษณ์สินค้าและบริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในมุมมองของลูกค้าในปัจจุบัน คือ ผลิตงานให้กับส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว และ
ไม่สามารถผลิตงานให้มีความหลากหลาย ศักยภาพไม่สามารถ
แข่งขันกับเอกชนได้ประกอบกับในปัจจุบันการแข่งขันที่สูงขึ้น
และพฤติกรรมของลูกค้าที่มีความรู้ความเข้าใจในสินค้า
และบริการมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้น ท�ำให้ความคาดหวังของ
ลูกค้าเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงต้องปรับต�ำแหน่ง
ตราสินค้าต�ำแหน่งทางการตลาด และต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย
ในระดับแนวหน้า
การจัดวางต�ำแหน่งตราสินค้าของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
จะมุ่งเน้นที่จะให้ภาพลักษณ์องค์กรในการรับรู้ของลูกค้าให้เป็น
โรงพิมพ์ที่สามารถให้บริการได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น
ผ่านผลงานที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ที่ผ่านมางานที่สร้างชื่อเสียงเป็นผลงานเชิงประจักษ์ คือ
งานพิพิธภัณฑ์วังปารุส ซึ่งโรงพิมพ์เป็นผู้ออกแบบและจัดพิมพ์
เองทั้งหมด ส่งผลท�ำให้ลูกค้าเห็นว่าโรงพิมพ์สามารถพิมพ์งาน
คุณภาพสูงได้เทียบเท่าภาคเอกชน
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การจัดวางต�ำแหน่งทางการตลาด
(Market Positioning)

การจัดวางต�ำแหน่งทางการตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
จะเน้นการให้บริการแบบครบวงจรเน้นการปรับภาพลักษณ์
โดยให้สามารถบริการงานพิมพ์ทุกประเภท ไม่ใช่เพียงแค่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ หรือส่วนราชการเพียงอย่างเดียว แต่สามารถแข่งขัน
กับเอกชนได้ด้วย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
มากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกค้าพร้อมกับแสวงหาโอกาสในการ
เพิ่มสัดส่วนรายได้จากลูกค้าเดิม โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น
และมีการร่วมมือกับโรงพิมพ์พันธมิตร เช่น โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต เป็นต้น

กลยุทธ์ทางด้านราคา (Pricing Strategy)

1. การก�ำหนดราคาโดยการก�ำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพสูง หรือมีความสามารถในการซื้อ
ซึ่งถือเป็นลูกค้าระดับบน การแข่งขันในด้านราคาจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการขายมากนัก
2. การแข่งขันในตลาดสมบูรณ์ซึ่งต้องต่อสู้ในด้านราคา
เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งมีคู่แข่งเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ปัจจัยด้านราคา
ของต้นทุนคือหัวใจในการเข้าสู่ตลาดดังกล่าว โรงพิมพ์ต�ำรวจ
จึงจ�ำเป็นต้องแสวงหาลูกค้าเป้าหมายที่สามารถจะสร้าง
ผลก�ำไรให้โรงพิมพ์ต�ำรวจได้
3. ลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยหาแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ จาก
แหล่งผลิตและเพิม่ จ�ำนวน Supplier ให้มากขึน้ เพือ่ เปรียบเทียบ
ราคา
4. ลดขั้นตอนการท�ำงานพร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
นโยบาย โดยผู้บริหารยุคใหม่เน้นการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ
และศั ก ยภาพ โดยลงทุ น เครื่ อ งจั ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ใช้ บุ ค ลากรให้ เ หมาะสมกั บ เครื่ อ งจั ก ร ท� ำ ให้ ท� ำ งานได้
เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการท�ำงาน ท�ำให้ลดต้นทุนทางด้าน
การผลิตได้

การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย
(Advertising and Promotion Strategy)

1. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจเป็ น ที่ รู ้ จั ก
ในวงการธุรกิจการพิมพ์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารด้านการพิมพ์
เช่น การลงเว็บไซต์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ การจัดท�ำแผ่นพับโฆษณา
สินค้า เป็นต้น

2. ประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าต�ำรวจมากขึ้น โดยแสดง
ศักยภาพผ่านปฏิทิน ไดอารี่ โปสเตอร์ ซึ่งเป็นของที่ท�ำไว้แจก
ให้ลูกค้าเพื่อแนะน�ำสินค้าก่อนการสั่งซื้อต่อไป
3. จัดแคมเปญส่งเสริมการขายให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ในช่วง Low season โรงพิมพ์
ต�ำรวจจะจัดงานสัมมนาลูกค้าประจ�ำปี เพื่อกระตุ้นยอดขาย
จากลูกค้า
4. สร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น โชว์ผลงาน
จากเครื่องจักรกับลูกค้าให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิต
ผ่านผลงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ
5. ปรับวิธีการด้านการขายโดยให้พนักงานขาย
เป็นที่ปรึกษาและน�ำเสนอด้านงานพิมพ์ที่ลูกค้าต้องการ
ได้อย่างมีคุณภาพ
6. สร้างความผูกพันที่ยั่งยืนโดยมีโครงการเยี่ยมลูกค้า
และเป็นการให้บริการหลังการขาย

การร่วมมือกับพันธมิตร (Alliance)

ร่วมมือกับโรงพิมพ์ในกลุ่มที่ได้สิทธิพิเศษ เพื่อท�ำการค้า
ร่วมกันในเชิงพันธมิตรที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด ในกลุ่ม
พันธมิตร ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
หรือการจับกลุ่ม เพื่อรองรับงานใหญ่ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
โรงพิมพ์ต�ำรวจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น และมีการใช้ทรัพยากร
และความร่วมมือระหว่างกัน

การสร้างคุณค่าในตราผลิตภัณฑ์
(Brand Proposition)

จัดท�ำแผนการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้
ภาพลักษณ์องค์กรในการรับรู้ของลูกค้าเป็นโรงพิมพ์ชั้นน�ำ
ของรัฐที่ทันสมัยมีผลงานคุณภาพที่เชื่อถือได้ในด้านการพิมพ์
แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายใต้ศักยภาพ และการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
ภายใต้ค�ำขวัญของโรงพิมพ์ต�ำรวจ “งานพิมพ์มาตรฐาน บริการ
ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
1. เน้นสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น โดยการ
สนองตอบความต้องการของลูกค้า
2. เน้นบริการรวดเร็วจัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการ
3. มีเครื่องจักรที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ (Print on demand)
4. มีการปรับปรุงการออกแบบให้มีความทันสมัย
มากขึ้น
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แผนกลยุทธ์ด้านการด�ำเนินงาน
(Operation Strategy)
เนื่ อ งด้ ว ยโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
ด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและอีกทั้ง
ยังจ�ำเป็นต้องมีการสร้างก�ำไรซึ่งการที่จะขับเคลื่อนไปได้นั้น
จ�ำเป็นจะต้องประกอบไปด้วย 4 ภาคส่วนดังนี้
1. งานการตลาด
2. ฝ่ายผลิต
3. งานบริหารงานบุคคล
4. สารสนเทศ

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
(Maximize Customer Satisfaction)

ในการที่โรงพิมพ์ต�ำรวจจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเป็นโรงพิมพ์ชั้นน�ำของรัฐที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก
ตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้ โรงพิมพ์ตำ� รวจ ไม่เพียงแต่จะต้องสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้น แต่จะต้องสร้างความ
พึงพอใจให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า จนถึงสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกรายให้ดีที่สุดในการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ต่างๆ ของลูกค้า นอกเหนือจากความถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ เช่น กระดาษ สี จ�ำนวนหน้า จ�ำนวนแผ่น รูปแบบ
ซึ่งเป็นความคาดหวังโดยพื้นฐานของลูกค้าแล้ว ปัจจัยส�ำคัญ
ที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้แก่ ราคา การจัดส่ง คุณภาพของสินค้าที่เหนือความคาดหวัง
ของลูกค้า ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และบริการในทุกจุดที่ลูกค้าได้สัมผัส
จึงเป็นส่วนส�ำคัญมากต่อการเลือกใช้บริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ส่งผลต่อการสร้างรายได้และผลก�ำไรขององค์กรในอนาคต
คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์และบริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ที่ท�ำให้ลูกค้าประทับใจและเลือกใช้บริการ ได้แก่ การบริการ
ที่ดีอย่างสม�่ำเสมอของพนักงาน คุณภาพของสินค้าที่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า มีการจัดส่งสินค้าทันตามก�ำหนด
การให้ความสนใจลูกค้าแต่ละรายด้วยการสร้างสัมพันธภาพ
และความผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการจะเกิดความ
ผูกพันที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและโรงพิมพ์ต�ำรวจ ถือเป็น
การสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อตราสินค้าและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตราสินค้าได้ในที่สุด
องค์ประกอบที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ มี 5 ส่วน ได้แก่
1. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการขายและการผลิต
ให้กับพนักงานขาย เพื่อสามารถให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้าน
การผลิตสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้าได้

2. หาวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ เช่น จัดหา
วัตถุดิบจากโรงงานเพื่อท�ำให้ต้นทุนถูก และสามารถเสนอราคา
แข่งขันกับคู่แข่งได้
3. กระบวนการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เริม่ จากวัตถุดบิ มีคณ
ุ ภาพ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการน�ำโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย
มาใช้ และมีการพัฒนาการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการจัดส่งต้องรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของลูกค้า
5. ลดขั้ น ตอนการท� ำ งานและแก้ ไขกฎระเบี ย บให้
สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน

แผนการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการมุ่งเน้นลูกค้า
สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่ “ซื่อสัตย์
รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ” เพื่อเสริมสร้าง
และตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้าให้เข้าไปในจิตใจ
ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรในจุดที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้า เช่น
พนักงานขาย พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี โดยจัดการ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความช� ำนาญแบบมืออาชีพ
มีจิตส�ำนึกและใจรักต่องานบริการมากยิ่งขึ้น
ท�ำการส�ำรวจและประเมินมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดยท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ที่ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุด
น�ำระบบจัดการความสัมพันธ์ลกู ค้า (CRM–Customer
Relationship Management) มาใช้เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญ
ที่สนับสนุนให้โรงพิมพ์ต�ำรวจมุ่งไปสู่การเป็น “ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ”โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อน�ำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า และน�ำ
ผลมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาบริการ
ให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
หรือรายบุคคลมากขึ้น
ก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (KPI)
ทางด้านการบริการลูกค้าในแต่ละจุดของการบริการอย่างชัดเจน

•

•
•

•

•

การพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการทางการตลาด
1. การพัฒนาบุคลากร
อบรมพนักงานให้มีทักษะและเหมาะสมกับหน้าที่
และต�ำแหน่งงาน

•

รายงานประจำ�ปี 2559 40 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

• อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และให้ความรู้

ทางด้านการตลาด และความรู้ทางด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
การพิมพ์, กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน
2. การพั ฒ นาระบบสารสนเทศและเครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาด
สร้างระบบสารสนเทศทางการตลาด, จัดท�ำข้อมูล
ของลูกค้า
จั ด หาเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานทางการตลาด โดยพนักงานขายทุกคนต้องมีเครื่อง
Computer และโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบตามแนวทางการผลิตแบบ
Green Manufacturing เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสภาพแวดล้อม
ปรับปรุงห้องรับรองลูกค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ลูกค้า
สัมพันธ์คอยให้บริการและต้อนรับลูกค้า

•
•

•

•

แผนด้านการผลิต

สถานการณ์ด้านการผลิต (Current Situation)
ตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นไป มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง
ในการท�ำตลาดสิ่งพิมพ์ ฝ่ายผลิตเตรียมการรองรับงานพิมพ์
ออนดีมานด์ทมี่ จี ำ� นวนมากขึน้ งานพิมพ์ทปี่ อ้ งกันการปลอมแปลง
และลอกเลียนแบบได้ยาก มีระบบการสอบทานสิ่งพิมพ์
ที่ผลิตจากโรงพิมพ์ต�ำรวจ และยังสามารถให้บริการสิ่งพิมพ์
ทั่วไปที่ได้รับมีมาตรฐานทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และเน้นบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
นอกจากนัน้ ขบวนการผลิตรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิต มุ่งเน้น
เลือกสรรโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์และไม่สร้าง
ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ มุ่ ง สู่ ส ายการผลิต ที่ไ ด้ รับ
การยอมรับในระดับสากล

แผนการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร

เครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน ในปี 2557 มีจ�ำนวน 15 เครื่อง
เครือ่ งจักรสนับสนุนการพิมพ์ จ�ำนวน 30 เครือ่ ง โรงพิมพ์ใช้ระบบ
ออฟเซ็ตในการพิมพ์เป็นหลัก โดยมีเครือ่ งพิมพ์ทงั้ ระบบป้อนม้วน
และป้อนแผ่น เนือ่ งจากเทคโนโลยีการผลิตงานพิมพ์มกี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เครื่องจักรมีความทันสมัยและ
ใช้แรงงานคนน้อยลง ประจวบกับลูกค้าต้องการงานที่มี
ปริมาณงานตัง้ แต่จำ� นวนน้อย ไปจนถึงปริมาณสูงมาก แต่ตอ้ งการงาน
ที่ใช้เวลาการผลิตที่น้อยที่สุด ฝ่ายผลิตจึงมีการเตรียมการลงทุน

เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลความเร็วสูงเทียบเท่าระบบออฟเซ็ต
ทั้งระบบแผ่นและระบบป้อนม้วน ที่สามารถพิมพ์แต่ละ
แผ่นพิมพ์ทมี่ ขี อ้ มูลไม่ซำ�้ กันทัง้ สองด้านของกระดาษ โดยไม่ตอ้ ง
ท�ำแม่พิมพ์ และมีคุณภาพทัดเทียมระบบออฟเซ็ต สามารถ
สรรหาบุคลากรที่ไม่ต้องมีประสบการณ์หรือทักษะมากนัก
ในการควบคุมเครื่องจักร ท�ำให้สามารถลดต้นทุนค่าแรงงาน
และต้นทุนด้านเวลาลงได้อย่างสูง เพื่อทดแทนระบบการพิมพ์
แบบเก่าซึ่งจะเปลี่ยนไปภายใน 10 ปีข้างหน้า ที่จะมีปัญหา
ด้ า นบุ ค ลากรที่ ข าดแคลนกั บ เครื่ อ งพิ ม พ์ ร ะบบเก่ า และ
เตรียมการลงทุนเครื่องจักรหลังการพิมพ์ที่มีความรวดเร็ว
ในการผลิตงานและได้งานที่มีคุณภาพสูงมาเพิ่มศักยภาพ
ให้ ส ามารถผลิ ต งานได้ ใ นเวลาอั น รวดเร็ ว ขึ้ น พร้ อ มทั้ ง
การเตรียมการพัฒนาการสร้างสรรค์การผลิตสิ่งพิมพ์รูปแบบ
ใหม่ๆ ที่ป้องกันการปลอมแปลง โดยต้องเตรียมเครื่องจักร
เฉพาะที่ใช้ในสายการผลิตรวมทั้งซอฟต์แวร์และวัสดุทาง
การพิมพ์ที่สั่งผลิตเพื่อการเฉพาะด้าน

แผนการปลดระวางเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งาน
มานาน

จากเป้าหมายการเติบโตของโรงพิมพ์ตำ� รวจทีเ่ ฉลีย่ ร้อยละ
10 ต่อปี จึงต้องเตรียมเครือ่ งจักรทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ ให้พอเพียง
กับการท�ำงานได้ทันเวลา โดยเฉพาะงานที่มีปริมาณสูงมาก
ฝ่ายผลิตจึงต้องเตรียมเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้สามารถท�ำงาน
ได้ทันตามที่ตลาดต้องการ ควบคุมการผลิตงานได้เองภายใน
โรงพิมพ์ต�ำรวจโดยไม่ต้องส่งงานออกว่าจ้างภายนอก
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แผนการจัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทนการปลดระวาง
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต เพื่ อ รองรั บ
การเจริญเติบโตในอนาคต

จากเป้ า หมายการขยายก� ำ ลั ง การผลิ ต ไว้ ที่ เ ฉลี่ ย
ร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการพิมพ์
ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีแผนจัดหาเครื่องจักรเพื่อทดแทน
เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน และเพิ่มเครื่องจักร
ขนาดใหญ่ที่สามารถท�ำงานจ�ำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
โดยมีแผนการขยายก�ำลังการผลิต ระหว่างปี 2559-2563
แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ช่วงนี้ และงบประมาณทีต่ งั้ ไว้ลว่ งหน้ากับเครือ่ งจักรทีท่ นั สมัยกว่า
ท� ำ ให้ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแผนการจั ด หาเครื่ อ งจั ก ร
ทดแทนใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เครื่องจักร

2558 2559 2560 2561 2562

1. เครื่องพิมพ์ตัด 2   4 สี (29 ล้าน)

×

2. เครื่องไสสันทากาวอย่างน้อย 9 หัว กึ่งอัตโนมัติ  (10 ล้าน)

×
×

3. เครื่องตัดหนังสือ 3 ด้าน (10 ล้าน)
4. เครื่องพิมพ์ป้อนม้วน ตัด 4  2 สี (งบ 40 ล้าน)

×

5. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดระบบดิจิทัลส�ำหรับเครื่องป้อนม้วนตัด 4 (งบ 5 ล้าน)

×

6. เครื่องเก็บชุดและตีเบอร์คอมพิวเตอร์ฟอร์ม กึ่งอัตโนมัติ (งบ 7 ล้าน)

×

7. เครื่องพิมพ์ดิจิทัล 1 สี ความเร็วอย่างน้อย 157 แผ่น/นาที (งบ 4 ล้าน)
8. เครื่องพิมพ์ดิจิทัลแบบม้วน 4 สี (งบ 40 ล้าน)

×
×

9. เครื่องตัดกระดาษหน้ากว้าง 64 นิ้ว (10 ล้าน)

ปั จ จั ย ทั่ ว ไปในการพิ จ ารณาเลื อ กเครื่ อ งจั ก ร
ที่เหมาะสม

1. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่สามารถตอบสนอง
ได้ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า และสอดรับกับเทคโนโลยี
การพิมพ์สมัยใหม่
2. การลงทุนที่คุ้มค่าโดยพิจารณาจากผลตอบแทน
จากการลงทุน เช่น พิจารณาระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
3. ราคาของเครื่องจักร
4. บริษัท ผู้ผลิตหรือผู้ขายสามารถส่งมอบเครื่องจักร
ให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ในเวลาที่ต้องการ

×
5. พิจารณาเครื่องจักรรุ่นใหม่ ที่ใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบ
หรือกระบวนการผลิตที่รักษ์สิ่งแวดล้อม

การเพิ่มประโยชน์การใช้งานเครื่องจักร

เครือ่ งจักรนับเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ของโรงพิมพ์ตำ� รวจทีต่ อ้ ง
ใช้เงินลงทุนจ�ำนวนมาก เพือ่ น�ำมาสร้างรายได้ให้กบั โรงพิมพ์ตำ� รวจ
ดังนั้นการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรายได้และผลก�ำไรของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในฝ่ายผลิตมีหน่วยงานแผนและควบคุมคุณภาพการผลิต ได้มี
การเตรียมการสร้างระบบการท�ำงานของเครื่องจักรที่มีอยู่
แต่ละเครือ่ ง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสร้างระบบบันทึก

รายงานประจำ�ปี 2559 42 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

ข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านค่าแรงงานพนักงาน
ของการใช้งานเครื่องจักรแต่ละเครื่อง พร้อมทั้งความสามารถ
ในการผลิตงานของเครื่องจักร โดยสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อให้เครื่องจักรท�ำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทั้งเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมเริ่มเสื่อมสภาพ
และล้าสมัย ท�ำให้มีการผลิตงานพิมพ์ที่น้อยลง ดังนั้นในอนาคต
ก่อนการลงทุนจะมีการส�ำรวจตลาดสิ่งพิมพ์ว่าสอดคล้องกับ
งานพิมพ์ที่มีความต้องการในตลาดที่มั่นคงและต่อเนื่องหรือไม่
ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้สิ่งพิมพ์บางอย่างอาจเลิกใช้ และมีสิ่งพิมพ์บางชนิดที่
แปลกใหม่กว่ามาแทนที่ ซึ่งจะเป็นในแนวการพิมพ์ที่มุ่งพิมพ์
ให้เป็นรายเฉพาะบุคคล (Personalized printing) โรงพิมพ์
ต�ำรวจจึงมีทิศทางลงทุนเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง เพื่อมุ่ง
ตอบสนองลูกค้าได้ทันความก้าวหน้าทางการตลาดสิ่งพิมพ์

Performance Indicator) เพือ่ ให้การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
มีความโปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริหารวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ก�ำหนดเวลา และท�ำให้การวัดผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
พัฒนาระบบผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลงาน
ของพนักงานเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าตามเนื้องาน
และเนือ้ เงิน และเกิดความสอดคล้องกันระหว่างระบบประเมินผล
กับค่าตอบแทน

•

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Competency Development)

• ทบทวน Competency Model ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

แผนการด�ำเนินงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเน้นประสิทธิภาพของทรัพยากร
บุคคล ปรับเปลี่ยนการท�ำงานทุกกระบวนการให้มีระบบ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย ณ ปัจจุบันนั้น ทางโรงพิมพ์
ต�ำรวจได้มีโครงการในการเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยเพิ่ม
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มีก�ำลัง
ในการผลิตเพียงพอส�ำหรับการแข่งขันในภาคธุรกิจหรือรองรับ
งานภายในหน่วยงานต้นสังกัด (ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ)
จึงจ�ำเป็นต้องมีการเพิ่มอัตราก�ำลังบุคลากร เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อการเพิ่มเครื่องจักรใหม่

ให้สอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
ข้อมูลและประเมินศักยภาพของพนักงาน โดยเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบข้อมูลการฝึกอบรมและระบบงานบริหารบุคคล
น�ำผลการประเมินไปพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของพนักงานไปสู่ทิศทางที่โรงพิมพ์ต�ำรวจต้องการอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งน�ำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารบุคคลด้านอื่นๆ
เช่น น�ำไปใช้ประกอบการบริหารผลการปฏิบัติงานการพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากมีเกณฑ์มาตรฐานในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืน

โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

การพัฒนาบุคลากร

แผนการพัฒนาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Strategy)

ปรับโครงสร้างองค์กรและวางแผนก�ำลังคนให้เหมาะสม
กับภารกิจทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณโดยค�ำนึงถึงกระบวนการ
ท�ำงาน การลดงานที่ซ�้ำซ้อนและการบริหารต้นทุนด้านบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพตามที่องค์กรต้องการ ตั้งแต่
กระบวนการสรรหาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการรักษาบุคลากร

โครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management)

• พัฒนาระบบการวัดผลงาน โดยการประเมินผลจาก

คุณลักษณะงาน (Job Description) และตัวชี้วัด (KPI : Key

•
•

• มุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรมและก�ำหนดหลักสูตร

ให้มีความเหมาะสมกับขีดความสามารถเฉพาะบุคคลในเชิงรุก
ทุกมิติ โดยมีหลักสูตรหลักที่มุ่งพัฒนาศักยภาพหลักของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ (Core Competency) ให้แก่พนักงานทุกระดับ
และศักยภาพด้านการบริหาร (Managerial Competency)
ให้ แ ก่ พ นั ก งานระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลั ก สู ต ร
ที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเฉพาะทางในสายงานวิชาชีพ
ของกลุ่มงานต่างๆ (Functional Competency) อันได้แก่
หลักสูตรการออกแบบ หลักสูตรการค�ำนวณราคาสิ่งพิมพ์
หลักสูตรการบริการ (Service Mind) เป็นต้น

Annual Report 2016 43 Police Printing Bureau

• การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกของ

การให้บริการและเสริมทักษะด้านบริการมุ่งเน้นให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate
Calture) คือ“ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ”
โดยผ่านการบริการที่ดีเลิศด้วย ทั้งนี้แผนการอบรมดังกล่าว
จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
(Brand Building Plan) ซึ่งมุ่งเน้นการน�ำค�ำขวัญ (Slogan)
“งานพิมพ์มาตรฐาน บริการครบวงจร สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า” มารณรงค์เพื่อสื่อภาพลักษณ์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจสู่ลูกค้า
การพัฒนาพนักงานจ้างภายนอก (Outsource)
และลูกจ้างชั่วคราวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงพิมพ์
ต�ำรวจเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานในหน้าที่
และตรงกับความต้องการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

•

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

• สร้างเสริมวัฒนธรรมที่ดีในการท�ำงาน โดยอาศัยหลัก

ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ส�ำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
ตอบสนองเป็นทีม (Teamwork) มีจิตบริการ (Service
Minded) เสริมสร้างความสามัคคี (Strengthen Unity)
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำพาให้โรงพิมพ์ต�ำรวจก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง
สนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ “ซื่อสัตย์
รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ” เพื่อเสริมสร้าง
และตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้าให้เข้าไปในจิตใจ
ของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยท�ำให้พนักงานรู้สึก
ต้องการที่จะมอบการบริการที่ประทับใจให้แก่ลูกค้า
สนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ภาคธุรกิจ
ทีม่ กี ารแข่งขัน (Business Culture) เพือ่ ให้พนักงานตระหนักถึง
ความเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรทีอ่ ยูใ่ นภาคธุรกิจซึง่ มีการแข่งขันสูง
ตระหนักถึงบทบาทและผลกระทบของตนเองและหน่วยงาน
รวมทั้งกระบวนการท�ำงานต่างๆ ที่มีผลต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย
ผลก� ำ ไร และฐานะทางการเงิ น ของโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ
อันจะน�ำไปสู่ความมีจิตส�ำนึกร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และร่วมกันสร้างผลก�ำไร
ทางธุรกิจให้แก่องค์กร

•
•

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาพนักงาน

มุง่ เน้นการปรับปรุงระบบและกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

โดยการก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต�ำแหน่ง (Job Specification)
ให้ ต รงกั บ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่ง และสามารถพัฒนาให้
บุคลากรมีการเจริญเติบโตในสายอาชีพ ขยายเครือข่าย
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร การรับสมัครงาน การพัฒนาเครือ่ งมือ
ทดสอบ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้ ยกระดับเกณฑ์การคัดเลือกให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้พนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง และมีทัศนคติที่สอดคล้องกับลักษณะงานและ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและสร้างความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจให้องค์กรอันเป็นปัจจัยส�ำคัญ ที่จะท�ำให้
โรงพิมพ์ต�ำรวจประสบความส�ำเร็จเหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

การดูแลรักษาพนักงาน

โรงพิมพ์ต�ำรวจมุ่งเน้นที่จะท�ำให้พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขในที่ท�ำงาน (Happy Workplace) ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจท่ามกลางสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี
และปลอดภัย สร้ า งความผูก พัน ที่ยั่ง ยืน ระหว่ า งองค์ ก ร
และพนักงานอันจะท�ำให้พนักงานเกิดความภักดีต่อองค์กรโดย
จัดท�ำแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career
Path) และการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession
Planning) เพื่อเตรียมบุคลากรระดับบริหารไว้รองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต
การจัดสวัสดิการของโรงพิมพ์ต�ำรวจให้กับพนักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงาน
โดยเน้นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้วยการจัดท�ำโครงการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยโดยการจัดกิจกรรม
5 ส เพื่อให้พนักงานท�ำงานด้วยความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี

•

•

•

แผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและการด�ำเนิน
ธุรกิจ
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจมี แ ผนจะพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบบริการแบบใหม่ๆ
ด้วยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เชือ่ ถือได้ และฉับไวมากขึน้ รวมทัง้ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ
พัฒนาปรับปรุง Website ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยเน้น
ด้านการประชาสัมพันธ์

