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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2559 นี้นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสำ�หรับโรงงานไพ่ เนื่องจากเป็นปีที่โรงงานไพ่เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ทีส่ อดคล้องกับกระบวนการทำ�งานเดิมและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ งนัน้ คือธุรกิจสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
โดยได้ปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของโรงงานเป็น “ผูน้ �ำ ด้านสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และโปร่งใส” โดยมีพันธกิจในการให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
และยังคงดำ�เนินการผลิตและจำ�หน่ายไพ่เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไพ่ไว้
ในปี นี้ โรงงานไพ่ ไ ด้ ดำ � เนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ สิ่ ง พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงเพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย
และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่และมีการลงทุนซื้อ
เครื่ อ งถ่ า ยแม่ พิมพ์ร ะบบคอมพิวเตอร์และเครื่ อ งล้ า งแม่ พิ ม พ์ ใหม่ ที่ ร องรั บระบบซอฟท์ แวร์ ร ะบบป้ อ งการปลอมแปลง
เพื ่ อ สนั บ สนุ น ธุร กิจใหม่ตามวิสัยทัศน์ข้างต้ น นอกจากนี ้ แ ล้ วโรงงานไพ่ ย ั ง ได้ จั ด ทำ � โครงการพั ฒ นาความก้ าวหน้ า
ในสายอาชีพและการบริหารกำ�ลังคนเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั งิ านเต็มศักยภาพและมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย
สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผมขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า คณะผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงงานไพ่ตลอดปีที่ผ่านมา

(นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม)
ประธานกรรมการโรงงานไพ่

สารจากผู้อำ�นวยการ
ปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มุ่งมั่นดำ�เนินงานภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มี
การเปลีย่ นแปลงตามแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ ตามวิสยั ทัศน์ในการดำ�เนินงาน ทีว่ า่ “เป็นผูน้ �ำ ด้านสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลง
ภาครัฐด้วยการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส” โรงงานไพ่ จึงเร่งพัฒนากระบวนการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านเครื่องจักรเพื่อรองรับต่อการให้บริการสิ่งพิมพ์ของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลัง ด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย
สนองตอบต่อกระบวนการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม การเพิม่ ประสิทธิภาพด้านงานพิมพ์ โดยโรงงานไพ่ได้มกี ารศึกษาโครงการ
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่มีผลการศึกษาที่ครอบคลุมกับธุรกิจด้านงานพิมพ์ท่ีมีความปลอดภัยจากการปลอมแปลงสูง
อีกทั้งที่ตั้งของโรงงานไพ่ในปัจจุบันมีพื้นที่คับแคบไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น จึงได้มีการเสนอโครงการที่จะ
ขยายโรงงานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพด้านความรู้และความสามารถต่อการปฏิบัติงาน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเสียสละแรงกายและแรงใจ การอุทิศเวลาของผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่
ทุกคนต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างทุ่มเทเต็มกำ�ลังความสามารถ การดำ�เนินงานตลอดปีที่
ผ่านมาประสบความสำ�เร็จได้ เป็นผลมาจากการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีการรักษา
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำ�งาน โอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหาร
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำ�คัญต่อการขับเคลื่อนโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าสืบไป

								

(นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์)
ผู้อำ�นวยการโรงงานไพ่

หมวดที่ 1 ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ
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รายงานประจำป 2559

1. ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
1.1 ประวัติความเป็นมา
โรงงานไพ่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ�หรือนำ�ไพ่เข้ามาใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินคงคลังให้กรมสรรพสามิต
สำ�หรับดำ�เนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ในการทำ�ไพ่จากโรงงานเอกชนที่ต้องเลิกทำ�ไพ่ไป มาติดตั้งและทำ�การผลิต
ไพ่ไทย ไพ่จีน และไพ่ป๊อก ภายในสถานที่กองโรงงานฝิ่น (กรมสรรพสามิตปัจจุบัน) ตั้งเป็นหน่วยทำ�ไพ่เป็นแผนกการหนึ่ง
เรียกว่า “แผนกโรงงานไพ่” ให้อยูใ่ นความควบคุมบังคับบัญชาของกองโรงงาน และเปิดทำ�การตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ (เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจำ�นวน 73,794.23 บาท
หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินทุนค่าทำ�ไพ่ครั้งแรก จำ�นวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าทำ�ไพ่จำ�นวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติไม่พอที่ต้องใช้
หมุนเวียนในการดำ�เนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจำ�นวน 100,000 บาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุน
ค่าทำ�ไพ่ตามคำ�ขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าทำ�ไพ่จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุง
ภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้นำ�ส่งคืน เป็นเงินทุนค่าทำ�ไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจำ�นวน 253,794.23 บาท
ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับไพ่เพื่อให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ตราพระราช
บัญญัตไิ พ่ พ.ศ. 2486 ขึน้ โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัตไิ พ่ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัตไิ พ่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 โรงงานไพ่
ได้ดำ�เนินกิจการด้วยดีตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิตโดยยุบกองโรงงาน
ที่โรงงานไพ่สังกัด และให้โรงงานไพ่ดำ�เนินกิจการผลิตไพ่ภายใต้การกำ�กับดูแลของกองการสามิต กรมสรรพสามิต จนถึงปี
พ.ศ. 2534 กระทรวงการคลังจึงได้ปรับฐานะโรงงานไพ่จากส่วนราชการ กรมสรรพสามิตมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล สังกัดกรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
การบริ ห ารงานอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม นโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ป ระกอบด้ ว ยอธิ บ ดี
กรมสรรพสามิต หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษา
หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจำ�นวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
หนึ่งคนเป็นกรรมการผู้อำ�นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคน
เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจำ�นวนไม่เกิน 11 คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
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1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้นำ�ด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ ด้วยการดำ�เนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส”

พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการและพัฒนาศักยภาพด้านงานพิมพ์ตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
3. ดำ�เนินการจำ�หน่ายไพ่ภายในประเทศตาม พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486
4. รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำ�งาน
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Upgrade Core Business)
2. ขยายธุรกิจในอนาคต (Growth Strategy)
3. จัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า/ลูกค้า (Manage Relationships with suppliers/customer)
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SODs)

1.3 ประเภทกิจการ
โรงงานไพ่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 มีฐานะเป็น
ส่ ว นราชการสั ง กั ด กรมสรรพสามิ ต ในปี 2535 กระทรวงการคลั ง ออกระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั ้ ง
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535
มีวัตถุประสงค์จัดตั้งและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนี้
1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์เพื่อหารายได้ให้รัฐ
2. ดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
3. ทำ�การค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่างๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์
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1.4 ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์และอีเมล์
		

ที่อยู่:

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์:

02 – 243 – 6493 – 4  , 02 – 241 – 0777

โทรสาร:

02 – 241 – 0777 ต่อ 10

Website:

www.playingcard.or.th

E-mail:

card@playingcard.mail.go.th

1.5 สัดส่วนการถือหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นของโรงงานไพ่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ซึ่งได้กำ�หนดทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
		1. เงินสดและทรัพย์สินของโรงงานไพ่ที่ได้รับโอนมาจากการที่โรงงานไพ่ได้ดำ�เนินการอยู่ก่อน
   ระเบียบนี้ใช้บังคับ
2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราวๆ เพื่อดำ�เนินงานหรือขยายกิจการ
4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
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1.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ
จากสภาวะการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแนวนโยบายการปกครองจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่มุ่งเน้นการปราบปรามการเล่นการพนันที่กฎหมายทุกประเภท   ตามคำ�สั่งของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติที่ 24/2557   เรื่อง ห้ามให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดำ�เนินธุรกิจของโรงงานไพ่ ส่งผลให้โรงงานไพ่มคี วามจำ�เป็นต้องทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์การดำ�เนินงาน
รวมถึงทำ�การทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร  โดยโรงงานไพ่มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน
ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงแก่ภาครัฐ ซึ่งจะมุ่งเน้นในงานสิ่งพิมพ์ที่เป็นของกรมสรรพสามิต
และกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้จะดำ�เนินการควบคู่กับการดำ�เนินการผลิตและกำ�กับการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ รวมถึงการมุ่งมั่น
พัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม

