รายงานประจํ
า
ป
๒๕๕๔
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๗๕
http://www.mot.go.th

“เชื่อมโยงโครงขาย ผูกพันทั่วไทย พัฒนากาวไกล คมนาคมไทย ๑๐๐ ป”

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๔๕๕ - ๑ เมษายน ๒๕๕๕)

“เชื่อมโยงโครงข่าย ผูกพันทั่วไทย พัฒนาก้าวไกล คมนาคมไทย ๑๐๐ ปี”

สารบัญ
คณะผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวม
๑. แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
๒. ข้อมูลพื้นฐาน
- โครงสร้างการบริหารงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- โครงสร้างการบริหารงานส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
- สรุปอัตราก�ำลังในสังกัด ส�ำนักงานรัฐมนตรีและส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๑๓
๑๔
๑๖
๑๖
๑๖
๑๘

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ
๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (รายตัวชี้วัด) รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔)
๒. ผลการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๙
๒๐
๒๓

ส่วนที่ ๓ รายงานการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบรายได้และค่าใช้จ่าย
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน

๒๕
๒๗
๒๙
๓๐
๔๒

ส่วนที่ ๔ บทความ
- นโยบายกระทรวงคมนาคมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาบุคลากร

๔๗
๕๐
๕๑

พระพุทธคมนาคมบพิธ

พระพุทธรูปประจำากระทรวงคมนาคม

¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ ทรัพย์ลอม
ปลัดกระทรวง

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
รองปลัดกระทรวง
ด้านอ�านวยการ
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

รองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

นายจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ

รองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

5

คณะผู้บริหาร (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายบัญชา เอกธรรมสุทธิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายบัญชา เรือนทิพย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

6

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายวรเดช หาญประเสริฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

คณะผู้บริหาร (ที่ปรึกษา)

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้า

นายสมชาย พิพุธวัฒน์

รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะผู้บริหาร (ที่รายงานตรงตอปลัดกระทรวง)

นายนิติ เพชรคูหา

หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี

นางสาวนวพร วิทยานันท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาววนาพร กิตดาการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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คณะผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ)

นางชุษณา รังสฤษฏ์วิศรุต

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย
และยุทธศาสตร
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นางปาริชาต คชรัตน์

ผู้อ�านวยการ
ส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย

-วาง-

นายกิจจา แกวปานกัน นางสาวหทัยรัตน์ รุงกําเนิดวงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักอุทธรณ
เงินค่าทดแทน

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการ

นางปานจิต จินดากุล

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

คณะผู้บริหาร (ผู้อํานวยการ)

นางสงศรี สุดโต

ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ
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นางสาวสุวรรณา คลายทับทิม
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์
ผู้อ�านวยการกองกลาง

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ผู้เชี่ยวชาญ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาววันทนา โพธิสัตย์

นางปิยะรัตน์ สุวรรณจินดา

นางสาวดุจดาว เจริญผล

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านนโยบายและแผน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

9

ผลการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

10

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

11

12

สวนที่ ๑

ข้อมูลภาพรวม

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ สปค. ๒๕๕๔
วิสัยทัศน

เป็นหน่วยงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุกของกระทรวง
คมนาคม

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนางานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ในเชิงรุก

ภารกิจหลัก

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการปฏิบตั ริ าชการของส�านักงาน
ปลัดกระทรวง และกระทรวง
๒. ประสานแผนปฏิบตั ริ าชการของส�านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้สอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ก�ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
๓. ด�าเนินการเกีย่ วกับการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนของกระทรวง
๔. ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ารายงานผลงานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง
๕. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ สปค. ๒๕๕๕
วิสัยทัศน
เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
๑. เสนอแนะและก�ากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อน�ากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์สูงสุดที่ก�าหนดไว้
๒. จัดระบบการท�างาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู/้ ความสามารถบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจหลัก
การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ
บริหารราชการทัว่ ไป รวมทัง้ งานก�ากับและเร่งรัดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจกระทรวง

15

๒. ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงานสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านอ�านวยการ)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการขนส่ง)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้ค�าปรึกษา
กฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้า