รายงานประจำ�ปี 2559 44 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

• ขยายการเข้าถึงเครือข่ายระบบสารสนเทศและระบบ
สื่อสารของพนักงานภายในองค์กรและลูกค้า
• พัฒนาระบบ IT ทัง้ ทางด้าน Software และ Hardware
• เพิ่มขีดความสามารถของระบบ IT Security Systems
& Tools ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• โครงการระบบการเสนอราคาผ่านอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้ลูกค้าสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้และ
ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจได้โดยตรง
อย่างรวดเร็ว
โครงการ CRM เป็ น กลยุท ธ์ส�ำ คัญที่ส นับ สนุน
ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของลูกค้าโดยเน้น
ให้ลูกค้าเข้าใจถึงความส�ำคัญของลูกค้าว่า ลูกค้าทุกราย คือ
หัวใจของการตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ การที่องค์กรสามารถ
ท�ำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์กรได้นั้นเป็นหัวใจหลักในการน�ำ
องค์กรไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจระยะยาว
โครงการ (Customer Feedback Management)
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ และน�ำมาพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการท�ำงาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

•

•

แผนเพิ่ ม ความร่ ว มมื อ และการใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรร่วมกัน

โดยเป้าหมายหน่วยงานที่ร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันปีละ 1 หน่วยงานโดยมีหลักการ ดังนี้
การใช้เครื่องจักรร่วมกัน ได้แก่ งานพิมพ์บางประเภท
ทีโ่ รงพิมพ์ตำ� รวจไม่สามารถด�ำเนินการได้ แต่โรงพิมพ์หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอืน่ สามารถด�ำเนินการได้ โรงพิมพ์ตำ� รวจ
ก็ด�ำเนินการส่งงานดังกล่าวให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ เหล่านั้น
โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจไม่ต้องลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อมา
ผลิตเอง
การใช้บคุ ลากรร่วมกัน ได้แก่ การส่งพนักงานโรงพิมพ์
ต�ำรวจไปศึกษาฝึกงานกับเครื่องจักรที่โรงพิมพ์ต�ำรวจไม่มีกับ
โรงพิมพ์ของราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการผลิตกับหน่วยงานดังกล่าว

•

•

แผนงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Governance)

โรงพิมพ์ต�ำรวจในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทาง
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ภายในโรงพิมพ์ตำ� รวจ
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อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น การลดค่ า ใช้ จ ่ า ยและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการจัดการและจ�ำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
(E-Auction)
มาตราที่ 27 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โรงพิมพ์
ต�ำรวจมีการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงาน หรือการด�ำเนินการ
อื่นใดของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด�ำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยออกเป็น
ค�ำสั่งของโรงพิมพ์ต�ำรวจ พร้อมทั้งระบุอ�ำนาจหน้าที่
มาตราที่ 35 โรงพิมพ์ต�ำรวจได้มีการตรวจสอบ ทบทวน
เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์ต�ำรวจและปรับปรุง
เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือ
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ
มีการจัดท�ำและปรับปรุงพร้อมทั้งส่งเสริมเรื่อง
จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลของโรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างต่อเนื่อง
มีการทบทวนคู่มือกรรมการ คู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้เป็น
ปัจจุบัน
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบการท�ำงานของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ระบบการบรรจุ แต่งตั้งเลื่อน
และโยกย้ายต�ำแหน่ง ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการรับ
เรื่องร้องทุกข์ ระบบการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้า

•

และเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าผู้มีส่วนได้เสีย
และพนั ก งาน เชื่ อ มั่ น ว่ า โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจมี ก ารบริ ห าร
และด�ำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม
อันจะเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้า มั่นคง
และผลตอบแทนที่ยั่งยืนสู่โรงพิมพ์ต�ำรวจ และประเทศชาติ
ในระยะยาวโดย
ดูแลพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โดยน�ำหลักปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาปฏิบัติ
เช่น มาตราที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ แนวทางการปฏิบัติงาน
โรงพิมพ์ตำ� รวจจัดท�ำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบตั กิ าร
ล่วงหน้า และมีการก�ำหนดระยะเวลา งบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด�ำเนินการของแต่ละขั้นตอน และมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตราที่ 23 การจัดซื้อหรือจัดจ้าง โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : e-GP)
และใช้ระบบการประมูลซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการประมูล

•

•

แผนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจในด้าน
การมี ส ่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในฐานะที่องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โรงพิมพ์ต�ำรวจ
มีแผนด�ำเนินงานดังนี้
1. จัดท�ำการศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Green
Manufacturing
2. โครงการตอบแทนสังคมหนึ่งโรงเรียนตระเวนชายแดน
กับหนึ่งกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยน
เครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่า การควบคุมเครื่องจักร
ให้ ใช้ ง านได้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การรี ไซเคิ ล
เพื่อลดมลพิษจากการผลิต
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ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ท�ำแผนวิสาหกิจ ปี 2559 – ปี 2563
โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการด�ำ เนิ น งานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยได้บรรจุ
นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ ของรัฐวิสาหกิจที่มอบให้แก่
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ณ กันยายน 2552 ในเรื่องปรับสถานภาพ
องค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยมี
หลักการและแนวทางการด�ำเนินงาน
1. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและจ�ำหน่ายสิ่งพิมพ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
รวมทัง้ นโยบายทีส่ ำ� คัญต่างๆ รวมถึงการน�ำเครือ่ งจักรใหม่
มาทดแทนเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อสร้าง
ความพร้อมในด้านการผลิต เพื่อรองรับตลาดที่จะหลั่งไหล
เข้ า มาในอนาคตจากการพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ใ ห้ มี
ความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรอบการด�ำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติในด้านการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้
(วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ระบบการแข่งขันเสรี และเป็นธรรมที่เอื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนและเป็นธรรม) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้วย

วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

โรงพิมพ์ต�ำรวจมีวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ คือ สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กร
เป็นเป้าประสงค์สูงสุดในการพัฒนาขีดความสามารถในด้าน
การผลิต และการให้บริการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และ
แนวคิดในการผลิตสิง่ พิมพ์ทที่ นั สมัยแบบครบวงจร เริม่ จากขัน้ ตอน
การออกแบบ (Graphic Design) ขัน้ ตอนกระบวนการท�ำแม่พมิ พ์
(Pre-Press), ขัน้ ตอนกระบวนการพิมพ์ (Press), ขัน้ ตอนกระบวนการ
หลังการพิมพ์ (After-Press) รวมไปถึงกระบวนการจัดส่งให้กบั
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าล�ำดับแรก คือ ลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย โดยโรงพิมพ์ตำ� รวจสามารถ
ผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ, โปสเตอร์, โบรชัวร์,
แคตตาล็อก, ปฏิทนิ แขวน, ไดอารี,่ ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ทัง้ ยังให้บริการ
พิมพ์แบบฟอร์มราชการที่สามารถปรุ ฉีก ตีเบอร์ ใส่บาร์โค้ด

อีกทั้งผลิตสิ่งพิมพ์ที่ตอบสนองการพิมพ์งานส่วนบุคคลด้วย
เครื่องพิมพ์พริ้นท์ออนดีมานด์ที่ทันสมัยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในระดับบุคคลที่จะเข้าถึงงานพิมพ์
คุณภาพสูงได้ โดยไม่ต้องลงทุนในการพิมพ์ที่ราคาสูงเกินไป
สามารถพิมพ์งาน 4 สี จ�ำนวนน้อยได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ โรงพิมพ์ตำ� รวจสามารถผลิตงานพิมพ์ระบบ Security
Printing ได้ โดยปัจจุบันได้ผลิตงานให้กับหน่วยงานราชการ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้องท�ำการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
องค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

การพัฒนาโรงพิมพ์ตำ� รวจ ประกอบด้วยการใช้ยทุ ธศาสตร์
ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การใช้ความเร็วในการท�ำงาน (Speed)
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในฝ่ายอ�ำนวยการ
งานการตลาด และสายการผลิตให้ระบบมีความชัดเจนขึ้น
สามารถตอบสนองการค้าแบบ Speed to marketing
บริหารจัดการด้านเวลาและการท�ำงานโดยลด
ความสูญเปล่า
ลดระยะเวลาในการท�ำงาน รวมทัง้ ในการเคลือ่ นย้าย
ชิ้นงาน การรอชิ้นงาน ท�ำให้กระบวนการท�ำงานลื่นไหล
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. การลดต้นทุน (Cost Reduction)
ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องจักร
ที่ทันสมัย มีก�ำลังการผลิตสูง มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต�่ำ และ
เพิ่มศักยภาพการผลิตของเครื่องจักรโดยพิจารณาสภาวะตลาด
และการแข่งขัน รวมทั้งการใช้งานจ้างเหมาทดแทนได้บ้าง
การพัฒนาการน�ำเพลทกลับมาใช้ใหม่ (Plate
Reprint) ส�ำหรับงานที่มียอดการผลิตสูง หรืองานที่ลูกค้า
สั่งพิมพ์ซ�้ำเพื่อลดต้นทุนทางด้านจัดท�ำแม่พิมพ์ (Plate)
การพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถปรับใช้กับการผลิต
งานอืน่ ได้ เช่น เครือ่ งท�ำขาตัง้ ปฏิทนิ มาพัฒนาท�ำปกสมุดบัญชีได้
3. การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality
Management)
การวางแผนงานคุณภาพเพือ่ ก�ำหนดการใช้ทรัพยากร
ในการผลิต หรือการให้บริการอย่างเหมาะสม พอเพียง และ
เกิดประสิทธิภาพการท�ำงาน

•

•
•
•

•
•

•
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• การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้

ซึ่งมาตรฐานความต้องการของลูกค้า โดยการตรวจสอบผล
การปรับปรุงงาน
สร้างระบบหรือคณะท�ำงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานขององค์กร
สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพท�ำให้
การเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน เข้าใจตรงกัน
และสร้างคุณภาพร่วมกัน
มีระบบการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ที่มีการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับระบบการปรับปรุงงาน
มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่สามารถสร้างเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ลูกค้ากับโรงพิมพ์ต�ำรวจ

•
•
•
•

มาตรการด�ำเนินงานระยะสั้น

• ด�ำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก

เสริมสร้างคุณค่าในตราสินค้า (Brand) ด้วยการผลิต
และบริการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Service and Takecare
Environment) ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์
องค์ ก รโดยให้ ลู ก ค้ า และกลุ ่ ม เป้ า หมายได้ รั บ รู ้ คุ ณ ค่ า
จากการผลิตและบริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยประชาสัมพันธ์
องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับศักยภาพและสมรรถนะของโรงพิมพ์
ต�ำรวจและมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
การออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายในประจ�ำปี ปรับปรุง
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพิ่มสัดส่วนของการขายผ่าน Call
Center และระบบอินเทอร์เน็ต
ทบทวนปรับโครงสร้างองค์กร
ทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรโดยปรับให้พนักงาน
ท�ำงานในต�ำแหน่งที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของพนักงานส่งผลให้องค์กรมีความคล่องตัว
ในการด�ำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ได้

•

มาตรการด�ำเนินงานระยะยาว

การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการทีต่ อบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างครบวงจร
การสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการ
เพิ่มการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนา

•

ด้านการออกแบบ Graphic Design และน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พัฒนาจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง
(Security Printing) เช่น คู่มือทะเบียนรถ กระดาษลายน�้ำ 
เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการด�ำเนินการระยะยาวนั้น จะต้องมีการ
จัดท�ำ  พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าโดยการด�ำเนินการระยะยาว
ส�ำรวจจ�ำนวนพนักงานที่ยังขาดตามโครงสร้าง
พร้อมทั้งเปิดรับสมัครพนักงานตามคุณลักษณะที่องค์กรต้องการ
ให้ครบทุกต�ำแหน่ง
มี ก ารคิ ด ค้ น และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรือ่ งสิง่ พิมพ์ทมี่ นี วัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งด้านสินค้าและการให้บริการ
งานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction)
1. น�ำระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relation Management) โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและพัฒนาระบบ
Call Center
2. พั ฒ นาระบบขนส่ ง ที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้า
3. ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ มี ค ่ า นิ ย มหลั ก
และวัฒนธรรมองค์กรสู่ “วิถีแห่งความเป็นเลิศ และจิตใจ
แห่งผู้ให้บริการ (The Best and Service–Minded)”
เพื่อเสริมสร้างและตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้า
ให้ เข้ า ไปในจิ ต ใจของพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�ำคัญ
สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันในระยะยาว
การเจริญเติบโตทางการตลาด
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจได้ ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ทางการตลาด
ให้เป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Printing
Solutions) โดยมีการน�ำเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย
มาใช้ในกระบวนการผลิต ท�ำให้เปลี่ยนจากการเป็นโรงพิมพ์
บริการสิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรมาเป็นผู้บริการงานพิมพ์
แบบครบวงจร เพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจมีความพร้อมในการรับ
งานพิมพ์ที่หลากหลาย รวดเร็ว พร้อมทั้งมีนโยบายการผลิต
สิ่งพิมพ์ไปพร้อมกับการค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สร้างความประทับใจ
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ท� ำ ให้ ต ลาดของโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจมี ทิ ศ ทาง
การเจริญเติบโตจากส่วนแบ่งตลาดอันได้แก่ ลูกค้าหน่วยงาน

•

•

•
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้วางแผนการพัฒนาและปรับปรุง
โดยการจัดหาเครื่องจักร เพื่อท�ำการผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจร
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าดังนี้คือ
1. เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตพร้อมทั้งบริหาร
จัดการการท�ำงานของพนักงานเป็นสองกะ (ซึ่งขึ้นอยู่กับ

สภาวการณ์ของตลาด ระเบียบ ข้อบังคับของโรงพิมพ์ รวมทั้ง
กฎหมายแรงงาน)
2. การพัฒนาและจัดเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เพื่อรองรับเครื่องจักร และการเจริญเติบโตของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในอนาคต โดยค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าสูงสุด
ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงต้องหาช่องทางเพิ่มรายได้
เพิ่มอัตราการท�ำก�ำไรต่อหน่วย (Profit Margins) ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายโดยน�ำเครื่องจักรมาแทนก�ำลังคน

แผนการลงทุน
รายละเอียด

ล้านบาท

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. เครื่องจักรอุปกรณ์

2.00

29.10

40.00

53.00

4.00

40.00

10.00

2. เครื่องใช้ส�ำนักงาน

0.20

0.436

0.17

2.00

2.00

2.00

1.00

3. อาคาร

0.29

1.33

0.29

3.00

2.00

-

1.00

4. ยานพาหนะ

1.61

-

4.63

1.50

-

2.00

1.50

0.249

3.086

0.68

2.95

0.80

2.00

5.35

1.00

2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

5.439 35.952

47.77

64.45

9.80

48.00

20.85

5. งบส�ำรองราคา 10%
6. ส�ำรองราคากรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
รวม