1.7 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต
โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2481  โดยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตไพ่
ตามพระราชบัญญัติไพ่ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ และดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
		

นอกจากธุรกิจการผลิตไพ่ และสิ่งพิมพ์แล้วในส่วนของธุรกิจโรงงานไพ่ ที่เป็นด้านการผลิตสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลง นั้น โรงงานไพ่มีแนวความคิดในการเพิ่มปริมาณงานพิมพ์ชนิดดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต เนื่องจากปริมาณความต้องการงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ โรงงานไพ่จะเริ่มดำ�เนินการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในปีงบประมาณ 2560
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2. โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.1 ผังโครงสร้างองค์กรและจำ�นวนพนักงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
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2.2 คณะกรรมการโรงงานไพ่

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
ประธานกรรมการ
อายุ 57 ปี
การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การฝึกอบรม
- การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาบุคลากร
  ในกระบวนการยุติธรรม สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
- โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 2
  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
  รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกัน
  ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
  และสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
-  ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต
-  ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี  กรมสรรพสามิต
-  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
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นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
รองประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี
การศึกษา
- Master of Public Administration, Harvard University,
  U.S.A.
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 64 สถาบันพัฒน
  ข้าราชการพลเรือน
- Senior Managers in Government, Harvard University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง
  (วปม.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบัน
  วิชาการป้องกันประเทศ
- นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3
  กรมบัญชีกลาง
- นักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- Director Certification Program (DCP) สถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (IOD)
- การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับ
  สูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบัน
  พระปกเกล้า
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
  กรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต
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นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
รองประธานกรรมการ
อายุ 55 ปี
การศึกษา
- Master of  Arts In Economics And Special Studies,
  Tufts University, U.S.A
- Interational Tax Program, Harvard University, U.S.A
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรม
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกัน
  ราชอาณาจักร
- Challenges of Reforming Tax and Custom
  Administration , IMF&TAX Academy of Singapore
- Senior on Taxation (Senior Course), Japan
  Interna tional Cooperation Agency (JICA)
- นักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
  รุ่นที่ 74 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- การเพิ่มประสิทธิภาพสำ�หรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2  
  บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอฟเอเอส จำ�กัด
- โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ สำ�หรับ
  ข้าราชการระดับสูง กระทรวงการคลัง ประจำ�ปีงบประมาณ  
  2552 , สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- Leading Change for Executives รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและ
  ให้คำ�ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งสู่รัฐบาล
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
  คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต
- รองประธานกรรมการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
- ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
  กรมสรรพสามิต จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักแผนภาษี
- นักวิชาการภาษีผู้เชี่ยวชาญ สำ�นักแผนภาษี
- ผู้อำ�นวยการศูนย์สารสนเทศ
- สรรพสามิตพื้นที่กระบี่
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นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
อายุ 59 ปี
การศึกษา
- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
- ผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู้ประชาคม
อาเซียน (AEC)
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 1 กระทรวงการคลัง
- การศึกษาผู้นำ�สำ�หรับผู้บริหาร
- กฎหมายปกครองสำ�หรับกรมสรรพสามิต
- นักบริหารระดับสูง : ผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 55
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานและจัดเก็บภาษี 1
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสรรพสามิตภาค 10
- สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
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นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

อายุ 59 ปี
การศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Master of Business Administration (Management),
Oklahoma City University, U.S.A.
การอบรม
- นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 3 กระทรวงการคลัง
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4
สำ�นักงาน ก.พ.
- การขั บ เคลื ่ อ นนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการคลั ง
กระทรวงการคลั ง
- Business English Conversation for Executive
: Intermediate State 02 กรมสรรพากร
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รองอธิบดีกรมสรรพากร
- สรรพากรภาค (ผู้อำ�นวยการสูง) สำ�นักงานสรรพากรภาค 9 (นครราชสีมา)
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นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
			
กรรมการ

อายุ 61 ปี
การศึกษา/การอบรม
- นบ., น.บ.ท., รปม.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2546)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15)
- การปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน
  สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.2)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 6)
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส. 14)
  สำ�นักงานศาลยุติธรรม
- นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ระดับสูง (นยปส. 2) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
  ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 162
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI)
  สถาบันพระปกเกล้า
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ สำ�นักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำ�งานของคนต่างด้าว
- อนุกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
- อนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำ�นักงาน
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- อนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็น ตรวจสอบ ข้อความการ
  โฆษณาสินค้าและบริการ สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
  ผู้บริโภค
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
  สนช.
- คณะทำ�งานตรวจสอบนำ�ส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำ�นักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีปราบปรามทุจริต
  สำ�นักงานอัยการสูงสุด
- รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานการสอบสวน
  สำ�นักงานอัยการสูงสุด
- รองอธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ สำ�นักงานอัยการสูงสุด
- คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า
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นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
กรรมการ
อายุ 52 ปี
การศึกษา
- Master of Science (Mathematics) ,Southern University, USA
- Master of Public and Private Management
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลของ
  องค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านทัวร์ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

-
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นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท
กรรมการ
อายุ 41 ปี
การศึกษา
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยากรุงเทพ
การอบรม
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ผู้อำ�นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์
กรรมการและเลขานุการ
อายุ 59 ปี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
- การเงินสำ�หรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- การจัดการในโรงพิมพ์สำ�หรับผู้บริหาร ศูนย์ฝึกอบรม
  เทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
  ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 3
  (PDI) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  
  สถาบันพระปกเกล้า
- The Supervisory Grid Seminar, Grid Organization
  Development and Change Management,Thailand
- แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร
  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
- บทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ตำ�แหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการโรงงานไพ่
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-
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2.3 คณะผู้บริหารโรงงานไพ่		
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3. โครงสร้างเงินทุน
3.1 ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่เปิดทำ�การตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 โดยใช้เงินงบประมาณปรับปรุงภาษีอากรพิเศษ
(เงินค่าขุดคลองสรรพสามิต จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นเงินจำ�นวน 73,794.23 บาท หลังจากนั้นกระทรวงการคลังได้จ่ายเงิน
ทุนค่าทำ�ไพ่ครั้งแรก จำ�นวน 80,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  
กรมสรรพสามิตได้พิจารณาเห็นว่าเงินทุนค่าทำ�ไพ่จำ�นวน 80,000 บาท ที่กระทรวงได้อนุมัติไม่พอที่ต้องใช้
หมุนเวียนในการดำ�เนินกิจการจึงได้ขอเงินทุนเพิ่มเติมอีก เป็นเงินจำ�นวน 100,000 บาท ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มทุน
ค่าทำ�ไพ่ตามคำ�ขอเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 รวมเป็นเงินทุนค่าทำ�ไพ่จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และเงินปรับปรุง
ภาษีอากรพิเศษของจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมิได้นำ�ส่งคืนเป็นเงินทุนค่าทำ�ไพ่ทั้งสิ้น เป็นเงินจำ�นวน 253,794.23 บาท

