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สารก่อตั้ง
(ส�ำเนา)
กองวิชาการ
ค�ำสั่ง 18/2497
เรื่อง ตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
--------------------ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมต�ำรวจ ในกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2496 ให้ไว้ ณ 12 พฤษภาคม 2496 ได้ก�ำหนดให้มีแผนกโรงพิมพ์ขึ้น
และกรมต�ำรวจได้มีค�ำสั่ง ที่ 3794/2497 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2497 ให้โอน
แผนกโรงพิมพ์ไปขึ้นกับกองวิชาการ นั้น
บัดนี้ เพื่อให้แผนกโรงพิมพ์ได้รับงานพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมต�ำรวจ มาจัดพิมพ์เอง
เพื่อรวดเร็ว สะดวก และทันความประสงค์ของทางราชการยิ่งขึ้น กับทั้งให้มีราคา
ย่อมเยาอีกด้วย ฉะนั้น จึงให้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในบริเวณกรมต�ำรวจ ปทุมวัน ชื่อว่า
“โรงพิมพ์ต�ำรวจ” และให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นผู้พิมพ์หนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ของกรมต�ำรวจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กรมต�ำรวจ
สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2497
(ลงชื่อ) พล.ต.อ. ผ. ศรียานนท์
อธิบดี
บังอร / คัด / ทาน
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สารผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 7 ทศวรรษสั่งสม
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์อย่างครบวงจร เป็นหน่วยงาน
ส�ำคัญในการรองรับงานพิมพ์รปู แบบต่าง ๆ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีผลงาน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2 ปี ติดต่อกัน คือ ปี 2560
ได้รบั รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ ปี 2561 ได้รบั รางวัล
พัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม และยังยึดมัน่ ในการพัฒนาและท�ำประโยชน์ให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในด้านรายได้และสร้างความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน
ทีท่ มุ่ เทปฏิบตั งิ านอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และขอให้ทกุ ท่านรักษามาตรฐานในการ
ท�ำงาน มุ่งเรียนรู้และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
พลต�ำรวจเอก
(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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สารประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เนื่องจากได้รับโอกาสให้เข้ามาบริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจ ในปี 2562 เป็นช่วงเวลาทศวรรษที่ 7
ในการก่อตัง้ โรงพิมพ์ตำ� รวจ ซึง่ เป็นเวลาทีอ่ ตุ สาหกรรมด้านสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์
มีการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โรงพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ปิดกิจการอย่างมาก
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ใช้สื่อเปลี่ยนไปใช้สื่อโฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือแทน ซึ่งถึงตัวผู้บริโภค
โดยตรงและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่ถ้าหันกลับมามองงานพิมพ์ในส่วนราชการ ยังเห็นว่ายังมี
ความจ�ำเป็นที่ต้องใช้สื่อการพิมพ์ลงบนวัสดุการพิมพ์บนกระดาษ เนื่องจากสามารถเก็บไว้
เป็นหลักฐานที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ยาวนานนับร้อยปี โดยไม่ต้องใช้พลังงานใดช่วยในการเปิด
อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสื่อดิจิทัล ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็เปิดดูไม่ได้ ท�ำให้มีปัญหา
ในการน�ำมาเปิดดูอีกเมื่อต้องการ จึงเชื่อมั่นว่า เอกสารทางการพิมพ์ยังคงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน
เพียงแต่ต้องเข้าถึงแหล่งงาน และขยันเสาะหา พัฒนาขบวนการผลิต ให้ได้งานคุณภาพ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว ทัดเทียมกับโรงพิมพ์ที่มีศักยภาพสูง
ที่หน่วยราชการต่างๆ เลือกใช้ และมามองดูว่าท�ำไมไม่ใช้โรงพิมพ์ต�ำรวจซึ่งเป็นโรงพิมพ์เดียว
ในส่วนราชการที่สามารถพิมพ์งานได้หลากหลายตามที่ต้องการ ในรอบปีที่จะถึง 70 ปี จากการก่อตั้ง
โรงพิมพ์ต�ำรวจ จึงขอเป็นก�ำลังใจให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีแนวคิดในการพัฒนา
โรงพิมพ์ต�ำรวจให้มีศักยภาพทันพฤติกรรมผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ที่เปลี่ยนไป พัฒนาตนเองอย่าหยุดนิ่ง
เสริมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น องค์กรก็จะอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
พลต�ำรวจโท
(เพิ่มพูน ชิดชอบ)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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สารผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเติบโตของโรงพิมพ์ต�ำรวจ นับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าธุรกิจการพิมพ์
ของเรายังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน
ในทุกด้าน โดยยังคงให้ความส�ำคัญกับการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน
ส่งผลต่อบทบาทและความส�ำเร็จของธุรกิจการพิมพ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต การให้บริการในรูปแบบ
ต่างๆ จ�ำเป็นต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก�ำลังเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังคงให้ความส�ำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอด
ความยั่งยืนขององค์กร ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดถึงความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ พร้อมด้วย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ก็จะท�ำให้พันธกิจขององค์กรเกิดผลในการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันความส�ำเร็จ
ช่วยเติมเต็มและส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และยังคงท�ำงาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในขณะที่เรามองย้อน
กลับไปดูความส�ำเร็จของเราด้วยความภาคภูมิใจ เรายังคงเดินหน้าเป็นองค์กรที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่อง
เรามีการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรในหลายด้าน อาทิ การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น
ในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและพัฒนา
ความเป็นผู้น�ำ ตลอดจนการปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระผมมีความรูส้ กึ ปลาบปลืม้ ยินดีกบั ความส�ำเร็จทีก่ า้ วกระโดดอย่างต่อเนือ่ งของโรงพิมพ์ตำ� รวจ
จากการก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กลยุทธ์ที่ครอบคลุมเหมาะสม ได้ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จ
ในมิติต่างๆ อย่างน่าภาคภูมิใจ ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ นับว่าเป็นความสามารถและความทุ่มเท
ของผู้บริหารและพนักงาน ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เราจะเติบโตอย่างมั่นคงในธุรกิจด้าน
การพิมพ์ แต่เรายังคงรักษามาตรฐานในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ส่งผลท�ำให้เราได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2 ปีติดต่อกัน คือ ในปี 2560 รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
"พัฒนาองค์กรดีเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคล" ปี 2561 รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น "ด้านการพัฒนา
องค์กรดีเด่นในภาพรวม"
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ เพื่อน�ำพาองค์กร
ให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

นายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ

พล.ต.ท.บรรลือ  เรืองตระกูล
ม.ค. 2503 - ธ.ค. 2504

พล.ต.ต.เชษฐ  ทัพวงศ์
ม.ค. 2505 - พ.ย. 2506

พล.ต.ท.จ�ำรัส  มัณฑุกานนท์ พล.ต.ท.พจน์  เภกะนันท์
ต.ค. 2509 - ก.ย. 2514 พ.ย. 2514 - ต.ค. 2515

พล.ต.อ.ศรีศุข  มหินทรเทพ
พ.ย. 2515 - ก.ค. 2519

พล.ต.อ.สุรพล  จุลละพราหมณ์ พล.ต.ท.ถวิล  จันทสีหราช
ส.ค. 2519 - พ.ค. 2524 มิ.ย. 2524 - ก.ย. 2528

พล.ต.อ.เสน่ห์  สิทธิพันธ์ุ
ต.ค. 2528 - มี.ค. 2534

พล.ต.อ.โอภาส  รัตนสิน
เม.ย. 2534 - ธ.ค. 2538

พล.ต.อ.วิสุทธิ์  กิตติวัฒน์
ม.ค. 2539 - ส.ค. 2539

พล.ต.อ.บุญศรี  หุ่นสวัสดิ์
พ.ค. 2542 - ก.ย. 2543

พล.ต.อ.ณรงค์วิช  ไทยทอง
ต.ค. 2543 - ก.ย. 2544

พล.ต.ต.หลวงสนิทตุลยารักษ์ หลวงพรหโมปกรณ์กิจ
พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2502

พล.ต.ท.พิชัย  กุลละวณิชย์
ธ.ค. 2506 - ก.ย. 2509
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พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์  คณะเจริญ
ก.ย. 2539 - พ.ค. 2542
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พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ
ต.ค. 2544 - ธ.ค. 2547

พล.ต.อ.สุเทพ  ธรรมรักษ์
ม.ค. 2548 - ก.พ. 2550

พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร
ก.พ. 2550 - มี.ค. 2551

พล.ต.อ.ชาญวุฒิ  วัชรพุกก์
มี.ค. 2551 - ก.ย. 2551

พล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ
ต.ค. 2551 - พ.ย. 2552

พล.ต.ท.สุวัฒน์  จันทร์อิทธิกุล
พ.ย. 2552 - ต.ค. 2553

พล.ต.ท.พีระ  พุ่มพิเชฏฐ์
ต.ค. 2553 - พ.ย. 2554

พล.ต.ท.ชนินทร์  ปรีชาหาญ
พ.ย. 2554 - ก.ย. 2555

พล.ต.ท.สมเดช  ขาวข�ำ
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2556

พล.ต.ท.เรืองศักดิ์  จริตเอก
ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557

พล.ต.ท.จิตต์เจริญ  เวลาดีวงณ์
ต.ค. 2557 - 2558

พล.ต.ท.ปิยะ  สอนตระกูล
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559

พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ
1 ต.ค. 2559 - 2560

พล.ต.ท.เดชา  บุตรน�้ำเพชร
ต.ค. 2560 - ส.ค. 2561

พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต
ก.ย. 2561 - ก.ย. 2562

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
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นายชัย  เรืองศิลป์
พ.ศ. 2497 - 2498

พล.ต.จ.ม.ล.มานิจ  ชุมสาย
พ.ศ. 2498 - 2501

พล.ต.จ.หลวงจันทบุรานุยุตถ์
พ.ศ. 2501 - 2502

พล.ต.อ.สมาน  ธูปะคุปต์
ก.พ. 2516 - ก.พ. 2518

นายประถม  ปัญญาชลิต
มี.ค. 2518 - ก.ย. 2523

นายทองค�ำ  ยังสุข (รกน.) พ.ต.ท.สุพรรณ  บูรณากาญจน์ (รกท.)
ต.ค. 2523 - ธ.ค. 2526 ต.ค. 2541 - ธ.ค. 2541
ม.ค. 2527 - ก.ย. 2541 ม.ค. 2542 - ก.ย. 2546

นายประพันธ์  วิภวศุทธิ์
ก.ค. 2547 - ก.ค. 2551

พล.ต.ต.ภูวดล  วุฑฒกนก ร.ต.กิตตินันท์  ยะตินันท์
(รกท.)
มิ.ย. 2552 - มิ.ย. 2554
ส.ค. 2551 - มิ.ย. 2552

นายทวีวัฒน์(นิพงษ์)  ขวัญเมือง
มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน
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พ.ต.อ.สุชาติ  ภาณุจรัส
ม.ค. 2503 - ม.ค. 2516

พล.ต.ต.ประพัฒน์  คนตรง
(รกท.)
มิ.ย. 2554 - ก.พ. 2555
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พลต�ำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์
อธิบดีกรมต�ำรวจ
ผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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โรงพิมพ์ต�ำรวจจัดตั้งขึ้นตามค�ำสั่งกรมต�ำรวจ ที่ 18/2497 ฉบับลงวันที่
20 กรกฎาคม 2497 เรื่องตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยวัตถุประสงค์ในการตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ในครั้งนั้น ก็เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และหนังสือต�ำราของทางราชการ
กรมต�ำรวจทุกชนิด เช่น ข้อบังคับ, ค�ำสั่ง, แจ้งความ, ประกาศสืบจับและอื่น ๆ เป็นต้น
ตลอดทั้งบางกรณีก็จัดพิมพ์เอกสารราชการลับและงานเร่งด่วนให้ทันความประสงค์
ของทางราชการ โดยให้จัดพิมพ์ในราคาย่อมเยา และวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง
ก็เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานและคนงาน ซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัว
ของข้าราชการต�ำรวจ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท.224.2/2497
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2497 เรื่อง การตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง โดยแจ้งว่ากรมต�ำรวจขออนุมัติด�ำเนินกิจการโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นรูปของ
องค์การ กระทรวงการคลังได้มหี นังสือที่ กค.57761/2497 ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2497 เรื่ อ ง การขอตั้ งโรงพิ ม พ์ ต�ำ รวจเป็ น องค์ ก าร กระทรวงการคลั ง
อนุญาตให้กรมต�ำรวจด�ำเนินกิจการโรงพิมพ์ต�ำรวจตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 ว่าด้วยองค์การประเภท 2
การบริหารงานกรมต�ำรวจได้ออกข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
วิธีป ฏิบั ติ เ กี่ย วกับ การเงิน ขององค์ ก าร พ.ศ. 2495 ข้ อ 18 ที่ก�ำ หนดว่ า
“ให้ทุกองค์การมีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการของตนขึ้นไว้ ข้อบังคับนั้นเมื่อได้รับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลังแล้ว จึงเป็นอันใช้ได้” และข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจนี้
กรมต�ำรวจจึงได้น�ำไปบรรจุไว้ในประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด ฯลฯ บทที่ 34 โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงมีฐานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ (องค์การประเภท 2) ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในสังกัด
ของกรมต�ำรวจ การบริหารงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงมีการบริหารงานตามข้อบังคับ
โรงพิมพ์ต�ำรวจนี้
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ต่อมาพระราชกฤษฎีกาโอนกรมต�ำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็น
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 และมี พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการต�ำรวจ ลูกจ้าง
ต�ำแหน่งและอัตราของข้าราชการต�ำรวจและลูกจ้างและงบประมาณรายจ่าย ไปเป็นของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ตำ� รวจจึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (องค์การประเภท 2)
จึงโอนไปสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และต่อมาได้มีการออก พ.ร.บ.ต�ำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 โรงพิมพ์ต�ำรวจจึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (องค์การประเภท 2)
จึงโอนไปสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด้วย
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจเดิมมีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นผู้บริหารที่มีการสรรหามาตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ไม่มีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
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แผนผังสถานะโรงพิมพ์ต�ำรวจ
(มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ)
กรมตำ�รวจได้มคี ำ�สัง่ ที่ 18/2497 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2497 เรือ่ ง ตัง้ โรงพิมพ์ตำ�รวจ
โดยมีคำ�สั่งเพื่อให้แผนกโรงพิมพ์ได้รับงานพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมตำ�รวจ มาจัดพิมพ์เองเพื่อรวดเร็ว
สะดวก และทันความประสงค์ของทางราชการยิ่งขึ้นกับทั้งให้มีราคาย่อมเยาอีกด้วย ฉะนั้น
จึงให้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในบริเวณกรมตำ�รวจ ปทุมวัน ชื่อว่า “โรงพิมพ์ตำ�รวจ” และให้โรงพิมพ์ตำ�รวจ
เป็นผู้พิมพ์หนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมตำ�รวจ
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท.224.2/2497 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2497 ถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอให้อนุมัติให้จัดตั้งโรงพิมพ์ตำ�รวจดำ�เนินกิจการในรูปแบบ
ขององค์การ
กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค. 57761/2497 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2497
อนุมัติให้โรงพิมพ์ตำ�รวจ ดำ�เนินกิจการโรงพิมพ์ตำ�รวจเป็นรูปองค์การ โดยให้ดำ�เนินกิจการตาม
ข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธปี ฏิบัตเิ กีย่ วกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 ว่าด้วย
องค์การประเภท 2 ได้แก่องค์การที่ดำ�เนินกิจการโดยไม่มีบัญชีทุนหรือทุนหมุนเวียนไว้ที่
กระทรวงการคลัง
การบริหารงานกรมตำ�รวจได้ออกข้อบังคับโรงพิมพ์ตำ�รวจ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเงินขององค์การ
พ.ศ. 2495 ข้อ 18 ที่บัญญัติว่า “ให้ทุกองค์การมีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการของตนขึ้นไว้
ข้อบังคับนั้น เมื่อได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังแล้วจึงเป็นอันใช้ได้” ข้อบังคับ
โรงพิมพ์ตำ�รวจนี้ กรมตำ�รวจ ได้นำ�ไปบรรจุไว้ในประมวลระเบียบการตำ�รวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด ฯลฯ บทที่ 34
โรงพิมพ์ตำ�รวจ จึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (องค์การประเภท 2)
สังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
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(ส�ำเนา)
กองวิชาการ
ค�ำสั่ง 18/2497
เรื่อง ตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
--------------------ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมต�ำรวจ ในกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2496 ให้ไว้ ณ 12 พฤษภาคม 2496 ได้ก�ำหนดให้มีแผนกโรงพิมพ์ขึ้น
และกรมต�ำรวจได้มีค�ำสั่ง ที่ 3794/2497 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2497 ให้โอน
แผนกโรงพิมพ์ไปขึ้นกับกองวิชาการ นั้น
บัดนี้ เพื่อให้แผนกโรงพิมพ์ได้รับงานพิมพ์ต่าง ๆ ของกรมต�ำรวจ มาจัดพิมพ์เอง
เพื่อรวดเร็ว สะดวก และทันความประสงค์ของทางราชการยิ่งขึ้น กับทั้งให้มีราคา
ย่อมเยาอีกด้วย ฉะนั้น จึงให้ตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในบริเวณกรมต�ำรวจ ปทุมวัน ชื่อว่า
“โรงพิมพ์ต�ำรวจ” และให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นผู้พิมพ์หนังสือเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ของกรมต�ำรวจ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
กรมต�ำรวจ
สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2497
(ลงชื่อ) พล.ต.อ. ผ. ศรียานนท์
อธิบดี
บังอร / คัด / ทาน
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ส�ำเนา
ครุฑ
ที่ มท. 224.2/2497
			

กระทรวงมหาดไทย
5 ตุลาคม 2497

เรื่อง การตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ด้วยกรมต�ำรวจเสนอว่า ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจขึ้น เพื่อการสั่งงานให้ทั่วถึงกันโดยรวดเร็ว
และพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องลับและต�ำรับต�ำรา ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ ในราชการกรมต�ำรวจ
ซึ่งเป็นจ�ำนวนมาก ในชั้นต้นนี้ได้รับงบประมาณการจร พ.ศ. 2496 จัดซื้อ 660,190.- บาท กับโอนเงิน
การจรจากประเภทอื่นอีก 129,810.- บาท รวมเป็นเงิน 790,000.- บาท โดยซื้อจาก อ.จ.ส. มี
1. แท่นพิมพ์อัตโนมัติวิคตอเรีย
แบบนอน
1 แท่น
2. แท่นพิมพ์อัตโนมัติวิคตอเรีย
แบบตั้ง
2 แท่น
3. แท่นพิมพ์วิคตอเรียธรรมดา	
แบบตั้ง
1 แท่น
4. แท่นพิมพ์ธรรมดา	
แบบนอน
1 แท่น
5. กรรไกรตัดกระดาษแข็ง		
2 แท่น
6. เครื่องปรุกระดาษแข็ง		
1 แท่น
7. แท่นปรู๊ฟหนังสือด้วยมือ		
1 แท่น
8. เครืื่องตีเส้นอัตโนมัติ		
1 แท่น
9. เครื่องเย็บกระดาษ		
1 เครื่อง
10. เครื่องตัดตะกั่วและทองเหลือง		
1 เครื่อง
11. เครื่องยนต์ดีเซลท�ำไฟฟ้า		
1 เครืื่อง
และอื่น ๆ ตามที่ยื่นประมาณการจ่ายตามหนังสือที่ ก. 15001/2496 ลงวันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2496
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การด�ำเนินงานดังต่อไปนี้ สิ่งของที่จัดซื้อตามงบประมาณแล้วนั้น ยังไม่ครบถ้วนจ�ำต้องซื้อเพิ่มเติม
และต้องมีชา่ งมีคนงาน และทุนส�ำหรับใช้จา่ ยในการหมุนเวียนอีกมาก คงใช้ขา้ ราชการต�ำรวจท�ำการควบคุม
บางหน้าที่เท่านั้น จึงเพื่อมิให้ต้องรบกวนงบประมาณต่อไปอีก กรมต�ำรวจอนุมัติด�ำเนินกิจการ
ของโรงพิมพ์ตำ� รวจเป็นรูปองค์การ โดยจัดหาทุนหมุนเวียนรับและจ่ายในเงินรายได้ของโรงพิมพ์เอง เพือ่ มีโอกาส
ขยายแท่นพิมพ์ ซึ่งมีอยู่แล้วนี้ ยังไม่เพียงพอกับกิจการในราชการของกรมต�ำรวจ ในเงินรายได้ของโรงพิมพ์
เพิ่มเติมต่อไปอีกเป็นจ�ำนวนมาก โดยมิต้องรบกวนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณา
เห็นชอบด้วยแล้ว
เพราะฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอมอบแท่นพิมพ์และสิ่งของที่ซื้อจากงบประมาณแล้วนั้น
ให้เป็นการอุดหนุนแก่โรงพิมพ์ต�ำรวจในโอกาสริเริ่มจัดตั้งต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) พล.ต.อ. ผ. ศรียานนท์
(เผ่า ศรียานนท์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ลงนามแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บังอร / คัด / ทาน
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(ส�ำเนา)
ด่วนมาก
ที่ กค. 57761 / 2497
		

