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โรงงานไพ

กรมสรรพสามิต

สารบััญ
สารจากประธาน้กรรมการ
สารจากผู้้้อำำาน้วยการ
หมวดที่่� 1 ข้้อำม้ลด้าน้รัฐวิสาหกิจ
1. ข้้อำม้ลที่ั�วไปข้อำงรัฐวิสาหกิจ
1.1 ประวัติิความเป็น้มา
1.2 วิสัยที่ัศน้์/พััน้ธกิจ/ยุที่ธศาสติร์
1.3 ประเภที่กิจการ
1.4 ที่่�อำย้�/โที่รศัพัที่์/โที่รสาร/เว็บไซติ์
1.5 สัดส�วน้การถืือำหุ้น้
1.6 ปัจจัยที่่�ม่ผู้ลกระที่บหลักติ�อำกิจการ
1.7 ภาวะอำุติสาหกรรมและแน้วโน้้มใน้อำน้าคติ
2. โครงสร้างการบริหารอำงค์กร
2.1 ผู้ังโครงสร้างอำงค์กรและจำาน้วน้พัน้ักงาน้
2.2 คณะกรรมการโรงงาน้ไพั�
2.3 คณะผู้้้บริหารโรงงาน้ไพั�
3. โครงสร้างเงิน้ทีุ่น้
3.1 ทีุ่น้และโครงสร้างผู้้้ถืือำหุ้น้ข้อำงรัฐวิสาหกิจ
3.2 หน้่�เงิน้ก้้ข้อำงรัฐวิสาหกิจ
3.3 เงิน้งบประมาณที่่�ได้รับและการจ�ายเงิน้น้ำาส�งรัฐ
4. การลงทีุ่น้ที่่�สำาคัญใน้ปัจจุบัน้และอำน้าคติ
4.1 แผู้น้งาน้และโครงการติ�าง ๆ ใน้ปีงบประมาณ 2563
4.2 การร�วมดำาเน้ิน้งาน้กับเอำกชน้
5. ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงอำงค์กร
5.1 รายงาน้วิเคราะห์ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้
5.2 รายงาน้วิเคราะห์ฐาน้ะการเงิน้
6. การบริหารจัดการอำงค์กร
6.1 การบริหารความเส่�ยง
6.2 การควบคุมภายใน้
6.3 การติรวจสอำบภายใน้
6.4 การบริหารงาน้ด้าน้ที่รัพัยากรบุคคล
6.5 การบริหารงาน้ด้าน้เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศดิจิที่ัล
6.6 การบริหารงาน้ด้าน้การติลาด
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หมวดที่่� 2 ข้้อำม้ลด้าน้ธรรมาภิบาล
1. รายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ติามน้โยบายกำากับด้แลกิจการที่่�ด่
1.1 น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่และการแสดงความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคม
1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อำำาน้าจหน้้าที่่�และความรับผู้ิดชอำบข้อำงคณะกรรมการ
1.3 การแติ�งติั�งและอำำาน้าจหน้้าที่่�ข้อำงคณะกรรมการและคณะอำนุ้กรรมการที่่�แติ�งติั�ง
โดยคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�
1.4 การประชุมข้อำงคณะกรรมการและคณะอำนุ้กรรมการ
1.5 ค�าติอำบแที่น้และเบ่�ยการเข้้าประชุมข้อำงคณะกรรมการและคณะอำนุ้กรรมการ
1.6 ประโยชน้์ติอำบแที่น้คณะกรรมการโรงงาน้ไพั�
1.7 ค�าติอำบแที่น้ข้อำงผู้้้บริหารโรงงาน้ไพั�
1.8 น้โยบายป้อำงกัน้และความข้ัดแย้งที่างผู้ลประโยชน้์
1.9 รายการที่่�เก่�ยวโยงกัน้ (Connected Transactions)
1.10 จำาน้วน้/ม้ลค�าหลักที่รัพัย์ (หุ้น้) และรายชื�อำบริษัที่ที่่�กรรมการถืือำครอำงหลักที่รัพัย์ (หุ้น้)
2. รายงาน้ที่างการเงิน้
2.1 รายงาน้ผู้้้สอำบบัญช่
2.2 สรุปข้้อำม้ลที่่�สำาคัญที่างการเงิน้
- งบแสดงฐาน้ะการเงิน้
- งบกำาไรข้าดทีุ่น้เบ็ดเสร็จ
- งบแสดงการเปล่�ยน้แปลงส�วน้ข้อำงทีุ่น้
- งบกระแสเงิน้สด
2.3 หมายเหติุประกอำบงบการเงิน้
หมวดที่่� 3 รายงาน้การดำาเน้ิน้งาน้ติ�าง ๆ ข้อำงอำงค์กร
1. รายงาน้คณะกรรมการสรรหา
2. รายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบ
3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4. ผู้ลิติภัณฑ์ข้อำงโรงงาน้ไพั�
5. กิจกรรมติ�าง ๆ ข้อำงโรงงาน้ไพั�
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ป 2563 นับเปนอีกปหนึ่งที่โรงงานไพ กรมสรรพสามิต ตองเผชิญกับสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบกับทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน จึงทำใหโรงงานไพตองปรับกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น โดยการนำ
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาเปนสวนหนึ่งในการวางแผนการ
ดำเนินงานภายใตวิสัยทั ศน “เปนสารจากประธานกรรมการ
ผูนําดานสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ”

โรงงานไพ
จึ ง เร2563
ง พั ฒ นากระบวนการดำเนิ
นงานในด ากรมสรรพัสามิ
นตา งๆ ทั ้ ง ด า นเทคโนโลยี
สมั ย สนองตอบ
ปี พั.ศ.
น้ั บ เป็ น้ อำ่ ก ปี ห น้่� ง ที่่� โ รงงาน้ไพั�
ติ ติ้ อำ งเผู้ชิ ใญหกัทบั นสถืาน้การณ์
ก ารระบาด
ข้อำงโรคติิดเชื
ไวรัสโคโรน้า 2019
(COVID-19)
ซ่�งส�การเพิ
งผู้ลกระที่บกั
ที่ั�งส�วมน้ราชการ
รัฐวิบสการพั
าหกิจฒภาคเอำกชน้
ตอ�อำกระบวนการปฏิ
บัติงานอย
างเหมาะสม
่มประสิบททีุ่ธิกภภาคส�
าพดวาน้นงานพิ
พ ควบคูไปกั
นา
จ่ ง ที่ำา ให้ โ รงงาน้ไพั� ติ้ อำ งปรั บ กระบวน้การที่ำา งาน้ให้ ส อำดคล้ อำ งกั บ สถืาน้การณ์ ที่่� เ กิ ด ข้่� น้ โดยการน้ำา สถืาน้การณ์ ก ารระบาด
บุคคลากรใหมีศักยภาพดานความรูและความสามารถตอการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ข้อำงโรคติิดเชือำ� ไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID-19) มาเป็น้ส�วน้หน้่ง� ใน้การวางแผู้น้การดำาเน้ิน้งาน้ภายใติ้วสิ ยั ที่ัศน้์ “เป็น้ผู้้น้้ าำ ด้าน้สิง� พัิมพั์
แขงขันดานการตลาดอย
อเนืช่อน้ั� งภาครัฐ” โรงงาน้ไพั� จ่งเร�งพััฒน้ากระบวน้การดำาเน้ิน้งาน้ใน้ด้าน้ติ�างๆ ที่ัง� ด้าน้เที่คโน้โลย่
ปลอำดการปลอำมแปลงและดิ
จที่ิ ลั ปริน้� าติิงต
ง� โซล้
ให้ที่น้ั สมัยสน้อำงติอำบติ�อำกระบวน้การปฏิิ
บติั ณงิ คณะกรรมการโรงงานไพ
าน้อำย�างเหมาะสม การเพัิม� ผูประสิ
ควบค้ไ� ให
ปกัคบวามคิ
การพััดฒเห็น้าบุ
ผมขอขอบคุ
บริหที่ารธิภทีาพัด้
่เปนาสน้งาน้พัิ
วนสำคัมญพั์ในการ
น คลากร
ให้มศ่ กั ยภาพัด้าน้ความร้แ้ ละความสามารถืติ�อำการปฏิิบติั งิ าน้ และเพัิม� ข้่ดความสามารถืใน้การแข้�งข้ัน้ด้าน้การติลาดอำย�างติ�อำเน้่อำง
ที่เปนประโยชน ผลักดัน วางนโยบาย และพนักงานโรงงานไพทุกทานที่ ใหการสนับสนุนรวมมือกันแมวา
ผู้มข้อำข้อำบคุณคณะกรรมการโรงงาน้ไพั� ผู้้้บริหาร ที่่�เป็น้ส�วน้สำาคัญใน้การให้ความคิดเห็น้ที่่�เป็น้ประโยชน้์
ต
อ
งเผชิ
กับสถานการณ
ที่ไมตั้งรัที่บกุ ไวที่�กาอน้ที่่
น ใ� และส
งผลต
อการดำเนิ
านไปไดดวที่ยดีไ่� ม�ได้ติงั� รับไว้กอำ� น้
ผู้ลักดัน้ วางน้โยบายญและพัน้ั
กงาน้โรงงาน้ไพั�
ห้การสน้ั
บสนุ้
น้ร�วมมือำนกังานของโรงงานไพ
น้แม้วา� ติ้อำงเผู้ชิญกัใหบผสถืาน้การณ์
และส�งผู้ลติ�อำการดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�ให้ผู้�าน้ไปได้ด้วยด่

(น้ายวรวรรธน้์ ภิญโญ)
ประธาน้กรรมการโรงงาน้ไพั�
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ปลอดการปลอมแปลง (Security Printing) และสิ่งพิ่มพทั่วไปประเภทตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนการดำเนินกิจการในการจัดหารายไดสงรัฐอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เขามาในประเทศไทย โรงงานไพก็เปน
หนวยงานหนึ่งที่ไดร ับผลกระทบอยางหนักหนวง ทั้งทางตรงและทางออมในหลายดาน ซึ่งก็เปนอีกหนึ่ง

สารจากผู้้
ำนวยการ
ความทาทายที่เกิดขึ้นโดยไมมีการคาดการณ
ถึง�อำความรุ
นแรง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มากน
อยเพียงใดกรมสรรพัสามิ
ดวยการดำเนิติ นก้งานตามพั
จหลักขององค
ตองมีคมวามเข
งอยาง ติ
โรงงาน้ไพั�
าวส้�ปีที่่� 81นธกิข้อำงการเป็
น้อำงค์กกรรด้จึางน้การพัิ
พั์ข้อำงรัมฐงวดในการเฝ
ภายใติ้สังกัาดระวั
กรมสรรพัสามิ
กระที่รวงการคลั
ที่่ย� ดงั เพื
คงมุ
เที่ใน้การดำาอเน้ิการดำเนิ
น้งาน้ด้านน้ธุงานในภาระกิ
รกิจสิง� พัิมพั์จปหลั
ลอำดการปลอำมแปลง
(Security
เครงงครั
่อไมง� มัใหน้� ทีุ่สม�งผลกระทบต
กตางๆ ไดแก การผลิ
ตแสตมปPrinting)
ประเภทตและสิ
าง ๆง� พัิมพั์
ที่ั�วไปประเภที่ติ�างๆ เพั่อำติอำบสน้อำงความติ้อำงการหน้่วยงาน้ภาครัฐและภาคเอำกชน้ติลอำดจน้การดำาเน้ิน้กิจการใน้การจัดหารายได้
การผลิตไพสัมปทาน และไพนอกสัมปทาน ตลอดจนการผลิตสิ่งพิมพทั่วไปตางๆใหกับคูคาที่ไววางใจโรงงานไพ
ส�งรัฐอำย�างติ�อำเน้่อำง สืบเน้่อำงจากสถืาน้การณ์การระบาดข้อำงโรคติิดเชื�อำไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID-19) ที่่�เข้้ามาใน้ประเที่ศไที่ย
ตสิ่งพิมง� ที่่พไ� ตด้า รงๆอย
างตอเนื่องมาโดยตลอดและต
อไป
โรงงาน้ไพั�กเ็ ป็ในการผลิ
น้หน้่วยงาน้หน้่
บั ผู้ลกระที่บอำย�
างหน้ักหน้่วง ที่ัง� ที่างติรงและที่างอำ้
อำมใน้หลายด้าน้ ซ่ง� ก็เป็น้อำ่กหน้่ง� ความที่้าที่าย
ที่่เ� กิดข้่น้� โดยไม�มก่ ารคาดการณ์ถืง่ ความรุน้แรงข้อำงโรคติิดเชือำ� ไวรัสโคโรน้า 2019 (COVID-19) มากน้้อำยเพั่ยงใด ด้วยการดำาเน้ิน้งาน้
โอกาสนี
นำองคาระวั
กรงมีอำย�คาวามภาคภู
นสวนหนึ่งอำของฟ
งการขับเคลืจ่อหลันกติ�างๆ
ติามพััน้ธกิจหลักข้อำงอำงค์กรจ่งติ้อำงม่
ความเข้้้ในฐานะผู
มงวดใน้การเฝ้้
งเคร�งครัดมเพั่ิใจในการเป
อำไม�ให้สง� ผู้ลกระที่บติ�
การดำานเน้ิเฟน้องาน้ใน้ภาระกิ
น้อำกสัอยมาปที่าน้
ติลอำดจน้การผู้ลิ
งๆ ให้
ได้แก� การผู้ลิพัติแสติมป์
ประเภที่ติ�
างๆ การผู้ลิ
ติไพั�สาัมหมายที
ปที่าน้ และไพั�
ฒ นาองค
กรสู ความสำเร็
จตามเป
่ก ำหนดไว
งมั่น คง
ถึงแมจะเปนติอีสิก�งปพัิหมนึพั์ที่่ งทีั�วไปติ�
่เ ต็ มาไปด
ว ยกับค้�ค้า
ที่่�ไว้วางใจโรงงาน้ไพั�ใน้การผู้ลิติสิ�งพัิมพั์ติ�างๆ อำย�างติ�อำเน้่อำงมาโดยติลอำดและติ�อำไป
ความทาทาย จากปจจัยตางๆที่มีสงผลกระทบตอการดำเนินงานอยางหนักหนวงก็ตาม กระผมขอขอบคุณ
โอำกาสน้่�ใน้ฐาน้ะผู้้้น้ำาอำงค์กร ม่ความภาคภ้มิใจใน้การเป็น้ส�วน้หน้่�งข้อำงฟััน้เฟัือำงการข้ับเคล่อำน้พััฒน้าอำงค์กร
ริหารและพนั
านจะเป็
ที่รวน้มมื
ัติงานและสนั
สนุนการทำงานอย
างเต็ที่่ม�ม่ส�งผู้ล
ส้�ความสำาเร็จคณะกรรมการ
ติามเป้าหมายที่่ผู�กบำาหน้ดไว้
อำย�างมัก�น้งานทุ
คง ถื่กงทแม้
อำ่กอปีรหวน้่มใจปฏิ
�งที่่�เติ็มบไปด้
วยความที่้บาที่าย
จากปัจจัยติ�างๆ
กระที่บติ�อำการดำ
น้งาน้อำย�างหน้ัตลอดจนคู
กหน้่วงก็ติคาามทั้งภาครั
กระผู้มข้อำข้อำบคุ
ณคณะกรรมการ
หารและพัน้ั
กงาน้ทีุ่
ที่�าน้ ที่่�ร�วมมือำ
กำลัาเน้ิ
งความสามารถ
ฐและภาคเอกชนและผู
มีสวนไดผู้้ส้บวรินเสี
ยทุกทานที
่ทำใหกโรงงานไพ
ร�วมใจปฏิิบัติิงาน้และสน้ับสนุ้น้การที่ำางาน้อำย�างเติ็มกำาลังความสามารถื ติลอำดจน้ค้�ค้าที่ั�งภาครัฐและภาคเอำกชน้และผู้้้ม่ส�วน้ได้
ดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จในปจจุบันและมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
ส�วน้เส่ยทีุ่กที่�าน้ที่่ที่� ำาให้โรงงาน้ไพั�ดำาเน้ิน้ธุรกิจจน้ประสบความสำาเร็จใน้ปัจจุบน้ั และม่ความเจริญเติิบโติอำย�างยัง� ยืน้ติ�อำไปใน้อำน้าคติ

(น้ายภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม)
ผู้้้อำำาน้วยการโรงงาน้ไพั�
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หมวดที่่� 1 ข้้อมูลด้านรััฐวิสาหกิิจ
1. ข้�อำม้ลทั่่�วไปข้อำงร่ฐวิสาหกิจ
1.1 ประว่ติิความเป็นมา

โดยยุ บ กอำงโรงงาน้ที่่� โ รงงาน้ไพั� สั ง กั ด และให้ โ รงงาน้ไพั�
ดำาเน้ิน้กิจการผู้ลิติไพั�ภายใติ้การกำากับด้แลข้อำงกอำงการสามิติ
กรมสรรพัสามิ ติ จน้ถื่ ง ปี พั.ศ. 2534 กระที่รวงการคลั ง
โรงงาน้ไพั� ก� อำ ติั� ง ข้่� น้ ติามพัระราชบั ญ ญั ติิ ไ พั�
จ่ ง ได้ ป รั บ ฐาน้ะโรงงาน้ไพั� จ ากส� ว น้ราชการกรมสรรพัสามิ ติ
พัุ ที่ ธศั ก ราช 2481 ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้้ ใ ดที่ำา หรื อำ น้ำา ไพั� เ ข้้ า มา
มาเป็น้รัฐวิสาหกิจที่่ไ� ม�มฐ่ าน้ะเป็น้น้ิติบิ คุ คล สังกัดกรมสรรพัสามิติ
ใน้ราชอำาณาจักรเว้น้แติ�จะได้รบั อำนุ้มติั จิ ากอำธิบด่กรมสรรพัสามิติ
ติั�งแติ�วัน้ที่่� 1 มกราคม พั.ศ. 2535 เป็น้ติ้น้มา
พัระราชบั ญ ญั ติิ ดั ง กล� า วน้่� ค ณะรั ฐ มน้ติร่
การบริหารงาน้อำย้�ภายใติ้การควบคุมน้โยบาย
ได้อำนุ้มัติิให้กระที่รวงการคลังจ�ายเงิน้คงคลังให้กรมสรรพัสามิติ
ข้อำงคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�ประกอำบด้วย อำธิบด่กรมสรรพัสามิติ
สำาหรับดำาเน้ิน้การจัดซื�อำเคร่อำงพัิมพั์และอำุปกรณ์ใน้การที่ำาไพั�
หรื อำ ที่่� ป ร่ ก ษาหรื อำ รอำงอำธิ บ ด่ ที่่� ไ ด้ รั บ มอำบหมายจากอำธิ บ ด่
จากโรงงาน้เอำกชน้ที่่� ติ้ อำ งเลิ ก ที่ำา ไพั� ไ ป มาติิ ด ติั� ง และที่ำา การ
กรมสรรพัสามิติ เป็น้ประธาน้กรรมการ ที่่�ปร่กษาหรือำรอำงอำธิบด่
ผู้ลิติไพั�ไที่ย ไพั�จ่น้ และไพั�ป๊อำก ภายใน้สถืาน้ที่่�กอำงโรงงาน้ฝ้่�น้
ที่่� ไ ด้ รั บ มอำบหมายจากอำธิ บ ด่ ก รมสรรพัสามิ ติ จำา น้วน้ 3 คน้
(กรมสรรพัสามิติปัจจุบัน้) ติั�งเป็น้หน้่วยที่ำาไพั�เป็น้แผู้น้กการหน้่�ง
เป็ น้ รอำงประธาน้กรรมการ ผู้้้ แ ที่น้กระที่รวงการคลั ง 1 คน้
เร่ยกว�า “แผู้น้กโรงงาน้ไพั�” ให้อำย้�ใน้ความควบคุมบังคับบัญชา
เป็ น้ กรรมการ ผู้้้ อำำา น้วยการเป็ น้ กรรมการและเลข้านุ้ ก าร
ข้อำงกอำงโรงงาน้ และเป่ ด ที่ำา การติั� ง แติ� วั น้ ที่่� 1 กรกฎาคม
โดยติำา แหน้่ ง และกรรมการอำ่ น้ อำ่ ก ไม� น้้ อำ ยกว� า 3 คน้
พั.ศ. 2482 โดยใช้เงิน้งบประมาณปรับปรุงภาษ่อำากรพัิเศษ
เป็ น้ กรรมการ แติ� เ ม่ อำ รวมที่ั� ง คณะแล้ ว ติ้ อำ งม่ จำา น้วน้ไม� เ กิ น้
(เงิน้ค�าขุ้ดคลอำงสรรพัสามิติ จังหวัดสมุที่รปราการ) เป็น้เงิน้
11 คน้ กรรมการอำ่น้ให้รัฐมน้ติร่เป็น้ผู้้้แติ�งติั�งและถือำดถือำน้
จำาน้วน้ 73,794.23 บาที่ หลังจากน้ั�น้กระที่รวงการคลังได้จ�ายเงิน้
ทีุ่น้ค�าที่ำาไพั�ครัง� แรก จำาน้วน้ 80,000 บาที่ เม่อำวัน้ที่่� 13 กรกฎาคม
พั.ศ. 2482
กรมสรรพัสามิ ติ ได้ พัิ จ ารณาเห็ น้ ว� า เงิ น้ ทีุ่ น้
ค�าที่ำาไพั�จำาน้วน้ 80,000 บาที่ ที่่�กระที่รวงได้อำนุ้มัติิไม�พัอำที่่�ติ้อำงใช้
หมุน้เว่ยน้ใน้การดำาเน้ิน้กิจการจ่งได้ข้อำเงิน้ทีุ่น้เพัิม� เติิมอำ่กเป็น้เงิน้
จำาน้วน้ 100,000 บาที่ ที่ัง� น้่ค� ณะรัฐมน้ติร่ได้อำนุ้มติั เิ พัิม� ทีุ่น้ค�าที่ำาไพั�
ติามคำาข้อำเม่อำวัน้ที่่� 22 พัฤศจิกายน้ พั.ศ. 2482 รวมเป็น้เงิน้ทีุ่น้
ค�าที่ำาไพั�จากที่่�คณะรัฐมน้ติร่อำนุ้มัติิ และเงิน้ปรับปรุงภาษ่อำากร
พัิ เ ศษข้อำงจั ง หวั ด สมุ ที่ รปราการที่่� ยั ง มิ ไ ด้ น้ำา ส� ง คื น้ เป็ น้ เงิ น้ ทีุ่ น้
ค�าที่ำาไพั�ที่ั�งสิ�น้ เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 253,794.23 บาที่
ใน้ปี พั.ศ. 2486 ได้ม่การปรับปรุงกฎหมาย
เก่�ยวกับไพั�เพั่อำให้รัดกุมและเหมาะสมยิ�งข้่�น้ จ่งได้ติราพัระราช
บัญญัติไิ พั� พั.ศ. 2486 ข้่�น้ โดยให้ยกเลิกพัระราชบัญญัติิไพั�
พั.ศ. 2481 และพัระราชบัญญัติิไพั� (ฉบับที่่� 2) พั.ศ. 2482
โรงงาน้ไพั�ได้ดำาเน้ิน้กิจการด้วยด่ติลอำดมา จน้ถื่งปี พั.ศ. 2510
จ่งได้ม่การแบ�งส�วน้ราชการข้อำงกรมสรรพัสามิติ
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1.2 วิส่ยทั่่ศน์/พั่นธกิจ/ยุทั่ธศาสติร์
วิส่ยทั่่ศน์ (Vision)
“เป็น้ผู้้้น้ำาด้าน้สิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำาเน้ิน้งาน้ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพัและโปร�งใส”

พั่นธกิจ (Mission)
1. ผู้ลิติและจัดหาเคร่อำงหมายการจัดเก็บภาษ่ทีุ่กประเภที่ และบริการเก่�ยวเน้่อำงเพั่อำรอำงรับการจัดเก็บรายได้
ข้อำงกรมสรรพัสามิติ
2. ให้บริการงาน้พัิมพั์ครบวงจรเพั่อำการจัดเก็บรายได้แก�หน้่วยงาน้ภาครัฐ
3. ครอำบครอำงติลาดไพั�ใน้ประเที่ศที่ั�งหมดและข้ยายส้�ธุรกิจไพั�คาสิโน้ใน้ภ้มิภาค
4. บริหารจัดการทีุ่น้มนุ้ษย์และอำงค์กรด้วยความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคมและผู้้ม้ ส่ ว� น้ได้สว� น้เส่ยติามหลักธรรมาภิบาลที่่ด� ่
5. ผู้สมผู้สาน้เที่คโน้โลย่น้วัติกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพั่อำเพัิ�มม้ลค�าผู้ลิติภัณฑ์

ยุทั่ธศาสติร์ (Strategic)
1. ยกบที่บาที่ส้� Operator ใน้ธุรกิจงาน้พัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลง และมุง� สน้ับสนุ้น้งาน้บริการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
2. การบริหารติลาดไพั�ใน้ประเที่ศใน้ฐาน้ะ Regulator ข้อำงรัฐอำย�างเติ็มประสิที่ธิภาพั
3. บริหารที่รัพัยากรอำงค์กรเพั่อำการพััฒน้าที่่�ยั�งยืน้
4. จัดการความสัมพััน้ธ์กับผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย
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1.3 ประเภทั่กิจการ
โรงงาน้ไพั�จัดติั�งข้่�น้ติามพัระราชบัญญัติิไพั� พั.ศ. 2481 เม่อำวัน้ที่่� 1 กรกฎาคม พั.ศ. 2482 ม่ฐาน้ะเป็น้ส�วน้ราชการ
สังกัดกรมสรรพัสามิติ ใน้ปี พั.ศ. 2535 กระที่รวงการคลังอำอำกระเบ่ยบกระที่รวงการคลัง ว�าด้วยการจัดติัง� โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
พั.ศ. 2535 ให้โรงงาน้ไพั�เป็น้รัฐวิสาหกิจที่่�ไม�ม่ฐาน้ะเป็น้น้ิติิบุคคล ติั�งแติ�วัน้ที่่� 1 มกราคม พั.ศ. 2535 ม่วัติถืุประสงค์จัดติั�ง
และวัติถืุประสงค์เพัิ�มเติิมใน้ระยะติ�อำมา ดังน้่�
1. ผู้ลิติไพั�ติามพัระราชบัญญัติิไพั� พั.ศ. 2486 และรับจ้างพัิมพั์สิ�งพัิมพั์เพั่อำหารายได้ให้รัฐ
2. ดำาเน้ิน้ธุรกิจที่่�เก่�ยวข้้อำงหรือำติ�อำเน้่อำงกัน้ เพั่อำให้บรรลุวัติถืุประสงค์ดังกล�าวข้้างติ้น้
3. ที่ำาการค้าเก่�ยวกับผู้ลิติภัณฑ์ข้อำงโรงงาน้ไพั�
4. ติั�งและรับเป็น้สาข้าติัวแที่น้ ติัวแที่น้การค้าติ�างๆ อำัน้เก่�ยวกับกิจการติามวัติถืุประสงค์

1.4 ทั่่�อำย้� โทั่รศ่พัทั่์ โทั่รสาร เว็บไซติ์และอำ่เมล์
ที่่�อำย้�

: โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
1488 ถืน้น้น้ครไชยศร่ แข้วงถืน้น้น้ครไชยศร่ เข้ติดุสิติ กรุงเที่พัมหาน้คร 10300