3.2 หนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ไม่มีหนี้เงินกู้

3.3 เงินงบประมาณที่ได้รับและการจ่ายเงินนำ�ส่งรัฐ
เงินงบประมาณของโรงงานไพ่ มาจากรายได้การดำ�เนินงานจำ�หน่ายไพ่และสิ่งพิมพ์และอื่นๆ โดยโรงงานไพ่
มีหน้าที่นำ�ส่งเงินรายได้แผ่นดินร้อยละ 80 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี รายละเอียดดังภาพ
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4. การลงทุนที่สำ�คัญในปัจจุบันและอนาคต
4.1แผนงานและโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559
1. โครงการศึกษาเพื่อการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ผู้รับผิดชอบ : ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณ : 3.80 ล้านบาท
1.1 ที่มาและความสำ�คัญ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 แผนยุทธศาสตร์สำ�หรับวิสาหกิจของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีการวางกลยุทธ์
ของโรงงานไพ่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์รับจ้างทั่วไป และส่วนที่เป็นธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอด
การปลอมแปลง ทั้งนี้ ยังได้มีการกำ�หนดแนวทางของการดำ�เนินกลยุทธ์ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของการปรับปรุง
(ซ่อม) การดำ�เนินงานที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และรูปแบบของการขยาย
ธุรกิจของโรงงานไพ่สู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง (สร้าง) ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงงานไพ่จงึ จำ�เป็นต้องปรับปรุงการดำ�เนินงานและทำ�การปรับเปลีย่ น Core Business จากเดิม (ผลิตและจัดจำ�หน่ายไพ่)
ซึ่งไม่มีการเติบโตแต่กลับมีแนวโน้มลดลง มาเป็นธุรกิจใหม่ (สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง) ที่มีโอกาสเติบโตเนื่องจาก
ตลาดธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนั้น ยังมีผู้ผลิตในประเทศเพียง 3 รายใหญ่เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในการเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงจำ�เป็นต้องใช้งบการลงทุนจำ�นวนมากและเพื่อที่
โรงงานไพ่จะได้จดั เตรียมความพร้อมในการเข้าสูธ่ รุ กิจสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงนัน้ โรงงานไพ่จงึ ต้องจัดทำ�การศึกษาถึงต้นทุน
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงอย่างถี่ถ้วนทั้งในเรื่องของปัจจัยภายใน
องค์กร สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขันในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ผลกระทบต่อธุรกิจไพ่และสิ่งพิมพ์รับจ้าง
ทั่วไป ข้อจำ�กัดของพื้นที่และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานไพ่ ที่มาของงบลงทุน การประมาณการความคุ้มทุนของโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ ตลอดจนวิธปี ฏิบตั แิ ละขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรมในการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ อันจะส่งผล
ช่วยให้โรงงานไพ่มีโอกาสประสบความสำ�เร็จจากการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงได้ ซึ่งหากโรงงานไพ่
ไม่ได้มีการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ย่อมเกิดความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเป็นการใช้เงินลงทุนจำ�นวนมหาศาล หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำ�นวย
และไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดรอบคอบโอกาสที่โรงงานไพ่จะประสบความล้มเหลวในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์
ปลอดการปลอมแปลงย่อมมีสูง และจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะการเงินของโรงงานไพ่ และกระทบต่อสถานการณ์ดำ�รง
อยู่ของโรงงานไพ่ในอนาคต

4.2 การร่วมดำ�เนินงานกับเอกชน
ในปีงบประมาณ 2559 โรงงานไพ่ไม่มีการดำ�เนินงานร่วมกับเอกชน

26

รายงานประจำป 2559

5. ผลการดำ�เนินงานขององค์กร
5.1 รายงานวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ดำ�เนินธุรกิจการจำ�หน่ายไพ่และธุรกิจรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
ในรอบปี 2559 เป็นรายได้จากการดำ�เนินงาน 298.04 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นจำ�นวน 6.60 ล้านบาท
โดยโรงงานไพ่มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 304.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 21.31 มีกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม 106.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 31.42
รายได้จากการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2559 โรงงานไพ่มีรายได้จากการขายและบริการ 298.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 21.31
โดยแบ่งตามสายธุรกิจหลักดังนี้
1. ธุรกิจการจำ�หน่ายไพ่
ในปี 2559 รายได้จากการจำ�หน่ายไพ่จำ�นวน 26 4.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 20.28   เป็นรายได้
จากการให้สัมปทาน ประกอบด้วย ไพ่ตัวเล็ก (ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีนและไพ่จีนสี่สี) ไพ่ป๊อก (ไพ่ป๊อกกระดาษ ไพ่ป๊อกพลาสติก
และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง) ตามกำ�หนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่จะครบกำ�หนดในเดือนมีนาคม 2559 และสัญญาสัมปทาน
ใหม่เริ่มเดือนสิงหาคม 2559 ถึง กรกฏาคม 2561  และการจำ�หน่ายไพ่ป๊อกอื่นๆ ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต่ำ� ไพ่ที่ระลึก
เพื่อการท่องเที่ยว ไพ่ป๊อกกระดาษเพื่อการส่งออก เป็นต้น โรงงานไพ่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์
ตลอดเวลา และได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารจัดการควบคุมการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันมุ่งสร้างงานพิมพ์คุณภาพสูงต่อไป
2. ธุรกิจงานรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์   ปี 2559 จำ�นวน 36.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำ�นวน 14.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.01  
3. ต้นทุนขาย
ในปี 2559 โรงงานไพ่มีต้นทุนขายและบริการ 130.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 18.94 มีอัตราส่วนต้นทุน
ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 43.65 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 41.59 ทั้งนี้
เป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตไพ่เพิ่มขึ้น
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4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2559 โรงงานไพ่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 8.00
5. กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2559 โรงงานไพ่มีกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเท่ากับ 106.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับร้อยละ 31.42

5.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  โรงงานไพ่มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 552.79 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน

400.94 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

151.85 ล้านบาท

รวมสินทรัพย์

          

552.79 ล้านบาท

2. หนี้สินและส่วนของทุน
2.1 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงงานไพ่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 151.74 ล้านบาท ลดลงจากจากปี 2558 ร้อยละ 12.23
และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุนเท่ากับ 0.38 เท่า
2.2 ส่วนของทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงงานไพ่มีส่วนของทุนเท่ากับ 401.53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับส่วนของทุนในปี 2558
จำ�นวน 393.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00
3. กระแสเงินสด
ในปี 2559 โรงงานไพ่มีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 148.43 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน 40.48 ล้านบาท และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน127.62 ล้านบาท โดยงบดุล ณ วันที่ 30
กันยายน 2559  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 80.25 ล้านบาท  โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน 148.43 ล้านบาท ประกอบด้วย กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนลดลง 138.86 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลง 15.24 ล้านบาท ลูกหนี้เงินยืมเพิ่มขึ้น
0.04 ล้านบาท ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำ�หนดเพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 6.47 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน
อื่นเพิ่มขึ้น 1.38 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1.08 ล้านบาท รายได้รอการรับรู้ลดลง 0.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น 1.95 ล้านบาท เจ้าหนี้กรมสรรพากรลดลง 1.78 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 1.16 ล้านบาท กองทุนบำ�เหน็จ
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เพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินและผลตอบแทนของพนักงานลดลง 0.49 ล้านบาท จึงส่งผลต่อกระแสเงินสด
จากการดำ�เนินงานของปี 2559 ลดลง 44.69 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 เป็นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 40.48
ล้านบาท เนื่องจากเงินสดสุทธิรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 61.99 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ 18.09
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.42 ล้านบาท จึงมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 40.48 ล้านบาทจากปี 2558
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 127.62 ล้านบาท ได้แก่ เงินสดจ่ายเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
127.62 ล้านบาทในปี 2559  จึงมีเงินสดสุทธิที่ได้ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 80.27 ล้านบาท จากปี 2558