กระทรวงการคลัง
6 พฤศจิกายน 2497

เรื่อง การขอตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นองค์กร
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค. 224.2 / 2497 ลงวันที่ 5 ตุลาคม
2497
ตามที่ แ จ้ ง ว่ า ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบในการที่ ก รมต�ำ รวจขออนุ มั ติ
ด�ำเนินกิจการของโรงพิมพ์กรมต�ำรวจเป็นรูปองค์การ โดยจัดหาทุนหมุนเวียนรับ
และจ่ายในเงินรายได้ของโรงพิมพ์ มิต้องรบกวนเงินงบประมาณแผ่นดิน และได้มอบ
แท่นพิมพ์และสิ่งของที่ซื้อโดยใช้เงินงบประมาณให้แก่โรงพิมพ์ต�ำรวจในโอกาส
เริ่มจัดตั้งต่อไป นั้น
กระทรวงการคลังทราบแล้ว และขอได้โปรดให้กรมต�ำรวจด�ำเนินกิจการ
ของโรงพิมพ์นี้ตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
ขององค์การ พ.ศ. 2495 ว่าด้วยองค์การประเภทที่ 2 ต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) ภ.บริภัณฑ์ยุทธกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บังอร / คัด / ทาน
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มาร์ช โรงพิมพ์ต�ำรวจ
บรรจบ  เอื้อชูชัย
บทประพันธ์โดย
พ.ต.ท.สุพรรณ บูรณากาญจน์
โรงพิมพ์กรมต�ำรวจ เร็วรวดกับงานการพิมพ์ ตั้งมั่นซื่อสัตย์เป็นทีม (ซ�้ำ)
งานโรงพิมพ์พวกเราขยัน แม้งานจะยากล�ำบาก พวกเรามิเคยไหวหวั่น เรามีจิตผูกพัน
สร้างสัมพันธ์ พวกเราโรงพิมพ์
เราพิมพ์งานต่าง ๆ สรรค์สร้างด้วยความช�ำนาญ ใบสั่งใบเสร็จสั่งงาน
ต่างประสานกันที่โรงพิมพ์ เมื่อเราเสร็จจากงาน สุขสราญกันทั่วหน้า ชีวิตผูกพันกันมา
เราศรัทธาในงานของเรา (ซ�้ำ)
โรงพิมพ์กรมต�ำรวจ เร็วรวดกับงานการพิมพ์ ตั้งมั่นซื่อสัตย์เป็นทีม (ซ�้ำ)
งานโรงพิมพ์พวกเราขยัน แม้งานจะยากล�ำบาก พวกเรามิเคยไหวหวั่น เรามีจิตผูกพัน
สร้างสัมพันธ์พวกเราโรงพิมพ์
เราพิมพ์งานต่าง ๆ สรรค์สร้างด้วยความช�ำนาญ ใบสั่งใบเสร็จสั่งงาน
ต่างประสานกันที่โรงพิมพ์ เมื่อเราเสร็จจากงาน สุขสราญกันทั่วหน้า ชีวิตผูกพันกันมา
เราศรัทธาในงานของเรา (ซ�้ำ)
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พลเอก ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตร�
มอบรางวัลรัฐว�สาหกิจดีเดนแกโรงพ�มพตำรวจ 2 ปซอน
๏ ประเภท “พัฒนาองคกรดีเดนดานการบร�หารทรัพยากรบุคคล” ประจำป 2560
๏ ประเภท “พัฒนาองคกรดีเดนในภาพรวม”ประจำป 2561

30

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

โรงพิมพ์ต�ำรวจ จากปัจจุบัน สู่...อนาคต
วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นโรงพิมพ์ชั้นน�ำของรัฐที่ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปและให้บริการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าทั้งในด้านการพิมพ์และการบริการ

พันธกิจ (Mission) :

1. มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. สร้างนวัตกรรมทางด้านงานพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่ดีกับพนักงาน
3. มุ่งพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ (Big Data) เพื่อตอบสนองการพัฒนา
องค์กร
5. มุ่งมั่นในการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

คุณค่าหลัก (Core Value) :

1. สร้างการยอมรับและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ
2. ดูแลบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
เพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ (Key Success Factor) :

1. ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านการด�ำเนินงานพร้อมมอบหมายหน้าที่และก�ำหนด KPI ให้แก่ผู้รับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับองค์กร
2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถรองรับการแข่งขันในภาคธุรกิจได้
3. เร่งพัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะทีเ่ หมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กรและมุง่ เน้นด้านเทคโนโลยีในแต่ละด้าน
เช่น การพิมพ์สมัยใหม่ การใช้งานระบบดิจิทัล การขายผ่าน Platform ต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ (Strategy) :

1. การพัฒนาด้านการตลาด
2. การพัฒนาด้านการผลิต
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี (CG)
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้จัดท�ำวิสัยทัศน์และพันธกิจขึ้นใหม่เพื่อใช้แผนวิสาหกิจปี 2563 – 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทการตลาดและการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักขององค์กรในปัจจุบัน
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เป็นโรงพิมพ์ชั้นน�ำของรัฐ
ที่ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปและให้บริการ
งานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ได้รับการยอมรับ
จากลูกค้าทั้งในด้านการพิมพ์และการบริการ

พันธกิจ (Mission)

				๑. มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อตอบสนอง
			
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
			
กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
๒. สร้างนวัตกรรมทางด้านงานพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
		 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่ดีกับพนักงาน
๓. มุ่งพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
๔. มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ (Big Data) เพื่อตอบสนองการพัฒนา
องค์กร
๕. มุ่งมั่นในการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยยึดมั่นหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

32

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กร

โรงพิมพ์ตำ� รวจมีโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำ� รวจ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ และรองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ตามล�ำดับ โดยแบ่งเป็น 5 ฝ่ายดังนี้
1. ฝ่ายกฎหมาย ขึ้นตรงต่อผู้อ�ำนวยการฯ ดูแลกฎหมายและระเบียบต่างๆ ภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายอ�ำนวยการ ส่วนงานที่ส�ำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของฝ่ายอ�ำนวยการ คือ
2.1.1 งานบริหารทั่วไป มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) หมวดธุรการ
2) หมวดนโยบายแผนและสารสนเทศ
3) หมวดบริหารงานบุคคล
4) หมวดเลขานุการ
2.1.2 งานการตลาด มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) หมวดการตลาด
2) หมวดขายและลูกค้าสัมพันธ์
3) หมวดอาร์ตเวิร์กและกราฟฟิคดีไซน์
4) หมวดจัดส่ง
2.1.3 งานคลังสินค้า มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) หมวดคลังสินค้าส�ำเร็จรูป
2) หมวดคลังวัตถุดิบ
2.1.4 งานพัสดุ มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) หมวดพัสดุ
3. ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนงานที่ส�ำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล คือ
1) หมวดการเงิน
2) หมวดบัญชี
4. ฝ่ายผลิต มี 3 ส่วนงานที่ส�ำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล คือ
4.1 งานก่อนการพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกระบวนการท�ำแม่พิมพ์ (Pre-Press)
4.2 งานการพิมพ์ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลและควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
4.3 งานหลังการพิมพ์ มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการเก็บเล่ม, เข้าเล่ม รวมถึงการบรรจุหีบห่อสิ่งพิมพ์
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้อ�ำนวยการฯ มีอ�ำนาจในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ภายในองค์การทุกส่วนงาน ควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ทุกส่วนงานร่วมกันท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนกระบวนการท�ำงานภายในโรงพิมพ์ต�ำรวจให้มีประสิทธิภาพ
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(1)

งานพัสดุ

(5)

งานคลังสินค้ า

(8)

งานการตลาด

(25)

งานบริหารทั่วไป

(19)

ฝ่ ายกฎหมาย

(4)

(3)

(4)

(4)

(5)

(5)

(10)

(3)

(4)

(4)

(7)

(58)

หมวดพัสดุ

หมวดคลังวัตถุดบิ

หมวดคลังสิ นค้ าสํ าเร็จรู ป

หมวดจัดส่ ง

หมวดอาร์ ตเวิร์ก
และกราฟฟิ คดีไซน์

หมวดขายและลูกค้า
สัมพันธ์

หมวดการตลาด

หมวดเลขานุการ

หมวดบริหารงานบุคคล

หมวดนโยบายแผน
และสารสนเทศ

หมวดธุรการ

ฝ่ ายอํานวยการ

หมวดการเงิน

(5)

(6)
หมวดบัญชี

งานการเงินและบัญชี

(12)

ฝ่ ายการเงินและบัญชี

(13)

รองผู้อํานวยการโรงพิมพ์ ตํารวจ

ผู้อาํ นวยการโรงพิมพ์ตํารวจ

คณะกรรมการโรงพิมพ์ตํารวจ

งานหลังการพิมพ์

(27)

งานการพิมพ์

(28)

งานก่อนการพิมพ์

(4)

ฝ่ ายผลิต

(60)

หมวดพับและเก็บเล่ม

หมวดตัด

หมวดการพิมพ์

(13) หมวดทํารูปเล่ม

(13)

(6)

(18)

และควบคุมคุณภาพ
การผลิต

หมวดก่อนการพิมพ์

(3) หมวดวางแผน

(3)

(3)

(1)

ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับ 4-6

(1)

ผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับ 7

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

โครงสรางโรงพิมพตํารวจ 137 อัตรา

วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

โรงพิมพ์ต�ำรวจมีวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ คือ สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กร
เป็นเป้าประสงค์สูงสุดในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี
และแนวคิดในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยแบบครบวงจรเริ่มจากขั้นตอนการออกแบบ (Graphic Design) ขั้นตอน
กระบวนการก่อนการพิมพ์ (Pre-Press), ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ (Press), ขั้นตอนกระบวนการหลังการพิมพ์
(After Press) รวมไปถึงกระบวนการจัดส่งให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าล�ำดับแรกคือ ลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ, โปสเตอร์, โบรชัวร์, แคตตาล็อก, ไดอารี่, ปฏิทินแขวน, ปฏิทินตั้งโต๊ะ
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ทั้งยังให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มราชการที่สามารถปรุฉีก ตีเบอร์ใส่บาร์โค้ด อีกทั้งผลิตสิ่งพิมพ์ที่
ตอบสนองการพิมพ์งานส่วนบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์พริ้นท์ออนดีมานด์ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดในระดับบุคคลที่จะเข้าถึงงานพิมพ์คุณภาพสูงได้ โดยไม่ต้องลงทุนในการพิมพ์ที่ราคาสูงเกินไป สามารถพิมพ์
งาน 4 สีจำ� นวนน้อยได้ตามทีล่ กู ค้าต้องการ นอกจากนี้ โรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถผลิตงานพิมพ์ปอ้ งกันการปลอมแปลง
ได้โดยปัจจุบันได้ผลิตงานให้กับหน่วยงานราชการพร้อมทั้งการผลิตในรูปแบบดิจิทัล ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตาม
ความต้องการ (Print On Demand) พร้อมทั้งขยายตลาดสู่ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้อง
ท�ำการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

ปัจจุบันผลการด�ำเนินงานด้านการพิมพ์ 4 สีและงานพิมพ์ Variable Data ที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
เป็นที่พอใจของลูกค้าท�ำให้มีการสั่งจ้างงานเพิ่มในปริมาณมากขึ้นและต้องการงานที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์
ที่มีอยู่ต้องมีการพัฒนาความเร็วในการพิมพ์เพื่อให้มีก�ำลังการผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาการเติบโตทางด้าน
การตลาดที่ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงด�ำเนินการเพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูงและเครื่องเข้าเล่มไสกาว
ซึ่งมีศักยภาพสูงเพื่อรองรับก�ำลังการผลิตในปีต่อไป
อย่างไรก็ดียอดการสั่งซื้อ/จ้างจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมีอัตรายอดการจัดซื้อลดลงเนื่องจาก
1. เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาทดแทนแบบพิมพ์ต่างๆ
2. การสั่งซื้อ/จ้างผลิตภัณฑ์หลัก เช่น แบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
(ตม.6) สมุดใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ทจ.2) มีการปรับปรุงแบบพิมพ์ใช้เฉพาะกลุ่ม ท�ำให้ยอดการพิมพ์ลดลง
จึงมีแผนการขยายตลาดไปยังภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อน�ำมาชดเชยด้านยอดขายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ที่หายไปและสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น
1) การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
สถานภาพด้านการเงิน
การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินตั้งแต่ปี 2557 - 2561 สามารถวิเคราะห์ภาวะการเงินในภาพรวมของกิจการ
ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์สถานะความมั่นคงทางการเงินจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ด้านการด�ำเนินงานจากงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก. การสร้างรายได้
จากงบการเงินปีบัญชี 2561 พบว่าโรงพิมพ์ต�ำรวจมีรายได้สูงกว่ารายได้จากปี 2560 เนื่องจากยอดการ
สั่งพิมพ์จากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและหน่วยงานเอกชนเพิ่มมากขึ้น และสัดส่วนอัตราผลก�ำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีผลการด�ำเนินงานในปี 2561 โรงพิมพ์ต�ำรวจมียอดขาย 231.37 ล้านบาท
มีผลก�ำไร 59.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.89 จากการควบคุมต้นทุนต่างๆ และการกระตุ้นยอดขายให้เป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากท�ำมากได้น้อยเป็นท�ำน้อยได้มาก
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การสร้
ข. การสร้างค่ข.าใช้
จ่าย างค่าใช้จ่าย
า2561
งค่าโรงพิ
ใช้พบว่
จ่ามยพ์าโรงพิ
จากงบการเงิ
นปีบัญชีข.น2561
ตำรวจมี
จ่ายรวมเท่
บ179.74
ล้านบาท ล้และปี
2560
และปีจำนวน
2560
จากงบการเงิ
ปีการสร้
บัญชีพบว่
มพ์คต่า�ำใช้รวจมี
ค่าใช้จ่าากัยรวมเท่
ากับ179.74
านบาท
จากงบการเงิ
น
ปี
บ
ญ
ั
ชี
2561
พบว่
า
โรงพิ
ม
พ์
ต
ำรวจมี
ค
า
่
ใช้
จ
า
่
ยรวมเท่
า
กั
บ
179.74
ล้
า
นบาท
และปี
2560
จำนวน
165.85
ล้
า
นบาท
เพิ
่
ม
ขี
น
้
จากเดิ
ม
13.89
ล้
า
นบาท
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
8.37
จ�ำนวน 165.85 ล้านบาท เพิ่มขี้นจากเดิม 13.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.37
165.85 ล้านบาท เพิ่มขี้นจากเดิม 13.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.37

สถานภาพในการสร้างกำไรของโรงพิมพ์ตำรวจ นั้นเกิดการหดตัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจรวมถึงการ
สถานภาพในการสร้
างก�
ำไรของโรงพิ
พ์ตมส�ำพ์ืบรวจนั
้นเกิ
เนื
จรวมถึ
ง
ชะลอการสั
่งซื้อสถานภาพในการสร้
สั่งจ้างของสำนั
กงานตำรวจแห่
งมชาติ
่องมาจากการเปลี
่ ยวน/ปรั
บงจากสภาวะเศรษฐกิ
ปรุงแบบพิมพ์ที่ใช้ ใจนราชการ
างกำไรของโรงพิ
ตเนืำรวจ
นั้นดเกิการหดตั
ดการหดตั
วเนื่อ่องจากสภาวะเศรษฐกิ
รวมถึ
งการ
การชะลอการสั
งของส�ำนักงานตำรวจแห่
งานต�ำรวจแห่งชาติส22
ืบเนื่องมาจากการเปลี่ยน/ปรั
ชะลอการสั่ง่ ซื้อสั่งจ้างของสำนั
น/ปรับบปรุ
ปรุงงแบบพิ
แบบพิมมพ์พ์ทที่ใี่ใช้ช้ใในราชการ
นราชการ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติท�ำให้รายได้ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก
22ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.05 และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
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สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้รายได้ ปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.05 และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
กงานตำรวจแห่
รายได้
ปี 2561นัเพิ
ขึ้นจากดปีจากการควบคุ
2560 คิดเป็นมร้ค่อายละ
าใช้จด่าหาวั
ยเพิ่มตขึถุ้นดิบและ
จากปีสำนั
2560
คิดเป็นร้องชาติ
ยละทำให้
8.37
ปี 2561
้น ่มกำไรเกิ
ใช้จ่า11.05
ยทางด้และค่
านการจั
อทียละ
2561 นั้น กำไรเกิ
ดจากการควบคุ
มค่าใช้
ยทางด้
านการจัาดนการจั
หาวัตถุดดหาวั
ิบและตถุดิบ
คิดคิเป็ดตนเป็ถุร้นดอร้ิบยละ
ปีปี 2561
ก�ำไรเกิ
ดจากการควบคุ
มค่จา่ ใช้
จ่ายทางด้
คูจากปี
่ค้าให้จากปี
ได้2560
สิน2560
ค้าและวั
่มีค8.37
ุณ8.37
ภาพและราคาสมเหตุ
สมผล
ตถุตดถุิบทีด่มิบีคทีุณ่มภาพและราคาสมเหตุ
สมผล สมผล
และคูคู่ค่ค้า้าให้
ให้ไได้ด้สสินิค้นาค้และวั
าและวั
ีคุณภาพและราคาสมเหตุ

ค. สินทรัพย์รวม หนี้สนิ รวม และส่วนของทุนของโรงพิมพ์ตำรวจ
เ้สคราะห์
น ปี บั ญ ชีน2561
ของโรงพิ
ม พ์ ต ำรวจ พบว่ าโรงพิ ม พ์ ต ำรวจ
ค.ทรัสิพนย์ทรั
พย์จากการวิ
รวม้สินหนี
นิ และส่
รวมงบการเงิ
และส่
วนของทุ
ของโรงพิ
ม�ำรวจ
พ์ตำรวจ
ค.
สิ
น
ร
วม
หนี
รวม
ว
นของทุ
น
ของโรงพิ
ม
พ์
ต
มีสินทรัพย์รวม 482.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 49.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.32 โดยใน
จากการวิ เนคราะห์
บการเงิ
น ปี บั ญ ชีพ์ต2561
ของโรงพิ
ำรวจมีสพบว่
พ์ ต ำรวจ
เคราะห์
ัญพชีงย์2561
�ำรวจ ล้พบว่
าโรงพิเพิมมพ์่ มพ์ตขึต�ำ้ นรวจ
ินทรัพา โรงพิ
ย์รจำนวน
วมม482.36
ปี จากการวิ
2561 โรงพิ
ม พ์งตบการเงิ
ำรวจมี สปีิ นบทรั
ห มุ น เวีของโรงพิ
ย นรวมม139.93
า นบาท
จากปี 2561
มีล้สาินนบาท
ทรั
พย์รเพิ
ล้นาร้นบาท
เพิ่มขึ49.08
้นจากปีล้า2560
ล้านบาท
คิดเป็
ร้ขึอ้นยละ
11.32
ขึ482.36
้นจากปี
จ�ำนวน
านหนี
นบาท
คิดเป็จนำนวน
ร้49.08
อยละ48.45
11.32
โรงพิ
มพ์ต�ำโดยใน
รวจ
6.31
ล้วม
า่มนบาท
คิดเป็2560
อยละ
4.72
และในด้
้ สินจำนวน
รวมมี
ล้ าโดยในปี
นบาท
เพิน่ ม2561
จากปี
2560
ปีมีส2561
โรงพิ
ม
พ์
ต
ำรวจมี
ส
ิ
น
ทรั
พ
ย์
ห
มุ
น
เวี
ย
นรวม
139.93
ล้
า
นบาท
เพิ
่
ม
ขึ
้
น
จากปี
2561
จำนวน
นบาท 139.93
คิดเป็นร้อยละ
19.15เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 6.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.72
ินจำนวน
ทรัพย์ห9.28
มุนเวีล้ยานรวม
ล้านบาท