ประมาณการทางการเงิน
รายละเอียด

ล้านบาท

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. รายได้

211.75

236.89

258.91

283.77

311.88

343.00

375.70

2. ยอดขาย

205.70

230.23

253.25

278.00

306.00

337.00

370.70

3. ต้นทุนการผลิต

146.29

162.77

181.15

205.52

224.01

245.82

270.00

42.45

48.82

50.19

48.73

52.86

57.41

63.70

23.01

25.30

27.57

29.53

35.01

39.77

42.00

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรสุทธิ

ประมาณก�ำลังการผลิต
รายละเอียด
อัตราผลิตภาพการผลิต

ร้อยละ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
91.71

91.00

91.00

91.00

91.00

91.00

ระบบบริหารจัดการมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)
รายละเอียด
1. EP
2. Δ EP

91.00
ล้านบาท

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(11.42)

(9.47)

(10.39)

(11.62)

(10.82)

(10.96)

(9.66)

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2
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ผลการดำ�เนินงาน
ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 วิเคราะห์ได้ดังนี้

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

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ

2559

2558

232.50
6.95
239.45

203.48
5.63
209.11

29.02
1.32
30.34

14.26
23.45
14.51

145.26
0.70
47.38
193.34
46.11

137.88
1.44
43.42
182.74
26.37

7.38
(0.74)
3.96
10.60
19.74

5.35
(51.39)
9.12
5.80
74.86

ในงวดบัญชีปี 2559 โรงพิมพ์ต�ำรวจมีก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 46.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีก�ำไรเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 19.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.86 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 30.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.51
มาจากบัตร ตม.6 หน่วยงานที่สั่งซื้อสั่งจ้างคือ Thai Airways International Public company Limited และสายการบินต่างๆ
ค่าใช้จ่ายรวม เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 10.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.80 เกิดจากค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ การสั่งซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตที่ผันแปรตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้านส�ำนักงานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนได้มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
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การบริหารจัดการองค์กร
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การควบคุมภายใน
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุม
ภายใน และได้ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับควบคุมตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา เนื่องจากการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นเครื่องมือและกลไกที่ส�ำคัญอันหนึ่งของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการก�ำกับดูแลที่ดีเพื่อปกป้อง
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคลอง
กับมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก�ำหนด คือ การประเมิน
ความเสี่ยง มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน
ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือความมุ่งหมายที่ต้องการบรรลุผลส�ำเร็จ
การระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว มีการก�ำหนดกิจกรรมการควบคุม
การก� ำ หนดระบบการควบคุ ม ภายใน ระดั บ ความเสี่ ย ง
ผลการประเมินความเสี่ยง และความคุ้มค่า ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน เช่น ระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการปฏิบตั งิ าน
การด�ำเนินการทางกายภาพ โครงสร้างองค์กร และการมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก�ำหนด เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย นอกจากนี้ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ มีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารและส่วนงานอื่นๆ ภายในองค์กร ซึ่งการใช้ข้อมูลนั้นๆ
ภายในก�ำหนดเวลาสามารถท�ำให้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อประเมินคุณภาพการด�ำเนินงานในช่วงระยะเวลา เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และ
การสอบทานอื่นไดรับการแกไขอย่างทันท่วงที
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนี้
1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
2. บริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน มีความเชื่อถือได้ของ
การรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน
3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิด
วัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี

หลัก 5 ประการ
ในการก�ำหนดระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมของการควบคุม

ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ฝ่ายบริหารสามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มี
การก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อให้การด�ำเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล รวมทั้งได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานและการเติบโตในระยะยาว
ในภาพรวม โรงพิมพ์ต�ำรวจมีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ดีมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด�ำเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริม สนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมี
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง

ได้จัดท�ำการประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
และภายนอกองค์ ก ร รวมทั้ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ อ ยู ่ น อกเหนื อ
การควบคุมขององค์กร เช่น ความเสี่ยงทางด้านการตลาด
และราคาขาย ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เป็นต้น
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรการในการบริ ห าร
ความเสี่ยง และการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่า
การบริหารความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของทุกกระบวนการ
ในการด�ำเนินธุรกิจของโรงพิมพ์ตำ� รวจ และต้องมีความเชือ่ มโยง
กันทุกระดับ และมีการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ
ส�ำหรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบผ่านคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
สร้างระบบควบคุมภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ ท�ำหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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กิจกรรมการควบคุม

ได้มีการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมัติในแต่ละ
หน่วยงานไว้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน และได้
สื่ อ สารให้ พ นั ก งานรั บ ทราบ คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจของ
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการทบทวนรายงาน ทั้งรายงานทางการเงิน
และไม่ใช่รายงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่าง
สม�่ำเสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกระดับ โดยก�ำหนดเป็นดัชนีวัดผลการด�ำเนินงาน KPIs
เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ตรวจสอบ และติดตามได้ นอกจากนีย้ งั มีการระบุการด�ำเนินงาน
ในส่วนที่มีความเสี่ยงส�ำคัญ และก�ำหนดกลไกในการควบคุม
เพือ่ ป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานผลการด�ำเนินงาน
มีการมอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากร มีการ
ควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีเกีย่ วกับการเก็บเงิน รักษาเงิน
การรับ-จ่ายเงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก�ำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้องและ
สม�่ำเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสาร
และข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ ในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง มีการด�ำเนินการตามระเบียบและข้อก�ำหนดว่าด้วยการ
พัสดุซึ่งได้ก�ำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไว้อย่างชัดเจน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีการ
ควบคุ ม ติ ด ตามประเมิ น ผล ทั้ ง การสรรหา การก� ำ หนด
ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร
การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสารเพื่อให้พนักงาน
มีความรู้ความสามารถ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะอนุกรรมการฯ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถท�ำ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฯ
ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยในการเก็บรักษา
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการสอบทานระบบสารสนเทศ
นอกจากนี้ มีการยกระดับความสามารถของระบบงานหลัก
โดยการน�ำระบบโปรแกรม Winspeed มาใช้งานเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

การติดตามผลและการรายงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�ำเนินการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในอย่างสม�่ำเสมอตลอดปี และส่งรายงาน
การตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการก�ำกับ
ดูแล ติดตามผลการควบคุมภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และ
ประเมินการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
• ระบบการตรวจสอบภายใน
ส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงาน
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่ในการสร้าง
ความเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้กระบวนการท�ำงาน
ภายในองค์กรมีการก�ำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่ดีบรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
ขององค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว
		

รายงานประจำ�ปี 2559 54 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

การตรวจสอบภายใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ต�ำรวจได้รับการแต่งตั้งตามค�ำสั่งที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 และตามค�ำสั่ง
โรงพิมพ์ต�ำรวจที่ 34/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตามรายนาม ดังนี้
1. นายสมชาย
ศุภธาดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. พลต�ำรวจตรี อนันต์
โตสงวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายจิระ
พันธ์คีรี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
4. นางญาณิศา
เส้งกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพิมพ์ต�ำรวจได้ปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโรงพิมพ์ต�ำรวจประจ�ำปี 2559 และคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
โดยจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่ สอบทานความน่าเชือ่ ถือของรายงานทางการเงิน รายงานผลการด�ำเนินงาน
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจก�ำหนด
โดยได้น�ำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำรวจทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ
เนื่องจาก นายสมชาย ศุภธาดา กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจตามค�ำสั่ง
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558
ต่อมาผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ 399/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 แต่งตั้งนายสมชาย
ศุภธาดา เป็นกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ และตามค�ำสั่งโรงพิมพ์ต�ำรวจที่ 34/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 มีค�ำสั่งแต่งตั้งให้
นายสมชาย ศุภธาดา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบใน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ข้อความอื่น
ให้เป็นไปตามค�ำสั่งโรงพิมพ์ต�ำรวจ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากฝ่ายบริหาร
พนักงาน ลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. อนุมัติการทบทวนแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2559 แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2559 – 2561)
2. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี (2560 – 2564)
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ
2559 – 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. อนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการด�ำเนินงาน
และข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งติดตามให้มีการด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
6. เร่งรัดและให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำรายงานทางการเงินและงบการเงินประจ�ำปี 2558 – 2559 รวมทั้งประชุมปรึกษา
หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้
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7. ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อพิจารณา ตลอดจนได้เชิญผู้อ�ำนวยการฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ
รวม 4 ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
8.1 ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเร่งรัดการก�ำหนด KPI ซึ่งก�ำหนดผลตอบแทนให้กับ พนักงานแต่ละรายบุคคลไม่เท่ากัน
ให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายน 2559 เพื่อจะได้น�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
8.2 ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเร่งรัดติดตามยอดขาย ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
8.3 ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจบริหารจัดการเรื่องของสินค้ารับฝาก รวมถึงก�ำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการรับฝากสินค้า
ให้ชัดเจน
8.4 การจะลงทุนในเครื่องจักรที่มีคุณภาพและมีราคาสูง ควรจัดท�ำแผนการลงทุน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ในการลงทุนให้ครอบคลุมและชัดเจน
9. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโรงพิมพ์ต�ำรวจ ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เชิญเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมหารือ ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินโรงพิมพ์ต�ำรวจ
10. คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบ ดังนี้
10.1 พิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ และให้
ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอ
10.2 พิจารณาเห็นชอบแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประเมินทัง้ คณะประเมินรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
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การบริหารความเสี่ยง
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็น
รากฐานส�ำคัญของการบริหารองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยง
เป็นประจ�ำ ถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่ต้องท�ำและน�ำมาปฏิบัติ
มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยค้นหา
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน เพื่อมาบริหารจัดการให้เกิด
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานให้น้อย โดยก�ำหนดหน้าที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง คือ
การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
ขององค์กร รวมทั้งการก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ความเสี่ ย ง และการติ ด ตามผลอย่ า งสม�่ ำ เสมอ เพื่ อ ลด
หรือรองรับผลกระทบจากความเสี่ยง การพิจารณาความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิ จ ารณาแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งประจ� ำ ปี
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท�ำการประเมินความเสี่ยง
และจัดระดับความส�ำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งก�ำหนด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และก�ำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
2. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและ
การบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการจั ด การความเสี่ ย ง จนก่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรม
ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถด�ำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
4. พิจารณาแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับ
องค์ ก รโดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ประเมิ น
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ และจัดท�ำ
แผนงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเสี่ยงต่างๆ จะได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ให้ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

5. ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนการด�ำเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้นโยบายและ
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก� ำ หนดไว้ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการติดตามการจัดการ
บริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งได้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอว่ามีความเสี่ยง
อื่นใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป
ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ของระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง
เกิดจากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ จากผูบ้ ริหาร
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คณะท�ำงานการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ซึ่งล้วนตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส่งผลให้กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีระบบ และบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
นอกจากนี้ความส�ำเร็จของการบริหารความเสี่ยงส่วนหนึ่ง
เกิดจากการที่โรงพิมพ์ต�ำรวจด�ำเนินการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาท�ำให้เรียนรู้ถึงปัจจัยความส�ำเร็จ
และอุ ป สรรคในการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมทั้ ง มี ข ้ อ มู ล
การด�ำเนินงานจากปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
การด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีนี้ ท�ำให้สามารถเข้าใจ
วิธีการ/ขั้นตอนกระบวนการในการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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Green Manufacturing
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้มีการคัดเลือกวัสดุทางการพิมพ์ที่อยู่
ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เดิมโรงพิมพ์ต�ำรวจ มีปัญหา
เรื่องกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์ (IPA) ในห้องพิมพ์เป็นเหตุให้
พนักงานต้องสวมหน้ากากป้องกันกลิ่นระเหยของแอลกอฮอล์
จากการน�ำระบบ Green Manufacturing มาด�ำเนินการท�ำให้
• ลดการใช้สารระเหยแอลกอฮอล์ในการผลิต คณะท�ำงาน
จึงเริ่มสรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนทางการพิมพ์เพื่อลดแอลกอฮอล์
และในที่สุดก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในระบบน�้ ำของ
เครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ เมื่อน�ำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาผสมลงในระบบน�้ำ ท�ำให้ไม่มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้แอลกอฮอล์อกี ต่อไป และไม่มผี ลกระทบต่อระบบการพิมพ์
ทางฝ่ายผลิตจึงสั่งน�้ำยาฟาวน์เท่นตัวใหม่มาใช้ ปัจจุบันนี้พนักงาน
ไม่ต้องใส่หน้ากากและไม่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป
• ทางฝ่ายผลิตเปลี่ยนระบบการใช้หมึกที่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันที่ท�ำจาก
พืชมาทดแทน โดยใช้หมึกที่ท�ำมาจากถั่วเหลือง (Soy Ink) ท�ำให้
แผนการใช้วัสดุทางการพิมพ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เกิดผลลัพธ์ที่ท�ำให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ สามารถลดมลพิษที่เกิดจาก
กลิ่นแอลกอฮอล์ และการเปลี่ยนมาใช้หมึกที่ผลิตจากน�้ำมันพืช
แทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประสบผลส�ำเร็จ
เป็นที่น่าพอใจ
• โรงพิมพ์ต�ำรวจได้น�ำเสนอลูกค้าให้ใช้กระดาษ
ถนอมสายตา (Green read) ในการพิมพ์แบบพิมพ์ ซึ่งกระดาษ
ถนอมสายตา เป็นกระดาษที่ผลิตโดยใช้ส่วนผสมจากเยื่อที่เกิด
จากเศษวัสดุเหลือใช้ ท�ำให้ลดการใช้ต้นไม้ 30% มีลูกค้า
ให้ความสนใจที่ใช้กระดาษถนอมสายตา
• โรงพิมพ์ตำ� รวจได้ลงทุนซือ้ รถยกกระดาษม้วน โดยใช้
แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ำมันเบนซิน ซึ่งแก๊สโซฮอล์เป็น
เชื้อเพลิงที่ได้จากพลังงานชีวภาพ เป็นพลังงานทางเลือกที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยกว่าเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้จากพลังงานฟอสซิล
• โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการติดตั้งเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเป็นตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องจักรโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องพิมพ์
ที่มีอัตภาพการผลิตสูง 4 เครื่อง ได้แก่ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต
ระบบป้อนแผ่น (Ryobi520 ขนาดตัด 5) พิมพ์ 1 สี, เครื่องพิมพ์
ออฟเซ็ตระบบป้อนแผ่น (Ryobi 662) ขนาดตัด 4 พิมพ์ 2 สี,

เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตระบบป้อนแผ่น (Ryobi 920) ขนาดตัด 2
พิมพ์ 4 สี, เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตระบบป้อนม้วน (Miyakoshi)
ขนาดตัด 4 พิมพ์ 2 สี
• การด�ำเนินงานตามแนวทางการผลิตแบบ Green
Manufacturing พนักงานเริ่มเข้าใจและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น จากแผนที่ด�ำเนินมา 2 ปี ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเลือกวัสดุทางการพิมพ์, การเสนอให้ลูกค้า
ใช้กระดาษรีไซเคิล, ปลูกจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ,
โรงพิมพ์ต�ำรวจ สามารถมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
ทั้งหมดที่ท�ำมาจะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
• ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักการประเมิน
วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์และวิธกี ารประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์
ของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น”
• ได้ด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อแนะน�ำแนวทางก�ำหนด
ขั้นตอนวิธีการและแผนการด�ำเนินงานในการประเมินค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตามข้อก�ำหนดเฉพาะส�ำหรับการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกโดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับประเมิน
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้แก่
1. แบบ ตม.6
2. แบบ ทจ.2-ต.754/8
3. สมุด D.A.R.E.
ได้มกี ารประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของทัง้ 3 ผลิตภัณฑ์
จนผ่านการทดสอบรับรอง โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกโดยได้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์
และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
ได้ด�ำเนินการสมัครขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้ง
3 ผลิตภัณฑ์กับองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล

รายงานประจำ�ปี 2559 60 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

รายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดี
โรงพิมพ์ต�ำรวจให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่น
การด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณ และเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
อั น เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม
ตลอดจนน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance (CG) หมายถึง
การก�ำหนดหลักการ กติกา และกลไกทีม่ รี ะบบการก�ำกับดูแลทีด่ ี
และเหมาะสม ซึง่ รวมถึงการจัดโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน
กระบวนการท�ำงาน มาตรฐานการบริหาร ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีจะเป็นเครื่องมือหรือกลไกส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น
การยอมรับ และภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมที่มีต่อองค์กร
ในปี 2559 การด�ำเนินงานตามแผนงานการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการโดยยึดมั่นความถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ มีมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดท�ำรายงาน
ทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
หลักเกณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส  ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ นโยบาย
การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญอย่างดีที่สุดในการสื่อสาร
อย่างเปิดเผย ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการ รวมถึงมีบทบาทในการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ขององค์ ก ร อั น น� ำ ไปสู ่
ความเจริญเติบโตระยะยาว มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ 3 แบบ คือ ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง
ประเมินไขว้แบบสุ่ม และประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนอ�ำนาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ดังนี้
1. วางนโยบายในการปรับปรุงโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. วางระเบียบปฏิบัติงานภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. ควบคุมการรับจ่ายเงิน
4. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี
5. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน คนงานโรงพิมพ์
ต�ำรวจ
6. อนุ มั ติ ก ารบรรจุ เ ลิ ก จ้ า งและลงโทษพนั ก งาน
คนงานเหมาโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7. ด�ำเนินกิจการอื่นอันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการโรงพิมพ์
ต�ำรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์

การให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดี ประจ�ำปี 2559 ตลอดจนเป้าหมายประจ�ำปี
เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กร การก�ำกับดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น
และสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การกระท�ำของโรงพิมพ์ต�ำรวจ หรือพบเห็นการกระท�ำใดๆ
ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยก�ำกับ
ดูแลให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ
ในหน้าที่ การรับสินบน การท�ำผิดกฎระเบียบ ค�ำสั่งต่างๆ
ขององค์กร กรณีภายในองค์กรให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
ที่ไว้วางใจ กรณีภายนอกองค์กรให้แจ้งต่อ คณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก�ำหนด
กระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

- จัดท�ำการศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Green
Manufacturing ซึ่งมีแผนการศึกษาแนวทางผลิตแบบ Green
Manufacturing
- โครงการจัดซื้อเครื่องออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ
ให้กับชุมชนซอยโซดา ท้องที่สถานีต�ำรวจนครบาลดุสิต
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ชุมชนที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดด้านยาเสพติด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เครื่ อ งออกก� ำ ลั ง กายส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวน
5 รายการ
2. โต๊ะหินอ่อน จ�ำนวน 1 ชุด

รายงานประจำ�ปี 2559 62 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โครงสร้างคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ�รวจ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
เป็นกรรมการ
ผู้บังคับการ กองการเงิน
กรรมการ
ผู้บังคับการ กองพลาธิการ
กรรมการ

รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
ประธานกรรมการ

ผู้บังคับการ กองกฎหมาย
กรรมการ
ผู้บังคับการ กองคดีอาญา
กรรมการ
เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
กรรมการและเลขานุการ
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ในการก�ำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และการให้มีกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามบัญชีรายชื่อซึ่งกระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้นร่วมเป็นกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจตามนัย
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 โดยก�ำหนด
ให้มีสัดส่วนของกรรมการอื่นเพิ่มเติม
ในปัจจุบันคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 11 คน โดยให้มีผู้แทน
กระทรวงการคลังร่วมเป็นกรรมการด้วย ดังนี้
1. รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
เป็นประธานกรรมการ
หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร)
ซึ่งรับผิดชอบก�ำกับการบริหารราชการโรงพิมพ์ต�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�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและด�ำเนินกิจการของโรงพิมพ์ต�ำรวจให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และให้มีอ�ำนาจหน้าที่รวมถึง
1. วางนโยบายในการปรับปรุงโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. วางระเบียบปฏิบัติงานภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. ควบคุมการรับจ่ายเงิน
4. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี
5. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน คนงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. อนุมัติการบรรจุเลิกจ้างและลงโทษพนักงาน คนงานเหมาโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7. ด�ำเนินกิจการอื่นอันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจมีความหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีประสบการณ์
ในการท�ำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติต่างๆ ตามระเบียบ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551
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บทบาทของคณะกรรมการโรงพิมพ์

1. โครงสร้างคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในการก�ำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการ
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ของกระทรวงการคลัง และการให้มีกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ตามบัญชีรายชื่อซึ่งกระทรวงการคลังจัดท�ำขึ้นร่วมเป็นกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
โดยก�ำหนดให้มีสัดส่วนของกรรมการอื่นเพิ่มเติม
ในปัจจุบันคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 11 คน โดยให้มีผู้แทนกระทรวงการคลัง
ร่ ว มเป็ น กรรมการด้ ว ย กรรมการโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจมี
ความหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
มีประสบการณ์ในการท�ำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีอายุไม่เกิน
65 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติต่างๆ ตามระเบียบส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย ประมวลระเบี ย บการต� ำ รวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ทั้ ง นี้ โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ ได้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
การด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจในหั ว ข้ อ คณะกรรมการโรงพิ ม พ์ แ ละ
คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจแล้ว
2. คณะกรรมการชุดย่อย
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจได้ จั ด ตั้ ง กรรมการชุ ด ย่ อ ยตาม
ความเหมาะสมและความจ�ำเป็น เพื่อพิจารณากลั่นกรองงาน
และเสนอแนะ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามความรับผิดชอบคณะกรรมการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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3. บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจมีบทบาทส�ำคัญในการ
น� ำ พาองค์ ก รไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ รวมทั้ ง การก� ำ กั บ ดู แ ล
ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการ
ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการเท่ า เที ย มกั น
ทั้ ง ในด้ า นการเป็ น ผู ้ น�ำ และการควบคุ ม กรรมการทุ ก คน
ต้องเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการด�ำเนินธุรกิจพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ และพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์และรับผิดชอบต่อการกระท�ำ
ของตนเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถมอบหมายอ�ำนาจ
ในการจัดการให้แก่ฝ่ายบริหารได้มากขึ้น คณะกรรมการ
ควรติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด
ให้มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ต่อกันและกันในการด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
4. การประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจได้ มี ก ารก� ำ หนดวาระการประชุ ม
ประกอบด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งก่อน เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้ ง ก่ อ น เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา เรื่ อ งเสนอเพื่ อ ทราบ
และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งก�ำหนดเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ เป็นการประจ�ำในแต่ละช่วงเวลา
เช่น ระเบียบวาระประจ�ำเดือน ประจ�ำไตรมาส และประจ�ำปี
เป็นการล่วงหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำเดือน ที่ก�ำหนดเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจ เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
คณะกรรมการทุกคนต้องเข้าประชุมทุกครั้งยกเว้น
มีเหตุจ�ำเป็น และในการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในฐานผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นการประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ การประชุม
แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้ท�ำการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 ได้ใช้แบบ
ประเมินซึ่งคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้พิจารณาเห็นชอบ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันไว้แล้ว โดยแบบประเมินแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ การประเมินผลคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ ปัจจัยในการประเมิน
ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การวางแผนงานหรือกลยุทธ์
ขององค์ ก ร การแก้ ไขปั ญ หาหรื อ ผลั ก ดั น ให้ อ งค์ ก ร
มีความทันสมัย และตอบสนองพันธกิจทางสังคม การเสนอ
แนวคิด หรือแผนงานที่เป็นรูปธรรมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้องค์กรมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ การจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน การติดตามรายงานการเงินและ
การด�ำเนินงาน การน�ำผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
น�ำไปพิจารณาและปรับปรุงการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตามหลักการและนโยบายจ่ายตอบแทน
กรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างโปร่งใส โดยค่าตอบแทนเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าเบี้ย
กรรมการรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ
- ก� ำ หนดให้ ก รรมการได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม เดื อ นละ
ไม่เกิน 12,000 บาท ประธานกรรมการได้รบั สูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 25
- ก�ำหนดให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุม ในกรณีได้รับ
มอบหมาย หรือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงาน
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับ
เบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ หากกรรมการรัฐวิสาหกิจท่านใด
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอื่นๆ มากกว่า
1 คณะ ก็ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงคณะใดคณะหนึ่งเท่านั้น
ส�ำหรับกรรมการอื่นๆ ที่มิใช่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสูงสุดไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท
- นอกจากเบี้ ย ประชุ ม แล้ ว ยั ง มี ค ่ า ตอบแทนอื่ น
คือในส่วนของโบนัสประจ�ำปี
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อำ�นาจหน้าที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ และอ�ำนาจหน้าที่

คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ต�ำรวจ

อ�ำนาจหน้าที่
1. วางนโยบายในการปรับปรุงโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. วางระเบียบปฏิบัติงานภายในของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. ควบคุมการรับจ่ายเงิน
4. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี
5. ก�ำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน คนงานโรงพิมพ์

6. อนุ มั ติ ก ารบรรจุ เ ลิ ก จ้ า งและลงโทษพนั ก งาน
คนงานเหมาโรงพิมพ์ต�ำรวจ
7. ด�ำเนินกิจการอื่นอันจ�ำเป็นเพื่อให้กิจการโรงพิมพ์
ต�ำรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์

คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองวาระการประชุ ม
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ จ ะเข้ า วาระ
การประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. พิจารณาจัดท�ำระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม และกฎหมาย ระเบียบ ค�ำสั่ง ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
และเสนอให้คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจทราบล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน
3. งานด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจมอบหมาย
4. การด� ำ เนิ น การตามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ให้ ส ามารถ
เชิญข้าราชการต�ำรวจ หรือพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจมาให้ข้อมูล
หรือส่งเอกสารได้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
5. ให้ พ นั ก งานโรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ และถือเป็น
เรื่องส� ำคัญที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในอันที่จะท� ำให้
การด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการตามค�ำสั่งนี้สัมฤทธิ์ผล
สมความมุ่งหมายของทางราชการ

คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมายและการเงิ น
งบประมาณ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์
ต�ำรวจเดิมที่เห็นว่าล้าหลังไม่เหมาะสมกับการด�ำเนินกิจการ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ภายใต้การแข่งขันและสภาวการณ์เศรษฐกิจ
และสั ง คมในปั จ จุ บั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ก าร
ด�ำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว มีความสามารถในการแข่งขัน
สามารถสร้างผลก�ำไรได้
2. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของโรงพิมพ์ต�ำรวจก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจพิจารณา
3. จัดท�ำระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์ต�ำรวจใหม่ที่เห็น
ว่าควรมีไว้ถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
4. ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง งบลงทุ น
ของปีงบประมาณ
5. ก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นงบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
งบลงทุน และงบเร่งด่วนของปีงบประมาณ
6. งานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ� รวจมอบหมาย

คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศและพัฒนาระบบงาน

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�ำหนดแนวทาง นโยบาย
และแผนงานด้านสารสนเทศโรงพิมพ์ต�ำรวจ ให้มีการพัฒนา
ระบบที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. ก�ำกับดูแลและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตาม
แนวทางนโยบาย และแผนงานที่ก�ำหนด
3. ก�ำกับดูแลให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศตาม
ข้อเสนอแนะของบริษัทผู้ประเมิน เช่น การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบภายใน การบริหารทรัพยากรบุคคล
4. น�ำเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างน้อย
เป็นรายไตรมาส
5. งานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ� รวจมอบหมาย
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คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์
ต�ำรวจ
2. พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่และการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษประจ�ำปี ตามระดับผลการปฏิบัติงาน
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำรวจ
เพื่อพิจารณา
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ด�ำเนินการเชิญผู้บริหาร ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ มาเจรจาต่อรองผลตอบแทน
2. ก�ำหนดผลตอบแทนกับผูบ้ ริหาร ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
3. ร่างสัญญาจ้างเพือ่ จ้างผูบ้ ริหาร ต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
4. เสนอผลการพิจารณาตามข้อ 2.1 ถึง 2.2 และ
ร่างสัญญาจ้างตามข้อ 2.3 ต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
6. ก� ำ หนดกรอบอั ต ราค่ า ตอบแทนผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอั ต ราขั้ น ต�่ ำ -ขั้ น สู ง
ของค่าตอบแทนคงที่ และกรอบค่าตอบแทนผู้อ�ำนวยการ
โรงพิ ม พ์ ต� ำ รวจ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอั ต ราขั้ น ต�่ ำ -ขั้ น สู ง
ของค่าตอบแทนคงที่ และกรอบค่าตอบแทนผันแปรโดยก�ำหนด
เป็นร้อยละของค่าตอบแทนรวม
7. ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ เสนอผลการพิ จ ารณา
ต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจเพื่อพิจารณาต่อไป
8. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด�ำเนินงาน
ด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งที่ ไ ม่ มี ค ณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลก่อนน�ำเข้าวาระเสนอคณะกรรมการ โรงพิมพ์ต�ำรวจ
พิจารณา
2. ติดตามการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ และน�ำเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
3. งานอื่นๆ ตามที่ค ณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำ รวจ
มอบหมาย

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

อ�ำนาจหน้าที่
1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการธุรกิจ (Business
Process Management) ครอบคลุมถึงกระบวนการหลัก
และกระบวนการย่อยของธุรกิจทุกกระบวนการ และพัฒนา
องค์กร เพื่อลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
2. พัฒนาและติดตามการบริหารกลยุทธ์ตลาด (Marketing
Strategy Management) ครอบคลุ ม ถึ ง การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมการตลาด ก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด การแบ่ง
ส่วนตลาด เลือกเป้าหมาย และก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์
การพัฒนาและก�ำหนดส่วนประสมทางการตลาด การควบคุม
การติดตาม ประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนการตลาด และข้อมูลด้านการตลาด
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจพิจารณา
3. พัฒนาขีดความสามารถทางการจัดการด�ำเนินงาน
(Operation Management) ครอบคลุมถึงการจัดซือ้ การบริหาร
คุณภาพการผลิต การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) การจัดการสินค้าคงคลัง การบริการ
วัตถุดิบและวัสดุ การลดต้นทุน กระบวนการผลิต และน�ำเสนอ
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
4. การด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ ให้สามารถเชิญ
ข้าราชการต�ำรวจ หรือพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจมาให้ข้อมูล
หรือส่งเอกสารได้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
5. งานอื่นๆ ตามที่ค ณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำ รวจ
มอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2559 68 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบ
ควบคุมภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนัน้
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์
ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน

อ�ำนาจหน้าที่
1. ศึกษาภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ก�ำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และ
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภทจนถึงระดับสูง
3. พิจารณาแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4. ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้พนักงานและลูกจ้าง
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจทราบ และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ ก�ำกับ
ดูแล ติดตาม และจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการตามแผน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และจัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานในโรงพิมพ์ต�ำรวจ รวมทั้งจัดท�ำ
ข้อเสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบ
การจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงประจ�ำปีต่อไป
6. ให้เสนอผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
7. ให้มีอ�ำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องในโรงพิมพ์ต�ำรวจหรือ
บุคคลอื่นๆ มาชี้แจง หรือให้ข้อมูลตลอดจนมอบหมายหน้าที่
ไปด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินการดังกล่าว
8. ให้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานเพิ่มเติมหรือคณะบุคคล
อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการได้ตามความจ�ำเป็น
9. งานอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ� รวจมอบหมาย

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�ำหนดแนวทาง นโยบาย
และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ก�ำกับ ดูแล ติดตาม การบริหารงานให้เป็นไปตาม
แนวทางนโยบาย และแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ก�ำกับดูแลให้มีการด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และน�ำเสนอคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
4. งานอื่นๆ ตามที่ค ณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำ รวจ
มอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่
1. ท�ำความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจที่ผู้บริหารจัดให้มีขึ้น ดูแลให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ
มีกระบวนการในการบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง
ตอบสนองความเสี่ ย ง และให้ ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจอยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) โดยก�ำหนดให้ผู้บริหารของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
รายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
2. ท�ำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ
ในโรงพิมพ์ต�ำรวจที่รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งครอบคลุมการบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และ
ตอบสนองความเสี่ยง
3. ท�ำความเข้าใจการก�ำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4. ท�ำความเข้าใจรายงานการสรุปความเสี่ยงที่ผู้บริหาร
จัดท�ำขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเข้าใจประเภท
ของความเสี่ยงที่ท�ำการติดตามอย่างใกล้ชิด ประเภทของ
ความเสี่ยงได้แก่
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระบวนการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อรายงานทางการเงิน
- ความเสี่ยงจากการทุจริต
- ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ส�ำคัญ
- ความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
5. ท�ำความเข้าใจแผนการปฏิบัติการของผู้บริหาร
ในการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
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6. ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารของ
ผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้น�ำไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และมั่นใจได้ว่าหากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ผู้บริหารสามารถบ่งชี้เหตุการณ์หรือความเสี่ยงได้ทันเวลา
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
7. ด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ในการก�ำกับดูแลให้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผล
8. ประเมินว่าผู้บริหารระดับสูงได้ก�ำหนดกรอบและ
แนวทางในการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และสื่อสารเกี่ยวกับความส�ำคัญของการควบคุมภายในให้กับ
บุคลากรทุกคนในโรงพิมพ์ต�ำรวจรับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
9. หารือกับผู้สอบบัญชี (สตง.) และผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการสอบบัญชี การปฏิบัติงานใน
การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
ทั้งส่วนที่เป็นการด�ำเนินงานโดยทั่วไปและส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบคอมพิวเตอร์ แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโรงพิมพ์ต�ำรวจได้ และมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อม
ในการด�ำเนินธุรกิจของโรงพิมพ์ต�ำรวจอยู่ตลอดเวลา
10. ติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง
ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี (สตง.) เกี่ยวกับ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยบรรจุไว้
ในวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์
ต�ำรวจ
2. พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่และการจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษประจ�ำปี ตามระดับผลการปฏิบัติงาน
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำรวจ
เพื่อพิจารณา

4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการจัดท�ำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

อ�ำนาจหน้าที่
1. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์
ต�ำรวจเดิมที่เห็นว่าล้าหลังมากให้เหมาะสมกับการด�ำเนินกิจการ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ภายใต้การแข่งขันและสภาวการณ์เศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจ
มีความคล่องตัว มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสร้าง
ผลก�ำไรได้
2. จัดท�ำระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์ต� ำรวจใหม่
ที่เห็นว่าควรมีไว้ถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
3. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำรวจ
เพื่อพิจารณา
4. งานอื่นๆ ตามที่ค ณะกรรมการโรงพิมพ์ต� ำ รวจ
มอบหมาย

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

อ�ำนาจหน้าที่
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเปิดบัญชีเงินกูส้ งเคราะห์
พนักงาน บัญชีเลขที่ 012-0-15472-2 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
สาขาศรีย่าน ซึ่งระบุผู้มีอ�ำนาจลงนาม 3 คน คือ นายธวัชชัย
สาครินทร์ ต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการโรงพิมพ์ตำ� รวจ นางเอกฉวี
กลิ่นบรรยงค์ ต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ และนางพิกุล
คุณวุฒิรักษ์ ต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ว่าบุคคล
ดังกล่าวมีอ�ำนาจในการสั่งจ่ายเงินจากธนาคารหรือไม่
2. เชิญผู้เกี่ยวข้องในโรงพิมพ์ต�ำรวจหรือบุคคลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือให้ข้อมูล ตลอดจนมอบหมายหน้าที่
ให้ไปด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง รวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

รายงานประจำ�ปี 2559 70 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

การเข้าร่วมประชุม และค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

พล.ต.ท.ปิยะ  สอนตระกูล

ประธาน
กรรมการ
2 พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน
กรรมการ
3 พล.ต.ต.เสน่ห์  อรุณพันธ์
กรรมการ
4 ผศ.สมชาย  ศุภธาดา
กรรมการ
5 นายจิระ  พันธ์คีรี
กรรมการ
6 พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์ กรรมการ
7 พล.ต.ต.สุรศักดิ์  บุญกลาง
กรรมการ
8 พล.ต.ต.โฆษิต  ปิยเจริญ
กรรมการ
9 พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
กรรมการ
10 พล.ต.ต.อนุชา  รมยะนันทน์
กรรมการ
11 นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง
กรรมการ
และเลขานุการ
12 พล.ต.ต.ประเสริฐ  กาฬรัตน์
กรรมการ
13 พล.ต.ต.ชนะชัย  ลิ้มประเสริฐ
กรรมการ
14 พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ  พันธุ์เพ็ชร์
กรรมการ

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
ที่เข้าประชุม
12/12
7,500.00
7,500.00

รวม
90,000.00

12/12
11/12
4/4
12/12
12/12
12/12
11/11
11/11
11/11
12/12

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
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

72,000.00
66,000.00
24,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
72,000.00

1/1
1/1
1/1

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

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง
พ.ต.อ.บุญลือ  กงแจ
พ.ต.ท.มงคล  อ่อนแก้ว
พ.ต.ท.คมวุฒิ  จองบุญวัฒนา

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
11/11
7,500.00
อนุกรรมการ
10/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
อนุกรรมการ
10/11
3,000.00
ต�ำแหน่ง
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
82,500.00
30,000.00
33,000.00
30,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการเงินงบประมาณ
จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
1 พล.ต.ต.โฆษิต  ปิยเจริญ
ประธานอนุกรรมการ
5/5
7,500.00
2 พ.ต.อ.สุกิจ  โตตาบ
อนุกรรมการ
4/5
3,000.00
3 พ.ต.อ.ดนุ  กล�่ำสุ่ม
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
4 พ.ต.อ.หญิง บุษกร  สุนทรสถิตพิมล
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
5 พ.ต.อ.หญิง สมพร  เหล่าอ�ำนวยชัย
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
6 พ.ต.ท.วงศกร  สุวภาพ
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
7 พ.ต.ท.สุธี  เอี่ยมยิ่งเจริญ
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
8 พ.ต.ท.สมเดช  จินดาอินทร์
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
9 ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง สุนันทา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
10 ร.ต.ท.นเรศ  วาดเขียน
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
11 นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง
อนุกรรมการ
5/5
6,000.00

ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
37,500.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00

หมายเหตุ พล.ต.ต.โฆษิต  ปิยเจริญ ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและพัฒนาระบบงาน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.ศิริพงษ์  ติมุลา
พ.ต.อ.นิเวศน์  อาภาวศิน
พ.ต.อ.อ�ำนาจ  อุตรมาตย์
พ.ต.อ.หญิง สายฝน  สุกัญจนาถ
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการ
3/3
3,000.00
กรรมการ
0
3,000.00
กรรมการ
3/3
3,000.00
กรรมการ
2/3
3,000.00
กรรมการ
3/3
6,000.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
9,000.00
9,000.00
6,000.00
18,000.00

หมายเหตุ นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
นายจิระ  พันธ์คีรี
พล.ต.ต.เสน่ห์  อรุณพันธ์
พล.ต.ต.สุรศักดิ์  บุญกลาง
พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์
พล.ต.ต.อนุชา  รมยะนันทน์

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
3/3
7,500.00
อนุกรรมการ
3/3
6,000.00
อนุกรรมการ
3/3
6,000.00
อนุกรรมการ
3/3
6,000.00
อนุกรรมการ
3/3
6,000.00
ต�ำแหน่ง
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
22,500.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
นายจิระ  พันธ์คีรี
นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข
พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์
พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
พล.ต.ต.อนุชา  รมยะนันทน์

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
2/2
7,500.00
อนุกรรมการ
2/2
6,000.00
อนุกรรมการ
2/2
6,000.00
อนุกรรมการ
1/2
6,000.00
อนุกรรมการ
2/2
3,000.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
15,000.00
12,000.00
12,000.00
6,000.00
6,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด�ำเนินงานด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
พ.ต.อ.คมกฤษ  ไวสืบข่าว
พ.ต.อ.หญิง พรพิมล  อุตมโชติ
พ.ต.ท.หญิง ประพร  เติมเกาะ
พ.ต.ต.หญิง กัณฑิมา  วงศ์ประธาน

หมายเหตุ พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ 10/11
7,500.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
อนุกรรมการ
9/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
75,000.00
33,000.00
27,000.00
33,000.00
33,000.00

ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.เสน่ห์  อรุณพันธ์
พ.ต.อ.หญิง พงษ์จิตรา  ธีระพงษ์พันธุ์
พ.ต.อ.อัศนีย์  อินทรครรชิต
นางณัฐกันย์  ชิยนารานันทน์
พ.ต.ท.วัชรพงษ์  พนิตธ�ำรง
พ.ต.ท.ณัฐ  วุฒิเสถียร
พ.ต.ท.สมเดช  จินดาอินทร์
ร.ต.อ.วิทวัส  อ่องระเบียบ
ร.ต.ต.นเรศ  วาดเขียน
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ
7/7
7,500.00
อนุกรรมการ
6/7
3,000.00
อนุกรรมการ
7/7
3,000.00
อนุกรรมการ
7/7
3,000.00
อนุกรรมการ
7/7
3,000.00
อนุกรรมการ
1/7
3,000.00
อนุกรรมการ
4/7
3,000.00
อนุกรรมการ
4/7
3,000.00
อนุกรรมการ
4/7
3,000.00
อนุกรรมการ
7/7
6,000.00
ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
52,500.00
18,000.00
21,000.00
21,000.00
21,000.00
3,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
42,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.สุรศักดิ์  บุญกลาง
นายธวัชชัย  สาครินทร์
นายอ�ำนวย  สุนทรวิริยะวงศ์
นางธณิณฐรก์  คุณวุฒิรักษ์
นายธนวิน  มิตรสมหวัง
ร.ท.อุทัย  พูลเพิ่ม
น.ส.บุญกริยา  แก้วสีใส
นายเมือง  เพชรนิล
นายอยุทธยา  ไชยช่วย
นายไพโรจน์  บุญขลิบ
นางกมลทิพย์  อินทรีย์