6. การบริหารจัดการองค์กร
6.1 การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการนำ�องค์กรสู่ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงงานไพ่
กำ�หนดไว้ โดยปัจจุบันโรงงานไพ่ได้ดำ�เนินงานตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk
Management integrated Framework : ERM) ซึ่งเป็นแนวทางการดำ�เนินงานของ COSO โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในและคณะทำ�งานบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดำ�เนิน
งาน ดังนี้
1. การกำ�หนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) เพื่อดำ�เนินการกำ�หนดวัตถุประสงค์ในเรื่อง
ความเสี่ยงที่จะต้องนำ�มาบริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือหมดไป
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะมีการบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยเบื้องต้นได้มีการกำ�หนดประเภทความเสี่ยง สาเหตุปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนการประเมินถึงผล
กระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกำ�หนดระดับการยอมรับความเสี่ยงนั้น
4. การสร้างแผนดำ�เนินงาน (Risk Management Planning) การสร้างแผนดำ�เนินงานเป็นการกำ�หนดแผน
ในการดำ�เนินงานติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้ยอมรับได้หรือหมดไปและ
สร้างเป็นแผนดำ�เนินงานถ้าหากความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการบริหารอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Review) การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนของ
การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างครอบคลุมทันเวลาและเพียงพอเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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ในการบริหารความเสี่ยงของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โรงงานไพ่และคณะทำ�งานบริหารจัดการความเสี่ยง โรงงานไพ่ ได้ดำ�เนินการบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
1.1 ปัจจัยเสี่ยงในการเตรียมความพร้อมธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการทำ�เทียม
2. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (O : Operational Risk) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
2.1 ปัจจัยเสี่ยงในการจำ�หน่ายไพ่นอกสัมปทานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2.2 ปัจจัยเสี่ยงในการบริหารต้นทุนขายต่อรายได้การดำ�เนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (F : Financial Risk) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
3.1 ปัจจัยเสี่ยงกำ�ไรสุทธิต่ำ�กว่าเป้าหมาย

3.2 ปัจจัยเสี่ยงรายได้รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่ำ�กว่าเป้าหมาย
4. ความเสี่ยงทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C : Compliance Risk) ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
4.1 ปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงบลงทุนไม่บรรลุเป้าหมาย
4.2 ปัจจัยเสี่ยงในการจัดทำ�งบการเงินล่าช้า
4.3 ปัจจัยเสี่ยงในการคัดเลือกผู้รับสัมปทานจำ�หน่ายไพ่ล่าช้า

6.2 การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่ กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ ป ลอดการปลอมแปลงภาครั ฐ ด้ ว ยการดำ � เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งการจัดการเชื่อว่าการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีระบบการกำ�กับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนดลยีสารสนเทศ
โรงงานไพ่ปฏิบัติตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoriong Organizations of
Treadway Commission) ซึ่งกำ�หนดองค์ประกอบหลักที่จำ�เป็นในการควบคุมภายใน   5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามและ
ประเมินผล โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
การควบคุมภายใน
โรงงานไพ่มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการโรงงานไพ่ เพื่อที่ประชุมกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของโรงงานไพ่โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำ�เนินการตามแนวทาง และการปฏิบัติตามข้อเสนอ
แนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในซึ่งปรากฏว่า การควบคุมภายในของโรงงานไพ่ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร การติดตามประเมินผล
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6.3 การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำ�ปรึกษาอย่างเป็นอิสระ
ซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รให้ ดี ขึ้ น การตรวจสอบภายในช่ ว ยให้ อ งค์ ก รบรรลุ
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกำ�กับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ
การตรวจสอบภายในจำ�แนกเป็นประเภทใหญ่ ได้แก่
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในบัญชี รายงาน
ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้อง สามารถสอบทานได้หรือเพียงพอทีจ่ ะป้องกันการรัว่ ไหล การสูญหายของทรัพย์สนิ ต่างๆ ได้
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. การตรวจสอบการดำ�เนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการดำ�เนินงานตาม
แผนงานและโครงการต่างๆ ขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำ�หนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและคุ้มค่า โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยคำ�นึง
ถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ
4. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการพิสูจน์ความ
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ
ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารทางการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หรือกรณีที่มีการกระทำ�ที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำ�ที่ส่อไปในทางทุจริต
หรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาดำ�เนินการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป
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งานของผู้ตรวจสอบภายในมุ่งที่จะค้นหาจุดอ่อนของระบบงาน ว่ามีจุดใดที่เป็นช่องทางให้เกิดการรั่วไหลหรือ
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า เป็นต้น และพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น การที่ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงาน
ดังกล่าวข้างต้นให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายในจำ�เป็นต้องดำ�เนินการ ดังนี้
1. กำ�หนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ ตลอดจนการบริหารด้านต่างๆ ขององค์กร
3. ประเมินผลการดำ�เนินงานและการบริหารงาน รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและการให้คำ�ปรึกษา
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามนโยบายที่กำ�หนด
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขงานตรวจสอบภายในอันก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
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6.4 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
โรงงานไพ่ได้ตระหนัก และให้ความสำ�คัญสำ�หรับการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้มีความรู้และ
ความสามารถในระดับมืออาชีพ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำ�เร็จ (Key Success Factor) ที่ช่วยผลักดัน
การดำ�เนินธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ โรงงานไพ่จึงให้ความสำ�คัญในการสร้างองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
(Hight Performance Organization) ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความพฤติกรรม
ตามค่านิยม  CARDS  ไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรในธุรกิจสิง่ พิมพ์ปลอดการปลอมแปลงดังนัน้ ส่วนธุรการและทรัพยากรบุคคล
ได้ใช้แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 – 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานพัฒนา
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลดังกล่าว
วิสัยทัศน์
“บุคลากรมีศักยภาพอย่างมืออาชีพ ในธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ภายในปี พ.ศ. 2563”
วัตถุประสงค์
1. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยนำ�ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จัดทำ�ไว้แล้ว
มาปรับใช้ปฏิบัติงานจริงให้สำ�เร็จตามแนวทางที่กำ�หนดไว้
2. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำ�คัญให้ครบถ้วนตามมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
การพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ ตามระบบสมรรถนะของโรงงานไพ่
3. พั ฒนาระบบการสื่อสารภายในโรงงานไพ่ เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ บริ ห ารหั วหน้ า งานและพนั ก งานทราบเรื ่ อ งหลั กเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแต่ละระบบงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคน  มีส่วนร่วมในความสำ�เร็จ
ของโรงงานไพ่
4. พัฒนาบทบาทหน้าที่ ความรู้ความสามารถและภาวะผู้นำ�ของหัวหน้างาน เพื่อให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก้ไขปัญหา
ในการบริหารจัดการงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กำ�หนดกลยุทธ์การบริหารดำ�เนินงานด้านบุคลากรไว้ 4 ด้าน  ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการบุคลากรภายใต้หลักการและมาตรฐานเดียวกัน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้ใช้ศักยภาพเต็มกำ�ลังความสามารถ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับบทบาทหัวหน้างานให้เป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
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ผลการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
1. โครงการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อจัดทำ�การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารและให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้นำ�มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้พนักงาน
นำ�องค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินงานของโรงงานไพ่ ได้ดำ�เนินการ
โครงการบริหารองค์ความรู้ 4 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการเผยแพร่ความรู้ประจำ�หน่วยงานรายไตรมาสผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำ�เรื่อง
การล้างเพลท การปริ้นปรู๊ฟสี เทคนิคการตรวจสอบเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การผลิตไพ่ป๊อกขอบทอง
1.2 โครงการเผยแพร่ ค วามรู ้ ร ายไตรมาสผ่ า นระบบอิ น ทราเน็ ต โรงงานไพ่ ได้ น ำ � องค์ ค วามรู ้ เรื ่ อ ง
การล้างเพลท การปริ้นปรู๊ฟสี เทคนิคการตรวจสอบเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การผลิตไพ่ป๊อกขอบทอง และนำ�ข้อมูลมาลงใน
ระบบอินทราเน็ตโรงงานไพ่
1.3 โครงการดูงานการบริหารจัดการความรู้ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจัดให้พนักงาน
โรงงานไพ่ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก
1.4  โครงการบริหารจัดการความรู้ในกระบวนการผลิตไพ่ จัดทำ�เรื่องการผลิตไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง
2. โครงการเสริมสร้างค่านิยม CARDS ได้จัดทำ�แผ่นพับเพื่อกระตุ้นการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร
ให้กับพนักงาน และจัดให้พนักงานไปศึกษาดูงานวัฒนธรรมองค์กรกับหน่วยงานภายนอก
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6.5 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน
การทำ�งานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาส
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตตระหนักถึงแนวการพัฒนาทางด้านดิจิทัลดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การดำ�เนินงาน การแข่งขัน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
จึงได้มีการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2559 – 2563 เปลี่ยนเป็น “แผนปฏิบัติงานดิจิทัล
ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต” ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และมีการพัฒนาทางด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตได้จากผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ หัวข้อ IS การบริหาร
จัดการสารสนเทศ 5 ปีผ่านมาดังนี้