6.31
ล้าานบาท
ดเป็นจร้�ำอนวน
ยละ48.45
4.72ล้และในด้
านหนี
ินรวมมี
จำนวน
48.45
นบาทคิเพิ
่ มขึน้นร้อจากปี
2560
และในด้
นหนี้สินคิรวมมี
านบาท เพิ
่มขึ้น้ สจากปี
2560
จ�ำนวน
9.28 ล้ล้าานบาท
ดเป็
ยละ 19.15
จำนวน 9.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.15
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ง. ประสิง.ทประสิ
ธิภาพการใช้
สินทรัพสนิย์ทรัพย์
ทธิภาพการใช้
ปี 2561 โรงพิ
มพ์ต�ำรวจมี
239.65
ล้านบาท
เพิ่มล้ขึา้นนบาท
จากปี เพิ
2560
ากับ2560
31.35 เท่ล้านบาท
คิดเป็น
ปี 2561
โรงพิรมายได้
พ์ตำรวจมี
รายได้
239.65
่มขึ้นเท่
จากปี
กับ 31.35
ล้ร้าอนบาท
คิดเป็นขณะที
ร้อยละ่สิน15.05
ินทรัพ139.93
ย์หมุนเวีล้ยานรวม
ล้านบาท
ขึ้นจากปี
ยละ 15.05
ทรัพย์หมุขณะที
นเวีย่สนรวม
นบาท139.93
เพิ่มขึ้นจากปี
2560เพิจ�ำ่มนวน
6.31 2560
ล้านบาทจำนวน
คิดเป็น
6.31
นบาทส่วคินหนี
ดเป็น้สร้ินอหมุ
ยละ
้สินหมุ
เวียนเท่เพิา่มกัขึบ้น33.39
ขึ้นจากปีก่อน 10.62
ร้อยละล้า4.72
นเวี4.72
ยนเท่าส่กัวบนหนี
33.39
ล้านนบาท
จากปีก่อล้นานบาท
10.62 เพิ
ล้า่มนบาท
ล้านบาท
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ยุทธศาสตร์โรงพิมพ์ต�ำรวจ 2563-2567
ตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้โรงพิมพ์ตำ� รวจ ไม่เพียงแต่จะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าเท่านัน้
แต่จะต้องสร้างความพึงพอใจให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า จนถึงสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าทุกราย
ให้ดีที่สุด ในการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ของลูกค้านอกเหนือจากความถูกต้องตรงตามความต้องการ เช่น
กระดาษ สี จ�ำนวนหน้า จ�ำนวนแผ่น รูปแบบ ซึ่งเป็นความคาดหวังโดยพื้นฐานของลูกค้าแล้ว ปัจจัยส�ำคัญที่สุด
อีกอย่างหนึ่งที่ท�ำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกโรงพิมพ์ต�ำรวจ ได้แก่ ราคา การจัดส่ง คุณภาพของสินค้าที่เหนือความ
คาดหวังของลูกค้า ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และบริการในทุกจุดที่ลูกค้าได้สัมผัสจึงเป็นส่วนส�ำคัญมากต่อการเลือกใช้
บริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส่งผลต่อการสร้างรายได้และผลก�ำไรขององค์กรในอนาคต
การจัดท�ำยุทธศาสตร์โรงพิมพ์ต�ำรวจปี 2563 – 2567 ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์พร้อมปรับพันธกิจใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงพิมพ์ต�ำรวจได้ด�ำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ดังนี้
เนื่องด้วยโรงพิมพ์ต�ำรวจจ�ำเป็นที่จะต้องมีการด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
และอีกทั้งยังจ�ำเป็นต้องมีการสร้างก�ำไรซึ่งการที่จะขับเคลื่อนไปได้นั้นจ�ำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์
รายสาขา 5 ภาคส่วนดังนี้
1. การพัฒนาด้านการตลาด
2. การพัฒนาด้านการผลิต
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
4. การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ CSR
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แผนด้านการตลาด

แผนด้านการตลาด

นโยบายการตลาด
นโยบายการตลาด
การขยายตลาด (Market Expansion)
ทังในส
้ านักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

• ลูกค้าตำรวจโดยการให้ข่าวสาร
วิธีการจัดซือ้ -จ้าง และการ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
• 20 กระทรวง และ 54 รัฐวิสาหกิจ

โรงพิมพ์ตำรวจ

การเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
(New Product)

การพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง
(Security Printing)
แผนระยะยาว
• การพิมพ์ขอ้ สอบ
• ให้บริการงานพิมพ์ปอ้ งกันการปลอมแปลง
ระบบปิด

แผนระยะสั้น
• ป้ายโฆษณาแบบแผ่นไวนิล
• Packaging
• กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม
• งานพิมพ์บนกระดาษทุกรูปแบบ
• ให้บริการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงระบบเปิด

ซึ่งโรงพิมพ์ตำรวจมีการกำหนดมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้
มาตรการระยะสั้นทางการตลาด
 ดำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ในตราสิ น ค้ า (Brand) ด้ ว ยการผลิ ต และบริ ก ารใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Service and Take Care Environment) ส่ งเสริมภาพลั กษณ์ ต ราสิ น ค้าและภาพลั ก ษณ์ องค์ กรโดยให้ ลู กค้ า
และกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้คุณค่าจากการผลิตและบริการของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่
รู้จักมากขึน้ โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับศักยภาพและสมรรถนะของโรงพิมพ์ตำรวจ และมี
70
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ซึ่งโรงพิมพ์ต�ำรวจมีการก�ำหนดมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้
มาตรการระยะสั้นทางการตลาด
ด�ำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก
เสริมสร้างคุณค่าในตราสินค้า  (Brand) ด้วยการผลิตและบริการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Service and
Take Care Environment) ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กรโดยให้ลกู ค้า และกลุม่ เป้าหมาย
ได้รับรู้คุณค่าจากการผลิตและบริการของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับศักยภาพและสมรรถนะของโรงพิมพ์ต�ำรวจ และมีการ
ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งการออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายในประจ�ำปี ปรับปรุงช่องทางการจัด
จ�ำหน่าย เพิ่มสัดส่วนของการขายผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า  (Call Center) และช่องทางการติดต่อลูกค้า
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Messenger รวมถึงการติดต่อส่งเอกสารทาง E-mail
โดยโรงพิมพ์ตำ� รวจให้บริการด้านการสัง่ พิมพ์ ป้ายโฆษณาแบบแผ่นไวนิล Packaging กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม
งานพิมพ์กระดาษทุกรูปแบบรวมถึงการให้บริการการพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงระบบเปิด
การพยากรณ์ทิศทาง
โดยการประเมินรายได้จากปริมาณงานพิมพ์ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อก�ำหนดวิธีการในการรักษา
กลุม่ ลูกค้าเดิมและเพิม่ เติมตลาดกลุม่ ใหม่ ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2562 นัน้ การตลาด
โรงพิมพ์ต�ำรวจจะมุ่งเน้นไปในส่วนของกระทรวงต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่การตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เข้าพบเพื่อเสนองานและในปีต่อๆ ไป จะได้ด�ำเนินการให้ครบทุกกระทรวง รวมถึงการประชาสัมพันธ์โดยการให้
ข่าวสารต่างๆ โดยการน�ำเสนอวิธีการซื้อจ้างกับโรงพิมพ์ต�ำรวจแก่หน่วยงานย่อยของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจจ�ำเป็นจะต้องเพิ่มในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าซึ่งมี
การด�ำเนินการจัดท�ำป้ายไวนิล การจัดท�ำบรรจุภัณฑ์ กระดาษฟอร์มคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ทุกรูปแบบ
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•

•

•

มาตรการระยะยาวทางการตลาด
การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง
พัฒนาจัดพิมพ์สงิ่ พิมพ์ปอ้ งกันการปลอมแปลง (Security Printing) เช่น สมุดคูม่ อื ทะเบียนรถ กระดาษลายน�ำ้ ,
กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม, การพิมพ์ข้อสอบ เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการด�ำเนินการระยะยาวนั้น จะต้องมีการจัดท�ำ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มพี ฒ
ั นาการทางด้านการผลิตและบริการเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การด�ำเนินการระยะยาวเริ่มในปี 2564 มีการสร้างอาคารเพื่อรองรับการพิมพ์แบบพิมพ์
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและป้องกันความลับด้านข้อมูล
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างครบวงจร การสร้างความแตกต่างจากนวัตกรรมด้านการพิมพ์
และเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  พัฒนาด้าน
การออกแบบ Graphic Design และน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ โดยขยายการผลิตด้านสิ่งพิมพ์
ป้องกันการปลอมแปลง, กระดาษคอมพิวเตอร์ฟอร์ม การพิมพ์ข้อสอบ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส�ำรวจจ�ำนวนพนักงานที่ยังขาดตามโครงสร้างพร้อมทั้งเปิดรับสมัครพนักงานตามคุณลักษณะที่องค์กร
ต้องการให้มีความเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

•

•
•
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• มีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่อง
นวัตกรรมสิ่งพิมพ์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งด้านสินค้าและการให้บริการ
• ซึ่งในแผนระยะยาว ในปี 2564 ได้มีการของบลงทุนเพื่อสร้างอาคารในการจัดท�ำการพิมพ์ข้อสอบแบบ
ครบวงจร

มาตรการด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)
1. น�ำระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
2. พัฒนาระบบขนส่ง ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ให้มีค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรสู่ “วิถีแห่งความเป็นเลิศ และ
จิตใจแห่งผู้ให้บริการ (The Best and Service – Minded)” เพื่อเสริมสร้างและตอกย�้ำวัฒนธรรมของ
การบริการลูกค้าให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กร
ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�ำคัญ สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันในระยะยาว
มาตรการสร้างความเจริญเติบโตทางการตลาด
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้ก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาด ให้เป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop
Printing Solutions) โดยมีการน�ำเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ท�ำให้เปลี่ยน
จากการเป็นโรงพิมพ์บริการสิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรมาเป็นผู้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร เพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ
มีความพร้อมในการรับงานพิมพ์ ที่หลากหลายและรวดเร็ว พร้อมทั้งมีนโยบายการผลิตสิ่งพิมพ์ไปพร้อมกับการ
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท�ำให้ตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจมีทิศทาง การเจริญ
เติบโตจากส่วนแบ่งตลาดอันได้แก่ ลูกค้าหน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ทั่วไปทางการตลาด (7Ps)
กลยุทธ์ทางการตลาดของโรงพิมพ์ตำ� รวจ ได้นำ� แนวคิดการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดด้วยหลัก 7 P’s มาเป็น
แผนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. Product (สินค้าหรือบริการ)
สิ่งพิมพ์แบบพิมพ์ที่เป็นจุดเด่นของโรงพิมพ์ต�ำรวจตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ ระบบ security
printing และ personalize printing โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจมีเครื่องพิมพ์ดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์
การพิมพ์ security printing และ personalize printing
2. Price (ความเหมาะสมของราคา)
มีการยืนราคาสินค้าส�ำเร็จรูปเป็นระยะเวลา  8 ปี ที่ท�ำให้ราคาค่อนข้างเสถียร เพราะลูกค้าบางราย
มีความอ่อนไหวทางด้านราคา และมั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบเรื่องราคา
3. Place (ช่องทางในการจัดจ�ำหน่าย)
ช่องทางในการติดต่อประสานงานกับทางโรงพิมพ์ต�ำรวจ คือ ติดต่อกับทางโรงพิมพ์ต�ำรวจโดยตรง ที่ตั้ง
อยู่ใกล้กับกองพลาธิการต�ำรวจ (สามเสน) สะดวกต่อการเข้าถึง การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ให้ทนั สมัย การพัฒนาพนักงานการตลาดโรงพิมพ์ตำ� รวจ ให้มที กั ษะในการขายแบบ call sale มีการเข้าพบลูกค้า
ตามหน่วยงานโดยตรง เปิดช่องทางการติดต่อแบบระบบ Social Network
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4. Promotion (การส่งเสริมการตลาด)
งานด้านการสื่อสารการตลาดมีการจัดงานสัมมนาลูกค้าประจ�ำปี การติดต่อสื่อสารส่งข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้ความรู้เกี่ยวกับงานการพิมพ์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่กลุ่มลูกค้า  การสื่อสาร
ตราสินค้าผ่านระบบสังคมออนไลน์ รวมถึงการเยี่ยมเยียนลูกค้ามอบกระเช้าให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ
5. People, Employee (ด้านบุคคล)
พนักงานการตลาดมีความรู้ในการค�ำนวณราคาสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มีการจัดตั้ง
Center การค�ำนวณราคาเพื่อประมาณการราคาให้กับลูกค้าได้ โดยมีจิตบริการที่ดี
6. Physical Evidence/Presentation (การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ)
ด้านการออกแบบ มีการพัฒนาการออกแบบโดยส่งพนักงานออกแบบไปฝึกอบรมเรื่องการออกแบบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการออกแบบสินค้าของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ด้านการบริการ มีการจัดส่งพนักงานการตลาดเข้าฝึกอบรมเรื่องของ Service Mind เพื่อส่งเสริม
การบริการที่ดีให้กับลูกค้า
ด้านการผลิต มีการจัดส่งพนักงานฝ่ายผลิตเข้าฝึกอบรมการใช้เครื่องพิมพ์ต่างๆ เพื่อสร้างทักษะในการใช้
เครื่องพิมพ์งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านการเงินและบัญชี มีการใช้ระบบท�ำบัญชี Win speed เพื่อประมวลผลของแต่ละแผนกท�ำให้เกิด
ความรวดเร็วในการจัดท�ำงบก�ำไรขาดทุน การแสดงผลรายงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารได้มีการรับรู้
ข้อมูลอย่างทั่วถึง
7. Process (กระบวนการต่างๆ)
กระบวนการในการด�ำเนินงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจมีแผนกต่างๆ รองรับการให้บริการลูกค้า  ตั้งแต่
การรับงานจนเข้ากระบวนการผลิตสินค้าถึงกระบวนการสุดท้ายในการจัดส่งแบบพิมพ์ให้ถึงมือลูกค้า 
ตามแผนภาพ ดังนี้
กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
กลยุทธ์การตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาตลาดด้วยการขยายฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
กลยุทธ์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการตลาด
เป้าหมายการตลาด (Marketing Target)
การผลักดันการตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing) นั้น โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือต�ำรา
ของทางราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติทุกชนิดรวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารราชการและงานเร่งด่วนของทางราชการ
โดยหน่วยงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะต้องจ้างพิมพ์ที่ โรงพิมพ์ต�ำรวจ ตลอดจนหน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ สามารถจ้างพิมพ์ที่โรงพิมพ์ต�ำรวจได้โดยวิธีกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวด
ราคาแต่อย่างใด รวมทั้งเอกชนทั่วไปสามารถจ้างพิมพ์ได้เช่นเดียวกันในอดีตโรงพิมพ์ต�ำรวจเน้นบริการให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็น
รัฐวิสาหกิจประเภท 2 ด�ำเนินการหาเลี้ยงตนเองโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากส่วนราชการ ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมทั้งการพัฒนาทีมขาย ที่สามารถให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษา
เพื่อสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้ามีการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับระบบการบริหารจัดการในการขาย
หน้าร้านให้เป็นระบบ One Stop Service พร้อมทั้งสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ที่ดูดีให้เป็นที่รู้จักอย่าง
รายงานจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2563 – 2567
แพร่หลายในแวดวงธุรกิจการพิมพ์ให้มากขึ้น
ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจจะด�ำเนินนโยบายด้านการตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing) เพื่อเพิ่มรายได้
การตลาดที
่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเจาะตลาดลูกค้าใหม่ซึ่งจำเป็นจะต้องมีบุคลากรทางการตลาดที่เพียงพอ
และส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น ด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ โดยการสร้างทีม
เพื
่อเพิ่มศักยภาพในหน่
ยงานการตลาด
โดยกำหนดยอดขายจากลู
นเกณฑ์
วัดประสิทธิภาพการทำงาน
การตลาดที
่มีประสิทธิภวาพเพื
่อใช้ในการเจาะตลาดลู
กค้าใหม่ซึ่งจ�ำกเป็ค้นาใหม่
จะต้เอป็งมี
บุคลากรทางการตลาด
ของพนั
กงานการตลาด
ทั้งนี้หน่ววยงานการตลาด
ยงานการตลาดต้
องเตรี
ยมความพร้อมเพื
เข้าเแข่
ขันภายใต้
พระราชบั
ที่เพียงพอเพื
่อเพิ่มศักยภาพในหน่
โดยก�
ำหนดยอดขายจากลู
กค้า่อใหม่
ป็นงเกณฑ์
วัดประสิ
ทธิภาพ ญญัติการ
จัการท�
ดซื้อจัำดงานของพนั
จ้างและการบริ
หารพัสดุภาครั
กงานการตลาด
ทั้งนีฐ้หปีน่วพ.ศ.2560
ยงานการตลาดต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.2560

สัดส่วนลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ปี 2561

สัดส่วนลูกค้าโรงพิมพ์ต�ำรวจ ปี 2561

สัดส่วนลูกค้าโรงพิมพ์ตารวจ
20
13

ลูกค้าเอกชน

ลูกค้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

23
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ลูกค้าในสตช.
ส่วนกลาง

ลูกค้าในสตช.
ส่วนภูมิภาค

ลูกค้าในสานักงานตารวจส่วนกลาง

ลูกค้าในสานักงานตารวจส่วนภูมิภาค

ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

ลูกค้าเอกชน

ฐานลูกค้าของโรงพิมพ์ต�ำรวจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ฐานลูกค้าของโรงพิมพ์ตำรวจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มลูกค้าของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

กลุ่มลูกค้าของโรงพิมพ์ตำรวจ

หน่วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่วนกลาง
หน่
วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วยงานส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส่หน่วนกลาง
ส่หน่
วนภู
มิภาค กงานตำรวจแห่งชาติ
วยงานสำนั
วยงานราชการและรั
ฐวิสาหกิจ
ส่หน่วนภู
มิภาค
หน่ววยงานเอกชน
หน่
ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานเอกชน

เป้าหมายการรักษาฐานลูกค้า เป้าหมายการรักษาฐานลูกค้า
เป้าหมายการรั
ษาฐานลูกค้า 2563เป้(274.52
าหมายการรั
2562
(266.52กลบ.)
ลบ.)กษาฐานลูกค้า

2562 (266.52 ลบ.)
50 (133.26 ลบ.)

2563 (274.52 ลบ.)
52% 142.76 ลบ.)

50% (133.26 ลบ.)

52% 142.76 ลบ.)

20% (53.30 ลบ.)

23% ( 63.13 ลบ.)

10% (26.65 ลบ.)
20%
ลบ.) ลบ.)
10(53.31(26.65

5% (13.73 ลบ.)
20% (54.90
5% ลบ.)
(13.73 ลบ.)

20 (53.30 ลบ.)

20

(53.31 ลบ.)

23% ( 63.13 ลบ.)

20% (54.90 ลบ.)