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส�านักกฎหมาย

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

กองกลาง

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองสารนิเทศ

ส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส�านักตรวจราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

ส�านักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

16

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

โครงสร้างการบริหารงานสำานักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประสาน
การเมือง

กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
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สรุปอัตรากำ�ลังในสังกัด สำ�นักงานรัฐมนตรีและสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ล�ำดับที่

๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อหน่วยงาน

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

พนักงาน
ราชการ

รวม

-

๒๐

๙
๒
๑

-

-

๙
๒
๑

ข้าราชการ

ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้บริหารระดับสูง
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานในส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองสารนิเทศ
ส�ำนักกฎหมาย
ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส�ำนักตรวจราชการ
ส�ำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๐

-

๕
๘
๓๐
๓๑
๓๕
๒๒
๒๔
๒๖
๑๙
๒๔
๒๕
๒๗

๓
๓๔
๑
๑
๒
-

๑
๓
๒
-

๕
๘
๓๓
๓๑
๗๐
๒๒
๒๕
๒๖
๒๐
๒๙
๒๗
๒๗

รวมส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๒๘๘

๔๑

๖

๓๓๕

รวมทั้งหมด

๓๐๘

๔๑

๖

๓๕๕

คิดเป็นร้อยละ

๘๖.๗๖

๑๑.๕๕

๑.๖๙

๑๐๐.๐๐

อัตราก�ำลังบุคลากรในส�ำนักงานส�ำนักงานรัฐมนตรี
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
พนักงานราชการ
๔๑
๑๑.๕๕%

ลูกจ้างประจ�ำ
๖
๑.๖๙%

ข้าราชการ

พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ข้าราชการ
๓๐๘
๘๖.๗๖%
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สวนที่ ๒

ผลการปฏิบัติราชการ

๑. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสำ� นั ก งานปลั ด
กระทรวงคมนาคม (รายตัวชี้วัด) รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและนโยบายส�ำคัญ/พิเศษรัฐบาล
๑.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง
๑.๑.๑ ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม
(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓ ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓
สาย อ.กบินทร์บุรี-สระแก้ว
(๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ สายแยกเข้า
แหลมฉบัง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๖
(๔) โครงการสะพานภูมิพล ๑ และ ๒
(๕) โครงการสะพานพระราม ๔
๑.๑.๒ ต้นทุนด้านการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๑.๑.๓ ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน�้ำ
และระบบรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด
๑.๑.๔ ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟใต้ดิน
(แสนคนต่อวัน)
๑.๒ ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ/พิเศษ
ของรัฐบาล
ระดับความส�ำเร็จถ่วงน�้ำหนักของการด�ำเนินงาน
ในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล
๑.๒.๑ โครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งมีสะพานข้ามแม่น�้ำโขงและท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น
และโครงการถนนไร้ฝุ่น (๔ โครงการ)
๑.๒.๒ ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการไทยเข้มแข็ง
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
๑.๓ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง
๑.๓.๑ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ต่อประชากรแสนคน
๑.๓.๒ อันดับของประเทศไทยตามรายงานผลการวิจัย
เรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก
ในด้านการช�ำระภาษี
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หน่วย น�้ำหนัก
วัด (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