โที่รศัพัที่์ : 02 – 243 – 6493 – 4 , 02 – 241 – 0777
โที่รสาร

: 02 – 241 – 0777 ติ�อำ 10

Website : www.playingcard.or.th
E-mail

: card@playingcard.mail.go.th

1.5 ส่ดส�วนการถืือำหุ�น
สัดส�วน้การถืือำหุ้น้ข้อำงโรงงาน้ไพั� โดยม่กระที่รวงการคลังเป็น้ผู้้้ถืือำหุ้น้ 100 % เป็น้ไปติามระเบ่ยบกระที่รวงการคลัง
ว�าด้วยการจัดติั�งโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ พั.ศ. 2535 ซ่�งได้กำาหน้ดทีุ่น้ข้อำงโรงงาน้ไพั� ประกอำบด้วย
1. เงิน้สดและที่รัพัย์สิน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�ที่่�ได้รับโอำน้มาจากการที่่�โรงงาน้ไพั�ได้ดำาเน้ิน้การอำย้�ก�อำน้ระเบ่ยบน้่�ใช้บังคับ
2. เงิน้ทีุ่น้หมุน้เว่ยน้ที่่�รับโอำน้มาจากกระที่รวงการคลัง
3. เงิน้ที่่�รัฐบาลจัดสรรเพัิ�มเติิมให้เป็น้คราวๆ เพั่อำดำาเน้ิน้งาน้หรือำข้ยายกิจการ
4. เงิน้หรือำที่รัพัย์สิน้ที่่�ม่ผู้้อำุที่ิศให้
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1.6 ปัจจ่ยหล่กทั่่�ม่ผู้ลกระทั่บหล่กติ�อำกิจการ
จากปั ญ หาการชะลอำติั ว ข้อำงเศรษฐกิ จ ไที่ยใน้ปี
พั.ศ. 2563 ที่่ผู้� า� น้มา ส�งผู้ลกระที่บโดยติรงติ�อำแผู้น้การดำาเน้ิน้การหลัก
ข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ หลากหลายด้าน้ ที่ั�งการบริหาร
จัดการอำงค์กร และการดำาเน้ิน้การด้าน้การติลาด โดยปัจจัยหลัก
ที่่�ส�งผู้ลติ�อำการดำาเน้ิน้กิจการใน้ปีงบประมาณ 2563 สามารถื
สรุปประเด็น้สำาคัญได้ดังน้่�
• สถืาน้การณ์แพัร�ระบาดข้อำงไวรัส COVID-19
ม่ ผู้ ลกระที่บโดยติรงกั บ การดำา เน้ิ น้ กิ จ การข้อำงโรงงาน้ไพั�
โดยเฉพัาะการจำาหน้่ายไพั�ใน้ประเที่ศ และคาสิโน้ใน้ติ�างประเที่ศ
เน้่อำงจากรัฐบาลประกาศสถืาน้การณ์ฉุกเฉิน้ที่ั�วราชอำาณาจักร
ม่ คำา สั� ง ห้ า มประชาชน้ไม� ใ ห้ อำ อำกน้อำกเคหสถืาน้ระหว� า งเวลา
22.00 น้. - 04.00 น้. น้อำกจากน้่� ที่ำาให้การดำาเน้ิน้กิจการ
ข้อำงธุรกิจไพั� เกิดการหยุดชะงัก ส�งผู้ลให้ปริมาณการจำาหน้่ายไพั�
ไม� เ ป็ น้ ไปติามเป้ า หมาย จากผู้ลกระที่บดั ง ที่่� ไ ด้ ก ล� า วมาน้ั� น้
โรงงาน้ไพั� ไ ด้ ดำา เน้ิ น้ การที่บที่วน้ปรั บ แผู้น้การดำา เน้ิ น้ งาน้
ใน้ปีงบประมาณ 2563 ด้วยการที่ำาการติลาดเชิงรุก ด้วยการ
ปรั บ แผู้น้เข้้ า ส้� ก ลุ� ม ล้ ก ค้ า เป้ า หมายใน้ร้ ป แบบการที่ำา ติลาด
อำอำน้ไลน้์มากข้่�น้
• การเปล่� ย น้แปลงพัฤติิ ก รรมข้อำงผู้้้ บ ริ โ ภค
โดยอำุปสงค์ข้อำงติลาดไพั�ที่่�ลดลงที่ั�งใน้ประเที่ศและติ�างประเที่ศ
จากการสำารวจราคาข้ายปล่กข้อำงไพั�ป๊อำกที่่�ผู้ลิติโดยโรงงาน้ไพั�
พับว�า ม่ราคาค�อำน้ข้้างส้งเม่อำเที่่ยบกับราคาข้อำงผู้้้ผู้ลิติรายอำ่น้
ที่่�จำาหน้่ายอำย้�ใน้ติลาดอำอำน้ไลน้์ ซ่�งส�วน้ใหญ�เป็น้ไพั�ผู้ิดกฎหมาย
และม่ราคาถื้ก อำย�างไรก็ติาม ด้วยปัจจัยที่างด้าน้ราคาที่่�จ้งใจผู้้้ซื�อำ
เม่อำเที่่ยบกับราคาติลาด จ่งเป็น้เหติุผู้ลให้ม่ปริมาณความติ้อำงการ
บริโภคไพั�ผู้ิดกฎหมายที่่�จำาหน้่ายผู้�าน้ช�อำงที่างอำอำน้ไลน้์เพัิ�มมากข้่�น้
ถื่งแม้จะม่การป้อำงกัน้และปราบปรามอำย�างเข้้มงวดจากหน้่วยงาน้
ภาครั ฐ ก็ ติ าม ประกอำบกั บ การเปล่� ย น้แปลงพัฤติิ ก รรม
ข้อำงผู้้้บริโภคที่่�ม่อำย้�เดิม โดยผู้้้บริโภคบางส�วน้เปล่�ยน้พัฤติิกรรม
จากการไปคาสิโน้ หรือำการใช้ไพั�ด้วยวัติถืุประสงค์อำ่น้ๆ เป็น้ไป
ใน้ลั ก ษณะอำอำน้ไลน้์ ม ากข้่� น้ เช� น้ กั น้ จากปั ญ หาการจำา หน้่ า ย
ไพั�ผู้ิดกฎหมายใน้ติลาดอำอำน้ไลน้์ดังกล�าว โรงงาน้ไพั�ได้เสน้อำ
รางวัลน้ำาจับให้กับผู้้้ที่่�แจ้งเบาะแสการจำาหน้่ายไพั�ผู้ิดกฎหมาย
และการประชาสั ม พัั น้ ธ์ ใ ห้ ค วามร้้ เ ก่� ย วกั บ โที่ษที่างกฎหมาย
จากการซื�อำและจำาหน้่ายไพั�ผู้ิดกฎหมายติามพัระราชบัญญัติิภาษ่
สรรพัสามิติ พั.ศ. 2560
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สำา ห รั บ ธุ ร กิ จ สิ� ง พัิ ม พั์ เ ป็ น้ ธุ ร กิ จ ที่่� ม่
การปรับเปล่ย� น้แปลงพัฤติิกรรมข้อำงผู้้บ้ ริโภค ค�อำน้ข้้างมากใน้ช�วง
2 - 3 ปีที่่�ผู้�าน้มา โดยปัจจุบัน้กลุ�มผู้้้บริโภคได้ปรับพัฤติิกรรม
การบริ โ ภคสิ� ง พัิ ม พั์ ที่ั� ว ไป มาเป็ น้ สิ� ง พัิ ม พั์ ที่่� อำ ย้� ใ น้ร้ ป แบบ
แพัลติฟัอำร์มดิจิที่ัลและอำอำน้ไลน้์มากข้่�น้ เน้่อำงจากม่ติ้น้ทีุ่น้ราคา
ที่่�ถื้กกว�า ประหยัด สามารถืเข้้าถื่งข้้อำม้ลได้ง�าย รวมถื่งม่การ
อำัพัเดที่ข้้อำม้ลติลอำดเวลา และม่รป้ แบบแพัลติฟัอำร์มการน้ำาเสน้อำ
ที่่�น้่าสน้ใจ จากผู้ลกระที่บดังกล�าวที่ำาให้ผู้้ประกอำบการธุรกิจ
สิ� ง พัิ ม พั์ ห ลายแห� ง ติ้ อำ งป่ ด กิ จ การ และปรั บ เปล่� ย น้ร้ ป แบบ
การดำา เน้ิ น้ ธุ ร กิ จ ใหม� ใ ห้ ส อำดคล้ อำ งกั บ ติลาดความติ้ อำ งการ
ข้อำงผู้้้ บ ริ โ ภค สำา หรั บ การดำา เน้ิ น้ กิ จ การใน้ธุ ร กิ จ การรั บ จ้ า ง
ผู้ลิ ติ สิ� ง พัิ ม พั์ ข้ อำงโรงงาน้ไพั� ใ น้ปี ง บประมาณ 2563 ได้ รั บ
ผู้ลกระที่บค� อำ น้ข้้ า งมาก ที่ั� ง ธุ ร กิ จ สิ� ง พัิ ม พั์ ที่ั� ว ไปและสิ� ง พัิ ม พั์
ปลอำดการปลอำมแปลง โรงงาน้ไพั� จ่ ง ปรั บ ที่บที่วน้แน้วที่าง
การดำา เน้ิ น้ งาน้ด้ า น้การติลาดด้ ว ยการมุ� ง เน้้ น้ ใน้การพัั ฒ น้า
การให้ บ ริ ก ารและข้ยายฐาน้ล้ ก ค้ า ส้� ธุ ร กิ จ สิ� ง พัิ ม พั์ ป ลอำด
การปลอำมแปลงมากข้่น้� โดยการจัดที่ำาแผู้น้การเพัิม� จำาน้วน้สิง� พัิมพั์
ปลอำดการปลอำมแปลงร้ ป แบบใหม� เพั่ อำ เป็ น้ ประชาสั ม พัั น้ ธ์
และสำา รวจความติ้ อำ งการใน้การสั� ง จ้ า งงาน้พัิ ม พั์ ที่ั� ง ล้ ก ค้ า
รายเก�า และรายใหม�ข้อำงโรงงาน้ไพั� รวมถื่งการดำาเน้ิน้การ
โครงการก�อำสร้างอำาคารโรงพัิมพั์ ด้วยงบประมาณ 209 ล้าน้บาที่
เพั่อำเติร่ยมความพัร้อำมด้าน้สถืาน้ที่่� และการจัดหาเคร่อำงจักร
ใน้การให้ บ ริ ก ารผู้ลิ ติ สิ� ง พัิ ม พั์ ป ลอำดการปลอำมแปลง
ด้วยเที่คโน้โลย่ข้ั�น้ส้ง และครอำบคลุมความติ้อำงการข้อำงกลุ�ม
ล้กค้ารายสำาคัญ
• การเปล่ย� น้แปลงด้าน้เที่คโน้โลย่ดจิ ที่ิ ลั เน้่อำงจาก
การเปล่�ยน้แปลงร้ปแบบแสติมป์แบบใหม�ข้อำงกรมสรรพัสามิติ
ที่่� ม่ ร้ ป แบบการพัิ ม พั์ ที่่� ติ้ อำ งใช้ ร ายละเอำ่ ย ดและเที่คโน้โลย่
การพัิมพั์ข้ั�น้ส้งใน้การดำาเน้ิน้ การผู้ลิติ ซ่�งปัจจุบัน้ โรงงาน้ไพั�
ยังไม�สามารถืดำาเน้ิน้การผู้ลิติและที่ำาการติลาดเชิงรุกให้ครอำบคลุม
แสติมป์ที่กุ ประเภที่ได้ โดยใน้แผู้น้วิสาหกิจระยะยาวปีงบประมาณ
2564 – 2568 โรงงาน้ไพั� จ่ง ได้ ที่ บที่วน้ที่ิ ศ ที่างข้อำงอำงค์ ก ร
ใน้ช�วงระหว�างปี 2564 – 2568 โดยดำาเน้ิน้การปรับเปล่�ยน้
เป้ า หมายและวิ สั ย ที่ั ศ น้์ ข้ อำงอำงค์ ก รใหม� เพั่ อำ ความยั� ง ยื น้
และสอำดคล้อำงกับการพััฒน้าด้าน้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัลใน้อำน้าคติ
โดยการ “เป็็ น ผู้้� น�ำ ด้� � นสิ่่� ง พิ่ ม พิ์ ป็ ลอด้ก�รป็ลอมแป็ลง
และด้่จิทั่ ลั ป็ร่น� ติ้่ง� โซล้ชั่น�ั ภ�ครัฐ” ซ่ง� ใน้ปีงบประมาณ 2563 - 2566

โรงงาน้ไพั�ได้กาำ หน้ดแผู้น้การดำาเน้ิน้งาน้หลักข้อำงการก�อำสร้าง
อำาคารโรงพัิมพั์และปรับปรุงภ้มิที่ัศน้์ และการติิดติั�งเคร่อำงจักร
ข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ เพั่อำเติร่ยมความพัร้อำมสำาหรับ
งาน้ผู้ลิ ติ สิ� ง พัิ ม พั์ ป ลอำดการปลอำมแปลงร้ ป แบบใหม� ใ ห้ กั บ
กรมสรรพัสามิติและครอำบคลุมทีุ่กประเภที่ ติลอำดจน้การพััฒน้าการ
ให้บริการด้าน้ดิจิที่ัลปริ�น้ติิ�งโซล้ช�ัน้ ภาครัฐเพั่อำผู้ลักดัน้ให้เกิด
การเติิบโติและยัง� ยืน้ใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจข้อำงโรงงาน้ไพั�

หลั ก ข้อำงอำงค์ ก รใน้การมุ� ง ส้� ก ารพัั ฒ น้าผู้ลิ ติ ภั ณ ฑ์ ส้� ธุ ร กิ จ
Digital Solution สำาหรับส่อำสิ�งพัิมพั์ การยกบที่บาที่บุคลากร
ใน้อำงค์ ก รเพั่ อำ รอำงรั บ การเปล่� ย น้แปลงที่างเที่คโน้โลย่ ดิ จิ ที่ั ล
อำัน้เป็น้การวางรากฐาน้ไปส้�การเติิบโติอำย�างยั�งยืน้ข้อำงอำงค์กร

1.7 ภาวะอำุติสาหกรรมและแนวโน�มในอำนาคติ
โรงงาน้ไพั� ใ น้ฐาน้ะหน้่ ว ยงาน้ข้อำงรั ฐ ที่่� ดำา เน้ิ น้ งาน้
ภายใติ้บที่บาที่หน้้าที่่ใ� น้การถื�ายที่อำดน้โยบายข้อำงชาติิสก้� ารปฏิิบติั ิ
งาน้ข้อำงอำงค์กร โดยยุที่ธศาสติร์ระดับชาติิใน้ด้าน้ติ�างๆ อำาที่ิ
ยุที่ธศาสติร์ชาติิ 20 ปี แผู้น้พััฒน้าเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติิ
ฉบับที่่� 12 การน้้อำมน้ำาปรัชญาเศรษฐกิจพัอำเพั่ยงมาประยุกติ์ใช้
รวมไปถื่ง Thailand 4.0, Digital Economy และยุที่ธศาสติร์
กระที่รวงการคลัง อำัน้เป็น้กรอำบเป้าหมายที่่ที่� า้ ที่ายสำาหรับโรงงาน้ไพั�
ใน้อำน้าคติ กล�าวคือำ Thailand 4.0 อำัน้เป็น้วิสัยที่ัศน้์เชิงน้โยบาย
ที่่�มุ�งเน้้น้การเปล่�ยน้แปลง จากเศรษฐกิจแบบเดิมไปส้�เศรษฐกิจ
ที่่�ข้ับเคล่อำน้ด้วยน้วัติกรรม โรงงาน้ไพั� จ่งติ้อำงวางแน้วที่าง
การพัั ฒ น้าผู้ลิ ติ ภั ณ ฑ์ ไ ปส้� สิ น้ ค้ า เชิ ง “น้วั ติ กรรม” มากข้่� น้
พัร้อำมสร้างการข้ับเคล่อำน้ด้วยเที่คโน้โลย่ ความคิดสร้างสรรค์
และน้วัติกรรม โดยสร้างความพัร้อำมใน้ด้าน้อำงค์กรข้อำงโรงงาน้ไพั�
ให้สามารถืก้าวไปส้�การเป็น้ Smart Enterprises ที่่�ม่ศักยภาพัส้ง
สามารถืสร้างบริการที่่�ม่ม้ลค�าส้ง และพััฒน้าแรงงาน้ที่่�ม่ความร้้
และที่ักษะส้งข้่�น้
ใน้ข้ณะเด่ ย วกั น้ Digital Economy ที่่� เ น้้ น้ การน้ำา
เที่คโน้โลย่ ม าใช้ เ ป็ น้ ช� อำ งที่างการซื� อำ ข้ายแลกเปล่� ย น้สิ น้ ค้ า
หรือำบริการที่่�ม่อำย้�เดิมและการใช้เที่คโน้โลย่ Digital มาประยุกติ์
เพั่ อำ ให้ ไ ด้ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพัใน้การที่ำา ธุ ร กิ จ ติ� า งๆ จะเห็ น้ ได้ ว� า
แน้วน้โยบายดั ง กล� า ว จะสร้ า งให้ เ กิ ด การเปล่� ย น้ที่ั� ง แน้วคิ ด
กระบวน้ที่ัศน้์ กระบวน้การปฏิิบติั งิ าน้ และผู้ลิติภัณฑ์ข้อำงโรงงาน้ไพั�
อำย�างหล่กเล่ย� งไม�ได้ โดยโรงงาน้ไพั�จำาเป็น้ติ้อำงเติร่ยมความพัร้อำม
เพั่อำรอำงรับการเปล่�ยน้แปลงส้�อำงค์กรอำัน้ที่ัน้สมัยและสร้างสรรค์
ผู้ลิติภัณฑ์เชิงน้วัติกรรมติ�อำไปใน้อำน้าคติ
จากที่ิศที่างน้โยบายดังกล�าว โรงงาน้ไพั�ได้กำาหน้ดแน้วที่าง
การดำาเน้ิน้งาน้ใน้ปีงบประมาณ 2564 – 2568 ติามวิสัยที่ัศน้์
“เป็็ น ผู้้� นำ� ด้� � นสิ่่� ง พิ่ ม พิ์ ป็ ลอด้ก�รป็ลอมแป็ลงและด้่ จิ่ ทัั ล
ป็ร่น� ติ้่ง� โซล้ชั่นั� ภ�ครัฐ” เพั่อำติอำบสน้อำงติ�อำวัติถืุประสงค์และภารกิจ
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2. โครงสร�างการบริหารอำงค์กร
2.1 ผู้่งโครงสร�างอำงค์กรและอำ่ติรากำล่งรวม 144 อำ่ติรา สำหร่บปีงบประมาณ 2563

รวมจำาน้วน้พัน้ักงาน้ ปี พั.ศ. 2563 รวม 123 คน้
เพัศชาย จำาน้วน้ 66 คน้
เพัศหญิง จำาน้วน้ 57 คน้

10

2.2 คณะกรรมการโรงงานไพั�

(ข้้อำม้ล ณ วัน้ที่่� 30 กัน้ยายน้ 2563)

นายวรวรรธน์ ภิญโญ
ประธานกรรมการ
อำายุ 60 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ วิที่ยาศาสติร์มหาบัณฑิติ สาข้าการบริหารจัดการเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ
สถืาบัน้เที่คโน้โลย่พัระจอำมเกล้าเจ้าคุณที่หารลาดกระบัง
- ปริญญาติร่ บริหารธุรกิจบัณฑิติ สาข้าการบัญช่ มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

การอำบรม
- หลักส้ติร โครงการพััฒน้าบุคลากรให้เป็น้น้ักบริหารมือำอำาช่พัสำาหรับข้้าราชการระดับส้ง กระที่รวงการคลัง รุ�น้ที่่� 4
สถืาบัน้วิจัยน้โยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักส้ติร พััฒน้าน้ักบริหารระดับส้ง ผู้้้ที่่�ม่วิสัยที่ัศน้์และคุณธรรม (น้บส.1) รุ�น้ที่่� 78 สำาน้ักงาน้ ก.พั.
- หลักส้ติร Enhancing Leadership Presence : ELP การเสริมสร้างพัลังความเป็น้ผู้้้น้ำา รุ�น้ที่่� 6 มหาวิที่ยาลัยธรรมศาสติร์
คณะพัาณิชยศาสติร์และการบัญช่
- หลักส้ติร Strategies and Innovation Creation รุ�น้ที่่� 1 มหาวิที่ยาลัยธรรมศาสติร์ คณะพัาณิชยศาสติร์และการบัญช่

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- ที่่�ปร่กษาด้าน้พััฒน้าระบบควบคุมที่างสรรพัสามิติ

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- รอำงอำธิบด่กรมสรรพัสามิติ
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักบริหารการคลังและรายได้
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นายปิยกร อำภิบาลศร่
รอำงประธานกรรมการ
อำายุ 50 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ Master OF Business Administration DREXEL UNIVERSITY, USA.
- ปริญญาติร่ เศรษฐศาสติรบัณฑิติ สาข้าเศรษฐศาสติร์การคลัง มหาวิที่ยาลัยธรรมศาสติร์

การอำบรม
- หลักส้ติร ผู้้้บริหารระดับส้งด้าน้การค้าและการพัาณิชย์ (TEPCoT) รุ�น้ที่่� 13
สถืาบัน้วิที่ยาการค้ากระที่รวงพัาน้ิชย์
- หลักส้ติร ผู้้้บริหารระดับส้งด้าน้วิที่ยาลัยพัลังงาน้ สถืาบัน้วิที่ยาลัยพัลังงาน้ (วพัน้.) รุ�น้ที่่� 14
- หลักส้ติร หลักน้ิติิธรรมเพั่อำประชาธิปไติย (น้ธป.) รุ�น้ที่่� 6 วิที่ยาลัยศาลรัฐธรรมน้้ญ
- หลักส้ติร น้ักบริหารงาน้ติำารวจชั�น้ส้ง รุ�น้ที่่� 42 วิที่ยาลัยการติำารวจ
- หลักส้ติร น้ักบริหารระดับส้ง รุ�น้ที่่� 6 สำาน้ักงาน้ ก.พั.
- หลักส้ติร น้ักบริหารระดับส้ง รุ�น้ที่่� 4 กระที่รวงการคลัง
- หลักส้ติร การเป็น้ผู้้้น้ำาการเปล่�ยน้แปลง (Change Agent) รุ�น้ที่่� 1 มหาวิที่ยาลัยธรรมศาสติร์

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- ที่่�ปร่กษาด้าน้ยุที่ธศาสติร์ภาษ่สรรพัสามิติ

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- รอำงอำธิบด่ รักษาการใน้ติำาแหน้่งที่่�ปร่กษาด้าน้ยุที่ธศาสติร์ภาษ่สรรพัสามิติ
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักติรวจสอำบ ป้อำงกัน้และปราบปราม
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักงาน้สรรพัสามิติภาคที่่� 8
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นายวิว่ฒน์ เข้าสกุล
รอำงประธานกรรมการ
อำายุ 57 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ รัฐศาสติร์มหาบัณฑิติ สาข้าการบริหารจัดการสาธารณะ
มหาวิที่ยาลัยธรรมศาสติร์
- ปริญญาโที่ พััฒน้บริหารศาสติรมหาบัณฑิติ สาข้าพััฒน้าการเศรษฐกิจ
สถืาบัน้บัณฑิติพััฒน้บริหารศาสติร์
- ปริญญาติร่ เศรษฐศาสติร์บัณฑิติ (เก่ยรติิน้ิยมอำัน้ดับ 2) สาข้าเศรษฐมิติิ
มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

การอำบรม
- หลักส้ติร การเสริมสร้างพัลังความเป็น้ผู้้้น้ำา รุ�น้ที่่� 5
- หลักส้ติร การบริหารงาน้ติำารวจชั�น้ส้ง รุ�น้ที่่� 45
- หลักส้ติร เสริมหลักส้ติรน้ักบริหารระดับส้ง (ส.น้บส.) รุ�น้ที่่� 3
- หลักส้ติร น้ักบริหารงาน้คลัง รุ�น้ที่่� 2
- หลักส้ติร Leading Change for Executive of Excise Department รุ�น้ที่่� 1

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- รอำงอำธิบด่กรมสรรพัสามิติ

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักติรวจสอำบ ป้อำงกัน้และปราบปราม กรมสรรพัสามิติ
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักบริหารการคลังและรายได้
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักงาน้สรรพัสามิติภาคที่่� 9
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นางสิริพัร ธนน่นทั่นสกุล
รอำงประธานกรรมการ
อำายุ 57 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ พััฒน้บริหารศาสติร มหาบัณฑิติที่างพััฒน้าสังคม สถืาบัน้บัณฑิติพััฒน้บริหารศาสติร์
- ปริญญาติร่ รัฐศาสติรบัณฑิติ มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม�

การอำบรม
- หลักส้ติร ประกาศน้่ยบัติรชั�น้ส้งการบริหารงาน้ภาครัฐและกฎหมายมหาชน้ รุ�น้ที่่� 13
สถืาบัน้พัระปกเกล้า
- หลักส้ติร เสริมหลักส้ติรน้ักบริหารระดับส้ง (ส.น้บส) รุ�น้ที่่� 8 สำาน้ักงาน้ ก.พั.
- หลักส้ติร การป้อำงกัน้ราชอำาณาจักร รุ�น้ที่่� 60 (วปอำ.60) วิที่ยาลัยป้อำงกัน้ราชอำาณาจักร สถืาบัน้ป้อำงกัน้ประเที่ศ

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- รอำงอำธิบด่กรมสรรพัสามิติ

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักบริหารที่รัพัยากรบุคคล (อำำาน้วยการส้ง)
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นางสาววิลาวรรณ พัยาน�อำย
กรรมการผู้้�แทั่นกระทั่รวงการคล่ง
อำายุ 54 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิติ (วิที่ยาการจัดการ) มหาวิที่ยาลัยสุโข้ที่ัยธรรมาธิราช
- ปริญญาติร่ บริหารธุรกิจบัณฑิติ (การบัญช่) วิที่ยาลัยเที่คโน้โลย่และอำาช่วศ่กษา
วิที่ยาเข้ติภาคติะวัน้อำอำกเฉ่ยงเหน้ือำ

การอำบรม
- หลักส้ติร การเสริมสร้างพัลังความเป็น้ผู้้้น้ำา (Enhancing Leadership Presence)
รุ�น้ที่่� 4 (2561)
- หลักส้ติร น้ักบริหารระดับส้ง “ผู้้้น้ำาที่่�ม่วิสัยที่ัศน้์และคุณธรรม” (น้บส.) รุ�น้ 87 (2561)
- หลักส้ติร พััฒน้าน้ักบริหาร (Executive Development Program : EPD) (2556)

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- รอำงอำธิบด่ กรมบัญช่กลาง

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- ผู้้้อำำาน้วยการสถืาบัน้พััฒน้าบุคลากรด้าน้การคลังและบัญช่ภาครัฐ
- คลังจังหวัดอำ�างที่อำง
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นางสาวไพัลินร่ติน์ สุพัรรณร่ติน์
กรรมการ
อำายุ 55 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ Master of Science (Mathematics) ,Southern University, USA
- ปริญญาโที่ Master of Public and Private Management สถืาบัน้บัณฑิติ
พััฒน้บริหารศาสติร์
- ปริญญาติร่ วิที่ยาศาสติรบัณฑิติ (ฟั่สิกส์) มหาวิที่ยาลัยรามคำาแหง

การอำบรม
- หลักส้ติร แน้วปฏิิบัติิที่่�ด่เพั่อำการพััฒน้าระบบธรรมาภิบาลข้อำงอำงค์กร
บริษัที่ ที่ริส คอำร์ปอำเรชั�น้ จำากัด
- หลักส้ติร บที่บาที่รัฐวิสาหกิจกับมาติรฐาน้การแสดงความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคมและสิ�งแวดล้อำม บริษัที่ ที่ริส คอำร์ปอำเรชั�น้ จำากัด

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- กรรมการผู้้้จัดการ บริษัที่ บ่ที่่ โกลบอำล คอำน้เน้คเติอำร์ จำากัด