กดันเป้าหมายทางการตลาด
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44 การผลั
1) หน่วยงานตำรวจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดยอดขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมในปี 2563
205.89 ล้านบาท ดำเนินการโดยทบทวนข้อมูลฐานลูกค้าในกลุ่มของหน่วยงานตำรวจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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การผลักดันเป้าหมายทางการตลาด
1. หน่วยงานต�ำรวจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก�ำหนดยอดขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมในปี 2563 205.89
ล้านบาท ด�ำเนินการโดยทบทวนข้อมูลฐานลูกค้าในกลุ่มของหน่วยงานต�ำรวจส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ในส่วนของยอดขายและช่วงเวลาในการสั่งซื้อสั่งจ้างและก�ำหนดให้พนักงานตลาดในงานตลาดที่รับผิดชอบ
ในแต่ละหน่วยงานเร่งรัดติดตามการสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง โดยการออกเยีย่ มลูกค้าพร้อมเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ภาคต่าง ๆ
ทั่วประเทศให้รับรู้ว่าโรงพิมพ์ต�ำรวจมีความพร้อมให้บริการผลิต และจัดส่งทั่วประเทศ งานการตลาดจะท�ำ
การประชุมเพื่อวางแผนการท�ำงาน สรุปยอดขายในแต่ละเดือน จะส่งผลท�ำให้เป็นการรักษาฐานลูกค้าได้อย่าง
เหนียวแน่น
- หมวดตลาด (งานจ้าง) พนักงานการตลาดจะเข้าพบลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อสอบถาม
ความต้องการและประมาณระยะเวลาในการสั่งจ้าง ก่อให้เกิดการสอดคล้องทางการผลิต วัตถุประสงค์
คือส่งงานลูกค้าได้ทันตามความต้องการ
- หมวดขาย (งานขาย) พนักงานขายจะท�ำการติดตามยอดขายและเป็นหน่วยงานที่รับบริการขาย
แบบพิมพ์หน้าร้านเมื่อลูกค้าเดินทางเข้าติดต่อจัดซื้อแบบพิมพ์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายเป็น 5% = 13.73 ล้านบาท โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ต้องขยายฐานลูกค้าใหม่ไปสู่ตลาด หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยจ้างโรงพิมพ์ต�ำรวจโดยวิธีกรณี
พิเศษแต่ต้องแข่งขันกับโรงพิมพ์ของส่วนราชการอื่นๆ ไม่ต�่ำกว่า  3 แห่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ฉบับปัจจุบัน)
และในปี 2562 โรงพิมพ์ต�ำรวจต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐปี พ.ศ.2560
3. หน่วยงานเอกชน ปี 2561 ก�ำหนด 20% = 54.90 ล้านบาท เนื่องจากภาคเอกชนยังขาดความพร้อม
ในการจ้างพิมพ์ทโี่ รงพิมพ์ตำ� รวจ ก�ำหนดไว้เพือ่ ความปลอดภัยในการช�ำระเงิน ตัวอย่างเช่น ให้ทำ� Bank การันตีกอ่ น
สั่งซื้อ/จ้าง หรือจ่ายเงินล่วงหน้า และเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงแก่โรงพิมพ์ต�ำรวจ ยอดขายจากหน่วยงานเอกชน
ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ทั้งหมดมาจากการขายแบบรายงานของบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
(บัตร ตม.6)
การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ประกอบด้วยแนวทางเสริมกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการมุ่งเน้นลูกค้า โดยมุ่งเน้นด�ำเนินการ ดังนี้
- สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่ “ซือ่ สัตย์ รูห้ น้าที่ สามัคคี มีวนิ ยั ใส่ใจให้บริการ” เพือ่ เสริมสร้าง
และตอกย�้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้าให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาบุคลากรในจุดที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้า  เช่น พนักงานขาย พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี
โดยจัดการฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรูค้ วามช�ำนาญแบบมืออาชีพมีจติ ส�ำนึกและใจรักต่องานบริการมากยิง่ ขึน้
- ท�ำการส�ำรวจและประเมินมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุด
- น�ำระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM : Customer Relationship Management) มาใช้เป็น
กลยุทธ์ส�ำคัญที่สนับสนุนให้โรงพิมพ์ต�ำรวจมุ่งไปสู่การเป็น “ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจให้บริการ”
โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า  เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าและน�ำผลมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาบริการให้ตรงกับ
ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคลมากขึ้น
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- ก�ำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน (KPI) ทางด้านการบริการลูกค้าในแต่ละจุดของการบริการ
อย่างชัดเจน
2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการทางการตลาด โดยมุ่งเน้นด�ำเนินการ ดังนี้
2.1 การพัฒนาบุคลากร
- อบรมพนักงานให้มีทักษะและเหมาะสมกับหน้าที่และต�ำแหน่งงาน
- อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและให้ความรู้ทางด้านการตลาดและความรู้ทางด้านอื่นๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์, กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครื่องมือทางการตลาด
- สร้างระบบสารเทศทางการตลาด, จัดท�ำข้อมูลของลูกค้า
- จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางการตลาดโดยพนักงานขายทุกคนต้องมี
เครื่อง Computer และโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
โดยในปี 2563 – 2567 ได้มีการก�ำหนดเป้าประสงค์และกิจกรรมการด�ำเนินงานเพื่อให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้
1.การพัฒนาด้านการตลาด
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อท�ำให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่หน่วยงานก�ำหนด
สภาวการณ์การพิมพ์ในปัจจุบันมีหดตัวลงอย่างเป็นนัยส�ำคัญท�ำให้ยอดขายโรงพิมพ์ต�ำรวจไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ งานการตลาดจึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเกิดความยั่งยืน โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาตลาดด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพิ่มลูกค้าใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 4 : ปรับปรุงกระบวนการ การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
เนื่ อ งด้ ว ยธุ ร กิ จ การพิ ม พ์ ที่ ห ดตั ว ลงโรงพิ ม พ์ ต�ำ รวจจึ ง จ�ำ เป็ น ต้ อ งการสิ น ค้ า ทดแทนหรื อ บริ ก าร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจโดยการผลิตสินค้า
ตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยโรงพิมพ์ต�ำรวจได้จัดท�ำแผนการศึกษา  วิจัยและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความเชือ่ มัน่ ว่าสินค้าและบริการของโรงพิมพ์ตำ� รวจ
เป็นที่ยอมรับ โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจการพิมพ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการจ�ำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นและมีความหลากหลาย
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทางการตลาด
การพัฒนาด้านบุคลากรของโรงพิมพ์ต�ำรวจมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขันภาคธุรกิจซึ่งปัจจุบัน
งานการตลาดจ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในหลายด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึง
การสร้างความประทับใจทางด้านบริการ โดยงานการตลาดได้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่จะเพิ่มทักษะต่างๆ ให้กับพนักงาน
การตลาด โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการตลาด เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการตลาด
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2.การพัฒนาด้านการผลิต
เนือ่ งด้วยสภาพแวดล้อมการด�ำเนินงานด้านการพิมพ์ในปัจจุบนั ค่อนข้างหดตัวลงในทุกๆ ปี ซึง่ เป็นผลมาจาก
การทดแทนทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับธุรกิจการพิมพ์ และทางโรงพิมพ์ต�ำรวจเล็งเห็นถึง
ความเป็นไปได้ในการให้บริการด้านการพิมพ์เรื่องการพิมพ์ข้อสอบและงานปลอดการปลอมแปลงขั้นสูง
ของลูกค้าส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ภาคราชการและรัฐวิสากิจซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างเริ่มด�ำเนินการศึกษาวิจัย
และพัฒนารูปแบบธุรกิจการพิมพ์ โดยฝ่ายผลิตได้ด�ำเนินการวางแผนงานโครงการต่างๆ ในอนาคตเพื่อรองรับ
ความเป็นไปได้ดังกล่าว โดยประเด็นส�ำคัญต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีการท�ำ MOU ในระยะยาว
เพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจมีความมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปโดยมีการวางเป้าประสงค์ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 การเตรี ย มความพร้ อ มของสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารให้ บ ริ ก ารงานพิ ม พ์ ที่ ส ร้ า ง
ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการบริการงานพิมพ์ Security โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : ศึกษาข้อมูลและออกแบบปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่ให้เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
ที่มาใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 2 : ศึกษาการจัดหาเครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูงและอุปกรณ์หลังการพิมพ์ที่เหมาะสม
พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
เป้าประสงค์ที่ 2 ให้บริการงานพิมพ์ข้อสอบและข้อมูล Security ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ด้วยนวัตกรรมด้านงานพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูงและการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล
สูงสุด โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างต้นแบบโดยออกแบบรูปแบบการพิมพ์ขอ้ สอบทีแ่ ต่ละชุดข้อสอบพิมพ์ไม่ซำ�้ (Personalize
Printing)
กลยุทธ์ที่ 2 : น�ำเสนอรูปแบบการพิมพ์ที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและท�ำข้อตกลง
ร่วมกันเพือ่ ให้การลงทุนเกิดความเหมาะสมและมอบหมายงานพิมพ์ขอ้ สอบของหน่วยงานต้นสังกัดให้โรงพิมพ์ตำ� รวจ
แต่งตั้งคณะท�ำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อท�ำโครงการในปีงบประมาณ 2563 โดยมีองค์ประกอบดังนี้
- ผู้ช�ำนาญการในการออกแบบและเขียนแบบอาคาร
- ผู้ช�ำนาญด้านการวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้ช�ำนาญการด้านการออกแบบสถานที่และอุปกรณ์การพิมพ์ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ Security
- ผูบ้ ริหารระดับสูงโรงพิมพ์ตำ� รวจทีม่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจรวมถึงต้องรับผิดชอบโครงการให้สมั ฤทธิผ์ ล
3.การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพิมพ์ตำ� รวจนัน้ ยึดมัน่ ในหลักการ สรรหา พัฒนา รักษา เพือ่ ให้ได้พนักงาน
ที่มีคุณภาพและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร โดยที่หมวดบริหารทรัพยากรบุคคลได้วางเป้าประสงค์และกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐต่างๆ รวมถึงการเตรียมพร้อมเพือ่ ก้าวสูย่ คุ ดิจทิ ลั โดยมีเป้าประสงค์และกลยุทธ์ดงั นี้
เป้าประสงค์ที่ 1 กล่าวถึงการสรรหาพนักงานเพื่อให้ได้พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจที่มีความรู้ความสามารถ
ทัศนคติที่ดี ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน รวมถึงเกิดความชัดเจน โปร่งใสในกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกอันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคณะท�ำงานให้มีความเชี่ยวชาญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและเน้น
ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือก ยึดหลักความรู้ความสามารถ
กลยุทธ์ที่ 2 : วิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตราก�ำลังที่สูญเสียเนื่องจากเกษียณอายุในแต่ละรอบปี
รวมถึงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นการตอบสนองต่ออัตราก�ำลังส่วนขาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านอัตราก�ำลังได้ทันระยะเวลา
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เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้การพัฒนาพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจมีแนวทางชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ รวมถึงเกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจตามยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจด้านเทคโนโลยี
เช่น การพิมพ์สมัยใหม่, การใช้งานระบบดิจิทัลและการขายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ให้มีความเป็น
มืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 : ก�ำหนดและเตรียมความพร้อมในการจัดท�ำแผนอบรม (Training Road Map) ให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจและให้มีความทั่วถึงในทุกระดับรวมถึงก�ำหนดระยะเวลา
การจัดฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อให้แต่ละต�ำแหน่งมีรายละเอียดของงานที่ชัดเจนทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ตลอดจนลดความซ�้ำซ้อนของงานระหว่างต�ำแหน่งต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : พิจารณาถึงลักษณะงาน (Job Description และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
ทุกต�ำแหน่งงานพร้อมทั้งทบทวนรายละเอียดของงานให้มีความชัดเจนทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ
โดยก�ำหนดตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (KPI) ระดับสายและระดับบุคคลให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรง
รวมถึงให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมส�ำหรับผูป้ ระเมินและผูถ้ กู ประเมินและให้เป็นมาตรฐานในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจ
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนและเป็น
การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจที่มีความสามารถสูงในอนาคตรวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจในด้านต่างๆ ในการท�ำงานและผลประโยชน์อื่นๆ ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด อีกทั้งสามารถจัดสรรสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผล รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานผ่านการสร้าง
ความผูกพัน โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : การวางแผนเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสร้างแรงจูงใจด้านการเติบโต
ในสายอาชีพเพื่อให้เป็นแบบอย่างและเป็นบุคลากรที่มีความส�ำคัญในการขับเคลื่อนต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
โรงพิมพ์ตำ� รวจในปัจจุบนั และอนาคต และเป็นการแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนพนักงานทีม่ คี วามสามารถสูงในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน
และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
4. การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การด�ำเนินงานตามแผนดิจิทัลนั้นเน้นในการพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
งานต่างๆ ที่จะน�ำระบบ Digital Platform เข้ามาช่วยให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อน�ำไปสู่การด�ำเนินงานองค์กรดิจิทัลได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามแผนการด�ำเนินงานดิจิทัลนั้น
เน้นการด�ำเนินงานทั้งระบบ โดยก�ำหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้
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เป้าประสงค์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่เป็นดิจิทัล
ในการด�ำเนินงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจในอนาคตนั้น เน้นที่จะน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การด�ำเนินงาน
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ โดยการด�ำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพิมพ์
ต�ำรวจนั้น มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาคนให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ
ความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านข้อมูลจากการโจรกรรมและสูญหาย และสุดท้ายการสร้างความพึงพอใจแก่ผใู้ ช้งาน
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างสูงสุดนั้น จึงท�ำให้สามารถก�ำหนดกลยุทธ์หลัก โดยก�ำหนด
กลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
การด�ำเนินงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของหมวดบริหารงานบุคคล โดยโรงพิมพ์ตำ� รวจเร่งด�ำเนินการ
หาหลักสูตรหรือเครื่องมือที่จะท�ำให้พนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ มิใช่เพียงพนักงานทางฝ่ายอ�ำนวยการเท่านั้น แต่ยังต้องมีการพัฒนาพนักงาน
ในฝ่ายผลิตให้สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นไปอย่างมีรูปธรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ได้ในอีกทางหนึ่ง
กลยุทธ์ที่ 2 : ความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลด้านสารสนเทศ ปัจจุบันข้อมูลด้านสารสนเทศถือเป็น
สิ่งส�ำคัญยิ่ง เพราะการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบันต้องมีข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสมและเชื่อถือได้ แต่ในปัจจุบัน
มีทั้งการโจรกรรมด้านข้อมูล ไวรัสที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลทั้งที่มาจากภายในและภายนอกองค์กร
ดังนั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจจึงได้มีการตั้งรับเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001
ซึ่งโรงพิมพ์ต�ำรวจจะด�ำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและมีรับบริการทั้งภายใน
ภายนอกองค์กรว่าข้อมูลจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรจากการใช้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากกลยุทธ์ที่ 2 นั้นโรงพิมพ์ต�ำรวจนอกจะสร้างความเชื่อมั่นทางด้านข้อมูลแล้วนั้นทางด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้ารวมถึงการรับฟังปัญหาและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งปัจจุบันโรงพิมพ์ต�ำรวจ
อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกระบวนงานในองค์กรเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
แผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสอื่ สารสมัยใหม่ในการบริหารจัดการและการด�ำเนิน
ธุรกิจ
โรงพิมพ์ต�ำรวจมีแผนจะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบบริการแบบใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และฉับไว
มากขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาปรับปรุง Website
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยเน้นด้านการประชาสัมพันธ์
ขยายการเข้าถึงเครือข่ายระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารของพนักงานภายในองค์กรและลูกค้า
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้าน Software และ Hardware
เพิ่มขีดความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
โครงการลูกค้าสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่สนับสนุนให้โรงพิมพ์ต�ำรวจ ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ลูกค้าโดยเน้นให้ลูกค้าเข้าใจถึงความส�ำคัญของลูกค้าว่าลูกค้าทุกราย คือ หัวใจของการตลาดของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
การที่องค์กรสามารถท�ำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์กรได้นั้นเป็นหัวใจหลักในการน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินธุรกิจระยะยาว

•
•
•
•
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• การน�ำระบบ MIS, EIS มาใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารโรงพิมพ์ต�ำรวจสามารถตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• การน�ำระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด�ำเนินงาน
• Intranet
• การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
• การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
• การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การให้ความร่วมมือระหว่างกันขององค์กร
แผนเพิ่มความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน
โดยเป้าหมายหน่วยงานที่ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันปีละ 1 หน่วยงานโดยมีหลักการ ดังนี้
- การใช้เครื่องจักรร่วมกัน ได้แก่ งานพิมพ์บางประเภทที่โรงพิมพ์ต�ำรวจไม่สามารถด�ำเนินการได้
แต่โรงพิมพ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นสามารถด�ำเนินการได้ โรงพิมพ์ต�ำรวจก็ด�ำเนินการส่งงาน
ดังกล่าวให้กับโรงพิมพ์ต่างๆ เหล่านั้นโดยโรงพิมพ์ต�ำรวจไม่ต้องลงทุนจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อมาผลิตเอง
- การใช้บุคลากรร่วมกัน ได้แก่ การส่งพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจไปศึกษาฝึกงานกับเครื่องจักรที่โรงพิมพ์
ต�ำรวจไม่มีกับโรงพิมพ์ของราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการผลิต
กับหน่วยงานดังกล่าว
- การใช้องค์ความรู้ร่วมกัน เช่น วิธีการด�ำเนินงานที่สามารถท�ำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยประสบการณ์ที่แตกต่างในเรื่องของธุรกิจเพื่อประยุกต์น�ำมาใช้งานในธุรกิจ
5. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ CSR
หลักการบริหารและจัดการองค์ที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
นั้น เน้นปฏิบัติตามหลักการของหน่วยงานต่างๆ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่การแข่งขันภาคธุรกิจได้ในอีกทางหนึ่ง
เป้าประสงค์ 1 องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยก�ำหนดกลยุทธ์ได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ดงั กล่าวเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐต่างๆ โดยทีโ่ รงพิมพ์ตำ� รวจจะพัฒนา
ตามแผนแม่บทต่างๆ เพื่อให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นองค์กรที่ทันสมัยและสามารถวางต�ำแหน่งทางการด�ำเนินงาน
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจได้ว่าทิศทางในการด�ำเนินงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด
กลยุทธ์ที่ 2 : ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานตามหลักของส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกองค์กรว่าโรงพิมพ์ต�ำรวจเป็น
หน่วยงานที่ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ โดยการด�ำเนินงานนั้นมีการท�ำงาน
เป็นขั้นตอนและมีความเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 : จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นหน้าที่ของพนักงานโรงพิมพ์ต�ำรวจทุกคนการด�ำเนินงานนั้นไม่สามารถ
ท�ำได้เพียงแต่ผู้บริหาร เพราะการด�ำเนินงานความเสี่ยงนั้นเกิดจากการด�ำเนินงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้รายงานความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนก�ำจัดหรือรับมือความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 4 : ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ชองกระทรวงเจ้าสังกัดและส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โรงพิมพ์ต�ำรวจได้น�ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ หลักการและแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ของ สคร. โดยมีความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ซึ่งเป็นการบูรณาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน
ได้แก่ การยกระดับการด�ำเนินงานด้าน CG&CSR สู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน/การพัฒนากระบวนการจัดการ
องค์ความรู้ด้าน CG&CSR เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรม CG&CSR/การเสริมสร้าง
ระบบงาน/กระบวนการจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต และจัดท�ำข้อมูลด้าน CG&CSR
เพื่อเผยแพร่สู่ภายนอกอย่างมีธรรมาภิบาล ได้แก่
1. ด้านบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจประกอบด้วย การจัดท�ำแผนวิสาหกิจ
ของโรงพิมพ์ต�ำรวจ การประเมินตนเองของคณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ การประชุมของคณะกรรมการโรงพิมพ์
ต�ำรวจ และการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
2. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย การด�ำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ/
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี และการจัดท�ำตัวชี้วัด
3. ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ และการจัดท�ำ
รายงานทางการเงิน
4. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญของโรงพิมพ์ต�ำรวจในรายงานประจ�ำปีทั้งด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน การรับเรื่องข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ประกอบด้วย การด�ำเนินการส่งเสริมและท�ำให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี และการส่งเสริมและติดตามการประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมในโครงสร้างการก�ำกับดูแลทั่วทั้งองค์กร
6. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการบริหารงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน (ICT
Sustainability Development) เพื่อให้เกิดองค์กรต้นแบบที่ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ด�ำเนินการในรูปแบบ “CSR in Process”