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ 12/12
7,500.00
อนุกรรมการ
9/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ
11/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ
12/12
3,000.00
อนุกรรมการ                        12/12
3,000.00
และเลขานุการ
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
90,000.00
27,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
33,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน
พ.ต.อ.หญิง ศรีสกุล  เจริญศรี
พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร  สังข์ประเสริฐ
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง พีรญา  คงมา
พ.ต.ต.หญิง เยาวเรศ  แสงจันทร์
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ 10/11
7,500.00
อนุกรรมการ
9/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
3,000.00
อนุกรรมการ
11/11
6,000.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
75,000.00
27,000.00
33,000.00
33,000.00
33,000.00
66,000.00

หมายเหตุ พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ   
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.นิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์  หาญสวัสดิ์
พ.ต.อ.วัตรธนา  มีข�ำ
พ.ต.อ.กล้าหาญ  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
7/7
3,000.00
อนุกรรมการ
7/7
3,000.00
อนุกรรมการ
2/7
3,000.00
อนุกรรมการ
6/7
3,000.00
อนุกรรมการ
7/7
6,000.00
ต�ำแหน่ง

หมายเหตุ นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
21,000.00
21,000.00
6,000.00
18,000.00
42,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4

ผศ.สมชาย  ศุภธาดา
พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน
นายจิระ  พันธ์คีรี
นางญาณิศา  เส้งกิ่ง

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานกรรมการ
4
7,500.00
กรรมการ
4
6,000.00
กรรมการ
4
6,000.00
เลขานุการ
4
3,000.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
30,000.00
24,000.00
24,000.00
12,000.00

หมายเหตุ  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ่ายเพิ่มเติม
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
ส.ค. 58-ก.ย. 58 3 มิ.ย.59-30 มิ.ย. 59 1 ส.ค. 58-9 ส.ค. 58
ผศ.สมชาย  ศุภธาดา
2,177.42
7,000.00
2,177.42
พล.ต.ต.อนันต์  โตสงวน
12,000.00
6,000.00
12,000.00
นายจิระ  พันธ์คีรี
12,000.00
6,000.00
12,000.00
นางญาณิศา  เส้งกิ่ง
6,000.00
3,000.00
60,000.00

ต.ค. 58-พ.ค. 59
48,000.00
48,000.00
24,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการประกวดราคาซื้อ ง.43-ต.94 ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) จ�ำนวน 12,852 กล่อง
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
นายธนวิน  มิตรสมหวัง
พ.ต.ท.หญิง วิมล  เถลิงพงษ์
นางอุษา  เนื่องอ้น
นายนิรันดร์  จันทะคู่

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
4/4
1,500.00
อนุกรรมการ
3/4
1,200.00
อนุกรรมการ
4/4
1,200.00
เลขานุการ
4/4
1,200.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
6,000.00
3,600.00
4,800.00
4,800.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
นายจิระ  พันธ์คีรี
นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข
พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์
พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
พล.ต.ต.อนุชา  รมยะนันทน์

จ�ำนวนครั้ง ค่าเบี้ยประชุม
ที่เข้าประชุม
ประธานอนุกรรมการ
2/2
7,500.00
อนุกรรมการ
2/2
3,000.00
อนุกรรมการ
2/2
6,000.00
อนุกรรมการ
1/2
6,000.00
อนุกรรมการ
2/2
6,000.00
ต�ำแหน่ง
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
15,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท�ำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.ประเสริฐ  กาฬรัตน์
พล.ต.ต.โฆษิต  ปิยเจริญ
พ.ต.อ.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม
พ.ต.อ.สุกิจ  โตตาบ
พ.ต.อ.ดนุ  กล�่ำสุ่ม
พ.ต.อ.หญิง บุษกร  สุนทรสถิตพิมล
พ.ต.ท.สุรชัช  สุวรรณศรี
พ.ต.ท.วงศกร  สุวภาพ
ร.ต.อ.หญิง สุนันทา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ
1/8
7,500.00
อนุกรรมการ
7/8
7,500.00
อนุกรรมการ
6/8
3,000.00
อนุกรรมการ
6/8
6,000.00
อนุกรรมการ
7/8
6,000.00
อนุกรรมการ
8/8
6,000.00
อนุกรรมการ
1/8
3,000.00
อนุกรรมการ
3/8
6,000.00
อนุกรรมการ
7/8
6,000.00
อนุกรรมการ
8/8
6,000.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
7,500.00
52,500.00
18,000.00
36,000.00
42,000.00
48,000.00
3,000.00
18,000.00
42,000.00
48,000.00

หมายเหตุ พล.ต.ต.โฆษิต  ปิยเจริญ ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ   
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ได้รับเบี้ยประชุมครบตามระเบียบโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อกรรมการ
ร.ท.อุทัย  พูลเพิ่ม
พ.ต.ท.อ�ำนาจ  รอดดอนไพร
ร.ต.ต.นเรศ  วาดเขียน
นายนฤทธิ์  คล้ายเคลื่อน

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ
3/3
1,500.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
4,500.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
พล.ต.ต.ชนะชัย  ลิ้มประเสริฐ
พล.ต.ต.มนัส  ศิกษมัต
พ.ต.อ.หญิง พรพิมล  อุตมโชติ
พ.ต.ท.หญิง ประพร  เติมเกาะ
ร.ต.ท.อุทิศ  จันทรประพันธ์

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ
1/1
7,500.00
อนุกรรมการ
4/5
7,500.00
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
อนุกรรมการ
5/5
3,000.00
อนุกรรมการ
4/5
3,000.00
ต�ำแหน่ง
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
7,500.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
12,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องท�ำงานการตลาด จ�ำนวน 1 งาน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ
ร.ท.อุทัย  พูลเพิ่ม
พ.ต.ท.อ�ำนาจ  รอดดอนไพร
พ.ต.ท.เขวงศักดิ์  ผิวสุวรรณ์
ร.ต.ท.วิทวัส  อ่องระเบียบ
ร.ต.ต.นเรศ  วาดเขียน
นายนฤทธิ์  คล้ายเคลื่อน

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ
5/5
1,500.00
อนุกรรมการ
3/5
1,200.00
อนุกรรมการ
1/5
1,200.00
อนุกรรมการ
1/5
1,200.00
อนุกรรมการ
3/5
1,200.00
อนุกรรมการ
5/5
1,200.00
ต�ำแหน่ง

รวมค่าเบี้ย
ประชุม
7,500.00
3,600.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00
6,000.00

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องท�ำงานการตลาด จ�ำนวน 1 งาน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อกรรมการ
นายธวัชชัย  สาครินทร์
พ.ต.อ.วีระยุทธ  หิรัญ
ร.ต.ต.นเรศ  วาดเขียน
ร.ต.ต.ถวิล  จันทะคู่
น.ส.วิไลรัชต์  ถนัดหนังสือ

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม ค่าเบี้ยประชุม
ประธานอนุกรรมการ
3/3
1,500.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
อนุกรรมการ
3/3
1,200.00
ต�ำแหน่ง
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รวมค่าเบี้ย
ประชุม
4,500.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

ไ

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2559 78 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดความทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนอการเงินโดยรวม
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ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางสาวสุวิมล  เดชานุกูลกิจ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 13

(นางสาวฐาปนีย์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 25 มกราคม 2561

รายงานประจำ�ปี 2559 80 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท

		

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

2558

สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.1
45,487,845.86
71,271,497.15
เงินลงทุนชั่วคราว
5.2
6,418,917.81
44,359,681.94
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
5.3
35,062,307.31
17,986,462.02
สินค้าคงเหลือ
5.4
30,270,091.08
41,737,302.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5.5
1,189,145.50
1,417,367.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
118,428,307.56
176,772,311.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว
5.6
221,224,373.18
141,635,405.97
ลูกหนี้กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงาน
5.7
2,000,000.00
2,000,000.00
อาคารและอุปกรณ์
5.8
78,933,124.80
58,985,765.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
5.9
199,920.00
120,160.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
302,357,417.98
202,741,331.66
รวมสินทรัพย์		
420,785,725.54
379,513,642.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2559

2558

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า
27,450,428.24
15,569,706.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
5.10
14,578,499.03
15,244,299.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน
42,028,927.27
30,814,005.57
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
5.11
14,303,822.82
14,285,228.73
หลังออกจากงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
5.12
790,097.91
1,860,719.50
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
15,093,920.73
16,145,948.23
รวมหนี้สิน			
57,122,848.00
46,959,953.80
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
361,507,092.12
330,397,903.47
รวมส่วนของทุน		
363,662,877.54
332,553,688.89
รวมหนี้สินและส่วนของทุน
420,785,725.54
379,513,642.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางธณิณฐรภ์  คุณวุฒิรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง)
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

รายงานประจำ�ปี 2559 82 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท
		
หมายเหตุ
2559
2558
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
232,502,827.00
203,477,917.46
รายได้อื่น
6,951,782.36
5,633,192.89
รวมรายได้
239,454,609.36
209,111,110.35
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
145,261,534.96
137,878,219.86
ค่าใช้จ่ายในการขาย
700,245.53
1,443,847.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
47,383,640.22
43,420,351.44
รวมค่าใช้จ่าย
193,345,420.71
182,742,419.17
กำ�ไรสำ�หรับปี
4.12
46,109,188.65
26,368,691.18
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		 กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
46,109,188.65
26,368,691.18
		
			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท
ทุน

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
จัดสรรแล้ว

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
1,056,068.88 1,099,716.54 322,839,212.29 324,994,997.71
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง ปี 2556
(18,810,000.00) (18,810,000.00)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
- 26,368,691.18 26,368,691.18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1,056,068.88 1,099,716.54 330,397,903.47 332,553,688.89
					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1,056,068.88 1,099,716.54 330,397,903.47 332,553,688.89
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง ปี 2557
- (15,000,000.00) (15,000,000.00)
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
46,109,188.65 46,109,188.65
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
1,056,068.88 1,099,716.54 361,507,092.12 363,662,877.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559 84 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หน่วย : บาท
2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
46,109,188.65
26,368,691.18
รายการปรับกระทบก�ำไรส�ำหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
14,539,937.45
13,876,106.13
รายได้จากสินทรัพย์รับบริจาค
(46,055.43)
(63,942.48)
ขาดทุนจากการปรับปรุงทรัพย์สิน
29,990.04
316,106.02
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
1,400,417.37
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
2,256,994.09
1,670,489.71
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
64,290,472.17
42,167,450.56
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(17,075,845.29)
25,263,234.77
ลูกค้าคงเหลือ
10,066,794.21
(6,187,271.64)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
228,221.76
(100,972.83)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(79,760.00)
341,955.00
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น ( ลดลง )
เจ้าหนี้การค้า
11,880,722.06
(6,852,533.65)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(619,744.93)
(2,836,754.90)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
(2,238,400.00)
(1,240,000.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(1,070,621.59)
1,055,022.25
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
65,381,838.39
51,610,129.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนชั่วคราว
37,940,764.13
(35,324,712.51)
เงินลงทุนระยะยาว
(79,588,967.21)
(13,042,433.35)
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารสิ่งก่อสร้าง
(2,028,193.15)
(189,600.00)
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์
(27,451,564.48)
(1,543,438.43)
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
(833,800.00)
(336,734.00)
เงินสดจ่ายจากการซื้อยานพาหนะ
(4,203,728.97)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(76,165,489.68)
(50,436,918.29)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังปีงบประมาณ 2556
(18,810,000.00)
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังปีงบประมาณ 2557
(15,000,000.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(15,000,000.00)
(18,810,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
(25,783,651.29)
(17,636,788.73)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
71,271,497.15
88,908,285.88
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
45,487,845.86
71,271,497.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โรงพิมพ์ตำ�รวจ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
1. ข้อมูลทั่วไป

โรงพิมพ์ต�ำรวจได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมต�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�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดพิมพ์ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือ
ต�ำราของทางราชการกรมต�ำรวจ (ปัจจุบัน คือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ) ทุกชนิด รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารลับ และงานเร่งด่วน
ของทางราชการ

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 การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เรือ่ ง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรือ่ ง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรือ่ ง งบการเงินรวม
เรือ่ ง การร่วมการงาน
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
เรือ่ ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะการเงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้ อ จ�ำ กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
เหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีและการรายงาน
โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง การบัญชีสำ� หรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับ
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด�ำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
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การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2559)

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
และการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
เรื่อง ข้ อ จ�ำ กั ด สิ น ทรั พ ย์ ต ามโครงการผลประโยชน์
(ปรับปรุง 2559)
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
					 เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
(ปรับปรุง 2559)
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ
(ปรับปรุง 2559)
ผู้บริหารของโรงพิมพ์ต�ำรวจ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 และ
วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งโรงพิมพ์ต�ำรวจ จะเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม โรงพิมพ์ต�ำรวจ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

		 4.1 การบันทึกบัญชีถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 การรับรู้รายได้
4.2.1 รายได้ค่าจ้างพิมพ์ รับรู้เมื่อมีการส่งมอบแบบพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
4.2.2 รายได้ค่าขายสิ่งพิมพ์ รับรู้เมื่อมีการส่งมอบแบบพิมพ์ และสิ่งพิมพ์
4.2.3 ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
		 4.3 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเท่ากับจ�ำนวนลูกหนี้ที่มิใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่ค้างช�ำระเกิน 1 ปี ขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ
4.4 สินค้าคงเหลือ
- งานส�ำเร็จรูป และงานระหว่างท�ำ  บันทึกบัญชีตามราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต�่ำกว่า ซึ่งราคาทุนของงานแต่ละงาน
แต่ละประเภท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ซึ่งค�ำนวณจากสัดส่วนของชั่วโมงแรงงานทางตรงคูณกับ
อัตราค่าแรงงานคูณกับอัตราถัวเฉลี่ยแต่ละเดือน และค่าใช้จ่ายในการผลิตจริงงวดนี้เฉลี่ยเข้างานตามสัดส่วนของค่าแรงงาน
ทางตรง
- พัสดุคงเหลือ บันทึกบัญชีตามราคาทุน โดยถือหลักเข้าก่อนออกก่อน
4.5 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยราคาค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดยราคาทุนรวมถึง
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นและรวมถึงต้นทุนการรื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงจากราคาทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าซากตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 5-20 และได้ท�ำการทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
อย่างน้อยทุกสิ้นรอบปีบัญชีเป็นไปตามลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ที่มีราคาหน่วยละ
ไม่เกิน 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
= เงินเดือนปัจจุบนั X อัตราการจ่ายค่าชดเชย X (100% - อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน) X อายุงานปัจจุบนั /อายุงาน
ก่อนออกจากงาน
		 หมายเหตุ - อั ต ราการหมุ น เวี ย นของพนั ก งานค� ำ นวณจากจ� ำ นวนพนั ก งานที่ ล าออกหารด้ ว ยจ� ำ นวนพนั ก งาน                
ถัวเฉลี่ยทั้งปีคูณด้วย 100
- อัตราการจ่ายค่าชดเชย หมายถึง อัตราการจ่ายค่าชดเชยตามมาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้าง
ในรัฐวิสาหกิจ หมวด 9 ค่าชดเชย ข้อ 59
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5. ข้อมูลเพิ่มเติม
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
												