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
-
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นายอำนุรก
่ ษ์ นิยมเวช
กรรมการ
อำายุ 55 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโที่ ที่างบริหารธุรกิจ จากศศิน้ที่ร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย พั.ศ. 2542
- ปริญญาโที่ ที่างบริหารธุรกิจ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์ พั.ศ. 2538
- ปริญญาโที่ ที่างกฏิหมาย (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิที่ยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอำเมริกา
พั.ศ. 2533
- เน้ติิบัณฑิติไที่ย สำาน้ักอำบรมศ่กษากฏิหมายแห�งเน้ติิบัณฑิติยสภา พั.ศ. 2531
- ปริญาติร่ บริหารธุรกิจ (การเงิน้การธน้าคาร) มหาวิที่ยาลัยสุโข้ที่ัยธรรมธิราช พั.ศ. 2541
- ปริญญาติร่ คณะน้ิติิศาสติร์ จุฬาลงการณ์มหาวิที่ยาลัย (เก่ยรติิน้ิยมอำัน้ดับหน้่�ง เหร่ยญที่อำง พั.ศ. 2530)

การอำบรม
- หลักส้ติร ผู้้้บริหารระดับส้ง (วติที่.) รุ�น้ที่่� 7 พั.ศ. 2551 สถืาบัน้วิที่ยาการติลาดทีุ่น้
- หลักส้ติร การป้อำงกัน้ราชอำาณาจักร รุ�น้ที่่� 55 (วปอำ.55) วิที่ยาลัยป้อำงกัน้ราชอำาณาจักร สถืาบัน้ป้อำงกัน้ประเที่ศ
- หลักส้ติร ผู้้้บริหารกระบวน้การยุติิธรรมระดับส้ง (บยส.) รุ�น้ที่่� 18 พั.ศ. 2557 วิที่ยาลัยการยุติิธรรม สำาน้ักงาน้ศาลยุติิธรรม
- หลักส้ติร การพััฒน้าการเมือำงและการเลือำกติั�งระดับส้ง (พัติส.) รุ�น้ที่่� 7 พั.ศ.2559 สถืาบัน้พััฒน้าการเมือำงและการเลือำกติั�ง
สำาน้ักงาน้คณะกรรมการการเลือำกติั�ง

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- กรรมการผู้้้จัดการ บริษัที่ กฏิหมายธุรกิจอำนุ้รักษ์ จำากัด

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
-
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นายวรกฤติ จารุวงศ์ภค
่
กรรมการ
อำายุ 58 ปี
การศึกษา
- ปริญญาเอำก ปรัชญาดุษฏิ่บัณฑิติกิติติิมศักดิ� สาข้าวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิที่ยาลัยเวสเที่ิร์น้
- ปริญญาโที่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิติ สถืาบัน้บัณฑิติพััฒน้บริหารศาสติร์
- ปริญญาติร่ เศรษฐศาสติร์บัณฑิติ มหาวิที่ยาลัยเช่ยงใหม�

การอำบรม
- หลักส้ติร Directors Certification Program (DCP 179/2013)
สมาคมส�งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)
- หลักส้ติร Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส�งเสริมสถืาบัน้กรรมการบริษัที่ไที่ย (IOD)

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- รอำงกรรมการผู้้้จัดการใหญ� ประธาน้สายปฏิิบัติิการ ธน้าคารเก่ยรติิน้าคิน้ จำากัด (มหาชน้)

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- ประธาน้กรรมการ บริษัที่ ซ่ เอำ็ม ไอำ ซ่ ดิเวลล็อำปเมน้ที่์ จำากัด
- ผู้้้ช�วยกรรมการผู้้้จัดการใหญ� ธน้าคารกรุงศร่อำยุธยา (มหาชม)
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นายวิรติ
่ น์ กิติิพัิพัฒ
่ น์
กรรมการ
อำายุ 63 ปี
การศึกษา
- ปริญญาติร่ วิศวกรรม สาข้าเคร่อำงกล มหาวิที่ยาลัยสงข้ลาน้คริน้ที่ร์

การอำบรม
- หลักส้ติร มิน้ิเอำ็มบ่เอำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิที่ยาลัยเกษติรศาสติร์
- หลักส้ติร ธรรมาภิบาลข้อำงผู้้้บริหารระดับกลาง สถืาบัน้พัระปกเกล้า
- หลักส้ติร 8th SEACEN Advanced Leadership Course,
SEACEN Research and Training Centre

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
-

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- ผู้้้อำำาน้วยการอำาวุโส โรงพัิมพั์ธน้บัติร
- ผู้้้อำำาน้วยการ สำาน้ักพััฒน้าและสน้ับสนุ้น้การผู้ลิติ โรงพัิมพั์ธน้บัติร
- ผู้้้จัดการส�วน้ ส�วน้วิศวกรรมเที่คน้ิค โรงพัิมพั์ธน้บัติร

19

นายภ้มิจิติติ์ พังษ์พัน
่ ธุ์งาม
กรรมการและเลข้านุการ
อำายุ 53 ปี
การศึกษา
- ปริญญาเอำก ปรัชญาดุษฎ่บัณฑิติ สาข้ารัฐประศาสน้ศาสติร์
วิที่ยาลัยการจัดการ มหาวิที่ยาลัยที่ักษิณ
- ปริญญาโที่ West Coast University, Los Angeles, California USA (MBA)
- University Extension, University of California, Los Angeles (UCLA) Westwood,
California USA Post Secondary Studies in the Profession
(Professional in Computer graphic)
- ปริญญาติร่ คณะน้ิเที่ศศาสติร์ เอำกโฆษณา – ประชาสัมพััน้ธ์ มหาวิที่ยาลัยกรุงเที่พั

การอำบรม
- หลักส้ติร ผู้้้บริหารระดับส้ง สถืาบัน้วิที่ยาการติลาดทีุ่น้
- หลักส้ติร ผู้้้บริหารระดับส้ง ด้าน้การบริหารงาน้พััฒน้าเมือำง (มหาน้คร 4) วิที่ยาลัยพััฒน้ามหาน้คร มหาวิที่ยาลัยน้วมิน้ที่ราธิราช
- หลักส้ติร Leadership Succession Program (LSP) ม้ลน้ิธิสถืาบัน้วิจัย และพััฒน้าอำงค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักส้ติร การเมือำงการปกครอำงใน้ระบอำบประชาธิปไติย สำาหรับน้ักบริหารระดับส้ง (ป.ป.ร.16) สถืาบัน้พัระปกเกล้า
- หลักส้ติร การป้อำงกัน้ราชอำาณาจักร รุ�น้ที่่� 63 (วปอำ.63) วิที่ยาลัยป้อำงกัน้ราชอำาณาจักร สถืาบัน้ป้อำงกัน้ประเที่ศ

ติำแหน�งงานอำื�นในปัจจุบ่น
- ผู้้้อำำาน้วยการโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ

ประสบการณ์ทั่ำงานในระยะ 5 ปีย�อำนหล่ง
- รอำงผู้้้อำำาน้วยการ ระดับ 10 (ด้าน้ธุรกิจ) อำงค์การสะพัาน้ปลา กระที่รวงเกษติรและสหกรณ์
- รักษาการผู้้้อำำาน้วยการ อำงค์การสะพัาน้ปลา กระที่รวงเกษติรและสหกรณ์
- อำาจารย์พัิเศษ ปริญญาโที่ มหาวิที่ยาลัยศร่ปทีุ่ม
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2.3 คณะผู้้�บริหารโรงงานไพั�
22

241 35
1. นายภ้มิจิติติ์

พังษ์พั่นธุ์งาม

(ผู้้�อำำนวยการโรงงานไพั�)

2. นายกนิษฐ์

ศิริว่ฒน์

(รอำงผู้้�อำำนวยการโรงงานไพั�)

3. นายวิว่ฒน์ช่ย

ติ่�งประกอำบกิจ (ห่วหน�าฝ่่ายอำำนวยการ)

4. นางสาวปราณ่

วิศาลอำน่นติก้ล (ห่วหน�าฝ่่ายติรวจสอำบภายใน)

5. นายก�านแก�ว

พัวกขุ้นทั่ด

(ห่วหน�าส�วนผู้ลิติสิ�งพัิมพั์)

(ร่กษาการในติำแหน�งห่วหน�าฝ่่ายโรงพัิมพั์)
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3. โครงสร�างเงินทัุ่น
3.1 ทัุ่นและโครงสร�างผู้้�ถืือำหุ�นข้อำงร่ฐวิสาหกิจ
โรงงาน้ไพั�เป่ดที่ำาการติั�งแติ�วัน้ที่่� 1 กรกฎาคม พั.ศ. 2482 โดยใช้เงิน้งบประมาณปรับปรุงภาษ่อำากรพัิเศษ
(เงิน้ค�าขุ้ดคลอำงสรรพัสามิติ จังหวัดสมุที่รปราการ) เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 73,794.23 บาที่ หลังจากน้ั�น้กระที่รวงการคลังได้จ�ายเงิน้ทีุ่น้
ค�าที่ำาไพั�ครั�งแรก จำาน้วน้ 80,000 บาที่ เม่อำวัน้ที่่� 13 กรกฎาคม พั.ศ. 2482
กรมสรรพัสามิติได้พัจิ ารณาเห็น้ว�าเงิน้ทีุ่น้ค�าที่ำาไพั�จำาน้วน้ 80,000 บาที่ ที่่�กระที่รวงได้อำนุ้มัติิไม�เพั่ยงพัอำที่่�จะติ้อำงใช้
หมุน้เว่ยน้ใน้การดำาเน้ิน้กิจการจ่งได้ข้อำเงิน้ทีุ่น้เพัิม� เติิมอำ่ก เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 100,000 บาที่ ที่ัง� น้่ค� ณะรัฐมน้ติร่ได้อำนุ้มติั เิ พัิม� ทีุ่น้ค�าที่ำาไพั�
ติามคำาข้อำเม่อำวัน้ที่่� 22 พัฤศจิกายน้ พั.ศ. 2482 รวมเป็น้เงิน้ทีุ่น้ค�าที่ำาไพั�จากที่่�คณะรัฐมน้ติร่อำนุ้มัติิ และเงิน้ปรับปรุงภาษ่อำากรพัิเศษ
ข้อำงจังหวัดสมุที่รปราการที่่�ยังมิได้น้ำาส�งคืน้เป็น้เงิน้ทีุ่น้ค�าที่ำาไพั�ที่ั�งสิ�น้ เป็น้เงิน้จำาน้วน้ 253,794.23 บาที่

3.2 หน่�เงินก้�ข้อำงร่ฐวิสาหกิจ
โรงงาน้ไพั�ไม�ม่หน้่�เงิน้ก้้

3.3 เงินงบประมาณทั่่�ได�ร่บและการจ�ายเงินนำส�งร่ฐ
เงิน้งบประมาณที่่�ได้รับข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ น้ั�น้มิได้เป็น้การข้อำอำนุ้มัติิเงิน้งบประมาณจากส�วน้กลาง
โดยเป็น้การจัดสรรเงิน้งบประมาณที่่�ม่อำย้�ข้อำงโรงงาน้ไพั�เอำง ที่ั�งน้่�งบประมาณและงบลงทีุ่น้ประจำาปีจะติ้อำงได้รับการเห็น้ชอำบ
จากสำาน้ักงาน้สภาพััฒน้าการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติิ ใน้ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติได้รับอำนุ้มัติิ
งบลงทีุ่น้จำาน้วน้เงิน้ 155.170 ล้าน้บาที่ (รวมสำารอำงราคาและสำารอำงกรณ่จำาเป็น้เร�งด�วน้) ม่บางรายการไม�สามารถืดำาเน้ิน้การได้
ใน้ปีงบประมาณ 2563 จ่งข้อำผู้้กพััน้การเบิกจ�ายไปใน้ปีงบประมาณ 2564 เป็น้จำาน้วน้เงิน้ 137.400 ล้าน้บาที่
สำาหรับผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ จ�ายเงิน้น้ำาส�งรัฐเป็น้จำาน้วน้เงิน้ 63.620
ล้าน้บาที่ ติามผู้ลกำาไรที่่�ดำาเน้ิน้งาน้ได้ใน้ปีงบประมาณ
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4. การลงทัุ่นทั่่�สำค่ญในปัจจุบ่นและอำนาคติ
4.1 แผู้นงานและโครงการติ�างๆ ในปีงบประมาณ 2563
สำาคัญ ได้แก�

การดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�ติามแผู้น้ปฏิิบัติิงาน้อำงค์กร ประจำาปีงบประมาณ 2563 ประกอำบด้วย 3 โครงการที่่�

1) โครงการทั่บทั่วนแผู้นวิสาหกิจประจำปี 2559 – 2563 และจ่ดทั่ำแผู้นวิสาหกิจระยะยาว
ประจำปี 2564 – 2568 และแผู้นการดำเนินงานหล่กข้อำงโรงงานไพั� กรมสรรพัสามิติ
การที่บที่วน้แผู้น้วิสาหกิจระยะยาวประจำาปี 2564 – 2568 เป็น้โครงการศ่กษาติ�อำเน้่อำงจากปีงบประมาณ 2562
โดยม่วัติถืุประสงค์เพั่อำใช้เป็น้กรอำบแน้วที่างการพััฒน้าเที่คโน้โลย่ดิจิที่ัลและการส่อำสาร การพััฒน้าบุคลากร ผู้้้บริหารข้อำงโรงงาน้ไพั�
กรมสรรพัสามิติ ให้ม่ความติ�อำเน้่อำงควบค้�ไปกับการพััฒน้าอำงค์กร เพั่อำพััฒน้าให้อำงค์กรเป็น้ผู้้้น้ำาด้าน้สิ�งพัิมพั์ที่่�ม่ความปลอำดภัยส้ง
และปลอำดการปลอำมแปลงภาครัฐ ด้าน้การดำาเน้ิน้งาน้ที่่�ม่ประสิที่ธิภาพัและโปร�งใส โดยการดำาเน้ิน้งาน้จัดที่ำาแผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัล
ฉบับน้่�ใช้แน้วคิดการดำาเน้ิน้งาน้แบบการวิเคราะห์ภายน้อำกส้�ภายใน้ (Outside–In Analysis) คือำการศ่กษาและรวบรวมข้้อำม้ล
จากภายน้อำกที่่�คาดว�าจะม่ผู้ลกระที่บติ�อำการพััฒน้าแผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัลข้อำงโรงงาน้ไพั� อำาที่ิ การศ่กษาแผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัล
ข้อำงหน้่วยงาน้ที่่�เก่�ยวข้้อำง การสอำบถืามความคิดเห็น้จากผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยภายน้อำกอำงค์กร ซ่�งเป็น้ปัจจัยภายน้อำก (Outside)
เพั่อำน้ำาไปวิเคราะห์ร�วมกับปัจจัยภายใน้ (Inside) คือำการเก็บรวบรวมข้้อำม้ลสถืาน้ภาพัปัจจุบัน้ข้อำงโรงงาน้ไพั� การสัมภาษณ์ผู้้บริหาร
ระดับส้ง การสอำบถืามความคิดเห็น้จากผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยภายใน้อำงค์กร และการประชุมสัมมน้าเชิงปฏิิบัติิการกับเจ้าหน้้าที่่�ผู้้ปฏิิบัติิงาน้
เพั่อำสร้างความม่ส�วน้ร�วมและเพั่อำให้ได้รับข้้อำม้ลสภาพัแวดล้อำมและแรงข้ับเคล่อำน้ แล้วน้ำามากำาหน้ดกรอำบใน้การวิเคราะห์
และจัดที่ำาแผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัลข้อำงโรงงาน้ไพั� พั.ศ. 2564 - 2568 ให้สอำดคล้อำงกับแน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลงข้อำงเที่คโน้โลย่
ใน้ปัจจุบัน้
อำย�างไรก็ติาม โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ยังได้เล็งเห็น้ความสำาคัญข้อำงการพััฒน้าศักยภาพัใน้ด้าน้ติ�างๆ ข้อำงอำงค์กร
เช�น้ การพััฒน้าผู้ลิติภัณฑ์สธ้� รุ กิจ Digital Solution สำาหรับส่อำสิง� พัิมพั์ การยกบที่บาที่บุคลากรใน้อำงค์กรเพั่อำรอำงรับการเปล่ย� น้แปลง
ที่างเที่คโน้โลย่ดิจิที่ัล การศ่กษาช�อำงที่างการพััฒน้าธุรกิจ ฯลฯ ด้วยการน้ำาระบบเที่คโน้โลย่ดิจิที่ัล มาสร้างสรรค์ผู้ลิติภัณฑ์ใหม�
เพั่อำก้าวส้�ธุรกิจสิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลงใน้อำน้าคติที่่�ข้ยายติัวส้�ธุรกิจ Digital Solution สำาหรับส่อำสิ�งพัิมพั์ อำัน้เป็น้การ
วางรากฐาน้ไปส้�การเติิบโติอำย�างยั�งยืน้ข้อำงอำงค์กร ที่ั�งน้่�แผู้น้งาน้การดำาเน้ิน้การและโครงการติามแผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัลข้อำงโรงงาน้ไพั�
จะที่ำาให้สามารถืปฏิิบัติิงาน้และให้บริการภาครัฐได้อำย�างเป็น้เลิศโดยใช้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัลและการส่อำสารเป็น้เคร่อำงมือำสน้ับสนุ้น้
ม่การพััฒน้าบุคลากรและสร้างความร�วมมือำระหว�างผู้้้ที่่�เก่�ยวข้้อำงเพั่อำบ้รณาการข้้อำม้ลให้ผู้้บริหารสามารถืกำาหน้ดและกำากับน้โยบาย
ได้อำย�างม่ประสิที่ธิภาพั

2) แผู้นการดำเนิ น งานหล่ ก โครงการก� อำ สร� า งอำาคารโรงพัิ ม พั์ แ ละปร่บ ปรุ ง ภ้ มิ ทั่่ศ น์
และการติิดติ่�งเครื�อำงจ่กรข้อำงโรงงานไพั� กรมสรรพัสามิติ
จากยุที่ธศาสติร์ข้อำงโรงงาน้ไพั� ประจำาปี 2564 – 2568 ที่่�มุ�งส้�วิสัยที่ัศน้์ “การเป็นผู้้�นำด�านสิ�งพัิมพั์ปลอำด
การปลอำมแปลงและดิจิทั่่ลปริ�นติิ�งโซล้ช่�นภาคร่ฐ” และการสน้ับสน้ับสนุ้น้พััน้ธกิจใน้ด้าน้ผู้ลิติและจัดหาเคร่อำงหมาย
การจัดเก็บภาษ่ที่กุ ประเภที่และบริการเก่ย� วเน้่อำง เพั่อำรอำงรับการจัดเก็บรายได้ข้อำงกรมสรรพัสามิติ การให้บริการงาน้พัิมพั์ครบวงจร
เพั่อำการจัดเก็บรายได้แก�หน้่วยงาน้รัฐ และการผู้สมผู้สาน้เที่คโน้โลย่น้วัติกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพั่อำเพัิม� ม้ลค�าผู้ลิติภัณฑ์ น้ัน้�
โรงงาน้ไพั� ได้ดำาเน้ิน้การวางแผู้น้ใน้การเติร่ยมความพัร้อำมและพััฒน้าอำงค์กรใน้ด้าน้ติ�าง ๆ อำาที่ิ การเปล่�ยน้ช่อำอำงค์กร การปรับปรุง
โครงสร้างอำงค์กร การพััฒน้าด้าน้การติลาด การพััฒน้าด้าน้เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ และการพััฒน้าด้าน้ที่รัพัยากรมนุ้ษย์ เป็น้ติ้น้
ที่ั�งน้่� การเติร่ยมความพัร้อำมด้าน้เคร่อำงจักร สถืาน้ที่่� และเที่คโน้โลย่สน้ับสนุ้น้การผู้ลิติ ถืือำเป็น้สิ�งที่่�สำาคัญอำย�างยิ�งที่่�ติ้อำงม่การลงทีุ่น้
และเติร่ยมความพัร้อำมสำาหรับการดำาเน้ิน้ธุรกิจใน้อำน้าคติ ซ่ง� จากแผู้น้ธุรกิจดังกล�าวสามารถืสน้ับสนุ้น้ให้โรงงาน้ไพั�มร่ ายได้เพัิม� ข้่น้� ดังน้่�
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กราฟัแสดงแน้วโน้้มรายได้จากผู้ลิติภัณฑ์ข้อำงโรงงาน้ไพั�ที่ั�ง 2 ประเภที่
ภายใติ้แผู้น้ยุที่ธศาสติร์ ประจำาปี 2564-2568

ดังน้ั�น้ เพั่อำให้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงโรงงาน้ไพั� สามารถืบรรลุเป้าหมายติามกรอำบยุที่ธศาสติร์ ประจำาปี 2564 – 2568
จ่งได้ดำาเน้ิน้การจัดที่ำาแผู้น้การก�อำสร้างอำาคารโรงพัิมพั์ปรับปรุงภ้มิที่ัศน้์ และการติิดติั�งเคร่อำงจักรข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
ซ่�งเป็น้ส�วน้หน้่�งข้อำงการผู้ลักดัน้ด้าน้น้โยบายอำย�างเป็น้ร้ปธรรม เพั่อำข้ับเคล่อำน้อำงค์กรส้�การแข้�งข้ัน้ธุรกิจใน้ยุคที่่�เปล่�ยน้เป็น้
ด้าน้เที่คโน้โลย่และน้วัติกรรมอำย�างรวดเร็ว และเพั่อำความยั�งยืน้ข้อำงการดำาเน้ิน้ธุรกิจข้อำงโรงงาน้ไพั� ติ�อำไป

3) แผู้นการดำเนินงาน Digital Transformation โรงงานไพั� กรมสรรพัสามิติ
วัติถืุประสงค์เพั่อำจัดที่ำาแผู้น้การดำาเน้ิน้งาน้ Digital Transformation เป็น้กรอำบและที่ิศที่างการดำาเน้ิน้การใน้ปีงบประมาณ
2563 ติามแน้วที่างการพััฒน้าที่ัง� 5 ด้าน้ คือำ 1) การพััฒน้าระบบการผู้ลิติและระบบจัดการคลังสิน้ค้า 2) การพััฒน้าที่างด้าน้การติลาด
3) การพััฒน้าที่างด้าน้บุคลากร 4) การพััฒน้าที่างด้าน้บัญช่และการเงิน้ 5) การพััฒน้าเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ ซ่�งใน้ปีงบประมาณ
2563 โรงงาน้ไพั� ได้ดำาเน้ิน้การจัดแผู้น้งาน้/โครงการเพั่อำสน้ับสนุ้น้การดำาเน้ิน้งาน้ Digital Transformation จำาน้วน้ 7 โครงการ
ประกอำบด้วย
1) โครงการพััฒน้าระบบสารสน้เที่ศเพั่อำการบริหารจัดการติ้น้ทีุ่น้การผู้ลิติ
2) โครงการพััฒน้าธุรกิจการติลาดร้ปแบบดิจิที่ัล (Digital Marketing & Sale)
3) โครงการระบบ Paperless for SMART for e-Document
4) โครงการจัดที่ำาระบบการลางาน้ Online
5) โครงการปรับปรุงระบบบริหารงาน้บริการเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ (IT Service Management)
6) แผู้น้ปฏิิบัติิการใน้ที่่�พััก Work from home
7) โครงการการที่ำาธุรกรรมที่างการเงิน้ผู้�าน้ระบบอำิเล็กที่รอำน้ิกส์

4.2 การร�วมดำเนินงานก่บเอำกชน

ใน้ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั�ไม�ม่การดำาเน้ิน้งาน้ร�วมกับเอำกชน้
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5. ผู้ลการดำเนินงานข้อำงอำงค์กร
กราฟเปร่ยบเทั่่ยบผู้ลการดำเนินงาน (รายปี)

5.1 รายงานวิเคราะห์ผู้ลการดำเนินงาน
ภาพัรวมผู้ลการดำเนินงาน
สิ�งพัิมพั์

5.1.2 รายได�จากการร่บจ�างพัิมพั์

สำาหรับผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั�
กรมสรรพัสามิ ติ ม่ ร ายได้ ร วมที่ั� ง สิ� น้ 252.27 ล้ า น้บาที่
โดยประกอำบด้ ว ยการดำา เน้ิ น้ งาน้จากการจำา หน้่ า ยไพั�
ระบบสัมปที่าน้ และจากการดำาเน้ิน้งาน้ติามน้โยบายสำาหรับการรับจ้าง
ผู้ลิติเคร่อำงหมายแสดงการเส่ยภาษ่ข้อำงกรมสรรพัสามิติ เป็น้หลัก
ม่กำาไรสุที่ธิจากการดำาเน้ิน้งาน้จำาน้วน้เงิน้ 71.43 ล้าน้บาที่

ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ม่รายได้
จากการผู้ลิติสิ�งพัิมพั์รวม 14.80 ล้าน้บาที่ ติำ�ากว�าปีงบประมาณ
2562 ค� อำ น้ข้้ า งมาก ซ่� ง การผู้ลิ ติ สิ� ง พัิ ม พั์ ไ ด้ รั บ ผู้ลกระที่บ
จากการแพัร�ระบาดข้อำงโรคติิดเชื�อำไวรัสโคโรน้า (โควิด-19)
ด้วยเช�น้กัน้ จากการที่่ม� ค่ ำาสัง� ป่ดห้างสรรพัสิน้ค้าส�งผู้ลให้ปริมาณ
การบริโภคสิน้ค้าลดลง ส�งผู้ลให้ปริมาณเคร่อำงหมายแสดง
5.1.1 รายได�จากการจำหน�ายไพั� การเส่ยภาษ่ข้อำงกรมสรรพัสามิติยังม่คงเหลือำใน้คลังส�วน้รายได้อำน้่
จำาน้วน้เงิน้ 3.914 ล้าน้บาที่ ประกอำบด้วยดอำกเบ่ย� รับจากเงิน้ฝ้าก
ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ม่การผู้ลิติ
ประจำา จำาน้วน้เงิน้ 3.429 ล้าน้บาที่ และรายได้อำน้่ ๆ เช�น้ การข้าย
และจำา หน้่ า ยไพั� เ ป็ น้ จำา น้วน้เงิ น้ 233.55 ล้ า น้บาที่ ติำ�า กว� า
สิน้ที่รัพัย์ จำาน้วน้เงิน้ 0.485 ล้าน้บาที่
ปีงบประมาณ 2562 จำาน้วน้เงิน้ 107.41 ล้าน้บาที่ เน้่อำงจาก
การแพัร� ร ะบาดข้อำงโรคติิ ด เชื� อำ ไวรั ส โคโรน้า (โควิ ด -19)
ส� ง ผู้ ล ก ร ะ ที่ บ ติ� อำ ก า ร จำา ห น้่ า ย ไ พั� ที่ั� ว ป ร ะ เ ที่ ศ ที่ำา ใ ห้
ผู้้้ รั บ สั ม ป ที่ า น้ ไ พั� ข้ อำ ช ะ ล อำ ก า ร สั� ง ซื� อำ ไ พั� อำ อำ ก ไ ป เ ป็ น้
ระยะเวลา 3 เดื อำ น้ติั� ง แติ� เ ดื อำ น้พัฤษภาคมถื่ ง เดื อำ น้
กรกฎาคม พั.ศ. 2563 จ่ ง ที่ำา ให้ ร ายได้ ก ารจำา หน้่ า ยไพั�
ใน้ปีงบประมาณ 2563 ไม�เป็น้ไปติามเป้าหมาย อำย�างไรก็ติาม
รายได้ จ ากการจำา หน้่ า ยไพั� ที่่� ข้ อำชะลอำอำอำกไป 3 เดื อำ น้น้่�
ผู้้้รับสัมปที่าน้จะสั�งซื�อำใน้ปีงบประมาณ 2564
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5.1.3 ติ�นทัุ่นข้าย

โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติม่ติ้น้ทีุ่น้ข้ายรวม จำาน้วน้เงิน้
115.214 ล้าน้บาที่ ลดลงเม่อำเที่่ยบกับปีงบประมาณ 2562
จำา น้วน้เงิ น้ 103.828 ล้ า น้บาที่ เน้่ อำ งจากปริ ม าณการผู้ลิ ติ
ลดลงที่ั�งผู้ลิติภัณฑ์ไพั�และสิ�งพัิมพั์ โดยแบ�งเป็น้ติ้น้ทีุ่น้ข้ายไพั�
จำาน้วน้เงิน้ 98.951 ล้าน้บาที่ และติ้น้ทีุ่น้ข้ายสิง� พัิมพั์ จำาน้วน้เงิน้
14.805 ล้าน้บาที่

5.1.4 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

ปีงบประมาณ 2563 ม่คา� ใช้จา� ยใน้การบริหารและการข้าย
จำาน้วน้เงิน้ 65.632 ล้าน้บาที่ ติำ�ากว�าปีงบประมาณ 2562
จำาน้วน้เงิน้ 12.173 ล้าน้บาที่ เน้่อำงจากม่น้โยบายใน้การประหยัด
ค� า ใช้ จ� า ย และลดปริ ม าณการจ้ า งที่่� ป ร่ ก ษาโดยการจ้ า ง
เฉพัาะโครงการที่่�สำาคัญเที่�าน้ั�น้

5.2.2 หน่�สิน

ณ วัน้ที่่� 30 กัน้ยายน้ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
ม่หน้่�สิน้รวม จำาน้วน้เงิน้ 170.413 ล้าน้บาที่ ประกอำบด้วยหน้่�สิน้
หมุน้เว่ยน้ จำาน้วน้เงิน้ 98.611 ล้าน้บาที่ ลดลงจากปีงบประมาณ
2562 ค�อำน้ข้้างมากเป็น้จำาน้วน้เงิน้ 140.856 ล้าน้บาที่ เน้่อำงจาก
รายการเงิน้ค้างน้ำาส�งคลังข้อำงปีงบประมาณ 2562 ม่จำาน้วน้เงิน้
ส้งถื่ง 183.111 ล้าน้บาที่ ใน้ข้ณะที่่ป� งี บประมาณ 2563 ม่รายการ
เงิน้ค้างน้ำาส�งคลังเพั่ยง 63.620 ล้าน้บาที่
สำาหรับหน้่ส� น้ิ ไม�หมุน้เว่ยน้ม่จาำ น้วน้เงิน้ 71.802 ล้าน้บาที่
เพัิ�มข้่�น้จากปีงบประมาณ 2562 เล็กน้้อำยจำาน้วน้เงิน้ 2.220
ล้ า น้บาที่ จากการเพัิ� ม ข้่� น้ ข้อำงรายการกอำงทีุ่ น้ บำา เหน้็ จ
และการประมาณการหน้่�สิน้ผู้ลประโยชน้์พัน้ักงาน้

5.2.3 ส�วนข้อำงทัุ่น

ณ วัน้ที่่� 30 กัน้ยายน้ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
สำาหรับผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ปีงบประมาณ 2563 โรงงาน้ไพั� ม่ทีุ่น้จำาน้วน้เงิน้ 0.254 ล้าน้บาที่ และม่กำาไรสะสมจำาน้วน้เงิน้
กรมสรรพัสามิ ติ ม่ กำา ไรสุ ที่ ธิ จ ากการดำา เน้ิ น้ งาน้จำา น้วน้เงิ น้ 458.191 ล้าน้บาที่ เพัิ�มข้่�น้จากปีงบประมาณ 2562 จำาน้วน้เงิน้
71.426 ล้าน้บาที่ ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 จำาน้วน้เงิน้ 5.049 ล้าน้บาที่
5.2.4 กระแสเงินสดสิ�นงวด
144.097 ล้าน้บาที่ เน้่อำงจากผู้ลกระที่บข้อำงการแพัร�ระบาด
ข้อำงโรคติิดเชือำ� ไวรัสโคโรน้า (โควิด-19) ส�งผู้ลให้รายได้จากการข้าย ณ ว่นทั่่� 30 ก่นยายน 2563 ม่รายละเอำ่ยดด่งน่�
ลดลงจากปีก�อำน้หน้้าค�อำน้ข้้างมาก จ่งส�งผู้ลติ�อำกำาไรสุที่ธิลดลง
ล้าน้บาที่
ด้วยเช�น้กัน้
กระแสเงิน้สดจากการดำาเน้ิน้งาน้
153.057

5.1.5 กำไรสุทั่ธิจากการดำเนินงาน

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
5.2.1 สินทั่ร่พัย์

กระแสเงิน้สดจากกิจกรรมลงทีุ่น้

73.468

กระแสเงิน้สดจากการจัดหาเงิน้ทีุ่น้
(184.000)
ณ วัน้ที่่� 30 กัน้ยายน้ 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
ม่สิน้ที่รัพัย์รวมจำาน้วน้เงิน้ 628.858 ล้าน้บาที่ประกอำบด้วย เงิน้สดและรายการเที่่ยบเที่�าเงิน้สด (ติ้น้งวด) 123.782
สิน้ที่รัพัย์หมุน้เว่ยน้ จำาน้วน้เงิน้ 507.926 ล้าน้บาที่ ลดลงจาก เงิน้สดและรายการเที่่ยบเที่�าเงิน้สด (ปลายงวด) 166.307
ปีงบประมาณ 2562 จำาน้วน้เงิน้ 106.231 ล้าน้บาที่ จากเงิน้ลงทีุ่น้
ชัว� คราวหรือำเงิน้ฝ้ากประจำาระยะเวลา 3 - 12 เดือำน้ และรายการ
ล้ ก หน้่� ก ารค้ า ที่่� ล ดลงจากการชำา ระเงิ น้ ค� า ผู้ลิ ติ แสติมป์
ข้อำงกรมสรรพัสามิติ สิน้ที่รัพัย์ไม�หมุน้เว่ยน้ จำาน้วน้เงิน้ 120.932
ล้าน้บาที่ ส�วน้ใหญ�เป็น้อำาคารและเคร่อำงจักรใน้การผู้ลิติ
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6. การบริหารจ่ดการอำงค์กร
6.1 การบริหารความเส่�ยง

โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิ ติ ได้ ดาำ เน้ิ น้ การบริ ห าร
ความเส่� ย งและควบคุ ม ภายใน้ติามเกณฑ์ ก ารประเมิ น้ ผู้ล
การดำา เน้ิ น้ งาน้รั ฐ วิ ส าหกิ จ ติามระบบประเมิ น้ ผู้ลใหม�
(SE-AM : Statement Enterprise Assessment Model)
ที่่� ป ระยุ ก ติ์ ม าจากหลั ก เกณฑ์ ก ารดำา เน้ิ น้ งาน้สากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) ประกอำบไปด้วยหลักเกณฑ์ COSO-ERM 2017
และมาติรฐาน้ ISO 31000: 2018 น้ำามาใช้ใน้การบริหารจัดการ
ความเส่�ยง และ COSO 2013- internal control น้ำามาใช้
ใน้การควบคุมภายใน้ และเพั่อำให้การบริหารจัดการความเส่�ยง
และการควบคุมภายใน้เป็น้ไปอำย�างม่ประสิที่ธิภาพั ที่ัง� น้่� โรงงาน้ไพั�
ได้ใช้กลยุที่ธ์ 4T เพั่อำระบุเป็น้ที่างเลือำกใน้การบริหารจัดการ
ความเส่ย� ง ประกอำบไปด้วย 1) Terminate เป็น้การยกเลิกกิจกรรม
ที่่�ก�อำให้เกิดความเส่�ยง และไม�สามารถืหามาติรการมารอำงรับ
เพั่ อำ ลดความเส่� ย งน้ั� น้ ได้ 2) Transfer เป็ น้ การโอำน้ย้ า ย
ความเส่ย� งไปยังบุคคลภายน้อำกให้แบกรับความเส่ย� งแที่น้ 3) Treat
เป็น้การจัดหามาติรการจัดการเพั่อำลดความเส่�ยงข้อำงเหติุการณ์
หรือำการดำาเน้ิน้งาน้ที่่ส� าำ คัญ 4) Take เป็น้การยอำมรับความเส่ย� ง
ที่่�ม่อำย้� ใน้กรณ่ที่่�ติ้น้ทีุ่น้ใน้การจัดการความเส่�ยงน้ั�น้ม่ม้ลค�าส้ง
มาเป็น้เคร่อำงมือำใน้การกำาหน้ดปัจจัยเส่ย� งระดับอำงค์กรด้วย

การบริหารความเส่�ยง
ใน้การบริหารความเส่ย� งข้อำงโรงงาน้ไพั� ได้แบ�ง
ความเส่�ยงอำอำกเป็น้ 4 ประเภที่ ดังน้่�
1. ความเส่ย� งที่างด้าน้กลยุที่ธ์ (S : Strategic Risk)
หมายถื่ง ความเส่�ยงใน้การดำาเน้ิน้การติามกลยุที่ธ์หรือำน้โยบาย
ที่่ส� าำ คัญและความเส่ย� งจากสภาพัแวดล้อำมภายน้อำกที่่ส� ง� ผู้ลกระที่บ
ติ�อำความสำาเร็จติามเป้าหมายหลักข้อำงอำงค์กร โดยใน้ปี พั.ศ. 2563
โรงงาน้ไพั�ได้จดั ที่ำาโครงการลงทีุ่น้ก�อำสร้างอำาคารจัดหาและติิดติัง�
เคร่อำงจักรเพั่อำการผู้ลิติสิง� พัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลง และจัดที่ำา
แผู้น้การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ Digital Transformation โดยม่วติั ถืุประสงค์
เพั่ อำ ติอำบสน้อำงติ� อำ ยุ ที่ ธศาสติร์ ข้ อำงโรงงาน้ไพั� ใ น้การเป็ น้ ผู้้้น้าำ
ด้าน้สิง� พัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลงอำย�างเติ็มร้ปแบบ และสามารถื
น้ำา เที่คโน้โลย่ ดิ จิ ที่ั ล มาประยุ ก ติ์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ม้ ล ค� า ที่างธุ ร กิ จ
น้อำกเหน้ือำจากการค้า และเพัิม� ศักยภาพัใน้การที่ำาธุรกิจข้อำงโรงงาน้ไพั�
ให้ ม่ ค วามสอำดคล้ อำ งกั บ น้โยบายประเที่ศไที่ย 4.0 ที่ั� ง น้่�
เพั่อำให้การดำาเน้ิน้งาน้ที่างด้าน้ยุที่ธศาสติร์ข้อำงโรงงาน้ไพั�เป็น้ไป

อำย� า งม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพั โรงงาน้ไพั� จ่ ง ได้ กำา หน้ดปั จ จั ย เส่� ย ง
ที่างด้าน้กลยุที่ธ์ข้น้�่ มาเพั่อำวิเคราะห์แผู้น้และมาติรการลดความเส่ย� ง
(Treat) ที่่อำ� าจส�งผู้ลกระที่บติ�อำแผู้น้การลงทีุ่น้โครงการก�อำสร้างฯ
และแผู้น้การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ Digital Transformation กำาหน้ด
เอำาไว้ ดังน้่�
ความเสี่่� ย งของโครงการลงทุุ น ก่ อ สี่ร้ า งอาคาร
จัั ด หาและติิ ด ติั� ง เคร่ อ งจัั ก รเพื่่ อ การผลิ ติ สี่ิ� ง พื่ิ ม พื่์ ป ลอดการ
ปลอมแปลงไม่ เ ป็ น ไปติามเป้ า หมาย เพั่ อำ สั ง เกติการณ์
และวิ เ คราะห์ ถื่ ง สถืาน้การณ์ ที่่� เ ข้้ า มากระที่บการดำา เน้ิ น้ งาน้
ข้อำงโครงการดังกล�าวที่่�อำาจส�งผู้ลให้ไม�สามารถืดำาเน้ิน้งาน้ได้
ติามเป้าหมาย และจัดที่ำาแผู้น้ติิดติามการดำาเน้ิน้งาน้เพั่อำลด
ความเส่�ยงและผู้ลกระที่บติ�อำอำงค์กรที่่�อำาจเกิดข้่�น้และแก้ปัญหา
ได้อำย�างที่ัน้กาล
ความเสี่่�ยงจัากการพื่ัฒนาด้าน Digital Transformation
ของโรงงานไพื่่ไม่เป็นไปติามเป้าหมาย เพั่อำติิดติามผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้
แน้วที่างการดำาเน้ิน้งาน้ที่างด้าน้ Digital Transformation
จำาน้วน้ 5 ด้าน้ คือำ 1) ด้าน้การผู้ลิติ และคลังสิน้ค้า 2) ด้าน้การติลาด
3) ด้ า น้การบริ ห ารที่รั พั ยากรบุ ค คล 4) ด้ า น้บั ญ ช่ ก ารเงิ น้
และ 5) ด้าน้เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ เพั่อำลดความเส่ย� งและผู้ลกระ
ที่บติ�อำอำงค์กรที่่อำ� าจเกิดข้่น้� และแก้ปญ
ั หาได้อำย�างที่ัน้กาล
2. ความเส่�ยงที่างด้าน้การปฏิิบัติิงาน้ (O : Operational
Risk) หมายถื่ ง ความเส่� ย งที่่� เ กิ ด จากกระบวน้การวิ ธ่ ก าร
หรือำระบบใน้การดำาเน้ิน้งาน้ภายใน้อำงค์กร ซ่�งใน้ปี พั.ศ. 2563
สัญญาผู้้้รับประโยชน้์ไพั�สัมปที่าน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�จะสิ�น้สุดลง
และหากโรงงาน้ไพั�ไม�สามารถืดำาเน้ิน้การสรรหาผู้้้รับประโยชน้์
จากการจำา หน้่ า ยไพั� สั ม ปที่าน้ได้ ใ น้ระยะเวลาที่่� กำา หน้ดน้ั� น้
จะส�งผู้ลให้ข้าดรายได้ไพั�สัมปที่าน้ที่่�เป็น้รายได้หลักข้อำงโรงงาน้ไพั�
ที่ัง� น้่� เพั่อำให้การสรรหาและลงน้ามผู้้ร้ บั ประโยชน้์จากการจำาหน้่าย
ไพั�สัมปที่าน้เป็น้ติามเป้าหมายที่่�กำาหน้ดเอำาไว้ โรงงาน้ไพั�จ่งได้
กำาหน้ดปัจจัยเส่ย� งที่างด้าน้การปฏิิบติั งิ าน้ข้่น้� มาเพั่อำลดความเส่ย� ง
(Treat) ที่่�อำาจเกิดข้่�น้จากการที่่�โรงงาน้ไพั�อำาจไม�สามารถืสรรหา
และลงน้ามผู้้้รับประโยชน้์ได้ติามเป้าหมายที่่�กำาหน้ด ดังน้่�
ความเสี่่�ยงจัากการสี่รรหาและลงนามผ้้รับผลประโยชน์
จัากการจัำา หน่ า ยไพื่่ ไ ม่ แ ล้ ว เสี่ร็ จั ภายในกำา หนด เพั่อำติิดติาม
กระบวน้การสรรหาและลงน้ามผู้้ร้ บั ผู้ลประโยชน้์จากการจำาหน้่ายไพั�
พัร้อำมที่ัง� สำารวจปัญหาที่่เ� กิดข้่น้� ใน้กระบวน้การปฏิิบติั งิ าน้ที่ัง� ปัจจัย
ภายน้อำก และปัจจัยภายใน้ ที่ั�งน้่� โรงงาน้ไพั�สามารถืดำาเน้ิน้การ
บริหารความเส่�ยงใน้ปัจจัยเส่�ยงน้่�ได้ติามเป้าหมายที่่�กำาหน้ด
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3. ความเส่�ยงที่างด้าน้การเงิน้ (F : Financial Risk)
หมายถื่ง ความเส่�ยงที่่�กระที่บติ�อำผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้การเงิน้
ใน้การดำาเน้ิน้การที่างด้าน้การเงิน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�จะประกอำบ
ไปด้วยการควบคุมติ้น้ทีุ่น้ และการหารายได้เพั่อำให้สามารถื
ที่ำา กำา ไรได้ ติ ามเป้ า หมายที่่� กำา หน้ด ที่ั� ง น้่� ที่างด้ า น้รายได้
ข้อำงโรงงาน้ไพั�จะมาจากธุรกิจไพั� และธุรกิจสิง� พัิมพั์ และม่ติน้้ ทีุ่น้
ข้อำงฝ้่ายอำำาน้วยการ ติ้น้ทีุ่น้การผู้ลิติสิง� พัิมพั์ และติ้น้ทีุ่น้การผู้ลิติไพั�
ที่่�จะติ้อำงควบคุมไม�ให้ส้งกว�าเป้าหมายที่่�กำาหน้ด ที่ั�งน้่� เพั่อำให้การ
ดำาเน้ิน้การที่างด้าน้การเงิน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�เป็น้ไปติามเป้าหมาย
ใน้ทีุ่ ก มิ ติิ จ่ ง ได้ ม่ ก ารกำา หน้ดปั จ จั ย เส่� ย งที่างด้ า น้การเงิ น้
เพั่อำลดความเส่�ยง (Treat) ที่่�อำาจเกิดข้่�น้จากการที่่�โรงงาน้ไพั�
ไม�สามารถืที่ำากำาไรได้ติามเป้าหมายที่่�กำาหน้ด ดังน้่�
ความเสี่่�ยงจัากกำาไรเบ้�องติ้นไม่เป็นไปติามเป้าหมาย
โดยโรงงาน้ไพั� ไ ด้ ม่ ก ารติิ ด ติามการบริ ห ารติ้ น้ ทีุ่ น้ และการ
แสวงหารายได้ เพั่อำให้สามารถืที่ำากำาไรได้ติามเป้าหมายที่่ก� ำาหน้ด
และใน้กรณ่ ที่่� ม่ ติ้ น้ ทีุ่ น้ ส้ ง กว� า หรื อำ ม่ ร ายได้ ติำ�า กว� า เป้ า หมาย
ที่่� กำา หน้ดจะม่ แ ผู้น้การและมาติรการรอำงรั บ เพั่ อำ ติอำบสน้อำง
แน้วที่างการดำาเน้ิน้การติ�อำไป
4. ความเส่� ย งที่างด้ า น้กฎ ระเบ่ ย บ ข้้ อำ บั ง คั บ
(C : Compliance Risk) หมายถื่ง ความเส่�ยงจากการฝ้่าฝ้ืน้
หรื อำ ไม� ส ามารถืปฏิิ บั ติิ ติ ามกฎหมาย ระเบ่ ย บ ข้้ อำ บั ง คั บ
มติิคณะรัฐมน้ติร่ มาติรฐาน้ติ�างๆ หรือำ กฎหมาย/ระเบ่ยบที่่ม� อำ่ ย้�
ไม�เหมาะสมหรือำเป็น้อำุปสรรคใน้การปฏิิบัติิงาน้ ที่ั�งน้่� เพั่อำให้
กฎระเบ่ยบ ข้้อำบังคับ คำาสั�ง ประกาศที่่�เก่�ยวข้้อำงกับโรงงาน้ไพั�
เป็ น้ ไปใน้ที่ิ ศ ที่างเด่ ย วกั บ วิ สั ย ที่ั ศ น้์ พัั น้ ธกิ จ ยุ ที่ ธศาสติร์
และสภาพัแวดล้อำมใน้ปัจจุบน้ั ซ่ง� บางกฎระเบ่ยบได้ใช้มาน้าน้แล้ว
อำ่กที่ัง� ปัจจุบน้ั ม่กฎหมาย หรือำข้้อำบังคับใหม�ที่ป่� ระกาศใช้โดยรัฐบาล
โรงงาน้ไพั�จ่งติ้อำงที่บที่วน้ระเบ่ยบติ�างๆ ให้ม่ความสอำดคล้อำง
กับสถืาน้การณ์ปจั จุบน้ั และไม�ข้ดั ติ�อำกฎหมาย จ่งได้มก่ ารกำาหน้ด
ปัจจัยเส่ย� งที่างด้าน้กฎ ระเบ่ยบ ข้้อำบังคับ เพั่อำลดความเส่ย� ง (Treat)
จากการฝ้่าฝ้ืน้หรือำไม�สามารถืปฏิิบติั ติิ ามกฎหมาย ดังน้่�
ความเส่�ยงจากการที่บที่วน้และปรับปรุงกฎ ระเบ่ยบ
ข้้อำบังคับ คำาสั�ง ประกาศ ที่่�เก่�ยวข้้อำงกับโรงงาน้ไพั�ไม�แล้วเสร็จ
ติามระยะเวลาที่่ก� ำาหน้ด เพั่อำติิดติามให้โรงงาน้ไพั�สามารถืที่บที่วน้
และปรับปรุงกฎ ระเบ่ยบข้้อำบังคับ คำาสั�ง ประกาศ ที่่�เก่�ยวข้้อำง
กับโรงงาน้ไพั�ได้ติามเป้าหมายที่่�กำาหน้ด

การควบคุ ม ภายใน้สำา หรั บ หน้่ ว ยงาน้ข้อำงรั ฐ พั.ศ. 2561
และสอำดคล้ อำ งกั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น้ ผู้ลการดำา เน้ิ น้ งาน้
รัฐวิสาหกิจติามระบบประเมิน้ผู้ลใหม� (SE-AM : Statement
Enterprise Assessment Model) และให้ ค วามสำา คั ญ
กั บ การควบคุ ม ภายใน้อำย� า งติ� อำ เน้่ อำ ง เพั่ อำ ให้ ก ารดำา เน้ิ น้ งาน้
ติามภารกิ จ ม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพั ประสิ ที่ ธิ ผู้ ล และช� ว ยป้ อำ งกั น้
หรื อำ ลดความเส่� ย งจากการผู้ิ ด พัลาด ความเส่� ย งจากความ
สิ�น้เปลือำง ความส้ญเปล�าข้อำงการใช้ที่รัพัย์สิน้ หรือำการกระที่ำา
อำัน้เป็น้การทีุ่จริติ โดยม่คณะอำนุ้กรรมการบริหารความเส่�ยง
และควบคุมภายใน้กำากับด้แลและควบคุมให้กระบวน้การควบคุม
ภายใน้ดำาเน้ิน้การได้อำย�างม่ประสิที่ธิภาพัเพั่ยงพัอำ และเหมาะสม
เป็น้ระบบ
ที่ั� ง น้่� โรงงาน้ไพั� ม่ ฝ้่ า ยติรวจสอำบภายใน้ที่ำา หน้้ า ที่่�
สอำบที่าน้และประเมิน้ความเพั่ยงพัอำข้อำงระบบการควบคุมภายใน้
ติามมาติรฐาน้และหลักเกณฑ์ปฏิิบัติิการควบคุมภายใน้สำาหรับ
หน้่วยงาน้ข้อำงรัฐ พั.ศ. 2561 และปฏิิบติั ติิ ามแน้วที่างการควบคุม
ภายใน้ 5 อำงค์ประกอำบ ข้อำง The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission : COSO
2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับอำงค์กร เพั่อำใช้เป็น้แน้วที่างใน้การ
กำาหน้ด ประเมิน้และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน้ข้อำงอำงค์กร
อำัน้จะที่ำาให้การดำาเน้ิน้งาน้ และการบริหารงาน้งาน้บรรลุวติั ถืุประสงค์
เป้าหมายและม่การกำากับด้แลที่่ด� ่
โดยใน้ปี พั.ศ. 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิ ติ
ได้วิเคราะห์ผู้ลการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้
เก่� ย วกั บ แน้วโน้้ ม และผู้ลกระที่บที่่� อำ าจส� ง ผู้ลติ� อำ การบรรลุ
วั ติ ถืุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายอำงค์ ก ร สรุ ป ได้ ว� า โรงงาน้ไพั�
ม่การติิดติามและควบคุมด้แลใน้ข้ั�น้ติอำน้กระบวน้การที่ำางาน้
ได้ อำ ย� า งม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพั และสามารถืบริ ห ารความเส่� ย ง
และการควบคุมภายใน้ได้ติามเป้าหมายที่่ก� ำาหน้ดครบทีุ่กประเด็น้

6.3 การติรวจสอำบภายใน

การติรวจสอำบภายใน้ เป็ น้ การปฏิิ บั ติิ ง าน้เพั่ อำ ให้
ความเช่อำมั�น้ และให้คำาปร่กษาอำย�างเที่่�ยงธรรมและเป็น้อำิสระ
เพั่ อำ เพัิ� ม คุ ณ ค� า และปรั บ ปรุ ง การดำา เน้ิ น้ งาน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�
ให้ บ รรลุ วั ติ ถืุ ป ระสงค์ โดยม่ ก ารประเมิ น้ ประสิ ที่ ธิ ผู้ ล
และประสิที่ธิภาพัข้อำงกระบวน้การบริหารความเส่ย� ง การควบคุม
6.2 การควบคุมภายใน
ใน้ปี พั.ศ. 2563 โรงงาน้ไพั� ถืือำปฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์ ภายใน้และการกำากับด้แล เพั่อำน้ำาไปส้�การปรับปรุงกระบวน้การ
ที่่� ก ระที่รวงการคลั ง ว� า ด้ ว ยมาติรฐาน้และหลั ก เกณฑ์ ป ฏิิ บั ติิ บริหารและการปฏิิบัติิงาน้
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การติรวจสอำบภายใน้ยังเป็น้กลไกหลักใน้กระบวน้การ
กำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การที่่� ด่ โดยสน้ั บ สนุ้ น้ การปฏิิ บั ติิ ห น้้ า ที่่�
ข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบใน้การสอำบที่าน้ระบบควบคุมภายใน้
การบริหารความเส่�ยง และการปฏิิบัติิงาน้ติามกฎหมาย ระเบ่ยบ
และข้้อำบังคับ
ฝ้่ า ยติรวจสอำบภายใน้ม่ ก ารจั ด ที่ำา กฎบั ติ รและค้� มื อำ
การปฏิิ บั ติิ ง าน้ติรวจสอำบภายใน้ เพั่ อำ ย่ ด เป็ น้ แน้วปฏิิ บั ติิ
ติามมาติรฐาน้การปฏิิ บั ติิ ง าน้วิ ช าช่ พั และสอำดคล้ อำ ง
กับหลักเกณฑ์การปฏิิบัติิงาน้การติรวจสอำบภายใน้รัฐวิสาหกิจ
โดยฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้จะปฏิิบติั งิ าน้ติามแผู้น้งาน้การติรวจสอำบ
ประจำาปีที่่�ได้รับอำนุ้มัติิจากคณะกรรมการติรวจสอำบ
การติรวจสอำบภายใน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�ปฏิิบติั งิ าน้ติรวจสอำบ
โดยใช้หลัก Risk-Based Audit และม่การบ้รณาการร�วมกัน้ระหว�าง
การติรวจสอำบด้าน้ติ�าง ๆ เพั่อำให้การติรวจสอำบม่ความชัดเจน้
ม่ประสิที่ธิภาพั และม่ความครบถื้วน้สมบ้รณ์ โดยการจัดที่ำาแผู้น้
การติรวจสอำบเชิ ง กลยุ ที่ ธ์ แ ละแผู้น้การติรวจสอำบประจำา ปี
จะพัิจารณาให้สอำดคล้อำงกับแผู้น้ยุที่ธศาสติร์และความเส่�ยง
ข้อำงอำงค์กร ใน้การกำาหน้ดแผู้น้การติรวจสอำบภายใติ้ที่รัพัยากร
ข้อำงฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ให้เกิดประสิที่ธิภาพัส้งสุด ผู้ลการ
ติรวจสอำบได้รายงาน้การติรวจสอำบติ�อำผู้้้บริหารหน้่วยรับติรวจ
ผู้้อำ้ ำาน้วยการและคณะกรรมการติรวจสอำบ รวมที่ัง� จะม่การติิดติาม
ผู้ลให้หน้่วยรับติรวจดำาเน้ิน้การปรับปรุงแก้ไข้ ติามข้้อำเสน้อำแน้ะ
ข้อำงผู้้้ ติ รวจสอำบอำย� า งสมำ�า เสมอำ และจั ด ที่ำา รายงาน้สรุ ป ผู้ล
การติิ ด ติามการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข้ข้อำงหน้่ ว ยรั บ ติรวจ น้ำา เสน้อำ
คณะกรรมการติรวจสอำบเพั่ อำ ที่ราบเป็ น้ ประจำา ทีุ่ ก เดื อำ น้
และรายงาน้ผู้ลติ�อำผู้้้อำำาน้วยการเป็น้รายไติรมาส
การพััฒน้าคุณภาพังาน้ติรวจสอำบอำย�างติ�อำเน้่อำง ม่การกำาหน้ด
แน้วที่างการสอำบที่าน้คุ ณ ภาพัข้อำงงาน้ติรวจสอำบภายใน้
ที่ั�งการประเมิน้ภายใน้และภายน้อำกอำงค์กร และเพั่อำการพััฒน้า
คุณภาพัข้อำงผู้้ติ้ รวจสอำบภายใน้ โรงงาน้ไพั�ได้สง� เสริมให้ผู้ติ้ รวจสอำบ
ภายใน้ได้ รั บ การพัั ฒ น้าความร้้ ที่ างวิ ช าช่ พั อำย� า งติ� อำ เน้่ อำ ง
ที่ั�งด้าน้ความร้้ มาติรฐาน้วิชาช่พั และด้าน้เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ
โดยฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ม่ผู้้ได้รับวุฒิบัติรด้าน้การติรวจสอำบ
ภายใน้ (Internal Auditing Certificate Program : IACP)