IS การบริหารจัดการสารสนเทศ

2555
2.364

2556
2.4453

2557
2.6318

2558
3.0206

2559
3.0374

ทั้งนี้การดำ�เนินการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
จะทำ � ให้ สามารถปฏิบัติงานและให้บริก ารผู ้ ม ี ส ่ วนได้ ส ่ วนเสี ย ทั ้ ง ภายในและภายนอก ได้ อ ย่ า งเป็ นเลิ ศ โดยใช้ ด ิ จ ิ ท ั ล
เป็ น เครื่องมือสนับสนุนมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ผู้บริหาร
สามารถกำ�หนดและกำ�กับนโยบายด้านดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติงานดิจิทัล ปี 2560 – 2562 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีดำ�เนินการ
สรุปได้ดังนี้
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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พันธกิจ: 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงทันสมัย
ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
เป้าประสงค์:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน

โรงงานไพ่ มีระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงบรรเทา : WO)
1. เพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความทันสมัยปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
2. จัดหาลิขสิทธิ์และบำ�รุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างเต็มความสามารถและเหมาะสมกับงาน
พันธกิจ: 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความชำ�นาญในการใช้ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2:

เป้าประสงค์:

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงงานไพ่ด้านดิจิทัล

บุคลากรของโรงงานไพ่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้
ระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงทดแทน : WT)
เสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานความรู้ของบุคลากร
พันธกิจ: 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้สำ�หรับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3:
เป้าประสงค์:
สร้างนวัตกรรมในการให้บริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

- เป็นหน่วยงานที่แข็งแกร่งด้านดิจิทัลและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดี
- ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ
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พันธกิจ: 3. พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นฐานข้อมูลความรู้สำ�หรับประชาชน
กลยุทธ์: (กลยุทธ์เชิงรุก : SO)
1. พัฒนาระบบดิจิทัลแบบบูรณาการอย่างเป็นสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่ทันสมัย
2. จัดหาลิขสิทธิ์และบำ�รุงรักษาระบบงานดิจิทัลให้คงอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การดำ�เนินงานส่วนสารสนเทศและพัฒนาระบบ ปีงบประมาณ 2559 นั้นส่วนสารสนเทศฯ
มีการดำ�เนินงานทั้งสิ้น 6 ประเภท 26 โครงการ ดังนี้
โครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
1. โครงการจัดซื้อทดแทนคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
โครงการลิขสิทธิ์
3. โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
4. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ Antivirus
5. โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล
6. โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ
7. โครงการค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์  Adobe Cloud For Mac
โครงการดูแลบำ�รุงรักษา
8. โครงการดูแลบำ�รุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
9. โครงการดูแลบำ�รุงรักษาระบบบันทึกข้อมูลการผลิต
10. โครงการดูแลบำ�รุงรักษาระบบ E-Commerce
11. โครงการดูแลบำ�รุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย
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โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
12. โครงการปรับปรุงรายงานระบบสารสนเทศ
13. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6
14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้งานในการประชุมผู้บริหาร
โครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพในการดำ�เนินงาน
15. โครงการฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ โรงงานไพ่
16. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ ICT อย่างดีมีคุณภาพ
17. โครงการสำ�รวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
18. โครงการสำ�รวจการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของโรงงานไพ่
19. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
20. โครงการทบทวนแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
21. อบรมเทคนิคการทดสอบเจาะระบบและตรวจสอบช่องโหว่ทั่วไป
22. อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานที่สำ�คัญ
23. อบรมสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรยุคใหม่
24. อบรมการพัฒนา Report บน Microsoft Navision
25. อบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์
26. อบรมผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตระหนักความสำ�คัญการใช้งาน

39

รายงานประจำป 2559

6.6 การบริหารงานด้านการตลาด
โรงงานไพ่ได้ให้สิทธิการซื้อไพ่ แก่ บริษัท ซี.เอส.ไทย เทรดดิ้ง จำ�กัด ผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่
เพือ่ นำ�ไปจำ�หน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว มีระยะเวลา 2 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย
1. ไพ่ตัวเล็ก ได้แก่ ไพ่ไทย ไพ่ผ่องจีนและไพ่จีนสี่สี
2. ไพ่ป๊อก ได้แก่  ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G.333 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS
รุ่น V.G. SILVER 222 และไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold 111
นอกจากนี้โรงงานไพ่ ยังดำ�เนินการจำ�หน่ายไพ่ชนิดอื่นๆ นอกระบบสัมปทาน ได้แก่ ไพ่ป๊อกกระดาษเพื่อการ
ท่องเที่ยว ไพ่ที่ระลึกชุดมวยไทยชาย-หญิง ไพ่ที่ระลึกสำ�หรับเป็นของชำ�ร่วยในโอกาสต่างๆ และไพ่ป๊อกเพื่อการจำ�หน่าย
ยังต่างประเทศ  โรงงานไพ่ยังได้ดำ�เนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านการตลาดเอง โดยการแสวงหาลูกค้างานพิมพ์ ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ทั้งนี้โรงงานไพ่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำ�เนินงานต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
องค์กรเอง ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคด้านพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ต้นทุนการผลิต ดังนั้นจากการทบทวน
แผนวิสาหกิจตามแนวความคิด EVM ประจำ�ปี 2558 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด จึงได้นำ�ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ SIP ประจำ�ปี 2559 ตามแนวความคิด EVM มาจัดทำ�แผนปฏิบัติการส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้
แผนปฏิบัติการและผลการดำ�เนินงานด้านการตลาดประจำ�ปีงบประมาณ2559
          1. โครงการสำ�รวจลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ไพ่และสิ่งพิมพ์ของโรงงานไพ่
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานไพ่กับลูกค้า สำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อการผู้ใช้ไพ่และสิ่งพิมพ์ สำ�รวจความต้องการของลูกค้าต่อการใช้ไพ่และสิ่งพิมพ์ และนำ�ผลสำ�รวจความพึงพอใจมาพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยผลการดำ�เนินงานสามารถดำ�เนินการได้สำ�เร็จ
ตามเป้าหมาย ซึ่งพบว่าระดับความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่อยู่ในระดับมากที่สุด
2. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ระหว่างโรงงานไพ่กับโรงพิมพ์ตำ�รวจ
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนตลาดสิ่งพิมพ์ทั่วไปตามศักยภาพที่แต่ละฝ่าย
มี เ ครื ่ อ งมื อ เฉพาะด้ า น เพิ ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต สิ ่ ง พิ ม พ์ ข องโรงงานไพ่ โ ดยไม่ ต ้ อ งลงทุ น เครื ่ อ งจั ก รเพิ ่ ม เพิ ่ ม ทั ก ษะให้ ม ี
ความชำ�นาญด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
ของโรงงานไพ่และโรงพิมพ์ตำ�รวจ โดยมีผลการดำ�เนินงานสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
3. โครงการสำ�รวจตลาดไพ่และบริการความรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. 2486
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าไพ่ ให้ร้านค้าผู้จำ�หน่ายไพ่รวมถึง
ผู้บริโภคทราบลักษณะของไพ่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รู้จักตราสินค้าและการประชาสัมพันธ์องค์กร ศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน
หรือผลกระทบต่างๆ ของตลาดไพ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานไพ่กับร้านค้าผู้จำ�หน่าย และทราบพฤติกรรม
การจำ�หน่ายและยอดการจำ�หน่าย โดยมีผลการดำ�เนินงานสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
4. โครงการหารายได้เสริมนอกเหนือการจำ�หน่ายไพ่ตามสัญญาผู้รับสัมปทาน
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากการจำ�หน่ายไพ่โดยไม่ผ่านผู้รับประโยชน์ เช่น กลุ่มลูกค้าไพ่ที่ระลึก
และลูกค้าไพ่ส่งออก เป็นต้น สร้างรายได้สิ่งพิมพ์ให้เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ โดยมีผลการดำ�เนินงานสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