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

51

รายงานจัดทําแผนวิสาหกิจป 2563 – 2567

โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
พันธกิจ (Mission)

1. โรงพิมพตํารวจ มุงมั่นพัฒนาสิ่งพิมพทั่วไปและสิ่งพิมพซีเคียวริตี้ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กลุมลูกคาราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. โรงพิมพตํารวจ จะสรางวัตกรรมทางดานงานพิมพ โดยใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรและผลตอบแทนที่ดี
ใหกับพนักงาน
3. โรงพิมพตํารวจ มุงพัฒนาดานการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. โรงพิมพตํารวจ มุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลตางๆ (Big Data) เพื่อตอบสนองการพัฒนาขององคกร
5. โรงพิมพตํารวจ มุงมั่นในการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนขององคกรโดยยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

คุณคาหลัก (Core Value)
1. สรางการยอมรับและความพึงพอใจใหแกลูกคาในดานสินคาและบริการ
2. ดูแลบุคลากรในองคกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเพือ่ สรางสรรคงานพิมพที่ดีใหกับลูกคาตอไป

ปจจัยสูความสําเร็จ (Key success Factor)

1. กําหนดกลยุทธและการดําเนินงานพรอมมอบหมายหนาที่และกําหนด KPI ใหแกผูรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 โดยมุงเนน
ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับองคกร
2. พัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อใหโรงพิมพตํารวจสามารถรองรับการแขงขันในธุรกิจได
3. เรงพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองคกรและมุงเนนดานเทคโนโลยีในแตละดาน เชน การพิมพสมัยใหม การใชงานระบบดิจิทัล
การขายผานระบบออนไลน (แพลตฟอรม) การเชื่อมโยงระบบงานโดยการใชระบบสารสนเทศ เพื่อใหโรงพิมพตํารวจพรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให
ความรูแกพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกร

ยุทธศาสตรและกลยุทธ
การพัฒนา

ดานการตลาด
Pillar 1
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานการตลาด โดย
ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑและการบริการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบั
องคกร
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การพัฒนา

การพัฒนา

ดานการผลิต

การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารจัดการ

Pillar 2

Pillar 3

Pillar 4

Pillar 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานการผลิตสราง
นวัตกรรมทางดานงานพิมพ
โดยใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหมีความเปนมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาเสริมสรางระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศของ
โรงพิมพตํารวจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารจัดการโรงพิมพ
ตํารวจ เพื่อความยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาล

รายงานจัดทําแผนวิสาหกิจป 2563 – 2567

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานการตลาด
โดยใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑและการบริการ
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับองคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานการผลิต
สรางนวัตกรรมทางดาน
งานพิมพโดยใช
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ

ประกอบดวย
3 เปาประสงค
6 กลยุทธ
เปาประสงคที่ 1
เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายยอดขายที่หนวยงานกําหนด
กลยุทธ 1.1 : การพัฒนาตลาดดวยการรักษาฐานลูกคาเดิมเพิ่มลูกคาใหม
กลยุทธ 1.2 : สรางสัมพันธภาพกับลูกคาอยางยั่งยืน
กลยุทธ 1.3 : พัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กลยุทธ 1.4 : ปรับปรุงกระบวนการ การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เปาประสงคที่ 2
พัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความประทับใจใหกับลูกคา
กลยุทธ 2.1 : ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบธุรกิจการพิมพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และ
นําเสนอผลิตภัณฑใหม เพื่อการจําหนายสินคาใหมากขึ้นและมีความหลากหลาย
เปาประสงคที่ 3
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทางการตลาด
กลยุทธ 3.1 : สงเสริมใหมีการฝกอบรมบุคลากรทางการตลาด เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรทางการตลาด
ประกอบดวย
2 เปาประสงค
4 กลยุทธ
เปาประสงคที่ 1
การเตรียมความพรอมของสถานทีแ่ ละอุปกรณการใหบริการงานพิมพที่สรางความเชื่อมั่นแกลูกคาในการบริการ
งานพิมพ Security
กลยุทธที่ 1.1 : ศึกษาขอมูลและออกแบบปรับปรุงสถานที่ที่มีอยูใหเหมาะสมและสรางความเชื่อมั่นใหลูกคาที่มาใช
บริการ
กลยุทธที่ 1.2 : ศึกษาการจัดหาเครื่องพิมพดิจิทัลความเร็วสูงและอุปกรณหลังการพิมพที่เหมาะสมพรอมวิเคราะห
ความเปนไปไดในการลงทุน
เปาประสงที่ค 2
ใหบริการงานพิมพขอสอบและขอมูล Security ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดวยนวัตกรรมดานงานพิมพโดยใช
เทคโนโลยีการพิมพดิจิทัลลความเร็วสูงและการรักษาความปลอดภัยดานขอมูลสูงสุด
กลยุทธ 2.1 : สรางตนแบบโดยออกแบบรูปแบบการพิมพขอสอบทีแ่ ตละชุดขอสอบพิมพไมซ้ํา (Personalize
Printing)
กลยุทธ 2.2 :นําเสนอรูปแบบการพิมพที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะของสํานักงานตํารวจแหงชาติและทําขอตกลงรวมกัน
เพื่อใหการลงทุนเกิดความเหมาะสมและมอบหมายงานพิมพขอสอบของหนวยงานตนสังกัดใหโรงพิมพตํารวจ

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ
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รายงานจัดทําแผนวิสาหกิจป 2563 – 2567

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
ใหมีความเปนมืออาชีพ
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ประกอบดวย
4 เปาประสงค
9 กลยุทธ
เปาประสงค 1
เพื่อใหไดพนักงานโรงพิมพตํารวจที่มีความรูความสามารถ ทัศนคติที่ดี ตรงตามความตองการของหนวยงาน
รวมถึงเกิดความชัดเจน โปรงใสในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอันเปนการสงเสริมภาพลักษณเชิงบวกของ
โรงพิมพตํารวจ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคณะทํางานใหมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและเนนความโปรงใสในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือก ยึดหลักความรูความสามารถ
กลยุทธที่ 2 : วิเคราะหและวางแผนการทดแทนอัตรากําลังที่สูญเสียเนื่องจากเกษียณอายุในแตละรอบปรวมถึงจาก
การเปลี่ ยนแปลงด านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อเป นการตอบสนองต ออั ตรากํ าลั งส วนขาดและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ดานอัตรากําลังไดทันระยะเวลา
เปาประสงค 2
เพื่อใหการพัฒนาพนักงานโรงพิมพตํารวจมีแนวทางชัดเจนและสอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงพิมพตํารวจรวมถึง
เกิดกระบวนการถายทอดองคความรูและการพัฒนาพนักงานโรงพิมพตํารวจอยางเปนระบบ
กลยุทธท่ี 1 : มุงเนนพัฒนาพนักงานโรงพิมพตํารวจตามยุทธศาสตรของโรงพิมพตํารวจดานเทคโนโลยี เชน
การพิมพสมัยใหม, การใชงานระบบดิจิทัลและการขายผานระบบออนไลน เพื่อเปนการเตรียมรับการเปลีย่ นแปลง
และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ใหมีความเปนมืออาชีพ
กลยุทธที่ 2 : กําหนดและเตรียมความพรอมในการจัดทําแผนอบรม (Training Road Map) ใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของโรงพิมพตาํ รวจและใหมีความทั่วถึงในทุกระดับรวมถึงกําหนดระยะเวลาการจัดฝกอบรมใหมี
ความเหมาะสม
เปาประสงค 3
เพื่ อ ใหแ ต ล ะตํ า แหน ง มี รายละเอี ย ดของงานที่ ชัด เจนทั น สมัย สอดคล องกั บ ยุท ธศาสตร ของโรงพิ ม พตํ า รวจ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ตลอดจนลดความซ้ําซอนของงานระหวางตําแหนงตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
กลยุทธที่ 1 : พิจารณาถึงลักษณะงาน (Job Description และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)
ทุ กตํ าแหน งงานพร อมทั้ งทบทวนรายละเอี ยดของงานให มี ความชั ดเจนทั นสมั ยและสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร
ของโรงพิมพตํารวจ
กลยุทธที่ 2 : สรางกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการโดยกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน (KPI) ระดับสายและระดับบุคคลใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกรรวมถึงใหเกิดประสิทธิภาพ
และเปนธรรมสําหรับผูประเมินและผูถูกประเมินและใหเปนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงพิมพตํารวจ
เปาประสงค 4
เพื่อใหพนักงานมีความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนและเปนการปองกันไมใหเกิดภาวะขาดแคลน
พนักงานโรงพิมพตํารวจที่มีความสามารถสูงในอนาคต รวมถึงการสรางแรงจูงใจในดานตางๆ ในการทํางานและ
ผลประโยชนอื่นๆ ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด อีกทั้งสามารถจัดสรรสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหกับพนักงานโรงพิมพตํารวจไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิผล
รวมถึงการสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานผานการสรางความผูกพันอีกดวย
กลยุทธที่ 1 : การวางแผนเตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถพรอมสรางแรงจูงใจดานการเติบโตในสายอาชีพ
เพื่อใหเปนแบบอยาง และเปนบุคคลกรที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนตอการดําเนินธุรกิจของโรงพิมพตํารวจ
ในปจจุบันและอนาคต และเปนการแกปญหาการขาดแคลนพนักงานที่มีความสามารถสูงในอนาคต
กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางและสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งดานรางกายและจิตใจ
กลยุทธที่ 3 : สงเสริมดานสวัสดิการและผลประโยชนของพนักงานใหสอดคลองกับสภาวะในปจจุบันและเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

รายงานจัดทําแผนวิสาหกิจป 2563 – 2567

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาเสริมสรางระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ของโรงพิมพตํารวจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารจัดการ
โรงพิมพตํารวจ
เพื่อความยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ประกอบดวย
1 เปาประสงค
3 กลยุทธ
เปาประสงค 1
การเตรียมความพรอมการขับเคลื่อนองคกรไปสูองคกรที่เปนดิจิทัล
กลยุทธที่ 1 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 2 : ความมั่นคงปลอดภัยในขอมูลดานสารสนเทศ
กลยุทธที่ 3 : สรางความพึงพอใจแกลูกคาภายในและภายนอกองคกรจากการใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย
1 เปาประสงค
4 กลยุทธ
เปาประสงค 1
องคกรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 1 : พัฒนายุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 2 : ดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินความโปรงใสของหนวยงานตามหลักของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กลยุทธที่ 3 : จัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 4 : ดําเนินการตามหลักเกณฑของกระทรวงเจาสังกัดและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ
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สัมภาษณ์พิเศษ
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๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

สัมภาษณ์พิเศษ

คุณสุวรรณา ศรีหงส์
อดีตรองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ (2499-2534)

รู้สึกอย่างไรกับการเติบโตของโรงพิมพ์ต�ำรวจ เข้าสู่ปีที่ 65

ดีใจและภูมิใจที่โรงพิมพ์ต�ำรวจ เจริญเติบโต มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้พัฒนา
ต่อไป สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ให้เป็นโรงพิมพ์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ

เล่าถึงโรงพิมพ์ต�ำรวจในอดีต

เริ่มเข้ามาท�ำงานที่โรงพิมพ์ต�ำรวจในปี พ.ศ. 2499
ในต�ำแหน่งสมุห์บัญชี ตั้งแต่โรงพิมพ์ต�ำรวจอยู่ในกรมต�ำรวจ
ที่ปทุมวัน ก่อนจะย้ายมาอยู่บริเวณสี่แยกนางเลิ้ง และย้ายมา
อยู่ที่ถนนเศรษฐศิริ เขตดุสิต ที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบัน เกษียณอายุ
ในปี พ.ศ. 2534 ในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
ในระยะแรก หลังการก่อตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ ผู้บริหาร
โรงพิมพ์ต�ำรวจ และพนักงานระดับสูง กรมต�ำรวจเป็นผู้แต่งตั้ง
ข้าราชการต�ำรวจมาด�ำเนินงาน ซึ่งทุกท่านล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถสูง อาทิเช่น พล.ต.จ.มานิจ ชุมสาย
ท่านเคยท�ำงานทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาจารย์สอนทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์การยูเนสโก
ก่อนจะมาท�ำงานเป็นหัวหน้ากองวิชาการกรมต�ำรวจ ซึ่งท่านได้เขียนต�ำราให้กรมต�ำรวจ เป็นจ�ำนวนมาก
และท่านได้รับมอบหมายให้มาดูแลโรงพิมพ์ต�ำรวจในช่วงปี พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2501 ในสมัยนั้น โรงพิมพ์ต�ำรวจ
ได้รับความสนใจและได้รับการยกย่องในด้านการให้การบริการงานพิมพ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพ และรวดเร็ว

ฝากข้อคิดในการท�ำงานให้กับพนักงาน

โรงพิมพ์ต�ำรวจเติบโตมาเข้าสู่ปีที่ 65 แล้ว และหวังว่าจะเติบโต
ไปอย่างต่อเนื่อง อยากให้น้องๆ มีความเป็นน�้ำหนึ่งในเดียวกัน
ช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาโรงพิมพ์ของเราให้ทันสมัย มีความก้าวหน้า
ตลอดไป
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คุณพีระยุทธ สีทา
อดีตหัวหน้างานการพิมพ์ (2516–2558)

การเปลี่ยนแปลงของโรงพิมพ์ต�ำรวจ

การเข้ามาท�ำงานในช่วงที่โรงพิมพ์ต�ำรวจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร และการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการพิมพ์อย่างรวดเร็ว เป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อาจมีปัญหาบ้างในเรื่องของบุคลากร แต่พนักงาน
ทุกคนก็พร้อมใจกันท�ำงาน และเริ่มเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นการพัฒนาองค์กรของเรา

ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้โรงพิมพ์ต�ำรวจเติบโตจนมาถึงปัจจุบัน

การที่พนักงานสามัคคี ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจกัน และรักในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรพัฒนา
แต่การที่โรงพิมพ์เติบโตจนมาถึงปัจจุบันนี้ ส่วนส�ำคัญขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ที่มีมุมมองที่ถูกต้อง
และขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สิ่งที่ประทับใจในการท�ำงาน

ก่อนมาเป็นหัวหน้างานพิมพ์ เริ่มเข้ามาท�ำงานในโรงพิมพ์ต�ำรวจในต�ำแหน่งพนักงานตัด ซึ่งใช้ความรู้
ความถนัดในสายช่าง ท�ำงานจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร ให้ขึ้นต�ำแหน่งหัวหน้าหมวดพิมพ์ และหัวหน้า
งานการพิมพ์ตามล�ำดับ การท�ำงานในต�ำแหน่งหัวหน้า นอกจากควบคุมการท�ำงานของพนักงานแล้ว ยังมีส่วน
ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดท�ำเอกสาร การศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ การบริหารงาน ซึ่งรู้สึกประทับใจ
พ.ต.ท.สุพรรณ บูรณากาญจน์ ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ในสมัยนั้น ท่านเป็นกันเองกับลูกน้อง สอนทั้งวิธีการท�ำงาน
และวิธีการแก้ไขปัญหา ท่านเป็นแบบอย่างในการท�ำงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท�ำงาน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
ทุกอย่าง เพื่อให้โรงพิมพ์เจริญก้าวหน้า

ฝากข้อคิดในการท�ำงานให้กับพนักงาน

ท�ำ งานที่ โ รงพิ ม พ์ ม า 42 ปี มี ค วามผู ก พั น กั บโรงพิ ม พ์
และเพื่อนร่วมงาน จนเปรียบเสมือนครอบครัว อยากให้พนักงาน
มีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันพัฒนาโรงพิมพ์ให้เติบโตอย่าง
มั่นคง
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คุณธนวิน มิตรสมหวัง
หัวหน้าฝ่ายผลิต (2553-2562)
ในมุมมองของหัวหน้าฝ่ายผลิต

การบริหารงานพิมพ์ให้คงอยู่ มีความก้าวหน้า และยัง่ ยืน เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายมากในยุคดิจทิ ลั บริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจ
ในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ล้วนต้องมีการตั้งรับ ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสภาพการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และการรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผล
กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งสิ้น นอกเหนือจากที่องค์กรต้องปรับตัว พัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทันสมัย เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือในคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานงานพิมพ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เป็นหัวใจหลักที่ส�ำคัญ ที่จะช่วยให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ พนักงานต้องกระตือรือร้น มีความใฝ่รู้
สามัคคี เสียสละและมีทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน

แนวโน้มการพิมพ์ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

โรงพิมพ์ตำ� รวจมองเห็นแนวโน้มในการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มี
การลงทุนเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลแล้วตั้งแต่ ปี 2561 ทดแทนเครื่องพิมพ์
รุ่นเก่าที่จะเริ่มมีงานที่ท�ำได้ลดลง ข้อดีของการพิมพ์ระบบดิจิทัล
คือสามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย มีคุณภาพการพิมพ์ภาพได้สีสัน
สวยสด มีคา่ สีทพี่ มิ พ์ได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับถึง 98% สามารถพิมพ์งาน
ที่แปรเปลี่ยนข้อมูลได้ทุกๆ ใบพิมพ์ โดยการสั่งการพิมพ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องท�ำแม่พิมพ์ เป็นการ
ลดต้นทุนและลดเวลาในการท�ำงาน แต่ข้อเสียของระบบดิจิทัลในปัจจุบัน มีแค่ต้นทุนการพิมพ์จะค่อนข้างคงที่
ถ้าปริมาณมากขึ้นต้นทุนการพิมพ์จะไม่ลดลงเหมือนการพิมพ์ระบบออฟเซ็ตที่ใช้แม่พิมพ์ การพิมพ์ระบบดิจิทัล
จึงเหมาะกับงานที่มีจ�ำนวนน้อยถึงปานกลาง ยอดพิมพ์ไม่เกิน 1,000 ชุด จะได้ต้นทุนถูกกว่าการพิมพ์ระบบออฟเซ็ต
อย่างมากในคุณภาพทัดเทียมกันหรือดีกว่า และจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะพิมพ์งานแต่ละครั้ง
จ�ำนวนไม่มาก ซึ่งท�ำให้เห็นว่าในอนาคตการพิมพ์ระบบดิจิทัลอาจจะเข้ามาทดแทนการพิมพ์ระบบออฟเซ็ตแบบเดิม
ทั้งหมดก็เป็นได้