๒

๓

๔

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน

๕

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ด�ำเนินการ
ที่ได้
น�้ำหนัก

๕๐

ระดับ

๓๐

ระดับ

๑๓

ร้อยละ ๓.๒๕

๓.๖๘๐๔

๑

๒

๓

๔

๕

๓.๒๐๐๖

๒.๘๕๐๐
๖๐

-

๘๐

-

๑๐๐

๑๐๐

๕

X

X-๐.๕

X-๑

NA

๑

ร้อยละ ๓.๒๕ X-๒ X-๑
X X+๑ X+๒
แสนคน
ต่อวัน ๓.๒๕ ๑.๗๖๙ ๑.๗๘๙ ๑.๘๐๙ ๑.๘๔๙ ๒

NA

๑

๑.๙๐๙๔

๔.๔๐๐๐

๕

๕.๐๐๐๐

๕

๕

๘๗%

๕

ร้อยละ ๓.๒๕ X+๑ X+๐.๕

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับ

๔

๘๐

๙๐

พึงพอใจ พึงพอใจ
๗๐- ๘๐
๑๐๐ ๗๙.๙๙ ขึ้นไป

ร้อยละ

๑

๖๕

๗๐

๗๕

ระดับ

๑๐

อัตรา

๕

อันดับ

๕

๘๐

๘๕

๒.๓๙๖๘
๑๘.๘๔ ๑๗.๙๒ ๑๗ ๑๖.๐๘ ๑๕.๑๖ ๑๖.๒๗

NA

๓.๗๙๓๕

๑

๑.๘๔๐๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
๑.๔ ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/
เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
๓.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก
๓.๑.๑ ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำรายงานการติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๑.๒ ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำฐานข้อมูลเป้าหมาย
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและจัดท�ำในรูปแบบสารสนเทศ
(Information) เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของกระทรวง
๓.๑.๓ ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนางานที่สามารถ
เป็นต้นแบบในระดับสากลได้ (โครงการจัดท�ำ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึกอบรม)
๓.๑.๔ ระดับการยอมรับด้านการเป็นผู้น�ำทางนวัตกรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจากหน่วยงาน
และภายนอก (โครงการจัดท�ำระบบ HR Tracking)
๓.๒ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)
- ผลผลิตที่ ๑ วิเคราะห์และจัดท�ำแผนการปฏิบัติงาน
- ผลผลิตที่ ๒ จ�ำนวนครั้งในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
๓.๓ ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
๓.๓.๑ ร้อยละของจ�ำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้รับการตอบสนอง
๓.๓.๒ ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผนการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
๔. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�ำหนดนโยบาย
๖. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน

หน่วย น�้ำหนัก
วัด (ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับ

๑

๒

๓

๔

๕

๒

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ด�ำเนินการ
ที่ได้
น�้ำหนัก

๕

๕

๐

๒๐

๔.๔

ระดับ

๑๓

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๐๗๖๙

ระดับ

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

ระดับ

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

ระดับ
ของ
ภายใน
ระดับ

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๓

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๓

ระดับ ๕
๑
๒
๓
๔
๕
ร้อยละ ๒.๕ ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐%

๕
๑๐๐%

๕
๕

ร้อยละ ๒.๕ ๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐%

๑๐๐%

๕

ระดับ

๒

๕

ร้อยละ

๑

๘๔

๘๗

๙๐

๙๓

๙๖

๙๖.๒๐%

๕

ระดับ

๑

๒

๓

๔

๕

๕

ร้อยละ
ร้อยละ

๑
๑๕
๖
๓

๖๕
๖๕

๗๐
๗๐

๗๕
๗๕

๘๐
๘๐

๘๕
๘๕

NA
NA

๕
๒.๖๐๐๐
๑
๑

ระดับ

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

๐.๓๙๐๐
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
๗. ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ
๘. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/
ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ๒๕๕๕
๘.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
๘.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
๘.๓ ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผน
๙. ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๑๐. ระดับความส�ำเร็จของการควบคุมภายใน
๑๑. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ
๑๑.๒ ระดับความส�ำเร็จของการสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
๑๒. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รวม

หน่วย น�้ำหนัก
วัด (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

๑

๒

๓

๕

ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
ด�ำเนินการ
ที่ได้
น�้ำหนัก

๑๕
ระดับ

๓

๔.๐๕๗๖
๑

๒

๓

๔

๕

๔.๙๕๔๕

๔.๙๕๔๕

ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๒
ร้อยละ ๑.๕

๖๖
๙๑

๖๙
๙๒

๗๒
๙๓

๗๕
๙๔

๗๘
๙๕

๕๒.๒๖
๘๗.๙๑

๒.๒
๑
๑

ร้อยละ ๑.๕
ระดับ ๒
ระดับ ๓

๘๖
๑
๑

๘๙.๕
๒
๒

๙๓
๓
๓

๙๖.๕ ๑๐๐
๔
๕
๔
๕

๑๒๐.๒๑
๕
๕

๕
๕
๕

ระดับ

๑

๒

๓

๕

๕
๔.๙๗๙๕

๒
๒๐
๒๐
๑๐๐

หมายเหตุ ค่าคะแนนที่ได้เป็นคะแนนจากการประเมินผลตนเองในเบื้องต้น
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๔