หมวดที่ 2 ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
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1. รายงานผลการดำ�เนินงานตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG)
คณะกรรมการโรงงานไพ่ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้โรงงานไพ่เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ มีการกำ�กับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ตามหลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของโรงงานไพ่ ดังนี้
1. คณะกรรมการให้ความสำ�คัญและมุ่งมั่นด้านการดำ�เนินงานโดยนำ�หลักสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
6 ประการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ความสำ�นึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่สามารถตรวจ
สอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน
2. การกำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำ�คัญของโรงงานไพ่จะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง
และวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งดำ�เนินการตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
บัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ�และต้นแบบที่ดีทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของโรงงานไพ่ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ด้วยความโปร่งใสเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
5. รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังให้เกิดจิตสำ�นึกด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร เพื่อให้ทั้ง
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจในหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้และสามารถนำ�ไปปฏิบัติใช้ได้
6. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งการประเมินผลคณะกรรมการและการประเมินผลตนเองเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โรงงานไพ่ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
ควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงกำ�หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ตระหนักต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำ�นึกให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานและดำ�เนิน
กิจกรรมโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. ให้ความสำ�คัญในด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรอื่นที่มีภารกิจ
อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนรณรงค์
ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
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1.2 โครงสร้างคณะกรรมการ อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.โครงสร้างคณะกรรมการ
การบริหารงานอยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานกรรมการ ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดี
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจำ�นวน 3 คนเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
เป็นกรรมการ ผู้อำ�นวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ
แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจำ�นวนไม่เกิน 11 คน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน
2. อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ข้อ 17 ให้คณะ
กรรมการมีอำ�นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของโรงงานไพ่อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นั้น
รวมไปถึง
		1. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่าง ๆ
    ของโรงงานไพ่
2. กำ�หนดจำ�นวน ตำ�แหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอน
                        ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ลงโทษพนักงานและลูกจ้าง
4. กำ�หนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ้าง สั่งซื้อ การสั่งตัดบัญชี พัสดุหรือทรัพย์สินและ
                        การทำ�สัญญาผูกพันต่างๆ ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าทำ�งานล่วงเวลา
                        เบี้ยประชุมและการจ่ายเงินอื่นๆ
8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
10. พิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ผู้อำ�นวยการนำ�เสนอหารือโดยให้คำ�วินิจฉัยตัดสินปัญหานั้นหรือ
                          ให้ความเห็นชอบ
11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการดำ�เนินงานตามโครงการที่มีนโยบายกำ�หนดไว้
12. วางระเบียบหรืออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่นๆ ของโรงงานไพ่
13. กระทำ�การอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

44

รายงานประจำป 2559

1.3 การแต่งตั้งและอำ�นาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อทำ�หน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายตามรายละเอียด ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในโรงงานไพ่
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 7/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในโรงงานไพ่ ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล

ตันตินันท์ธนา ประธานอนุกรรมการ

2. นายสมเดช

ศรีสวัสดิ์

รองประธานอนุกรรมการ

3. นายสมบัติ

เกริกชัยวัน

อนุกรรมการ

4. นายอนุพันธ์

บุณโยดม

อนุกรรมการ

5. นางมณี

วงษ์วิโรจน์

เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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		ให้คณะอนุกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. อนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของโรงงานไพ่

2. อนุมัติมาตรการหรือแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4. กำ�กับดูแล การดำ�เนินงานตามกระบวนการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงรวมทั้ง
คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญต่อองค์กรมาจัดทำ�แผนตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับองค์กรรายไตรมาส
ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
ที่เกี่ยวข้อง

6. เชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลในเรื่อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย

คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 36/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายวงศ์สกุล

กิตติพรหมวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวไพลินรัตน์

สุพรรณรัตน์

กรรมการ

3. นายณกรณ์

ตรรกวิรพัท

กรรมการ

4. นางมนัสวี

ไชยกาญจน์

เลขานุการคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 3/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ประกอบด้วย
1. นายรณวัตร

สุวรรณาภิรมย์

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวสุจิตรา

เลาหวัฒนภิญโญ

รองประธานอนุกรรมการ

3. นายอนันต์

สาธุเสน

อนุกรรมการ

4. นายธีระพันธ์

นิตย์วิบูลย์

อนุกรรมการ

5. นางสาววิมลรัตน์

บุณโยดม

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG)
และการแสดงความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
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ทางสังคม (CSR)

2. ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ

3. รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ทางสังคม (CSR) ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
4. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 37/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด ประกอบด้วย
1. นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายณกรณ์
ตรรกวิรพัท
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายอนุพันธ์
บุณโยดม
อนุกรรมการ
4. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
อนุกรรมการ
5. นายพิภพ
จันทร์เล็ก
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�หนดหลักเกณฑ์ ทิศทางและนโยบายในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กำ�หนดไว้บรรลุเป้าหมาย

2. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�และพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่ได้

3. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทิศทาง
และนโยบายตามที่กำ�หนดและประเมินผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อ 1 2 และ 3 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
5. คณะอนุกรรมการควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 23/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมดูแล
สถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย
1. นายธรรมศักดิ์
ลออเอี่ยม
ประธานอนุกรรมการ
2. นายธีระพันธ์
นิตย์วิบูลย์
อนุกรรมการ
3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบป้องกัน
อนุกรรมการ
   และปราบปราม กรมสรรพสามิต
4. นายเดชา
บุญอินทร์
อนุกรรมการ
5. นางสาวปารณีย์
ขุนวงษ์
อนุกรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ เพ่งบุญ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
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ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานการณ์ไพ่ผิดกฎหมายทุกชนิดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการ
กำ�หนดยุทธศาสตร์การทำ�งานของโรงงานไพ่ที่เหมาะสมต่อไป
6. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 4/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุจิตรา

เลาหวัฒนภิญโญ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายรณวัตร

สุวรรณาภิรมย์

รองประธานอนุกรรมการ

3. นายอนุพันธ์

บุณโยดม

อนุกรรมการ

4. นายพานิช

หมู่ศิริ

อนุกรรมการ

5. นายสมภพ

สุขประสงค์

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณากำ�หนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ตามข้อ 1

2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และแผนงานที่กำ�หนด
3. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่

7. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 25/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา
2. นายสมเดช
ศรีสวัสดิ์
3. ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารทรัพยากรบุคคล
   
   กรมสรรพสามิตหรือผู้แทน
4. นางมณี
วงษ์วิโรจน์
5. นายกนิษฐ์
ศิริวัฒน์
6. นางสาวพรณี
จำ�ปาศรี