ฝากข้อคิดในการท�ำงานให้กับพนักงาน

โลกทุกวันนี้เจริญก้าวหน้าขึ้นทุกวัน สิ่งที่ต้องท�ำคือ ก้าวตามให้ทันโลก อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนา เพิ่มทักษะ
ในการท�ำงานตลอดเวลา เพราะถ้าเราหยุด ก็จะไม่มีความก้าวหน้า และเราจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังกว่าคนอื่น
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ข้อบังคับ
ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ
พ.ศ. 2495
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก�ำหนดข้อบังคับไว้ ดั่งต่อไปนี้
ทั่วไป
ข้อ 1. องค์การตามข้อบังคับนี้ หมายถึงองค์การค้าหรือส่วนราชการที่ด�ำเนินกิจการ
ท�ำนองการค้า หรืออุตสาหกรรม บรรดาที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนของรัฐ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ
ประเภทที่ 1 ได้แก่องค์การที่ด�ำเนินกิจการโดยมีบัญชีทุน หรือทุนหมุนเวียนไว้ที่
กระทรวงการคลัง
ประเภทที่ 2 ได้แก่องค์การที่ด�ำเนินกิจการโดยไม่มีบัญชีทุนหรือทุนหมุนเวียนไว้ที่
กระทรวงการคลัง
ข้อ 2. องค์การใดสมควรจัดเข้าเป็นประเภทใดตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 ให้กระทรวง
เจ้าสังกัดขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
องค์การประเภทที่ 1
ข้อ 3. บรรดาเงินรายรับขององค์การประเภทนี้ ให้น�ำส่งเข้าบัญชีทุนหรือทุนหมุนเวียน
ที่กระทรวงการคลัง หรือคลังจังหวัด หรือคลังอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ต้องน�ำส่งอย่างน้อย
สัปดาห์ละครัง้ แต่ถา้ เงินรายรับเป็นจ�ำนวนเกินกว่า 3,000 บาท ก็ให้นำ� ส่งอย่างช้าภายในวันท�ำการ
รุ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอจนครบสัปดาห์
ข้อ 4. องค์การใดประสงค์จะมีเงินหมุนเวียนไว้เพื่อความสะดวกแก่การด�ำเนินงาน
ให้ขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อก�ำหนดวงเงิน
เงินหมุนเวียนนี้ ส�ำหรับส่วนกลาง ถ้าประสงค์จะเก็บไว้เป็นเงินสดประจ�ำที่ทำ� การส�ำหรับ
ใช้จ่ายเป็นรายย่อย เป็นจ�ำนวนเท่าใด ให้ขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง นอกนั้นให้นำ� ฝาก
เข้าบัญชีขององค์การ ซึ่งจะได้เปิดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องฝาก
ธนาคารอื่นใด ให้ขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ส�ำหรับส่วนภูมิภาค ให้มีเงินสดประจ�ำที่ท�ำการได้เฉพาะส�ำหรับใช้จ่ายเป็นรายย่อย
ตามจ�ำนวนที่จะได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ 5. การเก็บรักษาเงินสด เช็ค และใบยืม ให้มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน เป็น
ผู ้ เ ก็ บ รั ก ษาและรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ส่ ว นเอกสารตลอดจนใบส�ำ คั ญ และหลั ก ฐานอื่ นใด
อันเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้น ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
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ข้อ 6. ให้หัวหน้าองค์การท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีเงินทุนหรือทุนหมุนเวียน
ที่กระทรวงการคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารและเงินคงเหลือ ณ ที่ท�ำการเป็นประจ�ำทุกวัน
ข้อ 7. การเบิกเงินจากคลัง ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม
ข้อ 8. การจ่ายเงินขององค์การ ต้องมีใบส�ำคัญคู่จ่ายไว้เป็นหลักฐาน และจะจ่ายได้
เฉพาะเพื่อกิจการค้าหรืออุตสาหกรรมภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ขององค์การเท่านั้น
ส่วนอ�ำนาจและหน้าที่ในทางการเงินของเจ้าหน้าที่ขององค์การ ให้แต่ละองค์การ
วางระเบียบขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 9. การจ่ายเงินขององค์การส�ำหรับส่วนกลาง โดยปกติให้จ่ายเป็นเช็ค ถ้ามี
ความจ�ำเป็น จะเบิกเงินจากธนาคาร เพือ่ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ แต่ในกรณีนใี้ ห้เก็บรักษาไว้รอการจ่าย
ได้ไม่เกิน 3 วันท�ำการ นับแต่วันเบิกเงินมา (ไม่รวมถึงเงินสดประจ�ำที่ท�ำการที่ก�ำหนดไว้ตาม
ความในข้อ 4 วรรค 2) เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้วให้น�ำส่งคืนเข้าบัญชีที่ธนาคารของตนทั้งสิ้นและ
ถ้าจ่ายไม่หมดหรือยังไม่ได้จ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง
ก็ให้ถอนและน�ำส่งคืนเข้าบัญชีเงินทุนหรือทุนหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังอย่างช้าในวันท�ำการ
รุ่งขึ้น ยกเว้นองค์การที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้มีเงินหมุนเวียนตามความในข้อ 4 ซึ่งในกรณีนี้
เมื่อยอดเงินในบัญชีที่ธนาคารของตนรวมกับเงินสดประจ�ำที่ท�ำการเป็นจ�ำนวนเกินกว่าวงเงิน
หมุนเวียนที่ได้รับอนุญาตเท่าใด ก็ให้ถอนส่วนที่เกินน�ำส่งคืนเข้าบัญชีเงินทุนหรือทุนหมุนเวียน
ที่กระทรวงการคลัง อย่างช้าในวันท�ำการรุ่งขึ้น
การออกเช็คสั่งจ่ายเงิน ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายร่วมกัน 2 คน
ส�ำหรับส่วนภูมิภาค เงินที่ได้เบิกจากคลังแล้ว ถ้าจ่ายไม่หมด หรือยังไม่ได้จ่ายภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงิน ให้ผู้เบิกน�ำส่งคืนคลังในวันท�ำการรุ่งขึ้น
ข้อ 10. การก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่หรือคนงานขององค์การ
ให้อนุโลมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวง
การคลัง
การบรรจุ การเลื่อนเงินเดือน และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
ข้อ 11. การจัดหาพัสดุ นอกจากวัตถุดิบหรือสินค้าขององค์การ หรือการจ้างเหมา
ให้ใช้ระเบียบการพัสดุ หรือระเบียบการจ้างเหมาของกระทรวงการคลัง ส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบหรือ
สินค้าให้แต่ละองค์การวางระเบียบขึ้นด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 12. การบัญชีให้ปฏิบัติตามแบบบัญชีคู่สากล และให้รายงานผลของกิจการที่กระท�ำ 
พร้อมด้วยงบรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือประจ�ำเดือน ส่งกระทรวงการคลังทุกเดือนภายใน
15 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ข้อ 13. ให้องค์การมีการตรวจสอบบัญชีการเงิน ตัวเงินและเช็ค ตลอดจนเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับการเงินทั้งสิ้น เป็นการภายในเป็นการประจ�ำ

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

87

ข้อ 14. การปิดบัญชีให้กระท�ำปีละครั้ง และโดยปกติให้ถือรอบปีบัญชีตั้งแต่มกราคม
ถึง ธันวาคม องค์การใดมีความจ�ำเป็นต้องใช้รอบปีบัญชีเป็นอย่างอื่น ให้ขอท�ำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
เมื่อปิดบัญชีเสร็จแล้ว ให้ส่งร่างบัญชีงบดุลย์ บัญชีท�ำการ บัญชีการค้า บัญชีก�ำไรและ
ขาดทุน พร้อมด้วยรายละเอียดอื่น ๆ ให้กระทรวงการคลังภายในก�ำหนด 3 เดือน นับแต่วันสิ้นปี
บัญชี
ร่างบัญชีงบดุลย์นั้น เมื่อกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว จึงให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วส่งให้กระทรวงการคลัง
ข้อ 15. การจัดสรรก�ำไรให้กระท�ำปีละ 1 ครั้ง และเมื่อกระทรวงการคลังอนุญาตแล้ว
ให้น�ำเงินส่วนที่เป็นรายได้ของรัฐส่งคลังโดยเร็ว
ในการจัดสรรก�ำไรนั้น องค์การใดประสงค์จะกันเงินไว้ เพื่อขยายงานหรือเพื่อกิจการใด
ให้ส่งรายละเอียดไปขอท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ 16. ในกรณีลดทุนหรือเลิกกิจการ ให้น�ำทุนส่งคืนคลังให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
นับแต่วันลดทุน หรือวันที่ได้ช�ำระบัญชีเลิกกิจการเสร็จแล้ว
องค์การประเภทที่ 2
ข้อ 17. ให้กระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัดตัง้ กรรมการขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ ควบคุมด�ำเนินงาน
มีจ�ำนวนไม่เกิน 11 คน โดยให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการร่วมด้วย
ข้อ 18. ให้ทุกองค์การมีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการของตนขึ้นไว้ ข้อบังคับนั้นเมื่อได้รับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลังแล้ว จึงเป็นอันใช้ได้
ข้อ 19. เพื่อความสะดวกแก่การด�ำเนินงาน ให้แต่ละองค์การพิจารณาก�ำหนดวงเงิน
หมุนเวียนขึ้นไว้ตามแต่จะเห็นสมควร เงินหมุนเวียนนี้จะควรมีไว้เป็นเงินสดประจ�ำที่ท�ำการ
ส�ำหรับใช้จ่ายเป็นรายย่อยเท่าใด ก็ให้ก�ำหนดขึ้นไว้ นอกนั้นส�ำหรับส่วนกลางให้น�ำฝากธนาคาร
แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องฝากธนาคารอื่นใด ให้ขอท�ำความตกลงกับกระทรวง
การคลัง
ส�ำหรับส่วนภูมภิ าค ถ้ามีธนาคาร ก็ให้นำ� ฝากธนาคารได้ดว้ ยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง ถ้าไม่มีธนาคารก็ให้น�ำฝากคลังจังหวัด หรือคลังอ�ำเภอแล้วแต่กรณี
เงินนอกจากเงินหมุนเวียนนี้ ให้น�ำฝากคลังตามระเบียบเงินฝากเพื่อถอนคืนของ
กระทรวงการคลังทั้งสิ้น
ข้อ 20. การเก็บรักษาเงินสด เช็คและใบยืม ตลอดจนเอกสารใบส�ำคัญและหลักฐานอืน่ ใด
ให้ปฏิบัติตามข้อ 5
ข้อ 21. ให้ผอู้ ำ� นวยการหรือผูจ้ ดั การขององค์การท�ำการตรวจสอบรับรองบัญชีเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากธนาคารและเงินคงเหลือ ณ ที่ท�ำการ เป็นการประจ�ำทุกวัน
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ข้อ 22. การจ่ายเงินขององค์การต้องมีใบส�ำคัญคู่จ่ายไว้เป็นหลักฐานและจะจ่ายได้
เฉพาะเพื่อกิจการค้าหรืออุตสาหกรรมภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ขององค์การเท่านั้น
ข้อ 23. การจ่ายเงินขององค์การที่มีเงินฝากไว้กับธนาคาร โดยปกติให้จ่ายเป็นเช็ค
ถ้ามีความจ�ำเป็น จะเบิกเงินจากธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ แต่ในกรณีนี้ให้เก็บรักษาไว้
รอการจ่ายได้ไม่เกิน 3 วันท�ำการ นับแต่วันเบิกเงินมาเมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ให้น�ำส่งคืนเข้า
บัญชีที่ธนาคารทั้งสิ้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินสดประจ�ำที่ท�ำการ ที่ก�ำหนดขึ้นไว้ตามความในข้อ 19.
การออกเช็คสั่งจ่ายเงินต้องมีผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายร่วมกัน 2 คน
ส�ำหรับส่วนภูมิภาคที่ไม่มีธนาคาร ให้เบิกเงินจากคลังเก็บรักษาไว้รอการจ่ายได้
ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันเบิกเงิน เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว ถ้าจ่ายไม่หมดหรือยังไม่ได้จ่าย
ให้น�ำส่งฝากคลังทั้งสิ้น
ข้อ 24. การก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่หรือคนงาน ให้เป็นอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนการบรรจุ การเลือ่ นเงินเดือน
และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การ ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ 25. การจ้างเหมา การจัดหาพัสดุ วัตถุดิบหรือสินค้าขององค์การ ให้แต่ละองค์การ
วางระเบียบขึ้นด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 26. การบัญชี การตรวจสอบบัญชี การรายงานผลของกิจการ การจัดสรรก�ำไร หรือ
การน�ำทุนส่งคลัง ให้ปฏิบัติตามข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2495
ภ. บริภัณฑ์ยุทธกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 57
ลักษณะเบ็ดเตล็ด
(ฉบับที่ 22)
พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57
ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 34 ข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 เรื่อง การก�ำหนด
ต�ำแหน่งของข้าราชการต�ำรวจซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ประกอบข้อ 18 และข้อ 25 ของข้อบังคับว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ
พ.ศ. 2495 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามหนังสือ ที่ กค 0817.2/6212
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปรับปรุงแก้ไขประมวลระเบียบการต�ำรวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด บทที่ 34 ข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ ผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ จึงวางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในบทที่ 34   ข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ ของลักษณะที่ 57
ลักษณะเบ็ดเตล็ด แห่งประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี และให้ใช้ความที่แนบท้าย
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสั่งของโรงพิมพ์ต�ำรวจ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือจนกว่าจะได้มีระเบียบ
ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งออกมาใช้บังคับใหม่
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
พลต�ำรวจเอก

( จักรทิพย์  ชัยจินดา )
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
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ลักษณะที่ 57
ลักษณะเบ็ดเตล็ด
บทที่ 34
ข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับโรงพิมพ์ต�ำรวจ อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 18
และข้อ 25 ของข้อบังคับว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในบทนี้
“โรงพิมพ์” หมายความว่า โรงพิมพ์ต�ำรวจ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของโรงพิมพ์ต�ำรวจ
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของโรงพิมพ์ต�ำรวจ (แต่ไม่หมายความรวมถึง
ผู้อ�ำนวยการ)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
“ผู้อ�ำนวยการ” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ข้อ 2 โรงพิมพ์เป็นองค์การประเภทที่ 2 ตามข้อบังคับว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงินขององค์การ พ.ศ. 2495 ด�ำเนินกิจการโดยไม่มีบัญชีทุนหรือทุนหมุนเวียนไว้ที่กระทรวง
การคลัง และอยู่ในสังกัดของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ข้อ 3 โรงพิมพ์มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจะจัดตั้งส�ำนักงานสาขา
หรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดภายในราชอาณาจักรไทยก็ได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการ
ต�ำรวจแห่งชาติ
ข้อ 4 โรงพิมพ์มีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับกิจการพิมพ์ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
และเอกสารต่าง ๆ ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชน
การด�ำเนินการของโรงพิมพ์ตามวรรคหนึง่ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ก่อน
ข้อ 5 ให้ มี ค ณะกรรมการโรงพิ ม พ์ ต�ำ รวจคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการ
โรงพิมพ์ต�ำรวจ” มีจำ� นวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ หรือผูช้ ว่ ย
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ หรือต�ำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบก�ำกับการบริหารกิจการโรงพิมพ์
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เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้บังคับการกองการเงิน ผู้บังคับการกองพลาธิการ
ผู้บังคับการกองกฎหมาย ผู้บังคับการกองคดีอาญา เลขานุการต�ำรวจแห่งชาติ (สบ 6) และผู้ซึ่ง
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเห็นสมควรแต่งตั้งจ�ำนวนสามคน เป็นกรรมการ และให้ผู้อ�ำนวยการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ด�ำเนินงานของโรงพิมพ์
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
6.1 ก�ำหนดนโยบายในการบริหารงานโรงพิมพ์
6.2 วางระเบียบและออกข้อบังคับ ส�ำหรับการบริหารงานทั่วไป การบริหาร
งานบุคคล การพัสดุ และการเงินและการบัญชี โดยสอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐ
6.3 ควบคุมการรับจ่ายเงิน
6.4 พิจารณางบประมาณประจ�ำปี
6.5 ก�ำหนดต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงาน
และลูกจ้างโรงพิมพ์
6.6 อนุมตั กิ ารบรรจุ การเลือ่ นเงินเดือน การแต่งตัง้ การเลิกจ้าง และพิจารณา
ลงโทษ พนักงานและลูกจ้าง
6.7 ด�ำเนินการอืน่ ใดอันจ�ำเป็นเพือ่ ให้กจิ การโรงพิมพ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 7 ให้กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งในกรณี ดังต่อไปนี้
7.1 ตาย
7.2 ลาออก
7.3 ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเห็นสมควรให้พ้นจากกรรมการ ยกเว้นผู้แทน
กระทรวงการคลัง
7.4 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 8 การประชุมของคณะกรรมการให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และ
ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นมาท�ำหน้าที่แทน การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ
คนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 9 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ก�ำหนด
ข้อ 10 การแบ่งหน่วยงานในโรงพิมพ์ให้ผู้อ�ำนวยการเสนอต่อคณะกรรมการเป็น
ผู้พิจารณา และเสนอผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติ
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ข้อ 11 ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการโรงพิมพ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในกรณีผู้อ�ำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีอ�ำนาจมอบหมายให้
รองผู้อ�ำนวยการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีรองผู้อ�ำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�ำนวยการได้ ให้สามารถมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ในกรณีต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการว่างลง ให้ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติมีอ�ำนาจแต่งตั้ง
รองผูอ้ ำ� นวยการ หรือกรรมการซึง่ คณะกรรมการพิจารณาเสนอเป็นผูร้ กั ษาการแทน ในระหว่างรอ
การแต่งตั้งให้รองผู้อ�ำนวยการรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ให้ผู้รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการตามวรรคสามมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
และในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
ให้ผู้อ�ำนวยการเป็นกรรมการหรือให้มีอ�ำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาการแทนมีอ�ำนาจ
และหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ�ำนวยการในระหว่างที่รักษาการแทน
ข้อ 12 การแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการ รวมถึงการแต่งตั้งและเลิกจ้างรองผู้อ�ำนวยการ
ให้เป็นอ�ำนาจของผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ข้อ 13 การจัดหาพัสดุของโรงพิมพ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด จะมอบอ�ำนาจ
การด�ำเนินการและการสั่งการตามวรรคหนึ่งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบก�ำกับ
การบริหารกิจการโรงพิมพ์ ผู้อ�ำนวยการ หรือรองผู้อ�ำนวยการ ก็ได้ โดยให้ค�ำนึงถึงระดับ ต�ำแหน่ง
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอ�ำนาจเป็นส�ำคัญ
เมื่อมีการมอบอ�ำนาจตามวรรคสองแล้ว ผู้รับมอบอ�ำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ�ำนาจนั้น
และจะมอบอ�ำนาจนั้นให้แก่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ 14 การขายสินค้าหรือสิ่งของที่เสื่อมสภาพ ด้วยความประสงค์จะขายให้หมด
โดยต�่ำกว่าราคาทุน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจึงจะด�ำเนินการได้ และจะต้องขายให้ได้
ราคาสูงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ส�ำหรับการขายเศษวัตถุ หรือผลพลอยได้จากการผลิต ให้ผู้อ�ำนวยการเป็นผู้พิจารณา
จัดขาย
ข้อ 15 ให้โรงพิมพ์จัดท�ำงบการเงินและเสนอคณะกรรมการภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อเสนอส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินต่อไป
(ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