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน

๔

๕

๔.๙๗๙๕

๐.๖๐๘๖

๐.๙๙๕๙

๔.๙๗๙๕
๓.๘๓๔๗

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๒. ผลการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ได้รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ โดย
ประมวลจากข้อมูลของหน่วยงานในส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีทงั้ หมด ๔๗ โครงการ
โดยแบ่งออกเป็นงาน/โครงการ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ ๑๙ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๕.๑๐๓๖ ล้านบาท
และงาน/โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน ๒๘ โครงการ
๑.๒ งาน/โครงการ ทีด่ ำ� เนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ มีจำ� นวน ๒๘ โครงการ โดยส่วนใหญ่
มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระบุในแผน
๑.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
(๑) การไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ ท�ำให้บางโครงการไม่สามารถด�ำเนินการได้สง่ ผล
ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของแผนได้
(๒) หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็นหน่วยงานหลักหรือหน่วยงานสนับสนุน ขาดความรู้
ความเข้าใจ หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
(๓) การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดบางตัวขาดความร่วมมือกัน และการท�ำงานที่เป็น
เอกภาพระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุน โดยบางครั้งหน่วยงานสนับสนุนส่งข้อมูลมาที่
หน่วยงานหลักค่อนข้างล่าช้า และมีข้อผิดพลาดเนื่องจากขาดความเข้าใจที่ตรงกัน
(๔) การพิจารณาด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส�ำนักตรวจราชการ ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในแต่ละเรื่อง หน่วยงานต้องใช้
เวลาด�ำเนินการหน่วยงานอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทันแต่ละไตรมาส
๑.๔ การด� ำ เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� ำ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ เมื่ อ สิ้ น
ไตรมาสที่ ๔ ในภาพรวม ยั ง ไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ ส� ำ เร็ จ ตามแผนที่ ก� ำ หนดไว้ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ซึ่งจะได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดให้มีการประชุมหารือ
ท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน และการตั้งคณะกรรมการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีผู้บริหารองค์กรเข้าร่วม
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สวนที่ ๓

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน)

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเริ่มเข้าสู่โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ และได้ท�ำการเรียกข้อมูลจากระบบมาจัดท�ำรายงาน
การเงิน ซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
รายได้จากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๘๓๐,๘๗๐,๕๒๑.๗๑ บาท
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๘๓๖,๕๓๕,๙๑๓.๑๕ บาท
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน
(๕,๖๖๕,๓๙๑.๔๔) บาท
ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ สรุปได้วา่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
มีฐานะการเงินดังนี้
สินทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๓๔,๖๓๙,๕๗๖.๒๘ บาท ประกอบด้วย
๑. สินทรัพย์หมุนเวียน
จ�ำนวน
๑๕,๒๗๓,๓๐๗.๔๑ บาท
๒. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน ๑๑๙,๓๖๖,๒๖๘.๘๗ บาท
หนี้สินและทุน จ�ำนวน ๑๓๔,๖๓๙,๕๗๖.๒๘ บาท ประกอบด้วย
๑. หนี้สินหมุนเวียน
จ�ำนวน
๒๖,๒๒๕,๕๖๗.๐๘ บาท
๒. หนี้สินไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน
๔,๕๗๙,๔๙๑.๖๒ บาท
๓. ทุน
จ�ำนวน ๑๐๓,๘๓๔,๕๑๗.๕๘ บาท
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย:บาท)

๒

๘,๓๗๔,๙๔๒.๙๘
๔,๘๖๘,๒๐๑.๕๗
๔๙๗,๖๐๐.๘๙
๑,๔๘๖,๗๖๕.๒๐
๔๕,๗๙๖.๗๗
๑๕,๒๗๓,๓๐๗.๔๑

๓
๔

๑๐๗,๘๗๓,๒๐๔.๐๙
๑๑,๔๙๓,๐๖๔.๗๘
๑๑๙,๓๖๖,๒๖๘.๘๗
๑๓๔,๖๓๙,๕๗๖.๒๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