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณากำ�หนดแนวทาง นโยบาย และแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อ 1

2. บริหารจัดการและติดตามการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายและแผนงานที่กำ�หนด
3. รายงานผลการดำ�เนินงานตามข้อ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
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8. คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบ
คำ�สั่งโรงงานไพ่ที่ 9/2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
และระเบียบ ประกอบด้วย
1. นายวงศ์สกุล

กิตติพรหมวงศ์

ประธานอนุกรรมการ

2. นายอนุพันธ์

บุณโยดม

อนุกรรมการ

3. นายวันชัย

ตั้งวิจิตร

อนุกรรมการ

4. ว่าที่ร้อยตรีประจวบ ประยูรพรหม

อนุกรรมการ

5. นางสาวศิริเพ็ญ

ศิริสวัสดิ์

อนุกรรมการ

6. นางเสาวรส

ริมสาคร

อนุกรรมการ

7. นายธาวิต

มะพล

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ตามนโยบายของโรงงานไพ่ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
งานของโรงงานไพ่

2. ให้คำ�ปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

13/14

2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

13/14

3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

12/14

12/12

4/4

4) นายสมเดช ศรีสวัสดิ์

14/14

12/12

4/4

คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้าน
ควบคุมดูแลสถานการณ์

คณะอนุกรรมการด้าน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการด้าน
CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้าน

คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.4 การประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

12/12
12/12

12/12

5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

4/4

4/4

4/4

6) นายรณวัตร  สุวรรณาภิรมย์

8/10

8/8

8/8

7) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

12/14

11/11

8) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์

13/14

11/11

9) นายอนันต์ สาธุเสน

13/13

11/11

10) นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท

1/1

0/0

11) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

14/14

7/7
12/12
8/11

11/11
0/0

12/12

12/12

หมายเหตุ
 ตัวเลขในตารางหมายถึง จำ�นวนครั้งที่มาประชุม/จำ�นวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในตำ�แหน่ง
 ลำ�ดับที่ 6 เข้ารับตำ�แหน่งต่อจากลำ�ดับที่ 5 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 ลำ�ดับที่ 10 เข้ารับตำ�แหน่งต่อจากลำ�ดับที่ 9 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559
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1) นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

97,500

2) นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

87,750

3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

81,000

90,000 30,000

4) นายสมเดช ศรีสวัสดิ์

94,500

81,000 27,000

5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

24,000

27,000 30,000

6) นายรณวัตร  สุวรรณาภิรมย์

48,000

54,000 60,000

7) นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

72,000 82,500

8) นางสาวไพลินรัตน์ สุพรรณรัตน์

78,000 66,000

90,000

9) นายอนันต์ สาธุเสน

78,000 66,000

48,000 74,250

10) นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท

6,000

11) นายธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์

84,000

คณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายและระเบียบ

คณะอนุกรรมการด้าน
ควบคุมดูแลสถานการณ์

คณะอนุกรรมการด้าน
พัฒนาธุรกิจและการตลาด

คณะอนุกรรมการด้าน
CG&CSR

คณะอนุกรรมการด้าน

คณะอนุกรรมการด้าน HR

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการโรงงานไพ่

1.5 ค่าตอบแทนและเบี้ยการเข้าประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

90,000
90,000 81,000

52,500

72,000

72,000
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1.6 ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการโรงงานไพ่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2523 กำ�หนดหลักเกณฑ์การกำ�หนดประโยชน์ตอบแทน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไว้ดังนี้
1. การจ่ายเบี้ยกรรมการ
การจ่ายเบี้ยกรรมการรายเดือนของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเบี้ยกรรมการเป็นรายเดือน
ได้เฉพาะเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการและเฉพาะกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้ที่มาร่วมประชุมเท่านั้นกรรมการรัฐวิสาหกิจใด
ที่ไม่มาร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการประจำ�เดือนหรือไม่มาร่วมประชุมคณะกรรมการในเดือนหนึ่งเดือนใดให้งด
จ่ายเบี้ยกรรมการสำ�หรับเดือนนั้น
2. การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ
การจ่ายเงินโบนัสตามจำ�นวนกรรมการที่มีสิทธิได้รับตามระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งและการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการต้องไม่เกินคนละ 60,000 บาท ต่อปี สำ�หรับประธานกรรมการให้ได้เพิ่มสูงกว่ากรรมการ อีก 1 ใน 4 ของจำ�นวน
ที่กรรมการได้รับและรองประธานกรรมการให้ได้รับเพิ่มสูงกว่ากรรมการอีก 1 ใน 8 ของจำ�นวนที่กรรมการได้รับ ในกรณีที่มี
โบนัสเหลือจ่ายให้สมทบไว้ในกำ�ไรสะสม

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 100 ล้านบาท ลงมาให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัส
กรรมการรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม
2. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำ�ไรสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับ
โบนัสเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาท
3. กรณีรัฐวิสาหกิจมีกำ�ไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  500 ล้านบาท ให้กรรมการได้รับ
โบนัสเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาท
การจ่ า ยเงิ น โบนั ส กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ถ้ า ในปี บั ญ ชี ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใดกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ขาด
การประชุมเกินกว่า 3 เดือน ให้จ่ายโบนัสให้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1. ขาดการประชุมเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 25 %
2. ขาดการประชุมเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน ให้จ่ายโบนัสลดลง 50 %
3. ขาดการประชุมเกินกว่า 9 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายโบนัสลดลง 75 %
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1.7 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
โรงงานไพ่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รองผู้อำ�นวยการ ผู้อำ�นวยการ โดยจ่ายเป็นเงินเดือนและโบนัส ดังนี้
ปี 2557

รวมเงิน

5,718,357.20   บาท

ปี 2558

รวมเงิน

6,470,000.00   บาท

ปี 2559

รวมเงิน

7,399,847.20   บาท

1.8 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการองค์การที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมุ่งให้พ นัก งานปฏิบัติงานโดยยึ ดหลั ก ความถู ก ต้ อ งด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง มุ ่ ง ประโยชน์
ส่วนรวมและให้ความสำ�คัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง จึงกำ�หนดให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน
ทุกระดับรวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการในลักษณะที่ขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ อันจะส่งผลให้โรงงานไพ่เสียผลประโยชน์หรือทำ�ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง โดยให้
คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของโรงงานไพ่ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
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2. รายงานทางการเงิน
2.1 รายงานผู้สอบบัญชี
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2.2 สรุปข้อมูลที่สำ�คัญทางการเงิน
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หมวดที่ 3 รายงานการดำ�เนินการต่างๆ ขององค์กร

76

รายงานประจำป 2559

1. รายงานคณะกรรมการสรรหา
โรงงานไพ่ไม่มีการดำ�เนินงานด้านสรรหาผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากผู้อำ�นวยการยังไม่เกษียณอายุราชการ

2. รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
  
คณะกรรมการตรวจสอบ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบ และรายงาน
ความน่าเชื่อถือทางการเงิน การบริหารรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการโรงงานไพ่กำ�หนด เสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการโรงงานไพ่และมีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานไพ่จึงได้ยกเลิกคำ�สั่งโรงงานไพ่
ที่ 44/2558 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตามคำ�สั่งที่
36/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 ดังนี้
1. นายวงศ์สกุล