93

พระราชบัญญัติ

คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2518
เป็นปีที่ 30 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำ�แนะนำ�และยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำ�หน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกำ�หนดเกษียณอายุผู้ทำ�งานในองค์การของรัฐ พ.ศ. 2508
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตามกฎหมาย
ทีจ่ ดั ตัง้ กิจการนัน้ และหมายความรวมถึง หน่วยงานธุรกิจทีร่ ฐั เป็นเจ้าของแต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่ธุรกิจ
(๒) บริษัทจำ�กัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ หรือ
(๓) บริษัทจำ�กัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึง
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย
*“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อำ�นวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดที่มีอำ�นาจหน้าที่คล้ายคลึงกันในรัฐวิสาหกิจนั้น
*“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ และให้รวมตลอดถึง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือบุคคล
*มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ให้เพิม่ บทนิยาม “ผูบ้ ริหาร” ระหว่างบทนิยม “กรรมการ” และ “พนักงาน”
*บทนิยาม “พนักงาน” ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
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ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจด้วย ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะ
เพื่อการกำ�หนดคุณสมบัติมาตรฐานและการพ้นจากตำ�แหน่งเท่านั้น
มาตรา ๕ กรรมการของรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กำ�หนดไว้สำ�หรับรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ แล้ว ยังต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
* (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้
กระทำ�โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
* (5/1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
* (5/2) ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำ�รวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
* (5/3) ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
*(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
*(๗) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
* (7/1) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
*(8) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
*(9) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของ
รัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น
เป็นผู้ถือหุ้น
* (10) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน  หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศที่รัฐวิสาหกิจจำ�เป็นต้องแต่งตั้งตาม
ข้อผูกพัน หรือตามลักษณะของกิจการ
* ความใน (8) มิให้ใช้บงั คับแก่กรรมการทีไ่ ม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างทีม่ ตี ำ�แหน่งหรือ
เงินเดือนประจำ�ตำ�แหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐ และกรรมการนัน้ ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จดุ ห้าของทุนชำ�ระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึง่ ตนเป็นกรรมการ
หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่
*ความใน (4) ของมาตรา 5 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
*ความใน (5/1) (5/2) และ (5/3) ของมาตรา 5 เพิม่ เติมโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*ความใน (6) ของมาตรา 5 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
*ความใน (7) ของมาตรา 5 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*ความใน (7/1) ของมาตรา 5 เพิม่ เติมโดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*ความใน (8) และ (9) ของมาตรา 5 เพิม่ เติมโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
*ความใน (10) ของมาตรา 5 เพิม่ เติมโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*ความในวรรคสาม ของมาตรา 5 เพิม่ เติมโดยมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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มาตรา 6 ให้รฐั วิสาหกิจมีกรรมการได้รวมทัง้ สิน้ ไม่เกินสิบเอ็ดคน แต่ถา้ รัฐวิสาหกิจใดมีขอ้ กำ�หนด
ให้มีกรรมการน้อยกว่าสิบเอ็ดคนก็ให้เป็นไปตามกำ�หนดไว้นั้น
* รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำ�นวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน
* มาตรา 7 ผู้ใดจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าสามแห่งมิได้ ทั้งนี้ให้นับรวมการ
เป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในตำ�แหน่งกรรมการด้วย
การนับจำ�นวนการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมการเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง
ที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 8 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้วกรรมการ
พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 5
กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่งตามกฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกาให้อยู่
ในตำ�แหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่กรรมการของบริษัทจำ�กัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
* มาตรา 8 ทวิ ให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจไม่มีฐานะเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจใดบัญญัติให้พนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
* มาตรา 8 ตรี ผู้บริหารนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีสัญชาติไทย
* (1/1) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(2) สามารถทำ�งานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
(3) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
* (4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
* (5) ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำ�คุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษสำ�หรับความผิดทีไ่ ด้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกำ�หนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
(6) ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำ�รวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

*ความในมาตรา 6 วรรคสอง เพิม่ โดย ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 56 เรือ่ งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534
*ความในมาตรา 7 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*มีความเพิม่ ขึน้ เป็นมาตรา 8 ทวิ มาตรา 8 ตรี มาตรา 8 จัตวา และมาตรา 8 เบญจ โดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
*ความใน (1/1) ของมาตรา 8 ตรี เพิม่ เติมโดยมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*ความใน (4) และ (5) ของมาตรา 8 ตรี ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ถูกแก้ไขเพิม่ เติม  
โดย พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
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(7) ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอื่น หรือกิจการอื่นที่แสวงหากำ�ไร
(8) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำ�แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�ของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
* (10) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
* (11) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
(12) ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
หรือผู้มีอำ�นาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุนหรือมีประโยชน์
ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคล
ดังกล่าวโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
* มาตรา 8 จัตวา ในการจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
นั้น ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งมีจำ�นวนห้าคน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12)
ให้คณะกรรมการสรรหาทำ�หน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสม
ที่จะเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3)
(4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) ไม่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น เว้นแต่เป็นผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่ง และมีอายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
เมือ่ ได้ผทู้ ม่ี คี วามเหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผูม้ อี ำ�นาจพิจารณาแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจนัน้
ต่อไป โดยอาจเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ ทั้งนี้ การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารของ
รัฐวิสาหกิจต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำ�แหน่ง
การจ้างผู้บริหาร ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ
ในการทำ�สัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
และให้การจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงาน
เมื่อได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว ให้เสนอต่อผู้มีอำ�นาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ
นั้นต่อไป โดยอาจเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ ทั้งนี้ การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหาร
ของรัฐวิสาหกิจต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำ�แหน่ง
การจ้างผู้บริหาร ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสี่ปีนับตั้งแต่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้
ในการทำ�สัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
และให้การจ้างตามสัญญาดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
*มีความเพิม่ ขึน้ เป็นมาตรา 8 ทวิ มาตรา 8 ตรี มาตรา 8 จัตวา และมาตรา 8 เบญจ โดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
* ความใน (10) และ (11) ของมาตรา 8 ตรี ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
* ความในมาตรา 8 จัตวา ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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สัญญาจ้างตามวรรคห้า อย่างน้อยต้องมีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่ง เงื่อนไขการทำ�งาน
การพ้นจากตำ�แหน่ง เงือ่ นไขการเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการทำ�งานและค่าจ้างหรือผลประโยชน์อน่ื
ของผู้บริหาร
การกำ�หนดค่าจ้างหรือผลประโยชน์อืน่ รวมทัง้ เงือ่ นไขการจ้างผูบ้ ริหารให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจกำ�หนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ในกรณีที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำ�หนดเวลาตามสัญญา
จ้างเพราะเห็นว่าผู้บริหารเดิมมีผลการทำ�งานดีมีประสิทธิภาพและการจ้างผู้บริหารเดิมจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่รัฐวิสาหกิจ ให้เสนอต่อผู้มีอำ�นาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้น
ได้โดยไม่ต้องดำ�เนินกระบวนการสรรหาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แต่จะจ้างเกินสองคราว
ติดต่อกันไม่ได้
* มาตรา 8 เบญจ นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว
ผู้บริหารพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี
(4) ขาดการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(5) สัญญาจ้างสิ้นสุดลง
(6) ถูกเลิกสัญญาจ้าง
มาตรา 9 พนักงานของรัฐวิสาหกิจนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) สามารถทำ�งานให้แก่รัฐวิสาหกิจนั้นได้เต็มเวลา
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้
กระทำ�โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
*(5/1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
*(5/2) ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำ�รวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”
*(6) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำ�แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของ
* ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึง่ มีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
กระทรวง
หรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
* มีความเพิม่ ขึน้ ในมาตรา ๘ ทวิ มาตรา ๘ ตรี มาตรา ๘ จัตวา และมาตรา ๘ เบญจ โดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ
(ฉบับที ๔
่ ) พ.ศ.๒๕๔๓
* ความใน (5/1) และ (5/2) ของมาตรา 9 เพิม่ เติมโดยมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
* ความใน (6) ของมาตรา 9 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
* ความใน (7) ของมาตรา 9 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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(8) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
ความใน (1) มิให้ใช้บังคับแก่พนักงานชาวต่างประเทศซึ่งรัฐวิสาหกิจมีความจำ�เป็นต้องจ้าง
ตามลักษณะงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
ความใน (3) มิให้ใช้บงั คับแก่พนักงานทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาคณะกรรมการ ทีป่ รึกษารัฐวิสาหกิจ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
มาตรา 10 พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ หรือ
* ่งดำ�รงตำ�แหน่งที่มีอำ�นาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นในรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็น
บุคคลซึ
ผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
มาตรา 11 นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แล้ว พนักงาน
*
พ้นจากตำ�แหน่
ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
สำ�หรับการพ้นจากตำ�แหน่งของพนักงานซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้พ้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณของปีที่พนักงานผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
มาตรา 12 รัฐวิสาหกิจใดมีกรรมการเกินสิบเอ็ดคน ให้ปรับปรุงให้มีกรรมการไม่เกินจำ�นวน
ดังกล่าวภายในสองเดือน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 12/1 ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยตำ�แหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใดให้ผู้มี
* จารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทำ�ขึ้นไม่น้อยกว่า
อำ�นาจพิ
หนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น
การจัดทำ�บัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
กำ�หนด
มาตรา 13 ในกรณีที่ผู้ใดดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่าที่กำ�หนดในมาตรา 7
ให้ผู้นั้นลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหนึ่งรัฐวิสาหกิจใดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้ามิได้ลาออกให้ถือว่าพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งครั้งหลังสุด
ตามลำ�ดับในวันที่ครบกำ�หนดหนึ่งเดือน
มาตรา 14 ให้กรรมการหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับพ้นจากตำ�แหน่ง เมื่อพ้นกำ�หนด
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 15 กำ�หนดเวลาสามปีตามวรรคสองของมาตรา 8 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่กรรมการได้รับ
แต่งตั้งครั้งสุดท้าย
ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำ�แหน่งเกินสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งสุดท้ายพ้นจากตำ�แหน่ง
เมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
*ความใน (8) ของมาตรา 9 เพิม่ เติมโดยมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
*ความในมาตรา 10 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนโดยมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543
*ความในมาตรา 11 ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520
*ความในมาตรา 12/1 เพิม่ เติมโดยมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัตมิ าตรฐานฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
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มาตรา 16 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สัญญา ธรรมศักดิ์
นายกรัฐมนตรี
(92 ร.จ. 5 ตอนที่ 16 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่  25 มกราคม 2518)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยองค์การ
ของรัฐบาลและกฎหมายว่าด้วยกิจการที่เป็นของรัฐ ได้บัญญัติถึงจำ�นวนกรรมการคุณสมบัติและลักษณะ
ต้ อ งห้ า มของกรรมการและพนั ก งานไว้ แ ตกต่ า งกั น นอกจากนี้ ก ฎหมายยั ง เปิ ด ช่ อ งให้
แต่งตั้งบุคคลคนเดียวดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้หลายรัฐวิสาหกิจ สภาพการณ์ดังกล่าว
เป็นเหตุหนึ่งให้การดำ�เนินกิจการของรัฐวิสาหกิจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร สมควรกำ�หนดให้
ระบบกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน จึงจำ�เป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ค�ำสั่งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ที่ 3/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือประวัติการก่อตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ
ตามค�ำสั่งโรงพิมพ์ต�ำรวจ ที่ 55/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือประวัติการก่อตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยมี พลต�ำรวจตรี บรรลือ ชูเวทย์
ผู้บังคับการกองคดีอาญา เป็นหัวหน้าคณะท�ำงาน ซึ่งต่อมาหัวหน้าคณะท�ำงานได้เกษียณ
อายุราชการ และมีการแต่งตั้งข้าราชการต�ำรวจตามโครงสร้างส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ท�ำให้
คณะท�ำงานบางรายได้รับการแต่งตั้งไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่น นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อให้ ก ารด�ำ เนิ น งานของคณะท�ำ งานจั ด ท�ำ หนั ง สื อ ประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง
โรงพิมพ์ต�ำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และเป็นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จึงให้ยกเลิก
ค�ำสั่งโรงพิมพ์ต�ำรวจ ที่ 55/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำ
หนังสือประวัติการก่อตั้งโรงพิมพ์ต�ำรวจ โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะท�ำงาน
1.1 พลต�ำรวจตรี พจนารถ  หวลมานพ
ข้าราชการบ�ำนาญ
1.2 พลต�ำรวจตรีหญิง พรพิมล  อุตมโชติ
ข้าราชการบ�ำนาญ
1.3 พันต�ำรวจเอกหญิง วราภรณ์  คงสนทนา
ข้าราชการบ�ำนาญ
1.4 พลต�ำรวจตรี มนัส  ศิกษมัต
ผู้บังคับการกองคดีอาญา
1.5 พันต�ำรวจเอก คมกฤษ  ไวสืบข่าว
รองผู้บังคับการกองคดีอาญา
1.6 พันต�ำรวจเอก พงศ์พล  พงษ์พิลา
รองผู้บังคับการกองกฎหมาย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าคณะท�ำงาน
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
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1.7 นายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง
รองหัวหน้าคณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
1.8 พันต�ำรวจโท กิตติ์สพล  เดชโรจนพัทธ์
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 2 กองคดีอาญา
1.9 พันต�ำรวจโทหญิง ประพร  เติมเกาะ
คณะท�ำงาน
รองผู้ก�ำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 4 กองคดีอาญา
1.10 พันต�ำรวจโทหญิง กัณฑิมา  วงศ์ประธาน
คณะท�ำงาน
สารวัตร กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 4 กองคดีอาญา
1.11 พันต�ำรวจโทหญิง นารีมาน  รักธรรม
คณะท�ำงาน
สารวัตร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญา กองคดีอาญา
1.12 ร้อยต�ำรวจโท พงศ์พันธ์  สุขสวัสดิ์
คณะท�ำงาน
รองสารวัตร ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองสารนิเทศ
1.13 นายธวัชชัย  สาครินทร์
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
1.14 นายธนวิน  มิตรสมหวัง
คณะท�ำงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.15 นางธณิณฐรภ์  คุณวุฒิรักษ์
คณะท�ำงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
1.16 นายอ�ำนวย  สุนทรวิริยะวงศ์
คณะท�ำงาน
นิติกร
1.17 เรือโท อุทัย  พูลเพิ่ม
คณะท�ำงาน
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
1.18 นางสาววิไลรัชต์  ถนัดหนังสือ
คณะท�ำงาน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
1.19 นางนิสิตา  พวงนาค
คณะท�ำงาน
พนักงานนโยบายแผนและสารสนเทศ ระดับ 4
1.20 นายวิรัช  แพงแก้ว
คณะท�ำงาน
พนักงานอาร์ตเวิร์คและกราฟฟิคดีไซน์ ระดับ 4
1.21 นางสาวสุธินี  ตันกมลาสน์
เลขานุการ
หัวหน้าหมวดวางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิต ระดับ 5
1.22 นางสาวภัชริดา  วาดเขียน
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานพิสูจน์อักษร ระดับ 3
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2. อ�ำนาจหน้าที่
2.1 รวบรวมข้อมูลจากโรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ แล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
2.2 เชิญบุคคลหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ขอ้ มูล เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์
2.3 มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะท�ำงานเพิ่มเติมหรือคณะบุคคลอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ
คณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
พลต�ำรวจโท

(พรหมธร  ภาคอัต)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร 3)/
ประธานกรรมการโรงพิมพ์ต�ำรวจ
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เกร็ดความรู้