๒๒,๗๖๕,๑๕๖.๐๒
๑,๘๐๗,๕๘๔.๙๗
๕๘๐,๕๖๔.๒๐
๑,๐๗๒,๒๖๑.๘๙
๒๖,๒๒๕,๕๖๗.๐๘

๕๗๙,๔๙๑.๖๒
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔,๕๗๙,๔๙๑.๖๒
๓๐,๘๐๕,๐๕๘.๗๐

สินทรัพย์สุทธิ

๑๐๓,๘๓๔,๕๑๗.๕๘

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง(ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

๑๐๙,๙๐๖,๒๒๕.๖๖
(๖,๐๗๑,๗๐๘.๐๘)
๑๐๓,๘๓๔,๕๑๗.๕๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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๕
๖

(หน่วย:บาท)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล:
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น:
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

หมายเหตุ
๗

๘

๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

(หน่วย:บาท)
๘๒๐,๙๑๖,๕๑๙.๖๗
๘๒๐,๙๑๖,๕๑๙.๖๗
๒,๖๙๙,๙๗๘.๑๑
๗,๒๕๔,๐๒๓.๙๓
๙,๙๕๔,๐๐๒.๐๔
๘๓๐,๘๗๐,๕๒๑.๗๑
๑๓๔,๓๖๘,๗๙๑.๑๗
๔๖๐,๗๖๒,๕๖๔.๐๔
๘,๑๒๖,๔๓๔.๕๐
๒๒,๕๗๐,๘๙๓.๓๘
๑๖๗,๖๘๙,๖๘๕.๑๔
๑๒,๑๓๕,๙๑๕.๓๕
๒๗,๑๕๘,๗๓๓.๕๔
๔๒๘,๐๙๓.๗๙
๓,๒๙๔,๘๐๒.๒๔
๘๓๖,๕๓๕,๙๑๓.๑๕
(๕,๖๖๕,๓๙๑.๔๔)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ

(๑๓,๑๔๖.๒๐)
(๑๓,๑๔๖.๒๐)
(๕,๖๗๘,๕๓๗.๖๔)

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(๕,๖๗๘,๕๓๗.๖๔)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๓ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
๔ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
๕ เจ้าหนี้ระยะสั้น
๖ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๗ รายได้จากเงินงบประมาณ
๘ รายได้อื่น
๙ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๐ ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
๑๑ ค่าสาธารณูปโภค
๑๒ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๑๓ ค่าใช้จ่ายอื่น
๑๔ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (๒๕๕๔)
๑๕ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (๒๕๕๓)
๑๖ รายงานรายได้แผ่นดิน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งตาม
พระราชบัญญัตกิ ระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก�ำกับและเร่งรัดตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบาย
บัญชี ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๔๖ การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรือ่ งรูปแบบ
รายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ปีปัจจุบัน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปีถัดไป
๑.๒ หน่วยงานที่เสนอรายงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑.๓ ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้สำ� นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษา
และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ใช้เพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินงานไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือ
เงินนอกงบประมาณ
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๑.๔ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำ� ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาครับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือรับบริจาค
- เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ซึ่งไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่มีการ
อนุมัติการเบิกจ่าย
๑.๕ ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่าย
ให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
๑.๖ วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
๑.๗ อาคาร และอุปกรณ์
๑.๗.๑ อาคาร (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
๑.๗.๒ อุปกรณ์ (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี ๒๕๔๐ ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียน
คุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่
๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๑.๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๑.๙ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ย ค� ำ นวณจากราคาทุ น ของอาคารและอุ ป กรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
๓๐ ปี
ครุภัณฑ์
๔ - ๘ ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๔ ปี
๑.๑๐ เจ้าหนี้
รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
๑.๑๑ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น
๑.๑๒ รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับรู้ รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์
และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ก็ บ ไว้ เ พื่ อ การด�ำ เนิ น งานเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
สินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการภายในรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึก
เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ ส ่ ว นราชการมากกว่ า หนึ่ ง รอบระยะเวลาบั ญ ชี ให้ บั น ทึ ก เป็ น หนี้ สิ น และทยอยรั บ รู ้
เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๓ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระ
ผูกพันจะต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้
แผ่นดินน�ำส่งคลัง ณ วันที่จัดท�ำรายงาน
๑.๑๔ ทุน
รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