กิตติพรหมวงศ์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวไพลินรัตน์

สุพรรณรัตน์

กรรมการ

3. นายณกรณ์

ตรรกวิรพัท

กรรมการ

4. นางมนัสวี

ไชยกาญจน์

เลขานุการ

การดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรงงานไพ่
และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบบัญชีปีงบประมาณ 2559
มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม
สรุปสาระสำ�คัญดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินเป็นรายเดือน สอบทานงบการเงินก่อนและหลังการสอบทาน
ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายไตรมาสและประจำ�ปีรว่ มกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารของโรงงาน
ไพ่ในกรณีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางบัญชีและการเงินเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้เชิญเจ้าหน้าที่
จากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมประชุมเพื่อทำ�ความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางบัญชีและการเงิน
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
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2. การสอบทานกฎบัตรและคู่มือการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ได้ทบทวนจำ�นวน
2 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่ากฎบัตรและคู่มือมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมขององค์กร
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และข้อบังคับ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและข้อบังคับ
ของโรงงานไพ่ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยฝ่ายบริหารได้จัดทำ�สรุปรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำ�ปี 2559 เพื่อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การสอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีเป็นรายไตรมาส อีกทั้งให้คำ�แนะนำ�และข้อคิดเห็นเพื่อให้การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) เพื่อทำ�ให้มั่นใจว่าโรงงานไพ่มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ อ ย่ า งเหมาะสมเพี ย งพอสามารถสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น งานของโรงงานไพ่ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า หมายภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
5. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในประจำ�ปี 2559 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ
หน้าที่และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงได้อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำ�
ปีซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโรงงานไพ่ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. การประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self-Assessment)
เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  

(นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
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3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำ�ทางกาย วาจาและ
จิตใจของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นหลักประจำ�ใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม
จริ ย ธรรม หมายถึง ความประพฤติ ต ามหลั ก กฏหมายหรื อ จารี ตที ่ เ ป็ นธรรมชาติ เกิ ด จากคุ ณ ธรรมในตั ว เอง
ที ่ แ สดงออกมาจากการกระทำ�ทางกาย วาจาและใจ เป็ นพฤติ ก รรมเพื ่ อ ความถู ก ต้ อ งดี ง ามของชี วิ ตก่ อ ให้ เกิ ด ความ
สงบเรียบร้อยในสังคม
จรรยาบรรณ หมายถึง ข้อกำ�หนดการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2559 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำ�นึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริต
และได้เชิญวิทยากรจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบถึงการกำ�หนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของโรงงานไพ่ผ่านทางคู่มือมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม   และจรรยาบรรณ ขั้นพื้นฐานสำ�หรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน อีกทั้งโรงงานไพ่ยังได้ดำ�เนิน
การถ่ายทอดวัฒนธรรมอันพึ่งประสงค์ผ่านทางวัฒนธรรมองค์กรของโรงงานไพ่ หรือ CARDS บรรจุในสมรรถนะหลัก
(Core Competency) อันเป็นพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ซึ่งพนักงานโรงานไพ่จำ�เป็นต้องมี ดังนี้
C

=

Cordialness

คือ  ความจริงใจ

A

=

Accountability

คือ  สำ�นึกรับผิดชอบ

R

=  

Reliability

คือ  ความเชื่อถือ

D

=

Diligence

คือ  ความขยันหมั่นเพียร

S

=

Safety Awareness

คือ  ตระหนักถึงความปลอดภัย

ทั้งนี้โรงงานไพ่ได้จัดทำ�กิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรโดยแจกแผ่นพับให้กับพนักงาน
และไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้พนักงานได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมอันดีงามตามที่โรงงานไพ่ต้องการและส่งเสริม
ให้พนักงานประพฤติและปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในโรงงานไพ่ต่อไป

79

รายงานประจำป 2559

4. ผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
4.1 ผลิตภัณฑ์ไพ่ป๊อก
1 ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Gold – 111

		

		

2 ไพ่ป๊อกพลาสติก ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. Silver 222

3 ไพ่ป๊อกกระดาษ ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 333
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4 ไพ่ป๊อกกระดาษต้นทุนต่ำ� ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 666

5 ไพ่ป๊อกพลาสติกต้นทุนต่ำ� ยี่ห้อ VEGAS รุ่น V.G. 777

6 ไพ่ที่ระลึก ได้แก่ ไพ่ท่องเที่ยว
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4.2 ผลิตภัณฑ์ไพ่ตัวเล็ก
		

1 ไพ่ไทย

		

		

2 ไพ่ผ่องจีน

		

		

3 ไพ่จีนสี่สี
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5. กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานไพ่
การอบรมหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส”
โรงงานไพ่จัดอบรมหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางศิริรัตน์
วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากร ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานโรงงานไพ่ รวม 110 คน ซึ่งได้มีการจัดอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงงานไพ่

อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
พนักงานโรงงานไพ่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการให้ความรู้
รองรับภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานประกอบการ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ เพื่อช่วยชีวิต
และลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

การตอบแบบสำ�รวจการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ จำ�นวน 116 คน ร่วมตอบแบบสำ�รวจความคิดเห็นสำ�หรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ�ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งสำ�รวจ
ข้อมูลโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
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อบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่องานสำ�เร็จ
   โรงงานไพ่จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่องานสำ�เร็จ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบด้วยโภชนาการอาหารและการควบคุมพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพและเพื่อส่งเสริมทัศนคติ และสร้างค่านิยมที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผลทำ�ให้การทำ�งาน
ประสบความสำ�เร็จดังเป้าหมายและการดำ�เนินชีวิตมุ่งสู่จุดหมายอย่างยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง
โรงงานไพ่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ของโรงงานไพ่ โดยมี นายขจิต การเดช ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด เป็นวิทยากร ในการนี้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (นางสาววิไล
ตันตินันท์ธนา) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมฯ

กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
โรงงานไพ่
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ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อำ�นวยการ คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต ได้ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อส่งเสริมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและนำ�ความรู้ที่ได้
ไปเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจิตสาธารณะในการต่อต้านการทุจริตให้องค์กร ณ สำ�นักงาน ป.ป.ช.

วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ ครบรอบปีที่ 77
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
โรงงานไพ่ ปีที่ 77

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปี 2559
โรงงานไพ่ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยได้มีการจัดอบรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการดับเพลิงจากเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ จากนั้นได้มีการจำ�ลองสถานการณ์ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รู้ถึง
ขั้นตอนที่ควรจะปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้
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กิจกรรมส่งเสริมความรู้ “การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”
โรงงานไพ่จดั กิจกรรมส่งเสริมความรู้ “การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน CG
และ CSR โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งานและผู้บริหาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ ห้องราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต

กิจกรรม “แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน้ำ�ใจ สู่วัยชรา”
คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ จัดกิจกรรม “แบ่งรอยยิ้ม สร้างสายใย ปันน้ำ�ใจ สู่วัยชรา” เพื่อสร้างกำ�ลังใจ
แก่กลุ่มผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ให้มีกำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิตและมีสุขภาพจิตที่ดีในการอยู่ร่วมกัน โดยได้มีการจัดกิจกรรม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2559
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
1. นายกนิษฐ์         

ศิริวัฒน์        

ประธานกรรมการ

2. นางมณี

วงษ์วิโรจน์

กรรมการ

3. นางสาวพรณี      

จำ�ปาศรี

กรรมการ   

4. นายวิวัฒน์ชัย

ตั้งประกอบกิจ

กรรมการ

5. นายวัชรินทร์

วงษ์วิโรจน์

กรรมการ

6. นางสาวจิตรรัตน์       ชินวร

  

กรรมการ

7. นายพิภพ

จันทร์เล็ก

กรรมการ

8. นางวิชิตา

ศิริวัฒน์

กรรมการ

9. นายก้านแก้ว

พวกขุนทด

กรรมการ

10. นายธนพัต

หนุนเพชร

กรรมการ

11. นายอนุวัฒน์

วิรัตน์แสงเจริญ

กรรมการ

12. นางสาววิมลรัตน์

บุณโยดม

กรรมการ

13. นายพัทธ์

ทันนิเทศ

กรรมการ

14. นายสมภพ

สุขประสงค์

กรรมการ

15. นายธาวิต

มะพล

กรรมการและเลขานุการ