ข้อำงสภาวิชาช่พับัญช่ จำาน้วน้ 1 คน้ และผู้้้ติรวจสอำบภายใน้
ทีุ่กคน้ได้รับการอำบรมใน้หลักส้ติรประกาศน้่ยบัติรผู้้้ติรวจสอำบ
ภายใน้แห�งประเที่ศไที่ย (Certified Professional Internal
Auditor : CPIAT)

6.4 การบริหารทั่ร่พัยากรบุคคล

โรงงาน้ไพั�ได้เล็งเห็น้ความสำาคัญข้อำงการบริหารที่รัพัยากร
บุคคลโดยเฉพัาะคุณภาพัข้อำงบุคลากรน้ับเป็น้ปัจจัยสำาคัญที่่จ� ะพัา
อำงค์กรไปส้�เป้าหมายได้สำาเร็จและงาน้ด้าน้การบริหารที่รัพัยากร
บุคคลเป็น้งาน้ที่่�มุ�งเลือำกสรรคน้ด่ ม่ความร้้ ความสามารถืเข้้ามา
ปฏิิบัติิงาน้ใน้โรงงาน้ไพั�และพัร้อำมที่ั�งได้จัดฝ้ึกอำบรมและพััฒน้า
ให้บุคลากรได้รับความร้้ความสามารถืและม่ประสบการณ์เพัิ�ม
มากยิง� ข้่น้� พัร้อำมรับกับการเปล่ย� น้แปลงที่างธุรกิจ และความก้าวหน้้า
ด้าน้เที่คโน้โลย่ที่ที่่� น้ั สมัย ดังน้ัน้� ส�วน้ที่รัพัยากรบุคคลได้ใช้แผู้น้แม�บที่
ด้าน้บริหารที่รัพัยากรบุคคล ฉบับที่่� 2 พั.ศ. 2559 - 2563 เพั่อำเป็น้
แน้วที่างใน้การดำาเน้ิน้งาน้พััฒน้างาน้ด้าน้การบริหารที่รัพัยากรบุคคล
ข้อำงโรงงาน้ไพั�

ผู้ลการบริหารงานด�านการบริหารทั่ร่พัยากร
บุคคล ปีงบประมาณ 2563 ม่ดง่ น่�

1. โครงการบริหารผู้ลงาน้ (Performance Management)
เพั่อำพััฒน้าข้่ดความสามารถืข้อำงพัน้ักงาน้ทีุ่กระดับใน้อำงค์กร
ให้ด่ยิ�งข้่�น้
2. โครงการบริ ห ารจั ด การความก้ า วหน้้ า ใน้สายอำาช่ พั
(Career Management) เพั่อำกำาหน้ดเส้น้ที่างความก้าวหน้้าใน้ทีุ่ก
สายอำาช่พั และแติ�งติัง� เล่อำน้ติำาแหน้่ง และโอำน้ย้ายหมุน้เว่ยน้งาน้
3. โครงการบริหารอำงค์ความร้้ (Knowledge Management)
เพั่ อำ จั ด เก็ บ และรวบรวมอำงค์ ค วามร้้ ที่่� ม่ อำ ย้� ภ ายใน้อำงค์ ก ร
ข้อำงบุ ค คลและเอำกสารและน้ำา มาถื� ายที่อำดความร้้ ใ ห้ กั บ ผู้้้อำ่ น้
เพั่อำใช้ใน้การที่ำางาน้ให้ด่ยิ�งข้่�น้
4. โครงการเสริมสร้างค�าน้ิยม CARDS เพั่อำปล้กฝ้ังค�าน้ิยม
จิติสำาน้่ก และสร้างวัฒน้ธรรมใน้อำงค์กรที่่ด� ใ่ ห้กบั พัน้ักงาน้โรงงาน้ไพั�
5. โครงการพััฒน้าประสิที่ธิภาพังาน้ฝ้ึกอำบรม เพั่อำพััฒน้า
บุคลากรข้อำงโรงงาน้ไพั�ให้ม่ความร้้เพัิ�มข้่�น้
6. โครงการเสริมสร้างคุณภาพัช่วิติใน้การที่ำางาน้ (Quality
of Work Life) เพั่อำให้บุคลากรม่สมรรถืน้ะและความพัร้อำม
ที่่�จะข้ับเคล่อำน้ภารกิจข้อำงโรงงาน้ไพั�สำาเร็จติามแผู้น้วิสาหกิจ
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6.5 การบริหารงานด�านเทั่คโนโลย่สารสนเทั่ศดิจทั่ิ ล่ ภายใน้อำงค์กร และการประชุมสัมมน้าเชิงปฏิิบติั กิ ารกับเจ้าหน้้าที่่�

แผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัล ข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
พั.ศ. 2560-2563 ม่วัติถืุประสงค์เพั่อำใช้เป็น้กรอำบ แน้วที่าง
การพัั ฒ น้าเที่คโน้โลย่ ดิ จิ ที่ั ล และการส่ อำ สารข้อำงโรงงาน้ไพั�
กรมสรรพัสามิติ ให้มค่ วามติ�อำเน้่อำงควบค้ไ� ปกับการพััฒน้าอำงค์กร
เพั่อำความเป็น้ผู้้้น้ำาด้าน้การผู้ลิติไพั�ใน้ AEC โดยการดำาเน้ิน้งาน้
จั ด ที่ำา แผู้น้ปฏิิ บั ติิ ก ารดิ จิ ที่ั ล ฉบั บ น้่� ใ ช้ แ น้วคิ ด การดำา เน้ิ น้ งาน้
แบบการวิเคราะห์ภายน้อำกส้�ภายใน้ (OUTSIDE–IN ANALYSIS)
คื อำ การศ่ ก ษาและรวบรวมข้้ อำ ม้ ล จากภายน้อำกที่่� ค าดว� า จะม่
ผู้ลกระที่บติ� อำ การพัั ฒ น้าแผู้น้ปฏิิ บัติิ ก ารดิ จิ ที่ั ล ข้อำงโรงงาน้ไพั�
กรมสรรพัสามิติ อำาที่ิ การศ่กษาแผู้น้ปฏิิบติั กิ ารดิจที่ิ ลั ข้อำงหน้่วยงาน้
ที่่�เก่�ยวข้้อำงการสอำบถืามความคิดเห็น้จากผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย
ภายน้อำกอำงค์กร ซ่�งเป็น้ปัจจัยภายน้อำก (OUTSIDE) เพั่อำน้ำาไป
วิเคราะห์ร�วมกับปัจจัยภายใน้ (INSIDE) คือำ การเก็บรวบรวม
ข้้อำม้ลสถืาน้ภาพัปัจจุบัน้ข้อำงโรงงาน้ไพั� การสัมภาษณ์ผู้้บริหาร
ระดั บ ส้ ง การสอำบถืามความคิ ด เห็ น้ จากผู้้้ ม่ ส� ว น้ได้ ส� ว น้เส่ ย

ผู้้้ปฏิิบัติิงาน้ เพั่อำสร้างความม่ส�วน้ร�วมและเพั่อำให้ได้รับข้้อำม้ล
สภาพัแวดล้ อำ มและแรงข้ั บ เคล่ อำ น้ แล้ ว น้ำา มากำา หน้ดกรอำบ
ใน้การวิเคราะห์และจัดที่ำาแผู้น้ปฏิิบัติิการดิจิที่ัลข้อำงโรงงาน้ไพั�
พั.ศ. 2560-2563 ให้สอำดคล้อำงกับแน้วโน้้มการเปล่�ยน้แปลง
ข้อำงเที่คโน้โลย่ใน้ปัจจุบัน้
ที่ั�งน้่�การดำาเน้ิน้การแผู้น้งาน้/โครงการติามแผู้น้ปฏิิบัติิ
การดิจที่ิ ลั ข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ จะที่ำาให้สามารถืปฏิิบติั งิ าน้
และให้บริการภาครัฐได้อำย�างเป็น้เลิศโดยใช้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัล
และการส่อำสารเป็น้เคร่อำงมือำสน้ับสนุ้น้ม่การพััฒน้าบุคลากร
และสร้างความร�วมมือำระหว�างผู้้ที่้ ่�เก่ย� วข้้อำงเพั่อำบ้รณาการข้้อำม้ล
ให้ผู้้บริหารสามารถืกำาหน้ดและกำากับน้โยบายด้าน้ ICT ได้อำย�าง
ม่ประสิที่ธิภาพั แผู้น้ปฏิิบัติิงาน้ดิจิที่ัล ปี พั.ศ. 2560 – 2563
โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ฉบับน้่�ประกอำบด้วยข้ั�น้ติอำน้และวิธ่
ดำาเน้ิน้การ สรุปได้ดังน้่�

วิส่ยทั่่ศน์ด�านสารสนเทั่ศ

“เป็น้หน้่วยงาน้ที่่ส� น้ับสนุ้น้การดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงอำงค์กร ด้วยระบบดิจที่ิ ลั ที่่ม� ค่ วามมัน้� คงปลอำดภัย ที่ัน้สมัย โปร�งใส ติรวจสอำบได้”

พั่นธกิจ

1. ผู้ลักดัน้การน้ำาระบบเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศที่่�ม่อำย้�เดิม ให้ใช้งาน้ได้เกิดประสิที่ธิภาพั ประสิที่ธิผู้ลอำย�างส้งสุด
และสน้ับสนุ้น้การติัดสิน้ใจข้อำงผู้้้บริหาร
2. พััฒน้าบุคลากรให้ม่ความติระหน้ักและเช่�ยวชาญชำาน้าญใน้การใช้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัล
3. สน้ับสนุ้น้การปฏิิบติั งิ าน้ให้มป่ ระสิที่ธิภาพัมากยิง� ข้่น้� ด้วยการพััฒน้าโครงสร้างพัืน้� ฐาน้ความมัน้� คงที่ัน้สมัย ปลอำดภัย
อำย�างติ�อำเน้่อำง
4. พััฒน้าเว็บไซติ์ให้เป็น้ฐาน้ข้้อำม้ลความร้้สำาหรับประชาชน้
5. การบ้รณาการเช่อำมโยงข้้อำม้ลและการดำาเน้ิน้งาน้ร�วมกัน้ระหว�างหน้่วยงาน้
6. พััฒน้าเสริมสร้างศักยภาพัด้าน้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัลและน้วัติกรรม

ยุทั่ธศาสติร์

ยุที่ธศาสติร์ที่่� 1
ยุที่ธศาสติร์ที่่� 2
ยุที่ธศาสติร์ที่่� 3
ยุที่ธศาสติร์ที่่� 4
ยุที่ธศาสติร์ที่่� 5
ยุที่ธศาสติร์ที่่� 6
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ผู้ลักดัน้การใช้งาน้ระบบเที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ
พััฒน้าศักยภาพับุคลากรข้อำงโรงงาน้ไพั�ด้าน้ดิจิที่ัล
พััฒน้าโครงสร้างพัื�น้ฐาน้ด้าน้เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศและการส่อำสารอำย�างยั�งยืน้ปลอำดภัยน้่าเช่อำถืือำ
เสริมสร้างการจัดที่ำาฐาน้ความร้้ และเผู้ยแพัร�ข้้อำม้ลอำงค์ความร้้
พััฒน้าการบ้รณาการเช่อำมโยงข้้อำม้ล
สร้างน้วัติกรรมใน้การให้บริการสารสน้เที่ศ เพั่อำเพัิ�มข้่ดความสามารถืใน้การแข้�งข้ัน้และสน้ับสนุ้น้
การดำาเน้ิน้งาน้ที่ั�งภายใน้และภายน้อำกอำงค์กรอำย�างม่ธรรมาภิบาล

ลำด่บ
1
2

โครงการ
งบลงทัุ่น
จัดซื�อำคอำมพัิวเติอำร์ และอำุปกรณ์ติ�อำพั�วง
จัดซื�อำอำุปกรณ์ระบบเครือำข้�ายเพั่อำความมั�น้คงปลอำดภัย

งบทั่ำการ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

งบประมาณ(บาทั่)

รวมงบลงทีุ่น้

โครงการจัดซื�อำโปรแกรมสำาน้ักงาน้
โครงการลิข้สิที่ธิ�อำุปกรณ์ระบบเครือำข้�าย
โครงการลิข้สิที่ธิ�โปรแกรมป้อำงกัน้ไวรัส
โครงการลิข้สิที่ธิ�โปรแกรม Microsoft Dynmic AX
โครงการลิข้สิที่ธิ�โปรแกรม Adobe
โครงการบำารุงรักษาระบบบริหารที่รัพัยากรอำงค์การ
โครงการบำารุงรักษาเคร่อำงคอำมพัิวเติอำร์แม�ข้�าย และระบบเครือำข้�าย
ความปลอำดภัย
โครงการพััฒน้าศักยภาพัด้าน้การฝ้ึกอำบรม
โครงการที่บที่วน้แน้วที่างด้าน้การรักษาความมั�น้คงปลอำดภัยดิจิที่ัล
โครงการสำารวจการใช้งาน้เคร่อำงคอำมพัิวเติอำร์และอำุปกรณ์
ข้อำงโรงงาน้ไพั�
โครงการสร้างความร้้ด้าน้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัลที่่�ที่ัน้สมัย
โครงการฝ้ึกที่ักษะเก่�ยวกับระบบงาน้ดิจิที่ัลโรงงาน้ไพั�
โครงการเสริมสร้างวัฒน้ธรรมการใช้ ICT อำย�างม่คุณภาพั
โครงการสำารวจความพั่งพัอำใจข้อำงผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย
รวมงบที่ำาการ
รวมที่ั�งสิ�น้

870,000
1,004,000
1,874,000
320,000
1,330,000
140,000
800,000
163,000
500,000
330,000
200,000
ไม�ม่ค�าใช้จ�าย
ไม�ม่ค�าใช้จ�าย
ไม�ม่ค�าใช้จ�าย
ไม�ม่ค�าใช้จ�าย
ไม�ม่ค�าใช้จ�าย
ไม�ม่ค�าใช้จ�าย
3,783,000
5,657,000
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6.6 การบริหารงานด�านการติลาด

ซ่� ง ประกอำบไปด้ ว ยกิ จ กรรมติ� า งๆ เช� น้ การประชาสั ม พัั น้ ธ์
โรงงาน้ไพั�ได้ให้สิที่ธิการซื�อำไพั� แก� บริษัที่ ซ่.เอำส.ไที่ย ภาพัลักษณ์อำงค์กร และผู้ลิติภัณฑ์ การจัดที่ำาส่อำประชาสัมพััน้ธ์
เที่รดดิ�ง จำากัด เป็น้ผู้้้รับประโยชน้์ใน้การซื�อำไพั�จากโรงงาน้ไพั� การจัดกิจกรรมส�งเสริมการข้าย การสำารวจติลาดไพั�ใน้ประเที่ศ
เพั่อำน้ำาไปจำาหน้่ายแติ�เพั่ยงผู้้้เด่ยว ม่ระยะเวลา 3 ปี น้ับติั�งแติ� และการศ่กษาด้งาน้ติลาดไพั�ติ�างประเที่ศ (คาสิโน้)
วัน้ที่่� 1 กัน้ยายน้ 2563 ถื่งวัน้ที่่� 31 สิงหาคม 2566 ประกอำบด้วย
3. โครงการศึึกษาดู้งาน์ตลาดูต่างประเทศึ
1. ไพั�ติัวเล็ก ได้แก� ไพั�ไที่ย ไพั�ผู้�อำงจ่น้ และไพั�จ่น้ส่�ส่

2. ไพั�ป๊อำก ได้แก� ไพั�ป๊อำกพัลาสติิกข้อำบที่อำง ย่�ห้อำ
VEGAS รุ�น้ V.G. Gold 111 ไพั�ป๊อำกพัลาสติิก ย่�ห้อำ VEGAS
รุ�น้ V.G. SILVER 222 และไพั�ป๊อำกกระดาษ ย่�ห้อำ VEGAS
รุ�น้ V.G.333
น้อำกจากน้่โ� รงงาน้ไพั� ยังดำาเน้ิน้การจำาหน้่ายไพั�ชน้ิดอำ่น้ๆ
น้อำกระบบสัมปที่าน้ ได้แก� ไพั�ป๊อำกกระดาษที่่�ระล่กชุดมวยไที่ย
ชาย-หญิง ซ่ง� เป็น้ไพั�ที่ร่� ะล่กสำาหรับเป็น้ข้อำงชำาร�วยใน้โอำกาสติ�างๆ
และไพั�ป๊อำกเพั่อำการจำาหน้่ายติ�างประเที่ศ ใน้การน้่�โรงงาน้ไพั�
ยังได้ดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้การติลาดข้อำงธุรกิจสิ�งพัิมพั์ โดยแสวงหา
ล้กค้างาน้พัิมพั์รายใหม� และรักษาฐาน้ล้กค้ารายเดิม

โครงการฯ ม่วัติถืุประสงค์เพั่อำพััฒน้าบุคลากร
และหาความร้้ใน้งาน้ด้าน้ Security Printing ใน้การศ่กษา
เที่คโน้โลย่ ก ารผู้ลิ ติ สิ� ง พัิ ม พั์ ป ลอำดการปลอำมแปลงประเภที่
Tax Stamp และระบบการติิดติามและการติรวจสอำบย้อำน้กลับ
(Track and Trace System) เพั่อำติอำบสน้อำงความจำาเป็น้
ใน้การที่ำาความเข้้าใจเก่�ยวกับประโยชน้์ข้อำงแสติมป์สรรพัสามิติ
และเที่คโน้โลย่การผู้ลิติเพั่อำน้ำาความร้้ที่่�ได้มาใช้พััฒน้าโรงงาน้ไพั�
อำย�างม่ประสิที่ธิภาพัก�อำให้เกิดประโยชน้์แก�โรงงาน้ไพั�ติ�อำไป
4. แผู้น์การเพ่ิ� ม จำำา น์วน์สิ� ง พ่ิ ม พ่์ ป ลอดูการ
ปลอมแปลงร้ปแบับัใหม่
โครงการฯ ม่วัติถืุประสงค์เพั่อำประชาสัมพััน้ธ์
และสำารวจความติ้อำงการใน้การสั�งจ้างงาน้พัิมพั์ที่ั�งล้กค้ารายเก�า
และรายใหม� การเพัิ�มจำาน้วน้สิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลง
ร้ปแบบใหม� และเพั่อำรับที่ราบปัญหา และข้้อำเสน้อำแน้ะติ�าง ๆ
จากล้กค้า

อำย�างไรก็ติามโรงงาน้ไพั�ยังคงเผู้ชิญกับความที่้าที่าย
ใน้การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้ติ�างๆ ที่ั�งจากปัจจัยภายน้อำก และปัจจัย
ภายใน้อำงค์ ก รเอำง ได้ แ ก� ความเปล่� ย น้แปลงข้อำงผู้้้ บ ริ โ ภค
ด้าน้พัฤติิกรรมการบริโภคสิน้ค้า ติ้น้ทีุ่น้การผู้ลิติ ดังน้ั�น้จากการ
5. การม่่งเน์�น์ผู้้�มีส่วน์ไดู�ส่วน์เสีย
ที่บที่วน้แผู้น้วิสาหกิจติามแน้วคิด EVM ประจำาปี พั.ศ. 2563
โครงการฯ ม่วัติถืุประสงค์เพั่อำศ่กษาและเร่ยน้ร้้
คณะอำนุ้กรรมการพััฒน้าธุรกิจและการติลาดจ่งได้น้ำายุที่ธศาสติร์
ผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยและล้กค้าที่ั�งใน้ปัจจุบัน้และอำน้าคติ น้ำาไปส้�
และกลยุที่ธ์ SIP ประจำาปี พั.ศ. 2563 มาจัดที่ำาแผู้น้ปฏิิบัติิการ
การติอำบสน้อำงติ�อำความติ้อำงการและความคาดหวังข้อำงผู้้ม้ ส่ ว� น้ได้
ส�วน้พััฒน้าธุรกิจและการติลาดประจำาปีงบประมาณ 2563 ดังน้่�
ส� ว น้เส่ ย และล้ ก ค้ า ทีุ่ ก กลุ� ม สร้ า งโอำกาสใหม� ที่ างการติลาด
แผู้น้ปฏิิบติั กิ ารด้าน้การติลาด ประจำาปีงบประมาณ 2563 และสร้างผู้ลกระที่บใน้เชิงบวก ลดผู้ลกระที่บที่างลบที่างสังคม
1. โครงการสรรหาผู้้ร� บัั ประโยชน์์ใน์การจำำาหน์่ายไพ่่ ภายใติ้ ข้้ อำ กำา หน้ดข้อำงกฎหมายและกฎระเบ่ ย บที่่� เ ก่� ย วข้้ อำ ง
โครงการฯ ม่วติั ถืุประสงค์เพั่อำหารายได้จากการ และเพั่ อำ ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ม่ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การผู้้้ ม่ ส� ว น้ได้
จำาหน้่ายไพั�ใน้ประเที่ศ และเพั่อำรักษาติลาดไพั�ภายใน้ประเที่ศ ส�วน้เส่ยและล้กค้าที่่ม� ป่ ระสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผู้ลและก�อำให้เกิด
ลดอำัติราเส่�ยงใน้การที่่�รายได้จะไม�เป็น้ไปติามเป้าหมายที่่�วางไว้ การบ้ ร ณาการเข้้ า กั บ การกำา กั บ ด้ แ ลข้อำงอำงค์ ก ร กลยุ ที่ ธ์
และการบริหารจัดการใน้ทีุ่กระดับเพั่อำพััฒน้าการดำาเน้ิน้ธุรกิจ
2. โครงการพ่ัฒน์าการจำำาหน์่ายสิน์ค�า
ลดความเส่�ยง และเพัิ�มความสามารถืใน้การแข้�งข้ัน้ ซ่�งน้ำาไปส้�
และประชาสัมพ่ัน์ธ์์
โครงการฯ ม่วัติถืุประสงค์เพั่อำประชาสัมพััน้ธ์ การพััฒน้าธุรกิจอำย�างยั�งยืน้ที่ั�วที่ั�งอำงค์กร
ภาพัลั ก ษณ์ อำ งค์ ก ร และผู้ลิ ติ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น้ ที่่� ร้ จั ก มากยิ� ง ข้่� น้
รวมถื่งการสร้างความสัมพััน้ธ์กับล้กค้าที่ั�งรายเก�า และรายใหม�
การรั บ ฟัั ง ล้ ก ค้ า เพั่ อำ ค้ น้ หาความติ้ อำ งการและความคาดหวั ง
ข้อำงล้กค้า เพั่อำให้การดำาเน้ิน้งาน้ม่ประสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผู้ล
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หมวดที่่� 2 ข้้อมูลด้านธรัรัมาภิิบาล
1. รายงานผู้ลการดำเนินงานติามนโยบาย
5. รณรงค์ ส� ง เสริ ม ให้ ม่ ก ารปล้ ก ฝ้ั ง ให้ เ กิ ด
จิ ติ สำา น้่ ก ด้ า น้การกำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การที่่� ด่ ข้�่ น้ ใน้อำงค์ ก ร เพั่ อำ ให้
กำก่บด้แลกิจการทั่่�ด่
1.1 นโยบายการกำก่บด้แลกิจการทั่่�ด่ (CG) ที่ั� ง กรรมการ ผู้้้ บ ริ ห ารและพัน้ั ก งาน้ได้ เ ข้้ า ใจใน้หลั ก การ
และการแสดงความร่บผู้ิดชอำบติ�อำส่งคม (CSR) ข้อำงการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่อำย�างถื�อำงแที่้และสามารถืน้ำาไป
น์โยบัายการกำากับัดู้แลกิจำการที�ดูี (CG)