											
2559
       เงินสด
0.05
       เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน
0.00
       เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์
44.85
       เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์พิเศษ
0.58
       เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก
0.01
     รวม
45.49

หน่วย : ล้านบาท
2558
0.16
0.00
59.45
1.37
10.29
71.27

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
												
											
2559
         เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทประจ�ำ 12 เดือน
0.00
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจ�ำ 12 เดือน
0.00
         เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจ�ำ 6 เดือน
6.42
					 รวม				
6.42

หน่วย : ล้านบาท

5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
												
											
2559
ลูกหนี้การค้า
       
ลูกหนี้ – หน่วยงานราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
30.35
       
ลูกหนี้ – หน่วยงานราชการอื่น
1.91
       
ลูกหนี้ – หน่วยงานเอกชน
3.34
35.60
      หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.54
35.06
     ลูกหนี้อื่น
0.39
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.39
0.00
  รวม
35.06

หน่วย : ล้านบาท
2558

2558
6.53
2.08
35.75
44.36

12.42
4.22
1.85
18.49
0.54
17.95
0.42
0.39
0.03
17.98

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้การค้า
    

2558
2559

ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ
9,800,209.79
29,728,354.63

เกินก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 30 วัน
2,873,317.01
3,182,757.80

เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่า 30 วัน
5,821,720.20
2,692,079.88

รวม
18,495,247.00
35,603,192.31

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้า – หน่วยงานเอกชน จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิส จ�ำกัด ได้ถูกศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหาย
กรณีผิดสัญญาซื้อขาย ตามคดีหมายเลขด�ำ  ที่ ผบ.9847/2554 คดีหมายเลขแดง ที่ ผบ.11912/2554 โดยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
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จะสูญเท่ากับจ�ำนวนหนี้ที่ค้างช�ำระ รวมเท่ากับ 0.09 ล้านบาท ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีค�ำสั่ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจได้รับช�ำระหนี้จ�ำนวน 0.13 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
กรมบังคับคดี รวบรวมทรัพย์สินของจ�ำเลยเพื่อน�ำมาเฉลี่ยให้เจ้าหนี้ตามกฎหมาย
2. บริษัท จี แอล เอส กรุ๊ป จ�ำกัด อยู่ระหว่างฟ้องร้องด�ำเนินคดีชดใช้ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ้างท�ำของโดยได้
ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเท่ากับจ�ำนวนหนีท้ คี่ า้ งช�ำระ รวมเท่ากับ 0.45 ล้านบาท ตามคดีหมายเลขด�ำที่ 1991/2555 คดีหมายเลขแดงที่
3697/2555 ศาลแพ่งพิพากษาให้ลูกหนี้ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย คดีอยู่ในระหว่างสืบทรัพย์และบังคับคดี โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้ยื่นบังคับคดีขออายัดเงินบัญชีธนาคารของจ�ำเลยทั้ง 2 คือ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 3 บัญชี ธนาคารแจ้งว่า
บัญชีปิดแล้ว และธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1 บัญชี อายัดเงินได้จ�ำนวน 1,000 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บัญชีลูกหนี้อื่น คือ ลูกหนี้นายศักดิเดช โอ่งเคลือบ จ�ำนวน 0.39 ล้านบาท เดิมเป็น
พนักงานคลังสินค้า ได้ท�ำการลักทรัพย์ขโมยกระดาษถ่ายเอกสาร อย่างดี 80 แกรม จ�ำนวน 4,100 รีม ปัจจุบันได้ถูกลงโทษ
ให้พ้นจากสภาพพนักงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจไปเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด�ำเนินคดีอาญาของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และบันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจ�ำนวนหนี้ที่ต้องช�ำระให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจ
จ�ำนวน 0.39 ล้านบาท
		 5.4 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
												
											
2559
สินค้าคงเหลือ
พัสดุคงเหลือ
13.87
งานระหว่างท�ำ
2.63
สินค้าส�ำเร็จรูป
15.17
31.67
			 หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
1.40
		
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
30.27
2559
0.05
0.16
0.08
0.01
0.14
0.05
0.21
0.49
1.19

15.23
4.34
22.17
41.74
41.74
หน่วย : ล้านบาท
2558
0.06
0.42
0.15
0.01
0.13
0.07
0.14
0.44
1.42

2559
221.22
221.22

หน่วย : ล้านบาท
2558
141.64
141.64

5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
											
วัสดุส�ำนักงาน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนด
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินจ่ายล่วงหน้า
เงินค้างรับอื่น
รายได้ค้างรับ
เงินค้างรับ-กองทุนเงินกู้สงเคราะห์พนักงาน
		
รวม
5.6 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
											
เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทประจ�ำ 24 เดือน
		
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2558
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5.7 ลูกหนี้กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงาน
ลูกหนี้กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงานจ�ำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ พ.ศ.2533 และข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์
พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุนส�ำหรับ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พนักงานที่เดือดร้อน กองทุนเงินกู้เพื่อการสงเคราะห์พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจจะจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้
ให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 12 เดือน ตั้งแต่ปี 2551-2559
5.8 อาคารและอุปกรณ์
ณ  วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย
ราคาทุน
ยกมา
1 ต.ค.58

อาคารและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

29.95
173.38
8.93
8.13
220.39

เพิ่มขึ้น

2.03
28.14
0.87
4.20
35.24

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ลดลง

ยกมา
ยกไป
30 ก.ย.59 1 ต.ค.58

- 31.98 17.80
0.21 201.31 129.06
0.12
9.68
6.97
- 12.33
7.57
0.33 255.30 161.40

เพิ่มขึ้น

1.86
11.83
0.85
0.74
15.28

ลดลง

หน่วย : ล้านบาท
อาคาร
และอุปกรณ์

ยกไป
30 ก.ย.59 30 ก.ย.59

- 19.66
0.21 140.68
0.10
7.72
8.31
0.31 176.37

12.32
60.63
1.96
4.02
78.93

ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 14.54 ล้านบาท รับรูเ้ ป็นต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ จ�ำนวน 11.14 ล้านบาท
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 3.40 ล้านบาท
		 ณ  วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
อาคาร
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
และอุปกรณ์
ยกมา
1 ต.ค. 57

อาคารและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม

32.26
171.83
8.55
8.13
220.77

เพิ่มขึ้น

0.19
1.55
0.38
2.12

ลดลง

ยกมา
ยกไป
30 ก.ย. 58 1 ต.ค. 57

2.50 29.95 18.12
- 173.38 118.59
8.93
5.98
8.13
7.02
2.50 220.39 149.71

เพิ่มขึ้น

1.86
10.47
0.99
0.55
13.87

ลดลง

ยกไป
30 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58

2.18 17.80
- 129.06
6.97
7.57
2.18 161.40

12.15
44.32
1.96
0.56
58.99

ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ประจ�ำปี 2558 มีจำ� นวน 13.87 ล้านบาท โดยรับรูเ้ ป็นต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ จ�ำนวน 10.47 ล้านบาท
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 3.40 ล้านบาท
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2559
0.20
0.20

หน่วย : ล้านบาท
2558
0.01
0.11
0.12

5.10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
												
											
2559
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
11.53
รายได้รับล่วงหน้า
0.98
เช็คจ่ายล่วงหน้า
0.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
0.12
ภาษีเงินได้บุคคล หัก ณ ที่จ่าย
0.15
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
1.71
รายได้รอการรับรู้
0.06
เจ้าหนี้อื่น
0.03
		
รวม
14.58

หน่วย : ล้านบาท
2558
12.49
1.04
0.06
0.15
0.13
1.26
0.10
0.01
15.24

5.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
											
เงินประกันตัวพนักงาน
เงินค�้ำประกันสัญญา
			 รวม

5.11 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
   โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 โรงพิมพ์ต�ำรวจ มีประมาณฯ ดังนี้
     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานต้นงวด
		 บวก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 หัก จ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเกษียณอายุ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานปลายงวด
5.12 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินประกันสัญญา
			 รวม
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2559
14.29
0.95
0.94
14.30

   หน่วย : ล้านบาท
2558
13.86
1.67
1.24
14.29

      หน่วย : ล้านบาท
2559
2558
0.79
1.86
0.79
1.86

5.13 ผลการด�ำเนินงาน
  ผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 วิเคราะห์ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2559
2558
			
จำ�นวนเงิน
ร้อยละ
		
รายได้
		
รายได้จากการขายและการให้บริการ
232.50
203.48
29.02
14.26
รายได้อื่น   
6.95
5.63
1.32
23.45
		
รวมรายได้
239.45
209.11
30.34
14.51
		
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์
145.26
137.88
7.38
5.35
ค่าใช้จ่ายในการขาย
0.70
1.44
(0.74)
(51.39)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
47.38
43.42
3.96
9.12
		
รวมค่าใช้จ่าย
193.34
182.74
10.60
5.80
ก�ำไรสุทธิ
46.11
26.37
19.74
74.86
ในงวดบัญชีปี 2559 โรงพิมพ์ต�ำรวจมีก�ำไรส�ำหรับปี จ�ำนวน 46.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีก�ำไรเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 19.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.86 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 30.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.51
มาจากบัตร ตม.6 หน่วยงานที่สั่งซื้อสั่งจ้างคือ Thai Airways International Public company Limited และสายการบินต่างๆ
ค่าใช้จ่ายรวม เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกัน ของปีก่อนเพิ่มขึ้น 10.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.80 เกิดจากค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและรับจ้างพิมพ์ การสั่งซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตที่ผันแปรตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้านส�ำนักงานมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนได้มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้

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�ำรวจจะจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนฯ   ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�ำงาน
เกิน 20 ปี จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 117 ราย ในงวดนี้
โรงพิมพ์ต�ำรวจจ่ายสมทบส�ำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 3.19 ล้านบาท โดยบันทึกเป็นต้นทุนขาย
และรับจ้างพิมพ์ จ�ำนวน 1.51 ล้านบาท และเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 1.68 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2558 96 โ ร ง พิ ม พ์ ต ำ� ร ว จ

กิจกรรม
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พล.ต.ท.ปิยะ  สอนตระกูล  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ   พร้อมด้วยคณะคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเครื่องพิมพ์กระดาษชนิดม้วน ณ โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ   โดยมี
นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ได้บรรยายให้ความรู้ อาทิ ระบบการบริหารจัดการ
ขั้นตอนการด�ำเนินการจัดท�ำสิ่งพิมพ์ การตลาด การจัดจ�ำหน่าย ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ
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เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ  
สอนตระกูล  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร ได้ เ ดิ น ทางศึ ก ษา
ดูงานเครื่องพิมพ์กระดาษชนิดม้วน ณ โรงพิมพ์ส�ำนักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559   โรงพิมพ์ต�ำรวจ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการองค์กร (Participation Enterprise
Management)” ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
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w

โรงพิมพ์สีเขียว
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“โรงพิมพ์ต�ำรวจสีเขียว” เป็นหลัก (Green Factory) เพราะความเป็นสีเขียว (Green) ในวันนี้ เป็นทั้งมาตรการจูงใจ
และมาตรการบังคับในตัว กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green) ในขณะนี้ เป็นเรื่องที่ท�ำให้หลายหน่วยงานถูกบีบให้เปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิต หรือวิธีการท�ำธุรกิจจากทุกภาคส่วน ทั้งที่เกิดจากแรงกดดันของสังคม ชุมชน กฎระเบียบ คู่ค้าและความต้องการ
ของลูกค้า การเป็น “โรงพิมพ์ต�ำรวจสีเขียว” ท�ำให้ความสูญเสียในทรัพยากรต่างๆ ลดลง ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบ น�้ำ  ไฟฟ้า
ที่ใช้น้อยลง มีของเสียน้อยลง สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตไปในตัว นอกจากนี้ยังท�ำให้ลดมลพิษที่ปล่อยสู่
ชุมชนด้วย จึงท�ำให้โรงพิมพ์ต�ำรวจอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข ในทางปฏิบัติแล้ว การที่จะเป็น “โรงพิมพ์ต�ำรวจสีเขียว” นั้น
เริม่ จากเรือ่ งทีง่ า่ ยๆ ก่อน โดยอาศัยความคิดด้วยการวิเคราะห์ถงึ ปริมาณน�ำ้ และพลังงานทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต
แล้วใช้ “หลัก 3Rs” (Reduce, Ruse, Recycle) คือ การลดปริมาณที่ใช้การหมุนเวียน ใช้ซ�้ำและการน�ำกลับมาใช้ใหม่
การจัดการของเสีย เริ่มตั้งแต่การหาทางลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น แต่การที่จะท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจริงๆ
นั้น ก็คงต้องพึ่งการทดลองวิจัยและการวิเคราะห์แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้วย หลายโรงงานที่น�ำ  “หลักการ 3Rs” นี้ไปใช้ จึงช่วยให้โรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิตและแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนา
วิธกี ารจัดการของเสียและความมุง่ มัน่ ขององค์กรในการปรับคุณภาพของของเสียให้เหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นวัตถุดบิ ทีก่ ลับมาใช้ใหม่ได้
จึงนับว่า การเป็น Green Manufacturing จะเป็นโอกาสส�ำคัญของการพัฒนาธุรกิจ สามารถลดต้นทุน ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคู่ค้าและตลาดใหม่
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ผลิตงานพิมพ์ ได้มาตรฐาน บริการครบวงจร
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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