รวบรวม..เรียบเรียงโดย
พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ

104

๗ ทศวรรษ...โรงพิมพ์ต�ำรวจ

ยศต�ำรวจและดาว 8 แฉก

ยศ คือ เครื่องหมายก�ำหนดฐานะหรือชั้นของบุคคล
บั้ง คือ เครื่องหมายยศของทหารหรือต�ำรวจชั้นประทวน
พ.ศ. 2405 หลวงรัฐยาภิบาลบัญชา ได้จัดตั้งกองต�ำรวจขึ้น ตามแบบอังกฤษ
พ.ศ. 2447 มหาอ�ำมาตย์โท อีริค เซนต์ยอน ลอซัน ได้กำ� หนดเครื่องแบบต�ำรวจใหม่แล้วมีเครื่องหมายยศ
ชั้นประทวนมีบั้งติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย สัญญาบัตรเป็นรูปจักรติดที่อินทรธนู 2 ข้าง
21 ธ.ค. 2477 ยศนายต�ำรวจ เป็นรูปดอกจัน 8 กลีบ ติดที่อินทรธนู
10 ม.ค. 2496 บั้งที่มีครุฑ เปลี่ยนเป็นโล่เขน
30 ธ.ค. 2501 ยศสัญญาบัตร จากดอกจัน 8 กลีบ เปลี่ยนเป็นดาวเงินแปดแฉก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
ต่อมาได้รบั การสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี
มหาเถร) (ล�ำดับที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ได้ให้ความหมายดาวแต่ละแฉกไว้ดังนี้
แฉกที่ 1 สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึดเหนีย่ วใจกันไว้วธิ ที �ำให้คนรับ หลักสังคมสงเคราะห์
ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท�ำให้อยู่กันด้วยความรัก
ความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไปท�ำให้รถแล่นไปได้ตามที่ต้องการ
สังคหวัตถุ 4 ประการ คือ
			 1.1 ทาน (แบ่งปันกัน)
			 1.2 ปิยวาจา (พูดดีต่อกัน)
			 1.3 อัตถจริยา (ช่วยเหลือกัน)
			 1.4 สมานัตตา (วางตัวดีต่อกัน)
แฉกที่ 2 มรรค 8 หมายถึง ข้อปฏิบตั หิ รือแนววิธสี ำ� หรับปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ ความดับทุกข์ มีชอื่ เรียกเป็นอย่างอืน่ อีก
คือ อริยมรรค อัฏฐังคิกมรรค. มัชฌิมาปฏิปทา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
			 มรรค จัดเป็นอริยสัจ 4 ข้อสุดท้าย มีองค์ 8 คือ
			 2.1 สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง)
			 2.2 สัมมาสังกัปปะ (ความด�ำริที่ถูกต้อง)
			 2.3 สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง)
			 2.4 สัมมากัมมันตะ (การงานที่ถูกต้อง)
			 2.5 สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง)
			 2.6 สัมมาวายามะ (ความพยายามที่ถูกต้อง)
			 2.7 สัมมาสติ (สติที่ถูกต้อง)
			 2.8 สัมมาสมาธิ (สมาธิที่ถูกต้อง)
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แฉกที่ 3 อิทธิบาท 4 หมายถึง แนวทางให้ถึงความส�ำเร็จ 4 ประการคือ
			 3.1 ฉันทะ มีความพอใจในปฏิปทาที่จะปฏิบัติ คือ อารมณ์พร้อมยอมรับความจริงว่า “ชีวิตนี้ต้อง
ตายแน่ไม่มีใครที่จะไม่ตาย”
			 3.2 วิรยิ ะ มีความเพียร พร้อมในการต่อสูก้ บั อารมณ์ทคี่ ดั ค้านทีม่ อี ารมณ์คดิ ว่าจะไม่ตาย มีปญ
ั ญาฉลาด
ยอมรับความจริงว่า ความตายมีแน่ และเวลาที่จะตายเอาแน่เอานอนไม่ได้ คิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ
เพื่อให้มีอารมณ์ทรงความดี ไม่มีอารมณ์ชั่วสิงใจเพราะอารมณ์ชั่วจะพาไปอบายภูมิ
			 3.3 จิตตะ เอาอารมณ์ใจจดจ่อในปฏิปทาที่จะปฏิบัติ ไม่ลืมความตายไม่ลือความดีของพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ สมใจในข้อวัตรปฏิบัติของศีลและกรรมบท 10 ไม่ละวาง
			 3.4 วิมังสา มีปัญญาสามารถพิจารณาตนเอง คือ พิจารณาอารมณ์ของตนเองได้ว่า “การที่เรา
ปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือผิด หยาบหรือละเอียด มีอารมณ์บกพร่องที่จุดไหนบ้าง ถือมงคล ตื่นข่าวหรือเปล่า” ค�ำว่า
ถือมงคล คือ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง มีข่าวว่าดีที่ไหนไปที่นั่น ส่วนข้อวัตรปฏิบัติก็ไม่มีอารมณ์ทรงตัว ใครว่า
อย่างไรดีท�ำตามนั้น ในที่สุดก็กลายเป็นคนจัดจดไม่มีอะไรแน่นอนจริงจัง ผลที่ได้รับก็เหลวทั้งเรื่องตลอดชีวิต
เห็นมามากรายแล้ว คนอย่างนี้ท่านเรียกว่า “คนขลาด สัญญาคือความจ�ำ และไร้ปัญญา คือไร้ความคิด
ความฉลาด จะว่าโง่เฉย, ก็ไม่แน่ใจนัก ถ้าจะพูดว่าโง่แกมหยิ่ง เห็นจะพอไปได้” ท่านที่มีบารมี ปานกลาง
เพียงเอา อิทธิบาท 4 เข้าเร่งความร้อนนิดหน่อยก็ท�ำได้สบาย ไม่มีอะไรหนักใจ
แฉกที่ 4 พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมเป็นหลักประจ�ำใจของผู้ใหญ่ ธรรมที่ผู้ใหญ่พึงประพฤติ เป็นธรรม
ที่เกิดในใจ เป็นธรรมที่กระตุ้นให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มี 4 ประการ คือ
			 4.1 เมตตา มีอารมณ์ เมตตา คือ ความรักในคนและสัตว์ทั่วไป ถ้าจะละเมิดศีลหรือกรรมบท
ข้อไหนก็นึกเมตตาก่อน คิดว่าเราสร้างความรักในกันและกันดีหรือว่าเราจะสร้างศัตรูดี เลือกเอาตามชอบใจ
อยากลงนรกก็สร้างศัตรู ไม่อยากลงนรกก็สร้างความเป็นมิตรในที่สุดก็ละเมิดศีลและกรรมบท 10 ไม่ได้เลย
เพราะรักกันแล้ว ท�ำอย่างนั้นไม่ได้
			 4.2 กรุณา ความสงสาร ข้อนี้ก็เหมือนกัน เมื่อสงสารแล้วก็ไม่กล้าสร้างความทุกข์สะเทือนใจ
ให้แก่คนอื่น บริสุทธิ์ไปอีกหน่อยหนึ่ง
			 4.3 มุฑิตา มีจิตอ่อนโยน ไม่อิจฉาริษยาใคร เห็นใครได้ดีพลอยยินดีด้วย ข้อนี้ไม่เพราะชัดเจนแล้ว
รวมความว่า ทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นจริยามหาเสน่ห์ จริยา หมายถึง ความประพฤติ คือ ประพฤติตนเป็นมหาเสน่ห์
แก่ผู้พบเห็น ผู้คบหาสมาคมด้วย ประเภทนี้พ้นนรกแน่
			 4.4 อุเบกขา ข้อนี้แปลกนิดหนึ่ง ท่านบอกว่า อุเบกขา คือ การวางเฉย ดูเหมือนจะใจจืดใจด�ำ
แต่ความจริงไม่ใช่ อารมณ์เมตตา กรุณา มุฑิตา ยังอยู่ครบเรียบร้อย ส่วนอุเบกขาเป็นการเฉยที่เกินก�ำลังจะช่วย
เมื่อช่วยไม่ไหว ดิ้นรนไปก็เหนื่อยเปล่าไร้ประโยชน์เฉยไว้ พร้อมทั้งใจยังมีเมตตา กรุณาครบถ้วน รอจังหวะ
หรือโอกาสมีเมื่อไรจะช่วยทันที ถ้าจังหวะไม่มีก็ขอเฉยไว้ก่อน
แฉกที่ 5 โลกธรรม 8 หมายถึง เรื่องของโลกธรรมดาของโลก สิ่งที่อยู่ประจ�ำในโลกไม่มีใครหลีกพ้นไปได้
ไม่มีจะต้องการหรือไม่ ต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม โลกธรรม 8 คือ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ
นินทา สุข ทุกข์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
			 5.1 อิฏฐารมณ์ สิ่งที่คนทั่วไปต้องการ ได้แก่ มีลาภ มียศ สรรเสริญ สุข
			 5.2 อนิฏฐารมณ์ สิ่งที่คนทั่วไปไม่ต้องการ ได้แก่ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทาทุกข์
					 หลักปฏิบัติเมื่อถูกโลกธรรม คือ ท�ำใจให้หนักแน่นเป็นกลาง ๆ ไม่ดีใจจนเกินไป เมื่อได้รับ
อิฏฐารมณ์ ไม่เสียใจจนเกินไป เมื่อได้รับอนิฏฐารมณ์ จะไม่ทุกข์มาก
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แฉกที่ 6 ทิศ 6 ได้กล่าวถึงบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น
6 ทิศ ดังนี้
			 6.1 ปุรัมภิมทิส ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา อนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้ ห้ามปรามจาก
ความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองที่สมควรให้ มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร
					 บุตรธิดา พึงบ�ำรุงมารดาบิดา ดังนี้ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ ช่วยท�ำกิจของท่าน
ด�ำรงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท�ำบุญอุทิศให้ท่าน
			 6.2 ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ดังนี้ ฝึกฝนแนะน�ำให้เป็นคนดี
สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศ
คือ สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง น�ำวิชาไปเลี้ยงชีพท�ำการงานได้ ศิษย์ต้องพึงบ�ำรุงครูอาจารย์ ดังนี้ ลุกต้องรับแสดง
ความเคารพ เข้าไปหา ใฝ่ใจเรียน ปรนนิบัติ เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ
			 6.3 ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา สามีพึงบ�ำรุงภรรยา ดังนี้ ยกย่องสมฐานะภรรยา
ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ หาเครื่องประดับมากให้เป็นของขวัญ ตามโอกาส
					 ภรรยาอนุเคราะห์สามี ดังนี้ จัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
ไม่นอกใจ รักษาสมบัติที่หามาได้ ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง
			 6.4 อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหายพึงบ�ำรุง ดังนี้ เผื่อแผ่แบ่งปัน พูดจามีน�้ำใจ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้ เมื่อเพื่อนประมาท
ช่วยรักษาป้องกัน เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน ในความมีภัยเป็นที่พึ่งได้ ไม่ละทิ้ง
ในยามทุกข์ยาก นับถือตลอดจนวงศ์ญาติของมิตร
			 6.5 อุปริมทิส ทิศเบือ้ งบน ได้แก่ พระสงฆ์สมณพราหมณ์ คฤหัสถ์พงึ บ�ำรุงพระสงฆ์ ดังนี้ จะท�ำสิง่ ใด
ก็ท�ำด้วยเมตตา จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา ต้อนรับ
ด้วยความเต็มใจ อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังนี้ ห้ามปรามจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่
ในความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ท�ำสิ่งที่เคยฟังให้แจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์
สอนวิธีด�ำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ
			 6.6 เหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง นายจ้างพึงบ�ำรุงลูกจ้าง ดังนี้ จัดการงาน
ให้ท�ำตามก�ำลังความสามารถ ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษา
พยาบาลในยามเจ็บไข้ เป็นต้น ได้ของแปลก ๆ พิเศษมาก็แบ่งปันให้ ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาส
อันสมควร ลูกจ้างอนุเคราะห์นายจ้าง ดังนี้ เริ่มท�ำงานก่อน เลิกงานที่หลัง เอาแต่ของที่หายให้ ท�ำการงาน
ให้เรียบร้อย และดียิ่งขึ้น น�ำความดีของนายไปเผยแพร่
แฉกที่ 7 อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ หรือความจริงที่ท�ำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็น
อริยะมี 4 ประการ คือ
			 7.1 ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ซึ่งเป็นความหมายของค�ำว่าทุกข์ แยกออกเป็น
สภาวทุกข์ คือ ทุกข์ประจ�ำ ทุกข์ที่มีอยู่ด้วยกันทุกคืนไม่ยกเว้น ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความตาย
ปกิณณกทุกข์ ทุกข์จรมาเป็นครั้งคราว ได้แก่ ความเศร้าโศก ความพร�่ำเพ้อร�ำพัน ความไม่สบาย ความน้อยใจ
ความคับแค้นใจ ความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบ ความพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบ ความผิดหวังไม่ได้ตามที่ต้องการ
					 ทุกข์ อีกความหมายหนึ่งคือ ภาวะที่ทนได้ยาก ภาวะที่ด�ำรงคงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
อันเป็นความหมายของค�ำว่า ทุกข์ในไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
			 7.2 สมุทัย แปลว่า เหตุเกิดแห่งทุกข์ สิ่งที่ท�ำให้ทุกข์เกิด เป็นอริยสัจ ประการที่สอง ในอริยสัจ 4
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
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					 สมุทัย ว่าโดยหลักธรรม ได้แก่ ตัณหา คือ ความทะยานอยาก ตัณหาที่เป็นตัวสมุทัย
ให้เกิดทุกข์นั้น แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
					 - กามตัณหา ความอยากในกาม หรือความอยากในกามภพ คือ ยินดี พอใจ ติดใจอยู่
ในกามคุณต่าง ๆ ในโลกนี้
					 - ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็น หรือ ความอยากในรูปภพ คือ ยินดี พอใจ ติดในอยู่ ในรูปฌาน 4
					 - วิภวตัณหา ความอยากไม่ให้มี ไม่ให้เป็น หรือ ความอยากในอรูปภพ คือ ยินดี พอใจ ติดใจอยู่
ในอรูปฌาน
			 7.3 นิโรธ แปลว่า ความดับ(ทุกข์) คือ ความส�ำรอกออก สลัดทิ้ง ปลดปล่อย ไม่มีเยื่อใย สมุทัย
อันเป็นบ่อเกิดทุกข์ได้สิ้นเชิง
					 นิโรธ หมายถึง การท�ำลายสมุทัย และ ดับสมุทัยคือตัวตัณหาให้สิ้นไปจนไม่อาจขึ้นได้อีก
เหมือนไฟฟ้าที่สิ้นเชื้อ ด้วยอ�ำนาจการด�ำเนินตามมรรคจนได้บรรลุมรรคญาณนั้น ๆ
			 7.4 มรรค แปลว่า ทาง ทางด�ำเนิน แนววิธี วิถีทาง
					 มรรค หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือแนววิธีส�ำหรับปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ มีชื่อเรียกเป็น
อย่างอื่นอีกคือ อริยมรรค อัฏฐังคิกมรรค มัชฌิมาปฏิปทา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
					 มรรค มี องค์ 8 คือ
					 (1) สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นที่ถูกต้อง
					 (2) สัมมาสัมกัปปะ ความด�ำริที่ถูกต้อง
					 (3) สัมมาวาจา
วาจาที่ถูกต้อง
					 (4) สัมมากัมมันตะ การงานที่ถูกต้อง
					 (5) สัมมาอาชีวะ
การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง
					 (6) สัมมาวายามะ ความพยายามที่ถูกต้อง
					 (7) สัมมาสติ		
สติที่ถูกต้อง
					 (8) สัมมาสมาธิ
สมาธิที่ถูกต้อง
แฉกที่ 8 ความกตัญญู คือ ความรูค้ ณ
ุ หมายถึง ความเป็นผูม้ ใี จกระจ่าง มีสติ มีปญ
ั ญา บริบรู ณ์ รูอ้ ปุ การคุณ
ทีผ่ อู้ นื่ กระท�ำแล้วแก่ตน ผูใ้ ดก็ตามทีท่ ำ� คุณแก่ตนแล้ว ไม่วา่ จะมากก็ตามน้อยก็ตามทีท่ ำ� คุณแก่ตนแล้ว ไม่วา่ จะมาก
ก็ตามน้อยก็ตามแล้วก็ตาม ระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย ความกตัญญู แบ่งเป็น 5 ประการ คือ
			 8.1 กตัญญูตอ่ บุคคล ไม่วา่ ใครก็ตามทีม่ คี ณ
ุ ต่อเราไม่วา่ จะมากหรือน้อยเพียงไร จะต้องกตัญญูรคู้ ณ
ุ ท่าน
			 8.2 กตัญญูต่อสัตว์ ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้งานต้องใช้ความกรุณาปราณี
ไม่เฆี่ยนตีมันจนเหลือเกิน
			 8.3 กตัญญูต่อสิ่งของ คือ ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือเรียน
สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ป่าไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงชีพ
			 8.4 กตัญญูต่อบุญ คือ รู้ว่าเราเกิดมามีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณดี สติปัญญาดี
มีความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เนื่องจากผลบุญ
			 8.5 กตัญญูต่อตนเอง คือ รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์ส�ำคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการ
ท�ำความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองต่อไป จึงทะนุถนอม
ดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีไม่ท�ำลายด้วยการกินเหล้าเสพสิ่งเสพย์ติด
พล.ต.ต.พจนารถ หวลมานพ ค้นหามา
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เครื่องหมายราชการของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

เป็นรูปพระราชลัญฉกรประจ�ำแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องล่างพระราชลัญฉกรมีแถบปลายแฉกสะบัดทั้งสองข้าง กลางแถบมี
ค�ำว่า “พิทักษ์สันติราษฎร์” อยู่ใต้รูปตราแผ่นดินที่ตราแผ่นดินมีพุทธภาษิตปรากฏไว้ว่า
“สัพเพสัง สังฆะภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา” (สพเพส สงฆภูตาน สามคคี วุฑฒิสาธิกา)
ซึ่งแปลว่า “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะย่อมยังความเจริญให้ส�ำเร็จ”

(ไม่จ�ำกัดสีและขนาด)
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ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม

ตราแผ่นดิน หรือเรียกว่าอาร์มนั้น เป็นพระราชลัญฉกรประจ�ำแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ใช้ส�ำหรับประทับก�ำกับเอกสารส�ำคัญเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน
พระราชลัญฉกรประจ�ำแผ่นดิน หรือตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้หม่อมประวิช ชุมสาย ในกรมขุนสีหวิกรม เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 ความหมายของ
สิง่ ส�ำคัญต่าง ๆ นัน้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมายประทานให้ หลวงบริบาลบุรภี ณ
ั ฑ์
ดังนี้
- พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมด้วยรัศมี และฉัตรสองข้าง หมายถึง ราชาธิปไตย
- จักร ตรี ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระราชวงศ์จักรี
- โล่รองรับพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในมีรูปช้างสามเศียร หมายถึง สยามเหนือ สยามกลาง สยามใต้
รวมกันประเทศสยาม รูปช้างยืนแท่น หมายถึง ประเทศลาว รูปกริชคด และกริช ตรงไขว้กัน หมายถึง
ประเทศราชมลายู
- รูปราชสีห์ กับ คชสีห์ คือฉัตรสองข้างนั้น ราชสีห์ หมายถึง มหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายพลเรือน
คชสีห์ หมายถึง กลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายทหาร ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพนักงานป้องกันรักษาพระราชอาณาจักร
- รอบกรอบโล่ เป็นรูปสังวาล เครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ ราชวราภรณ์ หมายถึง นับถือ
พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะได้
รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้
- ใต้โล่ลงมา เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระเจ้าอยู่หัวทรงบ�ำรุง
ถึงสกุลวงศ์ ผู้มีบ�ำเหน็จความชอบในบ้านเมืองให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง
- ใต้ลงมาด้านล่าง มีแพรแถบเขียนตัวหนังสือคาถาบาลี ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐ์
ทรงผูกขึ้นว่า “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิ สาธิกา” แปลว่า ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่
ยังความเจริญให้ส�ำเร็จ
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เครื่องหมายตราโล่เขน

“โล่เขน” สัญญลักษณ์ที่คุ้นตาของคนทั่วไป และเป็นสิ่งที่ท�ำให้นึกถึง “ต�ำรวจ” ปัจจุบันเครื่องหมาย
โล่ เ ขน เป็ น เครื่ อ งหมายราชการของกรมต�ำ รวจ ซึ่ งได้ มี ป ระกาศส�ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฉบั บ ที่ 43
ลง 23 มี.ค. 2506 ก�ำหนดรูปลักษณะไว้ดังนี้ “เป็นรูปพระแสงดาบและโล่ ซึ่งเป็นรูปวงกลมเส้นคู่ 2 ชั้น
วงนอกเป็นลายกนกประจ�ำยามก้ามปู และวงในมีรูปหน้าสิงห์ มีลายกนกเปลวเพลิงประกอบ”
โล่เขนที่กรมต�ำรวจใช้เป็นเครื่องหมายอยู่ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่มีประวัติและวิวัฒนาการคู่กับ
กิ จ การต�ำ รวจมาแต่ โ บราณกาล โดยในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ประมาณปี พ.ศ. 2178 รั ช ชสมั ย
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้โปรดเกล้าฯ ก�ำหนดตรากระทรวงต่าง ๆ ไว้ในพระธรรมนูญ รวม 21 ตรา
ในจ�ำนวนนี้มีตราส�ำหรับพระต�ำรวจหลวงกลาง รวม 2 ตรา คือ
- ตราขุนธรเณทร์ เป็นตราส�ำหรับขุนธรเณนทรเทพบดีศรีสมุห ได้แก่ ตราคนมือซ้ายถือฆ้องระวัง
- ตราขุนเทเพนทร์ เป็นตราส�ำหรับขุนเทเพนทรเทพบดีศรีสมุห ได้แก่ ตราคนมือขวาถือฆ้องระวัง
ส�ำหรับต�ำแหน่งต�ำรวจนอกเหนือจากข้างต้น หาได้ถือตราฆ้องระวังไม่ แต่ให้ถือตราดังนี้
- ต�ำรวจในซ้าย ต�ำรวจในขวา ให้ใช้ “ตราคนถือดาบ”
- ต�ำรวจใหญ่ซ้าย ต�ำรวจใหญ่ขวา ให้ใช้ “ตราคนถือหวาย”
- ต�ำรวจนอกซ้าย ต�ำรวจนอกขวา ให้ใช้ “ตราคนถือหอก”
ส�ำหรับที่มาของการใช้ฆ้องเป็นเครื่องหมายแสดงถึงต�ำรวจนั้น ปรากฏในกฎมณเฑียรบาล
ตอนหนึ่งว่า “อนึ่ง ถ้าคนอยู่ในพระราชวัง ออกไปเอกก็ดี ผู้ใดลักพาไปขายก็ดี ท�ำชู้เมียก็ดี ให้ทวน
ผู้ลักพานั้นด้วยลวดหนัง 50 ที แล้วให้สักรูปคนไว้ในหน้า เอาเฉลวปะหน้าให้นายชะมองตีฆ้องรอบเมือง” ซึ่ง
นายชะมองผู้ตีฆ้องรอบเมืองนี้ก็คือ ต�ำรวจกลาง ผู้มีหน้าที่ตีฆ้องร้องป่าวประกาศพระราชกฤษฎีกา
และพระราชโองการ
นอกจากนี้ลวดลายของรูปฆ้องที่มีต่าง ๆ กัน เช่น รูปหน้าสิงห์ รูปราหูอมจันทร์ รูปกนกเปลว นอกจาก
จะเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเชื่อถือในทางไสยศาสตร์แล้ว ยังเป็นความเชื่อทางผีสาง เทวดาเจือปนด้วย เช่น
• รูปหาหูอมจันทร์ น่าจะหมายถึงผู้ถือฆ้องหรือโล่นั้น สามารถครอบง�ำสรรพสัตว์หรือต่อสู้อริราชศัตรู
ได้ทุกเมื่อ
• รูปสิงห์แยกเขี้ยวแสยะปากอันน่ากลัว ก็จะหมายถึงท�ำให้เป็นที่สะพรึงกลัวของคนทั่ว ๆ ไป
จากความเป็นมาดังกล่าวแล้ว ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงก�ำหนด
ตราประจ�ำต�ำรวจขึ้น โดยทรงเปลี่ยนรูปฆ้องกับดาบเป็น “ดาบพาดปากโล่” และ ภายหลังเมื่อปี พ.ศ. 2453
สมัยรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าให้ตราเครื่องหมายโล่กับดาบเป็นเครื่องหมายประจ�ำกรมพลตระเวน และได้
เป็นตราราชการของกรมต�ำรวจจนทุกวันนี้
จากการที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การน�ำเอาโล่กับดาบมาใช้เป็นตราประจ�ำกรมต�ำรวจอยู่ทุกวันนี้
ก็เนื่องมาจากตราของต�ำรวจกลาง คือ ฆ้อง เปลี่ยนมาเป็นโล่ ส่วนตราของต�ำรวจ ต�ำรวจใหญ่ ต�ำรวจนอก
ซึ่งถือดาบ ถือหวาย ถือหอก เปลี่ยนมาเป็นดาบ แล้วรวมกันเป็นรูปโล่กับดาบ หรือที่เรียกกันว่า “โล่เขน”
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ภาพจ�ำลองจากภาพโล่ต�ำรวจกับลายซุ้มเชิงหวาย
ที่ ร.5 ทรงประดิษฐ์ไว้ส�ำหรับพระราชทาน กรมต�ำรวจภูธร เมื่อ พ.ศ. 2440

รูปโล่เขน
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แผนที่และที่ตั้ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพิมพ์ต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ Police Printing Bureau
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักประเภทรับจ้างพิมพ์ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ด�ำเนินธุรกิจโรงพิมพ์
ในลักษณะครบวงจรให้บริการตัง้ แต่การออกแบบสิง่ พิมพ์ จัดท�ำอาร์ตเวิรก์ ท�ำแม่พมิ พ์
ท�ำปรู๊ฟ พิมพ์ระบบออฟเซตทั้งระบบป้อนม้วนและป้อนแผ่น จนกระทั่งเข้าเล่ม
เป็นสิ่งพิมพ์ส�ำเร็จรูป
รอบปีบัญชี 1 ตุลาคม - 30 กันยายน
ที่อยู่
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