ปฏิิบัติิใช้ได้

6. จั ด ให้ ม่ ก ารประเมิ น้ ผู้ลคณะกรรมการ
คณะกรรมการโรงงาน้ไพั� ติ ระหน้ั ก ถื่ ง ความ
สำาคัญและม่ความมุ�งมั�น้ที่่�จะส�งเสริมให้โรงงาน้ไพั� เป็น้อำงค์กร ที่ั�งการประเมิน้ผู้ลคณะกรรมการและการประเมิน้ผู้ลติน้เอำง
ที่่� ม่ ป ระสิ ที่ ธิ ภ าพัใน้การดำา เน้ิ น้ ธุ ร กิ จ ม่ ก ารกำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การ เ พั่ อำ ใ ช้ เ ป็ น้ แ น้ ว ที่ า ง ใ น้ ก า ร พัั ฒ น้ า ก า ร ป ฏิิ บั ติิ ห น้้ า ที่่�
และบริหารจัดการที่่ด� ม่ ค่ ณ
ุ ธรรม โปร�งใส เป็น้ธรรมและติรวจสอำบได้ ข้อำงคณะกรรมการ
น์โยบัายการแสดูงความรับัผู้ิดูชอบัต่อสังคม (CSR)
ติามหลักการและแน้วที่างการกำากับด้แลกิจการที่่ด� ่ จ่งได้กำาหน้ด
น้โยบายการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่ข้อำงโรงงาน้ไพั� ดังน้่�
โรงงาน้ไพั�ติระหน้ักถื่งความสำาคัญและม่ความ
1. คณะกรรมการให้ความสำาคัญและมุ�งมั�น้ มุ�งมั�น้ที่่�จะเป็น้อำงค์กรที่่�ม่ประสิที่ธิภาพัใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจควบค้�
ด้าน้การดำาเน้ิน้งาน้โดยน้ำาหลักสำาคัญใน้การกำากับด้แลกิจการ กับการแสดงความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคมและเพั่อำให้การดำาเน้ิน้งาน้
ที่่� ด่ 6 ประการ ประกอำบด้ ว ย 1) ความรั บ ผู้ิ ด ชอำบติ� อำ ผู้ล ด้าน้ความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคมเกิดประสิที่ธิภาพัและประสิที่ธิผู้ล
การปฏิิบัติิหน้้าที่่� 2) ความสำาน้่กใน้หน้้าที่่�ด้วยข้่ดความสามารถื จ่งกำาหน้ดน้โยบายด้าน้ความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคม ดังน้่�
และประสิที่ธิภาพัที่่�เพั่ยงพัอำ 3) การปฏิิบัติิติ�อำผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย
1. ดำาเน้ิน้ธุรกิจโดยย่ดหลักธรรมาภิบาล คำาน้่งถื่ง
อำย�างเที่�าเที่่ยมและเป็น้ธรรม 4) ความโปร�งใสใน้การดำาเน้ิน้งาน้ สิที่ธิมนุ้ษยชน้และปฏิิบัติิติ�อำแรงงาน้อำย�างเป็น้ธรรม ติระหน้ัก
ที่่� ส ามารถืติรวจสอำบได้ แ ละการเป่ ด เผู้ยข้้ อำ ม้ ล อำย� า งโปร� ง ใส ติ�อำผู้้บ้ ริโภค สังคมและสิง� แวดล้อำม โดยคำาน้่งถื่งผู้้ม้ ส่ ว� น้ได้สว� น้เส่ย
แก�ผู้้เก่�ยวข้้อำงทีุ่กฝ้่าย 5) การสร้างม้ลค�าเพัิ�มแก�กิจการที่ั�งใน้
2. ส�งเสริมและสร้างจิติสำาน้่กให้คณะกรรมการ
ระยะสั�น้และระยะยาว และ 6) การม่จริยธรรมและจรรยาบรรณ ผู้้้บริหารและพัน้ักงาน้ทีุ่กระดับ ปฏิิบัติิงาน้และดำาเน้ิน้กิจกรรม
ใน้การดำาเน้ิน้งาน้
โดยติระหน้ั ก ถื่ ง ความรั บ ผู้ิ ด ชอำบติ� อำ สั ง คมและสิ� ง แวดล้ อำ ม
2. การกำาหน้ดวิสัย ที่ัศน้์ กลยุ ที่ ธ์ น้โยบาย จน้เกิดเป็น้วัฒน้ธรรมอำงค์กร
และแผู้น้งาน้ที่่�สำาคัญข้อำงโรงงาน้ไพั�จะพัิจารณาถื่งปัจจัยเส่�ยง
3. ให้ ค วามสำา คั ญ ใน้ด้ า น้อำาช่ ว อำน้ามั ย
และวางแน้วที่างการบริหารจัดการที่่�ม่ความเหมาะสม รวมที่ั�ง และความปลอำดภัยใน้การที่ำางาน้ข้อำงพัน้ักงาน้
ดำาเน้ิน้การติามระบบการควบคุมภายใน้เพั่อำให้มน้ั� ใจว�าระบบบัญช่
4. สน้ับสนุ้น้กิจกรรมเพั่อำสาธารณประโยชน้์
รายงาน้ที่างการเงิน้และการสอำบบัญช่ม่ความน้่าเช่อำถืือำ
สังคมและสิ�งแวดล้อำม ติลอำดจน้ส�งเสริมอำงค์กรอำ่น้ที่่�ม่ภารกิจ
3. คณะกรรมการและผู้้้บริหารติ้อำงเป็น้ผู้้้น้ำา อำัน้เป็น้ประโยชน้์ติ�อำสังคมและสิ�งแวดล้อำม
และติ้น้แบบที่่�ด่ที่างด้าน้จริยธรรมและคุณธรรม
5. พัั ฒ น้าบุ ค ลากรใน้อำงค์ ก รให้ ม่ ค วามร้้
4. ส�งเสริมให้ม่การเป่ดเผู้ยข้้อำม้ลสารสน้เที่ศ และที่ักษะการปฏิิบัติิงาน้ ม่คุณภาพัช่วิติที่่�ด่ ติลอำดจน้รณรงค์
ข้อำงโรงงาน้ไพั� ที่ั� ง ข้้ อำ ม้ ล ที่างการเงิ น้ และไม� ใ ช� ที่ างการเงิ น้ ส�งเสริมสร้างความเข้้าใจและประชาสัมพััน้ธ์เผู้ยแพัร�เก่�ยวกับ
ด้วยความโปร�งใส เพั่ยงพัอำ เช่อำถืือำได้ และที่ัน้เวลาเพั่อำให้ผู้้ม่ ความรับผู้ิดชอำบติ�อำสังคม
ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยทีุ่กกลุ�มได้รบั ข้้อำม้ลสารสน้เที่ศอำย�างเที่�าเที่่ยมกัน้
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1.2 โครงสร�างคณะกรรมการ อำำนาจหน�าทั่่�
และความร่บผู้ิดชอำบข้อำงคณะกรรมการ
1. โครงสร�างคณะกรรมการ

8. วางระเบ่ยบว�าด้วยเคร่อำงแบบพัน้ักงาน้และล้กจ้าง
9. วางระเบ่ยบว�าด้วยความปลอำดภัยใน้การใช้และรักษา
ที่รัพัย์สิน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�

10. พัิจารณาปัญหาติ�างๆ ที่่�ผู้้อำำาน้วยการน้ำาเสน้อำหารือำ
การบริหารงาน้อำย้�ภายใติ้การควบคุมน้โยบาย
ข้อำงคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�ประกอำบด้วย อำธิบด่กรมสรรพัสามิติ โดยให้คำาวิน้ิจฉัยติัดสิน้ปัญหาน้ั�น้ หรือำให้ความเห็น้ชอำบ
หรือำที่่ป� ร่กษาหรือำรอำงอำธิบด่ที่ไ่� ด้รบั มอำบหมายจากอำธิบด่กรมสรรพัสามิติ
11. พัิจารณาอำนุ้มติั หิ รือำให้ความเห็น้ชอำบการดำาเน้ิน้งาน้
เป็น้ประธาน้กรรมการ ที่่�ปร่กษาหรือำรอำงอำธิบด่ที่่�ได้รับมอำบหมาย ติามโครงการที่่ม� ่น้โยบายกำาหน้ดไว้
จากอำธิบด่กรมสรรพัสามิติจำาน้วน้ 3 คน้เป็น้รอำงประธาน้กรรมการ
12. วางระเบ่ยบหรือำอำกข้้อำบังคับเก่ย� วกับการปฏิิบติั งิ าน้อำ่น้ๆ
ผู้้้แที่น้กระที่รวงการคลัง 1 คน้เป็น้กรรมการ ผู้้้อำำาน้วยการ
ข้อำงโรงงาน้ไพั�
เป็น้กรรมการและเลข้านุ้การโดยติำาแหน้่ง และกรรมการอำ่น้อำ่ก
13. กระที่ำาการอำย�างอำ่น้ติามที่่�รัฐมน้ติร่มอำบหมาย
ไม�น้้อำยกว�า 3 คน้เป็น้กรรมการ แติ�เม่อำรวมที่ั�งคณะแล้วติ้อำงม่
จำาน้วน้ไม�เกิน้ 11 คน้ กรรมการอำ่น้ให้รัฐมน้ติร่เป็น้ผู้้้แติ�งติั�ง
และถือำดถือำน้
2. อำาน์าจำหน์�าทีแ� ละความรับัผู้ิดูชอบัของคณะกรรมการ
ติามระเบ่ยบกระที่รวงการคลัง ว�าด้วยการจัดติัง� โรงงาน้ไพั�
กรมสรรพัสามิติ พั.ศ. 2535 ข้้อำ 17 ให้คณะกรรมการม่อำำาน้าจ
หน้้ า ที่่� ว างน้โยบายและควบคุ ม ด้ แ ลโดยที่ั� ว ไปซ่� ง กิ จ การ
ข้อำงโรงงาน้ไพั�อำำาน้าจหน้้าที่่�และความรับผู้ิดชอำบน้ั�น้ รวมไปถื่ง
1. วางระเบ่ยบหรือำอำอำกข้้อำบังคับเก่�ยวกับการจัดแบ�ง
ส�วน้งาน้และการบริหารงาน้ติ�างๆ ข้อำงโรงงาน้ไพั�
2. กำาหน้ดจำาน้วน้ ติำาแหน้่ง อำัติราเงิน้เดือำน้ ค�าจ้าง
และเงิน้อำ่น้ๆ ข้อำงพัน้ักงาน้และล้กจ้าง
3. อำอำกข้้อำบังคับว�าด้วยการบรรจุ การแติ�งติัง� การเล่อำน้
เงิน้เดือำน้หรือำค�าจ้าง การถือำดถือำน้ ระเบ่ยบวิน้ัย การลงโที่ษ
และการอำุที่ธรณ์ลงโที่ษพัน้ักงาน้และล้กจ้าง
4. กำาหน้ดราคามาติรฐาน้ข้อำงผู้ลิติภัณฑ์
5. วางระเบ่ ย บว� า ด้ ว ยการร้ อำ งทีุ่ ก ข้์ ข้ อำงพัน้ั ก งาน้
และล้กจ้าง
6. วางระเบ่ยบว�าด้วยการจ�ายเงิน้ การสั�งจ้าง สั�งซื�อำ
การสั�งติัดบัญช่ พััสดุหรือำที่รัพัย์สิน้ และการที่ำาสัญญาผู้้กพััน้ติ�างๆ
ที่่�เป็น้น้โยบายธุรกิจข้อำงโรงงาน้ไพั�
7. อำอำกข้้อำบังคับว�าด้วยการจ�ายค�าพัาหน้ะ เบ่ย� เล่ย� งเดิน้ที่าง
ค�าเช�าที่่พั� กั ค�าที่ำางาน้ล�วงเวลา เบ่ย� ประชุม และการจ�ายเงิน้อำ่น้ๆ
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1.3 การแติ�งติ่�งและอำำนาจหน�าทั่่� ข้อำงคณะกรรมการและคณะอำนุกรรมการทั่่�แติ�งติ่�ง
โดยคณะกรรมการโรงงานไพั�
คณะกรรมการโรงงาน้ไพั� ได้แติ�งติั�งคณะกรรมการและคณะอำนุ้กรรมการติ�างๆ เพั่อำที่ำาหน้้าที่่�ติามที่่�ได้รับมอำบหมาย
ม่รายละเอำ่ยด ดังน้่�
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1. คณะกรรมการติรวจสอำบ
คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 162/2563 ลงวัน้ที่่� 10 พัฤศจิกายน้ 2563 เรื�อำง แติ�งติั�งคณะกรรมการติรวจสอำบ ประกอำบด้วย
1. น้ายวรกฤติ
จารุวงศ์ภัค
ประธาน้กรรมการ
2. น้างสาวไพัลิน้รัติน้์ สุพัรรณรัติน้์ กรรมการ
3. น้ายวิรัติน้์
กิติิพัิพััฒน้์
กรรมการ
4. น้างสาวปราณ่
วิศาลอำน้ัน้ติก้ล เลข้านุ้การคณะกรรมการ
โดยให้คณะกรรมการติรวจสอำบม่หน้้าที่่แ� ละความรับผู้ิดชอำบติามที่่ก� ำาหน้ดไว้ใน้กฎบัติรข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบ
และรายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ติ�อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�

2. คณะอำนุกรรมการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพั�
คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 158/2563 ลงวัน้ที่่� 10 พัฤศจิกายน้ 2563 เร่อำง แติ�งติั�งคณะอำนุ้กรรมการบริหารความเส่�ยง
และควบคุมภายใน้ โรงงาน้ไพั� ประกอำบด้วย
1. น้ายวิวัฒน้์
เข้าสกุล
ประธาน้อำนุ้กรรมการ
2. น้างสาววิลาวรรณ พัยาน้้อำย
รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
3. น้ายจรัสพังษ์
สมาน้บุติร
อำนุ้กรรมการ
4. น้ายสมบัติิ
เกริกชัยวัน้
อำนุ้กรรมการ
5. หัวหน้้าฝ้่ายอำำาน้วยการ
อำนุ้กรรมการ
6. น้างสาวพัรพัรรณ วิเศษกิจ
อำนุ้กรรมการและเลข้านุ้การ
โดยให้คณะอำนุ้กรรมการฯ ม่อำำาน้าจหน้้าที่่�และความรับผู้ิดชอำบ ดังน้่�
1. กำาหน้ด/อำนุ้มัติิน้โยบาย มาติราการหรือำแผู้น้ปฏิิบัติิการบริหารความเส่�ยงและควบคุมภายใน้ ปัจจัยเส่�ยง
แผู้น้บริหารความเส่�ยง ค้�มือำการปฏิิบัติิงาน้การบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้และกระบวน้การบริหารจัดการความเส่�ยง
และการควบคุมภายใน้
2. พััฒน้ากรอำบการบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้
3. กำา กั บ ด้ แ ลให้ ม่ ก ารบ้ ร ณาการระหว� า งการกำา กั บ ด้ แ ลกิ จ การที่่� ด่ (Governance) การบริ ห ารความเส่� ย ง
(Risk Management) และการปฏิิบัติิติามข้้อำกฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อำบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพั่อำให้บรรลุ
ถื่งผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ที่่�เกิดจากการม่ส�วน้ร�วมข้อำงทีุ่กส�วน้งาน้
4. ติิดติามและกำากับด้แล การดำาเน้ิน้งาน้ติามกระบวน้การบ�งช่�ปัจจัยเส่�ยงและการประเมิน้ความเส่�ยง รวมที่ั�ง
คัดเลือำกปัจจัยเส่�ยงที่่�ม่น้ัยสำาคัญติ�อำอำงค์กรมาจัดที่ำาแผู้น้ติอำบสน้อำงความเส่�ยงที่่�เหมาะสมร�วมกับผู้้้บริหารหรือำเจ้าหน้้าที่่�ที่่�เก่�ยวข้้อำง
5. รายงาน้ผู้ลการบริหารจัดการความเส่ย� งและการควบคุมภายใน้ระดับอำงค์กรรายไติรมาสติ�อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�
และคณะกรรมการติรวจสอำบโรงงาน้ไพั�
6. เชิญผู้้้บริหารหรือำเจ้าหน้้าที่่� และบุคคลภายน้อำกเพั่อำเข้้าร�วมประชุมหรือำให้ข้้อำม้ลใน้เร่อำงที่่�เก่�ยวข้้อำง
7. ม่อำำาน้าจเป็น้ไปติามกฎบัติรคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงและควบคุมภายใน้โรงงาน้ไพั�
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3. คณะอำนุกรรมการด�านการบริหารทั่ร่พัยากรบุคคล

คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 164/2563 ลงวัน้ที่่� 10 เมษายน้ 2563 เร่อำง แติ�งติั�งคณะอำนุ้กรรมการด้าน้การบริหารที่รัพัยากร
บุคคล ประกอำบด้วย
1. น้างสิริพัร
ธน้น้ัน้ที่น้สกุล
ประธาน้อำนุ้กรรมการ
2. น้างสาววิลาวรรณ พัยาน้้อำย
รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
3. ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักบริหารที่รัพัยากรบุคคล อำนุ้กรรมการ
กรมสรรพัสามิติ หรือำผู้้้แที่น้
4. ผู้้้แที่น้สำาน้ักงาน้คณะกรรมการ
อำนุ้กรรมการ
น้โยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
5. น้ายเกร่ยงศักดิ�
กังวาน้วงศ์
อำนุ้กรรมการ
6. น้ายกน้ิษฐ์
ศิริวัฒน้์
อำนุ้กรรมการ
7. น้ายวิวัฒน้์ชัย
ติั�งประกอำบกิจ
อำนุ้กรรมการ
8. น้างวิชิติา
ศิริวัฒน้์
เลข้านุ้การคณะอำนุ้กรรมการ
โดยให้คณะอำนุ้กรรมการฯ ม่หน้้าที่่� ดังน้่�
1. พัิจารณากำาหน้ดแน้วที่าง น้โยบาย และแผู้น้งาน้การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้บริหารที่รัพัยากรบุคคล ประกอำบด้วย
การบริหารทีุ่น้มนุ้ษย์ การจัดการความร้้ และน้วัติกรรม
2. กำาหน้ดกรอำบการดำาเน้ิน้งาน้ ติัวช่�วัด และแน้วที่างใน้การติิดติามการรายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ ติามข้้อำ 1.
3. ที่บที่วน้กระบวน้การดำาเน้ิน้งาน้พัร้อำมข้้อำเสน้อำแน้ะ ติามข้้อำ 1.
4. รายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้การ ติามข้้อำ 1 ถื่งข้้อำ 3 ติ�อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�

4. คณะอำนุกรรมการด�านเทั่คโนโลย่ดิจิทั่ล
่
ประกอำบด้วย

คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 159/2563 ลงวัน้ที่่� 10 พัฤศจิกายน้ 2563 เร่อำง แติ�งติั�งคณะอำนุ้กรรมการด้าน้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัล
1. น้ายวิวัฒน้์
เข้าสกุล
2. น้ายอำัครุติม์
สน้ธยาน้น้ที่์
3. ผู้้้อำำาน้วยการศ้น้ย์เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ
กรมสรรพัสามิติ หรือำผู้้้แที่น้
4. พััน้โที่น้ราวิที่ย์
เปาอำิน้ที่ร์
5. น้ายกน้ิษฐ์
ศิริวัฒน้์
6. น้ายชัยวัฒน้์
น้้าวาน้ิช
7. หัวหน้้าส�วน้พััฒน้าธุรกิจและการติลาด
8. น้ายสมภพั สุข้ประสงค์

ประธาน้อำนุ้กรรมการ
รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการและเลข้านุ้การ
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โดยให้คณะอำนุ้กรรมการฯ ม่หน้้าที่่� ดังน้่�
1. พัิจารณากำาหน้ดแน้วที่าง น้โยบาย และแผู้น้งาน้ด้าน้เที่คโน้โลย่ดิจิที่ัล
2. บริหารจัดการและติิดติามการบริหารงาน้ ให้เป็น้ไปติามแน้วที่างน้โยบายและแผู้น้งาน้ที่่�กำาหน้ดติามข้้อำ 1
3. รายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ติามข้้อำ 1 และ 2 ติ�อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�

5. คณะอำนุกรรมการกำก่บด้แลกิจการทั่่ด� ่ (CG) และการแสดงความร่บผู้ิดชอำบติ�อำส่งคม (CSR)

คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 160/2563 ลงวัน้ที่่� 10 พัฤศจิกายน้ 2563 เร่อำง แติ�งติั�งคณะอำนุ้กรรมการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่
(CG) และการแสดงความรับผู้ิดชอำบที่างสังคม (CSR) ประกอำบด้วย
1. น้างสาววิลาวรรณ พัยาน้้อำย
ประธาน้อำนุ้กรรมการ
2. น้างสิริพัร
ธน้น้ัน้ที่น้สกุล รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
3. น้ายภ้มิจิติติ์
พังษ์พััน้ธุ์งาม อำนุ้กรรมการ
4. น้ายวิวัฒน้์ชัย
ติั�งประกอำบกิจ เลข้านุ้การคณะอำนุ้กรรมการ
5. น้างสาววชิราภรณ์ เพั�งบุญ
ผู้้้ช�วยเลข้านุ้การคณะอำนุ้กรรมการ
โดยให้คณะอำนุ้กรรมการฯ ม่หน้้าที่่� ดังน้่�
1. กำาหน้ด/อำนุ้มัติิ น้โยบาย กลยุที่ธ์ เป้าหมาย และแผู้น้การดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้กำากับด้แลกิจการที่่�ด่ (CG)
และการแสดงความรับผู้ิดชอำบที่างสังคม (CSR) ให้สอำดคล้อำงกับการดำาเน้ิน้ธุรกิจและเป็น้ไปติามหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่
2. ติิดติามการดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้กำากับด้แลกิจการที่่�ด่ (CG) และการแสดงความรับผู้ิดชอำบที่างสังคม (CSR)
3. รายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้กำากับด้แลกิจการที่่�ด่ (CG) และการแสดงความรับผู้ิดชอำบที่างสังคม (CSR)
ติ�อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�อำย�างน้้อำยรายไติรที่าสละ 1 ครั�ง

6. คณะอำนุกรรมการพั่ฒนาธุรกิจและการติลาด

คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 163/2563 ลงวัน้ที่่� 10 พัฤศจิกายน้ 2563 เร่อำง แติ�งติั�งคณะอำนุ้กรรมการพััฒน้าธุรกิจ
และการติลาด ประกอำบด้วย
1. น้ายอำัครุติม์
สน้ธยาน้น้ที่์ ประธาน้อำนุ้กรรมการ
2. น้างสิริพัร
ธน้น้ัน้ที่น้สกุล รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
3. น้ายอำนุ้รักษ์
น้ิยมเวช
รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
4. น้ายภ้มิจิติติ์
พังษ์พััน้ธุ์งาม อำนุ้กรรมการ
5. น้ายจรัสพังษ์
สมาน้บุติร
อำนุ้กรรมการ
6. น้ายกน้ิษฐ์
ศิริวัฒน้์
อำนุ้กรรมการ
7. น้างสาวรำาไพัพัรรณ รักประดิษฐ์
เลข้านุ้การคณะอำนุ้กรรมการ
โดยให้คณะอำนุ้กรรมการฯ ม่หน้้าที่่� ดังน้่�
1. กำาหน้ดหลักเกณฑ์ ที่ิศที่าง น้โยบาย และระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้้อำงใน้การดำาเน้ิน้งาน้ให้เป็น้ไปอำย�างม่ประสิที่ธิภาพั
1.1 ด้าน้การพััฒน้าธุรกิจและการติลาด
1.2 ด้าน้การมุ�งเน้้น้ผู้้้ม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ย และล้กค้า
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2. ให้คาำ ปร่กษา แน้ะน้ำา และพัิจารณาประเด็น้ติ�าง ๆ เพั่อำให้การปฏิิบติั งิ าน้ติามแผู้น้การติลาดที่่ไ� ด้กาำ หน้ดไว้บรรลุเป้าหมาย
3. กำากับด้แลการปฏิิบัติิงาน้ด้าน้การพััฒน้าธุรกิจและการติลาด ให้เป็น้ไปติามหลักเกณฑ์ ที่ิศที่าง และน้โยบาย
ติามที่่�กำาหน้ด และประเมิน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ให้เป็น้ไปติามวัติถืุประสงค์
4. รายงาน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้ติามข้้อำ 1. 2. และ 3. ติ�อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�

7. คณะอำนุกรรมการด�านกฎหมายและระเบ่ยบ

คำาสั�งโรงงาน้ไพั�ที่่� 165/2563 ลงวัน้ที่่� 10 พัฤศจิกายน้
และระเบ่ยบ ประกอำบด้วย
1. น้ายอำนุ้รักษ์
น้ิยมเวช
2. น้ายวิวัฒน้์
เข้าสกุล
3. ผู้้้อำำาน้วยการสำาน้ักกฎหมาย กรมสรรพัสามิติ
หรือำผู้้้แที่น้
4. น้างสุคน้ธ์
ชาญชลยุที่ธ
5. น้างเสาวรส
ริมสาคร
6. น้ายเกร่ยงศักดิ�
กังวาน้วงศ์
7. น้างสาวที่ชดา
อำจละน้ัน้ที่์
8. น้ายวิวัฒน้์ชัย
ติั�งประกอำบกิจ
9. ว�าที่่�ร้อำยติร่ฐาน้พังศ์ ราชเดิม

2563 เร่อำง แติ�งติั�งคณะอำนุ้กรรมการด้าน้กฎหมาย
ประธาน้อำนุ้กรรมการ
รอำงประธาน้อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการ
อำนุ้กรรมการและเลข้านุ้การ

ให้คณะอำนุ้กรรมการม่หน้้าที่่� ดังน้่�
1. พัิจารณาและกลั�น้กรอำงกฎหมาย ระเบ่ยบ และข้้อำบังคับติ�างๆ ที่่�เก่�ยวข้้อำงกับการบริหารงาน้ติามน้โยบาย
ข้อำงโรงงาน้ไพั� ก�อำน้น้ำาเสน้อำคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�พัิจารณาดำาเน้ิน้การติ�อำไป
2. ให้คำาปร่กษาประเด็น้ปัญหาข้้อำกฎหมาย ระเบ่ยบ และข้้อำบังคับติ�างๆ ที่่�เก่�ยวข้้อำงกับการบริหารงาน้ข้อำงโรงงาน้ไพั�
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คณะกรรมการตรวจำสอบั

คณะอน์่กรรมการบัริหารความเสี�ยงฯ

คณะอน์่กรรมการดู�าน์การบัริหารทรัพ่ยากรบั่คคล

คณะอน์่กรรมการดู�าน์เทคโน์โลยีและสารสน์เทศึ

คณะอน์่กรรมการดู�าน์การกำากับัดู้แลกิจำการที�ดูี
และการแสดูงความรับัผู้ิดูชอบัต่อสังคม

คณะอน์่กรรมการดู�าน์พ่ัฒน์าธ์่รกิจำและการตลาดู

1) น้ายวรวรรธน้์ ภิญโญ
2) น้ายป่ยกร อำภิบาลศร่
3) น้ายธิบด่ วัฒน้กุล
4) น้ายวิวัฒน้์ เข้าสกุล
5) น้างสิริพัร ธน้น้ัน้ที่น้สกุล
6) น้างสาววิลาวรรณ พัยาน้้อำย
7) น้ายอำนุ้รักษ์ น้ิยมเวช
8) น้ายวรกฤติ จารุวงศ์ภัค
9) น้างสาวไพัลิน้รัติน้์ สุพัรรณรัติน้์
10) น้ายประมิน้ที่ร์ พััน้ที่ว่ศักดิ�
11) น้ายวิรัติน้์ กิติิพัิพััฒน้์
12) น้ายภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม

12/12
12/12
1/1
10/12
11/12
12/12
12/12
11/12
10/12

12/12
12/12
11/12
2/2
12/12
-

8/8
8/8
-

4/4
4/4
-

9/9
7/7
9/9
-

3/3
4/4
4/4

10/11
11/11
11/11
11/11

-

12/12
12/12

ข้้อำม้ล ณ วัน้ที่่� 30 กัน้ยายน้ 2563
หมายเหติุ : ลำาดับที่่� 3 พั้น้จากติำาแหน้่งรอำงประธาน้กรรมการโรงงาน้ไพั�เน้่อำงจากข้อำลาอำอำก เม่อำวัน้ที่่� 6 มกราคม 2563
ลำาดับที่่� 10 พั้น้จากติำาแหน้่งกรรมการโรงงาน้ไพั�เน้่อำงจากอำายุครบ 65 ปี เม่อำวัน้ที่่� 10 ธัน้วาคม 2562
หมายเหต่ (../..) คือำ จำาน้วน้ครั�งที่่�คณะกรรมการเข้้าประชุม/จำาน้วน้ครั�งใน้การจัดประชุมที่ั�งปี
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คณะอน์่กรรมการดู�าน์กฎหมายและระเบัียบั

รายน์ามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงาน์ไพ่่

1.4 การประชุมข้อำงคณะกรรมการ/คณะอำนุกรรมการ

7/9
9/9

-

คณะอน์่กรรมการดู�าน์เทคโน์โลยีและสารสน์เทศึ

คณะอน์่กรรมการดู�าน์การกำากับัดู้แลกิจำการที�ดูี
และการแสดูงความรับัผู้ิดูชอบัต่อสังคม

คณะอน์่กรรมการดู�าน์พ่ัฒน์าธ์่รกิจำและการตลาดู

48,000
36,000
42,000
144,000
180,000
144,000
27,870
144,000
-

6,000
12,000
30,000
-

48,000
36,000
36,000
-

12,000
18,000
18,000

18,000
12,000
66,000
54,000

คณะอน์่กรรมการดู�าน์กฎหมายและระเบัียบั

คณะอน์่กรรมการดู�าน์การบัริหารทรัพ่ยากรบั่คคล

180,000
144,000
12,000
120,000
132,000
144,000
144,000
132,000
120,000
144,000
144,000

คณะอน์่กรรมการบัริหารความเสี�ยงฯ

1) น้ายวรวรรธน้์ ภิญโญ
2) น้ายป่ยกร อำภิบาลศร่
3) น้ายธิบด่ วัฒน้กุล
4) น้ายวิวัฒน้์ เข้าสกุล
5) น้างสิริพัร ธน้น้ัน้ที่น้สกุล
6) น้างสาววิลาวรรณ พัยาน้้อำย
7) น้ายอำนุ้รักษ์ น้ิยมเวช
8) น้ายวรกฤติ จารุวงศ์ภัค
9) น้างสาวไพัลิน้รัติน้์ สุพัรรณรัติน้์
10) น้ายประมิน้ที่ร์ พััน้ที่ว่ศักดิ�
11) น้ายวิรัติน้์ กิติิพัิพััฒน้์
12) น้ายภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม

คณะกรรมการตรวจำสอบั

รายน์ามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงาน์ไพ่่

1.5 ค�าติอำบแทั่นและเบ่�ยการเข้�าประชุมข้อำงคณะกรรมการ/คณะอำนุกรรมการ

12,000
48,000

-

ข้้อำม้ล ณ วัน้ที่่� 30 กัน้ยายน้ 2563
หมายเหติุ : ลำาดับที่่� 3 พั้น้จากติำาแหน้่งรอำงประธาน้กรรมการโรงงาน้ไพั�เน้่อำงจากข้อำลาอำอำก เม่อำวัน้ที่่� 6 มกราคม 2563
ลำาดับที่่� 10 พั้น้จากติำาแหน้่งกรรมการโรงงาน้ไพั�เน้่อำงจากอำายุครบ 65 ปี เม่อำวัน้ที่่� 10 ธัน้วาคม 2562
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1.6 ประโยชน์ติอำบแทั่นคณะกรรมการโรงงานไพั�
คณะรัฐมน้ติร่ได้มม่ ติิใน้คราวประชุมเม่อำวัน้ที่่� 20 มิถืนุ้ ายน้ พั.ศ. 2538 เห็น้ชอำบหลักเกณฑ์ใน้การประเมิน้ผู้ลการดำาเน้ิน้งาน้
รัฐวิสาหกิจ และคณะรัฐมน้ติร่ได้ม่มติิใน้คราวประชุมเม่อำวัน้ที่่� 24 เมษายน้ พั.ศ. 2562 เห็น้ชอำบอำัติราและหลักเกณฑ์การจ�าย
ค� า ติอำบแที่น้รายเดื อำน้และเบ่�ย ประชุม กรรมการรัฐ วิ ส าหกิ จ และกรรมการอำ่ น้ใน้คณะกรรมการชุ ดย� อำ ย คณะอำนุ้ กรรมการ
หรือำคณะที่ำางาน้อำ่น้ ดังน้่�
1. ค่าตอบัแทน์รายเดูือน์
ให้รฐั วิสาหกิจจ�ายค�าติอำบแที่น้รายเดือำน้ให้กบั ผู้้ที่้ ด่� ำารงติำาแหน้่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ติามสัดส�วน้ระยะเวลาที่่ด� ำารง
ติำาแหน้่งเพั่อำเป็น้การติอำบแที่น้การดำารงติำาแหน้่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยจ�ายให้ประธาน้กรรมการรัฐวิสาหกิจใน้อำัติรา 2 เที่�าข้อำง
ค�าติอำบแที่น้รายเดือำน้กรรมการรัฐวิสาหกิจ
2. เบัี�ยประช่ม
ให้รัฐวิสาหกิจจ�ายเบ่�ยประชุมให้ประธาน้ใน้ที่่�ประชุมใน้อำัติราเพัิ�มข้่�น้ร้อำยละ 25 ข้อำงเบ่�ยประชุมกรรมการ
2.1 กรณ่การประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รฐั วิสาหกิจจ�ายเบ่ย� ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจใน้คณะกรรมการ
แติ�ละคณะเป็น้รายครั�ง เดือำน้ละ 1 ครั�ง ที่ั�งน้่� ใน้กรณ่ม่เหติุสมควร อำาจพัิจารณาจ�ายเบ่�ยประชุมได้เกิน้กว�า 1 ครั�งติ�อำเดือำน้ แติ�ติ้อำง
ไม�เกิน้ 15 ครั�งติ�อำปี
2.2 กรณ่การประชุมคณะกรรมการชุดย�อำย คณะอำนุ้กรรมการ หรือำคณะที่ำางาน้อำ่น้ที่่�แติ�งติั�งโดยบที่บัญญัติิ
แห�งกฎหมาย ระเบ่ยบซ่�งเป็น้หลักเกณฑ์กลาง มติิคณะรัฐมน้ติร่ หรือำคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐวิสาหกิจจ�ายเบ่�ยประชุมให้กับ
กรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอำ่น้ที่่�ไม�ใช�บุคลากรข้อำงรัฐวิสาหกิจ ที่่�เข้้าร�วมประชุม เป็น้จำาน้วน้เที่�ากัน้ รวมแล้วไม�เกิน้ 2 คณะ
คณะละไม�เกิน้ 1 ครั�งติ�อำเดือำน้ เว้น้แติ�กฎหมาย ระเบ่ยบ หรือำมติิคณะรัฐมน้ติร่ ได้กำาหน้ดอำัติราหรือำหลักเกณฑ์ใน้การจ�ายประโยชน้์
ติอำบแที่น้เป็น้อำย�างอำ่น้
หากกรรมการอำ่น้น้ั�น้เป็น้บุคลากรข้อำงรัฐวิสาหกิจ และการประชุมน้ั�น้ใน้ที่างปฏิิบัติิข้อำงรัฐวิสาหกิจถืือำได้ว�าเป็น้การ
ปฏิิบัติิงาน้ใน้หน้้าที่่�ข้อำงบุคลากรน้ั�น้ บุคลากรน้ั�น้ไม�ได้รับเบ่�ยประชุมเน้่อำงจากเป็น้การปฏิิบัติิงาน้ใน้หน้้าที่่�
3. การจำ่ายเงิน์โบัน์ัสกรรมการ
การจ�ายเงิน้โบน้ัสติามจำาน้วน้กรรมการที่่�ม่สิที่ธิได้รับติามระยะเวลาดำารงติำาแหน้่งและการจ�ายเงิน้โบน้ัสกรรมการ
ติ้อำงไม�เกิน้คน้ละ 60,000 บาที่ ติ�อำปี สำาหรับประธาน้กรรมการให้ได้เพัิ�มส้งกว�ากรรมการ อำ่ก 1 ใน้ 4 ข้อำงจำาน้วน้ที่่�กรรมการ
ได้รับและรอำงประธาน้กรรมการให้ได้รับเพัิ�มส้งกว�ากรรมการอำ่ก 1 ใน้ 8 ข้อำงจำาน้วน้ที่่�กรรมการได้รับ ใน้กรณ่ที่่�ม่โบน้ัสเหลือำจ�าย
ให้สมที่บไว้ใน้กำาไรสะสม
หลักเกณฑ์การจ�ายโบน้ัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. กรณ่รัฐวิสาหกิจม่กำาไรสุที่ธิติั�งแติ� 100 ล้าน้บาที่ ลงมาให้ถืือำปฏิิบัติิเก่�ยวกับ
การจ�ายโบน้ัสกรรมการรัฐวิสาหกิจเหมือำน้เดิม
2. กรณ่รัฐวิสาหกิจม่กำาไรสุที่ธิมากกว�า 100 ล้าน้บาที่ แติ�ไม�เกิน้ 300 ล้าน้บาที่
ให้กรรมการได้รับโบน้ัสเพัิ�มอำ่กคน้ละ 5,000 บาที่
3. กรณ่รัฐวิสาหกิจม่กำาไรสุที่ธิมากกว�า 300 ล้าน้บาที่ แติ�ไม�เกิน้ 500 ล้าน้บาที่
ให้กรรมการได้รับโบน้ัสเพัิ�มอำ่กคน้ละ 10,000 บาที่
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การจ�ายเงิน้โบน้ัสกรรมการรัฐวิสาหกิจถื้าใน้ปีบัญช่ข้อำงรัฐวิสาหกิจใดกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ั�น้ข้าดการประชุม
เกิน้กว�า 3 เดือำน้ ให้จ�ายโบน้ัสให้ติามหลักเกณฑ์ดังน้่�
1. ข้าดการประชุมเกิน้กว�า 3 เดือำน้ แติ�ไม�เกิน้ 6 เดือำน้ ให้จ�ายโบน้ัสลดลงร้อำยละ 25
2. ข้าดการประชุมเกิน้กว�า 6 เดือำน้ แติ�ไม�เกิน้ 9 เดือำน้ ให้จ�ายโบน้ัสลดลงร้อำยละ 50
3. ข้าดการประชุมเกิน้กว�า 9 เดือำน้ข้่�น้ไป ให้จ�ายโบน้ัสลดลงร้อำยละ 75

1.7 ค�าติอำบแทั่นข้อำงผู้้�บริหาร

โรงงาน้ไพั�จ�ายค�าติอำบแที่น้ผู้้้บริหารระดับส้งติั�งแติ�หัวหน้้าฝ้่ายระดับ 8 รอำงผู้้้อำำาน้วยการ ระดับ 9 และผู้้้อำำาน้วยการ
ระดับ 10 โดยพัิจารณาจากเงิน้เดือำน้และโบน้ัส ดังน้่�
ปี 2558
รวมจำาน้วน้เงิน้ 6.470 ล้าน้บาที่
ปี 2559
รวมจำาน้วน้เงิน้ 7.400 ล้าน้บาที่
ปี 2560
รวมจำาน้วน้เงิน้ 6.639 ล้าน้บาที่
ปี 2561
รวมจำาน้วน้เงิน้ 4.035 ล้าน้บาที่
ปี 2562
รวมจำาน้วน้เงิน้ 3.994 ล้าน้บาที่
ปี 2563
รวมจำาน้วน้เงิน้ 5.711 ล้าน้บาที่

1.8 นโยบายป้อำงก่นความข้่ดแย�งทั่างผู้ลประโยชน์

โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ดำาเน้ิน้ธุรกิจด้วยหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่ ปฏิิบัติิงาน้โดยคำาน้่งถื่งความเป็น้ธรรม
ความโปร�งใสติรวจสอำบได้ ส�งเสริมให้พัน้ักงาน้ปฏิิบัติิหน้้าที่่�ติามกฎหมาย กฏิเกณฑ์และระเบ่ยบปฏิิบัติิติ�าง ๆ ให้ถื้กติ้อำง
ด้วยความรอำบคอำบ ระมัดระวัง มุง� ประโยชน้์สว� น้รวมและให้ความสำาคัญใน้เร่อำงความข้ัดแย้งที่างผู้ลประโยชน้์เป็น้อำย�างยิง� จ่งกำาหน้ด
ให้ถืือำเป็น้หน้้าที่่�ข้อำงพัน้ักงาน้ทีุ่กระดับรวมถื่งบุคคลใน้ครอำบครัวและการหล่กเล่�ยงการเข้้าไปม่ส�วน้ได้ส�วน้เส่ยหรือำเก่�ยวข้้อำงกับการ
ดำาเน้ิน้การใน้ลักษณะที่่�ข้ัดแย้งกับผู้ลประโยชน้์ข้อำงโรงงาน้ไพั� อำัน้จะส�งผู้ลให้โรงงาน้ไพั�เส่ยผู้ลประโยชน้์หรือำที่ำาให้การปฏิิบัติิงาน้
ม่ประสิที่ธิภาพัลดลง โดยให้คำาน้่งถื่งประโยชน้์ส้งสุดข้อำงโรงงาน้ไพั� และเป็น้ธรรมติ�อำผู้้้เก่�ยวข้้อำง

1.9 รายการทั่่�เก่�ยวโยงก่น (Connected Transactions)

ไม�ม่รายการเก่�ยวโยงกัน้ (หมายเหติุ : โดยการใช้แบบรายงาน้ความข้ัดแย้งที่างผู้ลประโยชน้์)

1.10 จำนวน/ม้ลค�าหล่กทั่ร่พัย์ (หุ�น) และรายชื�อำบริษทั่
่ ทั่่�กรรมการถืือำครอำงหล่กทั่ร่พัย์ (หุ�น)
ไม�ม่กรรมการถืือำหุ้น้ใน้สัดส�วน้หรือำมากกว�าร้อำยละ 10 (หมายเหติุ : โดยการใช้แบบสอำบถืาม)
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2. รายงานทางการเงิน
2.1 รายงานผูสอบบัญชี

2.1 รายงานผู้้�สอำบบ่ญช่
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2. รายงานทั่างการเงิน

47

45

48

46

2.2 สรุปขอมูลทีส่ ำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

2.2 สรุปข้�อำม้ลทั่่�สำค่ญทั่างการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

47

50
งบแสดงฐานะการเงิน

48

51

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำไรข้าดทัุ่นเบ็ดเสร็จ

49

52

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส�วนข้อำงทัุ่น

50

53

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด

51

54

2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.3 หมายเหติุประกอำบงบการเงิน

52

55

53

56

54

57

55

58

56

59

57

60

58

61

59

62

60

64

61

65

62

66

63

67

64

68

65

หมวดที่่� 3 รัายงานกิารัดำาเนินกิารัต่่างๆ ข้ององค์์กิรั
1. รายงานคณะกรรมการสรรหา

โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ไม�มก่ ารดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้สรรหาผู้้บ้ ริหารระดับส้งเน้่อำงด้วยผู้้อำ้ ำาน้วยการยังไม�ครบกำาหน้ดสัญญาจ้าง

2. รายงานผู้ลการดำเนินงานข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบ

รายงาน์ผู้ลการดูำาเน์ิน์งาน์ของคณะกรรมการตรวจำสอบั
ประจำำาปีงบัประมาณ 2563
.................................................................................
คณะกรรมการติรวจสอำบ ได้รับการแติ�งติั�งจากคณะกรรมการโรงงาน้ไพั� ซ่�งประกอำบด้วยกรรมการอำิสระผู้้้ที่รงคุณวุฒิ
ใน้ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการติรวจสอำบ ม่วาระการดำารงติำาแหน้่ง ดังน้่�
1. ติามคำาสั�งโรงงาน้ไพั� ที่่� 26/2562 สั�ง ณ วัน้ที่่� 25 เมษายน้ 2562 ม่ผู้ลติั�งแติ�วัน้ที่่� 25 เมษายน้ 2562 ถื่ง 6 กุมภาพััน้ธ์
2563 คณะกรรมการติรวจสอำบ ประกอำบด้วย
1. น้ายวรกฤติ
จารุวงศ์ภัค ประธาน้กรรมการ
2. น้ายอำนุ้รักษ์
น้ิยมเวช
กรรมการ
3. น้างสาวไพัลิน้รัติน้์ สุพัรรณรัติน้์ กรรมการ
4. น้ายประมิน้ที่ร์
พััน้ที่ว่ศักดิ� กรรมการ (หมดวาระติั�งแติ�วัน้ที่่� 11 ธ.ค. 62)
5. น้ายวิรัติน้์
กิติิพัิพััฒน้์
กรรมการ
2. ติามคำาสั�งโรงงาน้ไพั� ที่่� 92/2563 สั�ง ณ วัน้ที่่� 7 กุมภาพััน้ธ์ 2563 ม่ผู้ลติั�งแติ�วัน้ที่่� 7 กุมภาพััน้ธ์ 2563 คณะกรรมการ
ติรวจสอำบ ประกอำบด้วย
1. น้ายวรกฤติ
จารุวงศ์ภัค ประธาน้กรรมการ
2. น้ายอำนุ้รักษ์
น้ิยมเวช
กรรมการ
3. น้างสาวไพัลิน้รัติน้์ สุพัรรณรัติน้์ กรรมการ
4. น้ายวิรัติน้์
กิติิพัิพััฒน้์
กรรมการ
โดยม่หัวหน้้าฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ ที่ำาหน้้าที่่�เลข้านุ้การคณะกรรมการติรวจสอำบ
ที่ัง� น้่� คณะกรรมการติรวจสอำบได้ปฏิิบติั หิ น้้าที่่ติ� ามข้อำบเข้ติ อำำาน้าจหน้้าที่่แ� ละความรับผู้ิดชอำบที่่ร� ะบุไว้ใน้กฎบัติรคณะกรรมการ
ติรวจสอำบ ติามที่่�ได้รับมอำบหมายจากคณะกรรมการโรงงาน้ไพั�ติามหลักการกำากับด้แลกิจการที่่�ด่ ซ่�งสอำดคล้อำงกับระเบ่ยบกระที่รวง
การคลังว�าด้วยคณะกรรมการติรวจสอำบและหน้่วยติรวจสอำบภายใน้ข้อำงรัฐวิสาหกิจ พั.ศ. 2555 และค้�มือำการปฏิิบัติิงาน้
ข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบใน้รัฐวิสาหกิจ พั.ศ. 2555
โดยใน้ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการติรวจสอำบม่การประชุมรวม 12 ครั�ง ที่ั�งการประชุมข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบ
การประชุมร�วมกับฝ้่ายบริหาร และการประชุมร�วมกับเจ้าหน้้าที่่�จากสำาน้ักงาน้การติรวจเงิน้แผู้�น้ดิน้ (ผู้้้สอำบบัญช่) โดยม่สรุปสาระ
สำาคัญใน้การปฏิิบัติิภารกิจ ดังน้่�
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1. การกำาหน์ดูเป้าหมายและทิศึทางของการตรวจำสอบัการควบัค่มภายใน์
เพั่อำให้เหมาะสมกับบริบที่ข้อำงภารกิจและลักษณะธุรกิจข้อำงโรงงาน้ไพั� จ่งได้กำาหน้ดเป้าหมายและที่ิศที่างใน้การ
ติรวจสอำบการควบคุมภายใน้ และเพั่อำให้ฝ้า่ ยติรวจสอำบภายใน้ใช้ใน้การวางแผู้น้การติรวจสอำบ รวมที่ัง� การพััฒน้าด้าน้การติรวจสอำบ
และด้าน้บุคลากร เพั่อำให้การติรวจสอำบภายใน้บรรลุผู้ลอำย�างม่ประสิที่ธิภาพัและสอำดคล้อำงกับสถืาน้การณ์ข้อำงการดำาเน้ิน้งาน้
ข้อำงโรงงาน้ไพั�
2. การยกระดูับัมาตรฐาน์และประสิทธ์ิภาพ่ใน์การตรวจำสอบั
2.1 การปรับปรุงมาติรฐาน้การดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงคณะกรรมการติรวจสอำบ ที่ั�งใน้ส�วน้การกำาหน้ดเป้าหมาย ที่ิศที่าง
และแผู้น้งาน้ใน้การติรวจสอำบ รวมที่ั�งการกำากับด้แลการปฏิิบัติิงาน้ข้อำงฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ ติลอำดจน้การเช่อำมโยงกับฝ้่ายบริหาร
เพั่อำให้มั�น้ใจว�าฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้สามารถืปฏิิบัติิงาน้ได้อำย�างอำิสระและได้รับความร�วมมือำเป็น้อำย�างด่
2.2 การปรับปรุงมาติรฐาน้การดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ ที่ั�งใน้ส�วน้กฎบัติรงาน้ติรวจสอำบภายใน้ ค้�มือำ
การปฏิิบติั งิ าน้ข้อำงฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ การจัดที่ำาแผู้น้การติรวจสอำบ วิธก่ ารติรวจสอำบ การวิเคราะห์ และการรายงาน้ผู้ลการติรวจสอำบ
เพั่อำให้การติรวจสอำบการควบคุมภายใน้ม่มาติรฐาน้ที่่�ด่ และใน้ปีงบประมาณ 2564 จะกำากับด้แลการพััฒน้ามาติรฐาน้การติรวจสอำบ
ภายใน้ให้ม่มาติรฐาน้ที่่�สมบ้รณ์ เพั่อำน้ำาไปส้�มาติรฐาน้การติรวจสอำบภายใน้ที่่�ด่และเป็น้ไปอำย�างยั�งยืน้
2.3 การส�งเสริมและพััฒน้าผู้้้ติรวจสอำบภายใน้ เพั่อำให้ม่ความร้้ความสามารถืที่่�เหมาะสมกับการปฏิิบัติิงาน้ติรวจสอำบ
ด้าน้ติ�าง ๆ ติามภารกิจและธุรกิจข้อำงโรงงาน้ไพั�ให้สำาเร็จเป็น้ไปติามเป้าหมายที่่�กำาหน้ด
3. การกำากับัดู้แลการตรวจำสอบัการควบัค่มภายใน์
คณะกรรมการติรวจสอำบกำากับด้แลให้ฝ้่ายติรวจสอำบภายใน้ดำาเน้ิน้การติรวจสอำบกระบวน้การผู้ลิติ การเงิน้ การติลาด
เที่คโน้โลย่สารสน้เที่ศ การบริหารที่รัพัยากรบุคคล และการปฏิิบติั ติิ ามกฏิระเบ่ยบข้้อำบังคับ รวมที่ัง� กำากับด้แลให้ฝ้า่ ยติรวจสอำบภายใน้
ติิดติามผู้ลการดำาเน้ิน้การติามข้้อำสังเกติและข้้อำเสน้อำแน้ะจากรายงาน้ผู้ลการติรวจสอำบ ติลอำดจน้ติิดติามความคืบหน้้าการปฏิิบติั งิ าน้
ให้เป็น้ไปติามแผู้น้การติรวจสอำบที่่�ได้รับอำนุ้มัติิ รวมที่ั�งให้คำาปร่กษา ข้้อำเสน้อำแน้ะใน้การปฏิิบัติิงาน้ เพั่อำให้เกิดประสิที่ธิภาพัใน้การ
ที่ำางาน้มากข้่�น้
4. การรายงาน์ทางการเงิน์
คณะกรรมการติรวจสอำบได้พัิจารณารายงาน้ที่างการเงิน้ร�วมกับหัวหน้้าเจ้าหน้้าที่่�ด้าน้การเงิน้เป็น้รายไติรมาสและประจำาปี
เพั่อำให้มั�น้ใจว�างบการเงิน้และรายงาน้ที่างการเงิน้จัดที่ำาข้่�น้ติามข้้อำกำาหน้ดข้อำงมาติรฐาน้การบัญช่และมาติรฐาน้ที่างการเงิน้
รวมที่ั�งได้พัิจารณาผู้ลการติรวจสอำบงบการเงิน้ข้อำงสำาน้ักงาน้การติรวจเงิน้แผู้�น้ดิน้ (สติง.) พัร้อำมกัน้น้่�ได้ม่การเชิญเจ้าหน้้าที่่�จาก
สำาน้ักงาน้การติรวจเงิน้แผู้�น้ดิน้ (สติง.) ร�วมประชุมเพั่อำหารือำถื่งที่ิศที่างการติรวจสอำบ รวมถื่งประเด็น้ข้้อำสังเกติติ�าง ๆ และปัญหาอำุปสรรค
ใน้การปฏิิบัติิงาน้ (ถื้าม่) เพั่อำใช้สำาหรับกำากับด้แลให้ฝ้่ายบริหารน้ำาไปปรับปรุงแก้ไข้ รวมที่ั�งใช้ใน้การวางแผู้น้และพััฒน้างาน้
ด้าน้การติรวจสอำบภายใน้
5. การบัริหารความเสี�ยงและการควบัค่มภายใน์
คณะกรรมการติรวจสอำบได้ติิดติามกำากับด้แลการดำาเน้ิน้งาน้ด้าน้การบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้
ข้อำงอำงค์กรเป็น้รายไติรมาสและประจำาปี จากเลข้านุ้การคณะอำนุ้กรรมการบริหารจัดการความเส่�ยงและการควบคุมภายใน้ และม่
ข้้อำเสน้อำแน้ะให้คณะอำนุ้กรรมการบริหารจัดการความเส่ย� งและการควบคุมภายใน้ดำาเน้ิน้การ เพั่อำให้มน้ั� ใจว�าระบบการควบคุมภายใน้
ข้อำงอำงค์กรม่ความเพั่ยงพัอำและม่ประสิที่ธิผู้ล การบริหารความเส่�ยงม่ประสิที่ธิภาพั สามารถืควบคุมหรือำลดผู้ลกระที่บที่่�อำาจม่ติ�อำ
การบรรลุวัติถืุประสงค์การดำาเน้ิน้งาน้ข้อำงอำงค์กร ให้อำย้�ใน้ระดับที่่�ยอำมรับได้
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6. การกำากับัดู้แลการปรับัปร่งแก�ไขตามข�อสังเกตของผู้้�สอบับััญชี
คณะกรรมการติรวจสอำบได้ให้ความสำาคัญติ�อำข้้อำสังเกติข้อำงผู้้้สอำบบัญช่ โดยใน้ปีงบประมาณ 2563 ได้ติิดติาม
การดำาเน้ิน้การปรับปรุงแก้ไข้ประเด็น้ข้้อำสังเกติข้อำงผู้้ส้ อำบบัญช่อำย�างติ�อำเน้่อำง ซ่ง� ปัจจุบน้ั ฝ้่ายบริหารได้ดำาเน้ิน้การเสร็จเร่ยบร้อำยแล้ว
7. การประเมิน์การปฏิิบััติงาน์ของตน์เอง
คณะกรรมการติรวจสอำบได้ประเมิน้การปฏิิบัติิงาน้ข้อำงติน้เอำง (Audit Committee Self-Assessment) เก่�ยวกับ
คุณสมบัติข้ิ อำงคณะกรรมการติรวจสอำบ การปฏิิบติั หิ น้้าที่่ติ� ามข้อำบเข้ติอำำาน้าจหน้้าที่่� และความรับผู้ิดชอำบที่่ไ� ด้รบั มอำบหมายติามกฎบัติร
คณะกรรมการติรวจสอำบ และความเป็น้อำิสระใน้การปฏิิบติั งิ าน้ รวมที่ัง� ม่การประเมิน้ที่ักษะ ความร้้ ความเช่ย� วชาญข้อำงคณะกรรมการ
ติรวจสอำบ (Skill Matrix) ซ่�งเป็น้ไปติามระเบ่ยบกระที่รวงการคลังว�าด้วยคณะกรรมการติรวจสอำบและหน้่วยติรวจสอำบภายใน้
ข้อำงรัฐวิสาหกิจ พั.ศ. 2555

(น้ายวรกฤติ จารุวงศ์ภคั )
ประธาน้กรรมการติรวจสอำบ
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

3. คุณและสั
ธรรม
จริน ยเป็ธรรมและจรรยาบรรณ
งคม เช่
นคนซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ

คุ ณ ธรรมจริหมายถื่
ง สภาพัคุ
ให้ เ กิ ด ประโยชน้์
ติ� อำยติน้เอำงและสั
ง คม
ยธรรม หมายถึ
ง สิ่งณที่พงามความด่
ึงประพฤติปที่ฏิางความประพัฤติิ
บัติ มีพฤติกรรมที่ดแีงละจิ
ามเพืติ่อใจให้เก�กิอำดความเป็
นระเบียบเรี
บร้อย
เช�น้ เป็น้เกิ
คน้ซ่
อำสัติย์กเส่
ม่ความรั
ดชอำบ
ดความรั
สามัยสละ
คคี เกิอำดที่น้
ดความอบอุ
่นมับ่นผู้ิคงและปลอดภั
ยในการดำรงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม

จริยธรรมจรรยาบรรณ
หมายถื่ง สิ�งที่่หมายถึ
�พั่งประพัฤติิ
ปฏิิบัติิ ม่พัฤติิการกระทำและความคิ
กรรมที่่�ด่งามเพั่อำให้เกิดดทีความเป็
น้ระเบ่ยบเร่ด้ยวบร้ยความฉลาด
อำย เกิดความรักสามัคค่
ง ความประพฤติ
่ถูกต้องเหมาะสม
เกิดความอำบอำุ�น้มั�น้คงและปลอำดภัยใน้การดำารงช่วิติ เช�น้ ศ่ลธรรม กฎหมาย ธรรมเน้่ยม
รอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ดังนั้นจะเห็นว่าจริยธรรมจึงจำเป็นและมีคุณค่าสำหรับทุก
จรรยาบรรณ หมายถื่ง ความประพัฤติิ การกระที่ำาและความคิดที่่�ถื้กติ้อำงเหมาะสม ด้วยความฉลาด รอำบคอำบ ร้้เหติุร้ผู้ล
คนในอาชีพทุกสังคม สังคมจะอยู่รอดด้วยจริยธรรม
ถื้กติ้อำงติามกาลเที่ศะและบุคคล ดังน้ั�น้จะเห็น้ว�าจริยธรรมจ่งจำาเป็น้และม่คุณค�าสำาหรับทีุ่กคน้ใน้อำาช่พัทีุ่กสังคม สังคมจะอำย้�รอำด
ด้วยจริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร พัฒนาโรงงานไพ่ให้เป็นองค์กรที่มี “ค่านิยมร่วม”
(Shared
Values)
นิยมฒจิตน้ธรรมอำงค์
สำนึก และสร้
ฒนธรรมอันพึให้งประสงค์
เพื(Shared
่อให้บุคลากร
เพั่
อำเป็น้การส�
งเสริมปลูค�ากน้ิฝัยงมค่าและวั
กร พััางวั
ฒน้าโรงงาน้ไพั�
เป็น้อำงค์อกย่รที่่างเป็
ม� ่ “ค�นารูน้ิปยธรรม
มร�วม”
Values) ปล้กฝ้ัง
ป็นแนวทางในการพั
กรรมของตนเองตามความคาดหวั
ร รวมถึ
องกัน/ลดความ
ค�าน้ิยม จิทุติกสำคนใช้
าน้่ก เและสร้
างวัฒน้ธรรมอำัฒน้นาพฤติ
พั่งประสงค์
อำย�างเป็น้ร้ปธรรม เพั่อำให้บงคุ ขององค์
ลากรทีุ่กกคน้ใช้
เป็งน้การป้
แน้วที่างใน้การพัั
ฒน้าพัฤติิกรรม
เสี่ยงในการปฏิบัติงานงข้อำงอำงค์
เป็นไปตามค่
านิยมองค์
กรอำงกัน้/ลดความเส่�ยงใน้การปฏิิบัติิงาน้ เป็น้ไปติามค�าน้ิยมอำงค์กร
ข้อำงติน้เอำงติามความคาดหวั
กร รวมถื่
งการป้
เนื่องด้
วยในปีงบประมาณ
2563 โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิ
ต กมีารประเมิ
เกณฑ์การประเมิ
งบประมาณ
2563 โรงงาน้ไพั�
กรมสรรพัสามิ
ติ ม่เกณฑ์
น้ผู้ลการดำนาผลการดำเนิ
เน้ิน้งาน้รัฐวินสงาน
าหกิจติามระบบ
เน้่อำงด้วยใน้ปี
รัฐวิสาหกิ
จตามระบบประเมิ
นผลใหม่ (State
Enterprise
Assessment
Model
ในเกณฑ์
ส่วนที
่ ติกรรม
ประเมิน้ผู้ลใหม�
(State
Enterprise Assessment
Model
: SE-AM)
ใน้เกณฑ์ประเมิ
น้ส�:วSE-AM)
น้ที่่� 1 : การน้ำ
าอำงค์ปกระเมิ
รส้ก� นารจั
ดการน้วั
การนำองค์
กรสู่กาารจั
ดการนวัตมกรรมที
่ยั่งน้ธรรมมุ
ยืน ข้อ �ง1.3
นิยมและเสริ
างวัฒที่ันธรรมมุ
เน้น ฒน้ธรรม
ที่่�ยั�งยืน้ ข้้1อำ:1.3
การกำาหน้ดค�
น้ิยมและเสริ
สร้างวัฒ
เน้้น้การกำหนดค่
ความคิดสร้าางสรรค์
และน้วัมติสร้กรรม
�งน้่� ค�าน้ิย่งมและวั
ดสร้างสรรค์
ตกรรม อำทังกั
้งนีบ้ ค่น้วัานิติยกรรมอำงค์
มและวัฒกนธรรมองค์
กรต้งบประมาณ
องมีความเชื2564
่อมโยง โรงงาน้ไพั�
และสอดคล้จ่องที่บที่วน้คำ
งกั บ าน้ิยาม
อำงค์กรติ้อำความคิ
งม่ความเช่
อำมโยงและนวั
และสอำดคล้
ร น้ั�น้ ใน้ปี
กรรมองค์เพั่กรอำให้นั้นม่คในปี
งบประมาณ
2564 อำโรงงานไพ่
ึงทบทวนคำนิ
ยามของค่
านิายเน้ิม น้CRADS
่อให้จมติามระบบประเมิ
ีความ
ข้อำงค�าน้ิยนวัม ตCARDS
วามสอำดคล้
อำง และเช่
มโยงกับจเกณฑ์
การประเมิ
น้ผู้ลการดำ
งาน้รัฐวิเพืสาหกิ
น้
ผู้ลใหม� (State
Assessment
: SE-AM)
และครอำบคลุ
ารจัดการภายใน้นผลใหม่
8 ด้าน้ (State
เป็น้ไปติามพััน้ธกิจ
สอดคล้Enterprise
อง และเชื่อมโยงกั
บเกณฑ์กModel
ารประเมิ
นผลการดำเนิ
นงานรัฐวิมสการบริ
าหกิจหตามระบบประเมิ
ข้อำงอำงค์กEnterprise
ร ม่รายละเอำ่
ยด ดังน้่� Model : SE-AM) และครอบคลุมการบริหารจัดการภายใน 8 ด้าน เป็นไปตามพันธกิ จ
Assessment
ขององค์กร มีรายละเอียด ดังนี้

2558 โรงงานไพ่ได้มีการดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณอันเป็น ข้อ
กำหนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และบริบทหรือวัฒนธรรมขององค์กรอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร
โดยโรงงานไพ่มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในระเบียบโรงงานไพ่ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2552 โดยได้กำหนดถึงมาตรฐานจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร รวมถึงมีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จริยธรรมของพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป
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73
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ติภ่ณฑ์์ข้อำงโรงงานไพั�
ผลิตภัณ4.
ฑขผู้ลิ
องโรงงานไพ
4. ผลิตภัณฑของโรงงานไพ

1. ผู้ลิติภ่ณฑ์์ไพั�ติ่วเล็ก
1. ผลิตภัณฑไพตัวเล็ก
1. ผลิตภัณฑไพตัวเล็ก
1.1 ไพไทย

1.1 ไพไทย

1.1 ไพั�ไทั่ย

1.2 ไพผองจีน

1.2 ไพผองจีน

70

1.2 ไพั�ผู้�อำงจ่น

74
1.3 ไพจีนสี่สี

1.3 ไพั�จ่นส่�ส่

85

ผู้ลิติภ่ณฑ์์ไพั�ติ่วเล็ก
ไพั�ติ่วเล็ก
ม่ข้อำ้ สัน้น้ิษฐาน้ว�า ม่เชือำ� สายมาจากจ่น้ เพัราะเกมเล�น้ไพั�ข้อำงไที่ยเราแติ�เดิมน้ัน้� ไม�ม่ เพัิง� จะมาปรากฏิใน้ยุคกรุงรัติน้โกสิน้ที่ร์
เพัราะเป็น้ยุคที่่�ม่การค้าข้ายกับติ�างประเที่ศมากข้่�น้ ภาษาแติ้จิ�ว เร่ยกจั�วไป๊ ติ�อำมาเร่ยกให้สั�น้เข้้าติามความคล�อำงปากข้อำงคน้ไที่ย
จ่งกลายเป็น้คำาว�า ไพั� ส�วน้ จั�ว ก็เพั่�ยน้มาเป็น้คำาว�า จั�ว ซ่�งม่ความหมายว�าลากไพั� หรือำเป่ดไพั�

71

75

2. ผู้ลิติภ่ณฑ์์ไพั�ป๊อำก
ผลิตภัณฑไพปอก

75

2. ผลิตภัณ2.
ฑไพผลิปอตกภัณฑไพปอก
75
2.1 ไพปอกพลาสติ
ยี่หกอขอบทอง
VEGAS รุยีน่หV.G.
Gold -รุน111V.G. Gold - 111
2.1 ไพกปขอบทอง
อกพลาสติ
อ VEGAS

2.1 ไพปอกพลาสติกขอบทอง ยี่หอ VEGAS รุน V.G. Gold - 111

3. ผลิตภัณ

2.1 ไพั�ป๊อำกพัลาสติิกข้อำบทั่อำง
ไพปอกพลาสติ
ยี่หอ VEGAS
V.G. SILVER 222
ย่�ห2.2
�อำ VEGAS
รุ�น กV.G.
Gold -รุน 111
2.2 ไพปอกพลาสติก ยี่หอ VEGAS รุน V.G. SILVER 222

2.2 ไพปอกพลาสติก ยี่หอ VEGAS รุน V.G. SILVER 222

2.3 ไพปอกกระดาษ ยี่หอ VEGAS รุน V.G.333
2.2 ไพั�ป๊อำกพัลาสติิก
2.3 ย่ไพ�หป�อำอกกระดาษ
น V.G.333222
VEGASยี่หรุอ�นVEGAS
V.G. รุSILVER

2.3 ไพปอกกระดาษ ยี่หอ VEGAS รุน V.G.333

2.3 ไพั�ป๊อำกกระดาษ
ย่�ห�อำ VEGAS รุ�น V.G.333

72

76

2.4 ไพั�ง ทั่่�ระลึก ชุดมวยไทั่ยชาย-หญิง
2.4 ไพที่ระลึก ชุดมวยไทยชาย-หญิ

ภัณฑสิ่งพิมพทั่วไป
3. ผลิตภัณฑสิ่งพิมพทั่วไป

ผู้ลิติภ่ณฑ์์ไพั�ทั่่�ระลึก
ผู้ลิติภัณฑ์ไพั�ที่่�ระล่ก ไพั�มวยไที่ย คือำ ผู้ลิติภัณฑ์ไพั�กระดาษชุดพัิเศษจากโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ โดยชุดน้่�พัิมพั์ 4 ส่
ร้ปคน้จริง จำาน้วน้ 52 ใบติ�อำชุด เป็น้ที่�ามวยไที่ยไม�ซำ�ากัน้ กล�อำงน้ำ�าเงิน้น้ักมวยชาย กล�อำงแดงน้ักมวยหญิง ปกติิจะข้ายใน้ร้าน้
ข้อำงที่่�ระล่กสำาหรับติ�างชาติิ พัิมพั์จำาหน้่ายครั�งเด่ยว ไม�พัิมพั์ซำ�า

73

ลิตภัณฑสิ่งพิมพทั่วไป

3. ผู้ลิติภ่ณฑ์์สิ�งพัิมพั์ทั่�ว่ ไป
3. ผลิตภัณฑสิ่งพิมพทั่วไป

74

77

78

4. ผู้ลิติภ่ณฑ์์สิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลง
4. ผลิตภัณฑสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลง

สิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลง

- มือำอำาช่พั ด้าน้งาน้สิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลงภาครัฐ
- โรงงาน้ไพั�ให้บริการรับผู้ลิติสิ�งพัิมพั์ประเภที่ติ�างๆ ดังน้่�
การพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลงหรือำใน้บางครั�งเร่ยกว�าสิ�งพัิมพั์ติ�อำติ้าน้การปลอำมแปลง (Security Printing) สามารถืที่ำาได้
ติั�งแติ�ข้ั�น้ติอำน้การอำอำกแบบสิ�งพัิมพั์ การเลือำกวัสดุใช้พัิมพั์ หม่กพัิมพั์ กระบวน้การพัิมพั์ ใน้ธุรกิจสิ�งพัิมพั์ปลอำดการปลอำมแปลงน้ั�น้
จะติ้อำงคำาน้่งถื่งอำงค์ประกอำบข้อำงเที่คน้ิคการป้อำงกัน้การปลอำมแปลง 4 อำงค์ประกอำบคือำ
1) ง�ายใน้การส่อำสารกับผู้้้ที่่�น้ำาสิ�งพัิมพั์ไปใช้และผู้้้ติรวจสอำบ
2) ง�ายใน้การติรวจสอำบ
3) ยากติ�อำการลอำกเล่ยน้แบบ
4) ม่ระดับการป้อำงกัน้หลายระดับ

75

5. กิจกรรมติ�างๆ ข้อำงโรงงานไพั�
พัิ ธ่ ล งนามถืวายพัระพัรช่ ย มงคลสมเด็ จ พัระนางเจ� า สุ ทั่ิ ด า พั่ ช รสุ ธ าพัิ ม ลล่ ก ษณ
พัระบรมราชิน่ เนื�อำงในโอำกาสว่นเฉลิมพัระชนมพัรรษา 3 มิถืุนายน พั.ศ. 2563

วัน้ที่่� 2 มิถืุน้ายน้ 2563 ผู้้้อำำาน้วยการและผู้้้บริหารระดับส้งร�วมพัิธ่ลงน้ามถืวายพัระพัรชัยมงคลสมเด็จพัระน้างเจ้าสุที่ิดา
พััชรสุธาพัิมลลักษณ พัระบรมราชิน้่ เน้่อำงใน้โอำกาสวัน้เฉลิมพัระชน้มพัรรษา 3 มิถืุน้ายน้ พั.ศ. 2563 ณ โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ

76

ประกาศเจติจำนงการบริหารงานด�วยความซือำ� ส่ติย์สจุ ริติ ม่คณ
ุ ธรรมและโปร�งใสติามหล่ก
ธรรมาภิบาล

วัน้ที่่� 16 มิถืุน้ายน้ พั.ศ. 2563 โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ โดยน้ายภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม ผู้้้อำำาน้วยการพัร้อำมที่ั�งผู้้้บริหาร
ร�วมกัน้ประกาศเจติจำาน้งการบริหารงาน้ด้วยความซ่อำสัติย์สุจริติ ม่คุณธรรม และโปร�งใสติามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้อำงประชุม
อำเน้กประสงค์ โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ

77

ว่นคล�ายว่นสถืาปนาโรงงานไพั� ครบรอำบปีทั่่� 81

วัน้ที่่� 1 กรกฏิาคม พั.ศ. 2563 คณะกรรมการโรงงาน้ไพั� ผู้้้บริหารข้อำงกรมสรรพัสามิติ ผู้้้บริหารและพัน้ักงาน้โรงงาน้ไพั�
ผู้้้บริหารและผู้้้แที่น้หน้่วยงาน้ติ�าง ๆ เข้้าร�วมงาน้วัน้คล้ายวัน้สถืาปน้าโรงงาน้ไพั� ปีที่่� 81 ณ โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ

78

กิจกรรมการลงพัืน
� ทั่่บ
� ริจาคสติิก
� เกอำร์ เพัือำ
� ใช�เป็นส่ญล่กษณ์ในการติรวจค่ดกรอำงความเส่ย
� ง
ข้อำงโรคโควิด-19 แทั่นความห�วงใย โรงงานไพั�เพัื�อำส่งคม

เม่อำวัน้ที่่� 8 กรกฎาคม พั.ศ. 2563 คุณก้าน้แก้ว พัวกขุ้น้ที่ด (รักษาการหัวหน้้าฝ้่ายโรงพัิมพั์) คุณกฤษดา พัาน้ิชวงษ์
(หัวหน้้าส�วน้พััฒน้าธุรกิจและการติลาด) คุณรำาไพัพัรรณ รักประดิษฐ (เจ้าหน้้าพััฒน้าธุรกิจอำาวุโส 2) และคุณชัชชญา พังษ์สุจริติกุล
(เจ้าหน้้าที่่�การติลาด 3) น้ำาสติิกเกอำร์สำาหรับติิดเสื�อำไปมอำบให้กับศ้น้ย์การแพัที่ย์ปัญญาน้ัน้ที่ภิขุ้ ชลประที่าน้ โดยม่ติัวแที่น้
ฝ้่ายการพัยาบาล เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ
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เม่อำวัน้ที่่� 10 กรกฎาคม พั.ศ. 2563 คุณชัชชญา พังษ์สุจริติกุล (เจ้าหน้้าที่่�การติลาด 3) และคุณกรน้ิติย์ บุญปราบ
(เจ้ า หน้้ า ที่่� พัั ฒ น้าธุ ร กิ จ 3) น้ำา สติิ ก เกอำร์ สำาหรั บ ติิ ด เสื� อำ ไปมอำบให้ กั บ โรงพัยาบาลเวชการุ ณ ย์ รั ศ มิ� โดยม่ คุ ณ อำุ ษ า บุ ญ รอำด
(ฝ้่ายการพัยาบาล) เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ

เม่อำวัน้ที่่� 14 กรกฎาคม พั.ศ. 2563 คุณกฤษดา พัาน้ิชวงษ์ (หัวหน้้าส�วน้พััฒน้าธุรกิจและการติลาด) คุณชัชชญา พังษ์สุจริติกุล
(เจ้าหน้้าที่่�การติลาด 3) และคุณกรน้ิติย์ บุญปราบ (เจ้าหน้้าที่่�พััฒน้าธุรกิจ 3) น้ำาสติิกเกอำร์สำาหรับติิดเสื�อำไปมอำบให้กับโรงพัยาบาล
หลวงพั�อำที่ว่ศักดิ� ชุติินฺ้ธโร โดยม่น้ายแพัที่ย์สุภกิจ ฉัติรไชยาฤกษ์ (รอำงผู้้้อำำาน้วยการโรงพัยาบาลหลวงพั�อำที่ว่ศักดิ� ชุติินฺ้ธโร
ฝ้่ายการแพัที่ย์) เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ
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พัิธ่ถืวายพัระพัรช่ยมงคล เนื�อำงในโอำกาสว่นเฉลิมพัระชนมพัรรษา พัระบาทั่สมเด็จ
พัระวชิรเกล�าเจ�าอำย้�หว่ 28 กรกฎาคม พั.ศ. 2563

เม่อำวัน้ที่่� 24 กรกฎาคม พั.ศ. 2563 เวลา 9.30 น้. โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ได้จัดพัิธ่เฉลิมพัระเก่ยรติิพัระบาที่สมเด็จ
พัระวชิรเกล้าเจ้าอำย้�หัว เน้่อำงใน้โอำกาสวัน้เฉลิมพัระชน้มพัรรษา 28 กรกฎาคม พั.ศ. 2563 ณ ห้อำงประชุมอำเน้กประสงค์ โดยม่
น้ายภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม เป็น้ประธาน้ใน้พัิธ่ฯ พัร้อำมด้วยผู้้้บริหารเข้้าร�วมพัิธ่ดังกล�าว โดยประธาน้ได้เป่ดกรวยกระที่งดอำกไม้
หน้้าพัระบรมฉายาลักษณ์ กล�าวถืวายพัระพัรชัยมงคล กล�าวน้ำาถืวายสัติย์ปฏิิญาณ และลงน้ามถืวายพัระพัรชัยมงคล เพั่อำแสดง
ความจงรักภักด่และสำาน้่กใน้พัระมหากรุณาธิคุณ
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พัิธถื่ วายพัระพัรช่ยมงคลสมเด็จพัระนางเจ�าสิรกิ ติิ �ิ พัระบรมราชินน่ าถื พัระบรมราชชนน่พัน่ ปีหลวง
เนือำ� งในโอำกาสว่นเฉลิมพัระชนมพัรรษา 12 สิงหาคม พั.ศ. 2563

วัน้ที่่� 11 สิงหาคม พั.ศ. 2563 ผู้้้อำำาน้วยการและผู้้้บริหารข้อำงโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ ร�วมพัิธ่ถืวายพัระพัรชัยมงคล
สมเด็จพัระน้างเจ้าสิริกิติิ� พัระบรมราชิน้่น้าถื พัระบรมราชชน้น้่พััน้ปีหลวง เน้่อำงใน้โอำกาสวัน้เฉลิมพัระชน้มพัรรษา 12 สิงหาคม
พั.ศ. 2563 ณ ห้อำงประชุมอำเน้กประสงค์ โรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
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กิจกรรมการลงพัื�นทั่่�โครงการสิ�งพัิมพั์แทั่นใจ โรงงานไพั�พัฒ
่ นาส่งคม

เม่ อำ วั น้ ที่่� 13 สิ ง หาคม พั.ศ. 2563 คณะกรรมการโรงงาน้ไพั� คุ ณ สิ ริ พั ร ธน้น้ั น้ ที่น้สกุ ล (รอำงประธาน้กรรมการ)
คุณวิลาวรรณ พัยาน้้อำย (กรรมการผู้้แ้ ที่น้กระที่รวงการคลัง) คุณภ้มจิ ติิ ติ์ พังษ์พัน้ั ธุง์ าม (ผู้้อำ้ าำ น้วยการโรงงาน้ไพั�) คุณวิวฒ
ั น้์ชยั ติัง� ประกอำบกิจ
(หัวหน้้าฝ้่ายอำำาน้วยการ) และพัน้ักงาน้โรงงาน้ไพั� น้ำาแบบเร่ยน้ภาษาไที่ย และภาษาอำังกฤษ และน้มกล�อำง ไปมอำบให้กับศ้น้ย์พััฒน้า
เด็กเล็กชุมชน้ข้้างวัดสุคัน้ธาราม โดยม่คุณอำมรรัติน้์ ลายกระ (คร้พั่�ล่�ยง) เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ

เม่อำวัน้ที่่� 13 สิงหาคม พั.ศ. 2563 คณะกรรมการโรงงาน้ไพั� คุณสิรพัิ ร ธน้น้ัน้ที่น้สกุล (รอำงประธาน้กรรมการ) คุณวิลาวรรณ พัยาน้้อำย
(กรรมการผู้้แ้ ที่น้กระที่รวงการคลัง) คุณภ้มจิ ติิ ติ์ พังษ์พัน้ั ธุง์ าม (ผู้้อำ้ าำ น้วยการโรงงาน้ไพั�) คุณวิวฒ
ั น้์ชยั ติัง� ประกอำบกิจ (หัวหน้้าฝ้่ายอำำาน้วยการ)
และพัน้ักงาน้โรงงาน้ไพั� น้ำาแบบเร่ยน้ภาษาไที่ย และภาษาอำังกฤษ ไปมอำบให้กบั ชุมชน้ข้้างวัดสุคัน้ธาราม โดยม่คณ
ุ บุญเรือำง ฤที่ธิม� น้ติร่
(ประชาสัมพััน้ธ์ชมุ ชน้) เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ
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เม่อำวัน้ที่่� 19 สิงหาคม พั.ศ. 2563 คุณภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม (ผู้้้อำำาน้วยการโรงงาน้ไพั�) คุณวิวัฒน้์ชัย ติั�งประกอำบกิจ
(หัวหน้้าฝ้่ายอำำาน้วยการ) และพัน้ักงาน้โรงงาน้ไพั� น้ำาแบบเร่ยน้ภาษาไที่ย และภาษาอำังกฤษ และน้มกล�อำง ไปมอำบให้กับโรงเร่ยน้
วัดเวติวัน้ธรรมาวาส โดยม่คณ
ุ วรุฬรัติน้์ ภัที่รกุลบดิน้ที่ร์ (ผู้้อำ้ ำาน้วยการโรงเร่ยน้วัดเวติวัน้ธรรมาวาส) และคณะคร้ เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ
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กิจกรรมการลงพัื�นทั่่�โครงการโรงงานไพั� ปันนำ�าใจ ป้อำงก่นภ่ยโควิด

เม่อำวัน้ที่่� 20 สิงหาคม พั.ศ. 2563 โรงงาน้ไพั�ได้จัดส�งพััสดุไปรษณ่ย์ ประกอำบไปด้วย หน้้ากากอำน้ามัย เจลแอำลกอำฮอำล์
และข้วดเปล�าใส�แอำลกอำฮอำล์ ให้กับโรงเร่ยน้ใน้เข้ติพัื�น้ที่่�จังหวัดน้่าน้ จำาน้วน้ 4 แห�ง ได้แก� โรงเร่ยน้บ้าน้น้ำ�าพัุ โรงเร่ยน้บ้าน้พัืชเจริญ
โรงเร่ยน้บ้าน้น้ำ�าเคิม และโรงเร่ยน้บ้าน้น้ายาง โดยม่คณะคร้ข้อำงแติ�ละโรงเร่ยน้เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ

เม่อำวัน้ที่่� 31 สิงหาคม พั.ศ. 2563 คณะกรรมการโรงงาน้ไพั� คุณวิลาวรรณ พัยาน้้อำย (กรรมการผู้้้แที่น้กระที่รวงการคลัง)
คุณวิวัฒน้์ชัย ติั�งประกอำบกิจ (หัวหน้้าฝ้่ายอำำาน้วยการ) และพัน้ักงาน้โรงงาน้ไพั� น้ำาหน้้ากากอำน้ามัย เจลแอำลกอำฮอำล์ และข้วดเปล�า
ใส� แ อำลกอำฮอำล์ ไปมอำบให้ กั บ โรงเร่ ย น้ประเสริ ฐ อำิ ส ลาม ซ่� ง เป็ น้ โรงเร่ ย น้ติั ว แที่น้รั บ มอำบข้อำงเข้ติพัื� น้ ที่่� จั ง หวั ด น้น้ที่บุ ร่
โดยม่คุณสุที่ธิลักษณ์ สายน้าค และคณะคร้ เป็น้ติัวแที่น้รับมอำบ
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มอำบหน่งสือำ “พัระราชดำริพัระบาทั่สมเด็จพัระเจ�าอำย้�หว่ ภ้มิพัล อำดุลยเดช : แนวทั่าง
สร�างไทั่ยให�ย่�งยืน”

เม่อำวัน้ที่่� 25 สิงหาคม พั.ศ. 2563 น้ายภ้มิจิติติ์ พังษ์พััน้ธุ์งาม ผู้้้อำำาน้วยการโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ น้ายกน้ิษฐ์ ศิริวัฒน้์
รอำงผู้้้อำำาน้วยการ น้ายวิวัฒน้์ชัย ติั�งประกอำบกิจ หัวหน้้าฝ้่ายอำำาน้วยการและคณะ เข้้าร�วมส�งมอำบหน้ังสือำ “พัระราชดำาริ
พัระบาที่สมเด็จพัระเจ้าอำย้�หัวภ้มิพัล อำดุลยเดช : แน้วที่างสร้างไที่ยให้ยั�งยืน้” จำาน้วน้ 1,280 เล�ม ณ ห้อำงประชุม อำาคาร สพัฐ. 1
ชัน้� 3 โดยม่น้ายสน้ิที่ แย้มเกษร รอำงเลข้าธิการคณะกรรมการการศ่กษาข้ัน้� พัืน้� ฐาน้ เป็น้ผู้้ร้ บั มอำบหน้ังสือำ จากโรงงาน้ไพั� กรมสรรพัสามิติ
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รายชื�อำคณะทั่ำงานจ่ดทั่ำรายงานประจำปี 2563
โรงงานไพั� กรมสรรพัสามิติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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น้ายกน้ิษฐ์
น้ายวิวัฒน้์ชัย
น้ายก้าน้แก้ว
น้างวิชิติา
น้ายสมภพั
น้างสาวพัรพัรรณ
น้างสาววชิราภรณ์
น้างสาวกรน้ิติย์
น้ายน้ิธิน้ัน้ที่์
น้ายธาวิติ

ศิริวัฒน้์
ติั�งประกอำบกิจ
พัวกขุ้น้ที่ด
ศิริวัฒน้์
สุข้ประสงค์
วิเศษกิจ
เพั�งบุญ
บุญปราบ
สุคัน้ธเมศวร์
มะพัล

ประธาน้คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
คณะที่ำางาน้
เลข้านุ้การคณะที่ำางาน้