หมายเหตุที่ ๒

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
เงินทดรองราชการ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หมายเหตุที่ ๓

อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)

๑๑๔,๕๑๗,๕๐๐.๐๐
๖๑,๙๕๕,๐๑๗.๔๗
๕๒,๕๖๒,๔๘๒.๕๓

อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

๑๕๓,๔๙๘,๗๙๗.๓๙
๑๒๑,๗๘๑,๘๙๕.๘๓
๓๑,๗๑๖,๙๐๑.๕๖
๒๓,๕๙๓,๘๒๐.๐๐
๑๐๗,๘๗๓,๒๐๔.๐๙

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

๑๑๕,๖๙๔,๔๒๓.๑๗
๑๐๔,๒๐๑,๓๕๘.๓๙
๑๑,๔๙๓,๐๖๔.๗๘
๑๑,๔๙๓,๐๖๔.๗๘

หมายเหตุที่ ๔
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(หน่วย:บาท)
๑๓,๐๙๘.๐๐
๓,๔๗๗,๖๖๒.๖๔
๘๘๔,๑๘๒.๓๔
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๘,๓๗๔,๙๔๒.๙๘

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

หมายเหตุที่ ๕

เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุที่ ๖

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุที่ ๗

รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้อื่น

หมายเหตุที่ ๘

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
รายได้เงินนอกงบประมาณ
รายได้อื่น
รวม รายได้อื่น

(หน่วย:บาท)
๒๒,๐๔๗,๘๔๕.๓๒
๗๑๗,๓๑๐.๗๐
๒๒,๗๖๕,๑๕๖.๐๒
๗๙๙,๘๐๐.๔๗
๙๘๙,๗๓๘.๔๙
๑๘,๐๔๖.๐๑
๑,๘๐๗,๕๘๔.๙๗
๑๑๒,๐๗๓,๔๙๕.๒๗
๑๖๖,๕๗๑,๒๓๐.๙๖
๒๙,๐๑๓,๖๑๙.๘๑
๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๘๑,๓๒๒,๖๙๐.๔๔
๓๗,๙๔๔,๒๙๖.๓๒
(๖,๓๓๘,๘๑๓.๑๓)
๘๒๐,๙๑๖,๕๑๙.๖๗
๒,๙๗๓.๙๓
๑๑,๘๐๐.๐๐
๗,๒๓๙,๒๕๐.๐๐
๗,๒๕๔,๐๒๓.๙๓
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

หมายเหตุที่ ๙

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าจ้างประจ�ำ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)
๑๐๐,๔๘๖,๒๒๙.๐๔
๒,๑๕๙,๗๓๑.๗๐
๗,๔๘๘,๗๗๓.๔๗
๒๓๘,๑๔๕.๘๑
๑๔,๐๒๒,๗๗๑.๑๗
๙,๙๗๓,๑๓๙.๙๘
๑๓๔,๓๖๘,๗๙๑.๑๗

เงินเดือน จ�ำนวน ๑๐๐,๔๘๖,๒๒๙.๐๔ บาท เป็นรายการที่เกิดจากการวางเบิกตามโครงการ
จ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย เงินเดือนข้าราชการ จ�ำนวน ๘๕,๑๐๖,๑๕๒.๐๕ บาท เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง จ�ำนวน ๓,๒๗๗,๓๖๗.๗๔ บาท เงินตอบแทนรายเดือนส�ำหรับข้าราชการ (รวมเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการ) จ�ำนวน ๖,๙๕๖,๓๕๑.๕๔ บาท และเงินเดือนข้าราชการการเมือง จ�ำนวน
๕,๑๔๖,๓๕๗.๗๑ บาท
ค่าจ้างประจ�ำ จ�ำนวน ๗,๔๘๘,๗๗๓.๔๗ บาท เป็นการวางเบิกตามโครงการจ่ายตรงของกรม
บัญชีกลาง ประกอบด้วย ค่าจ้างประจ�ำ  จ�ำนวน ๗,๔๔๘,๒๑๖.๖๗ บาท และเงินตอบแทนรายเดือนส�ำหรับ
ลูกจ้างประจ�ำ (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ�ำ) จ�ำนวน ๔๐,๕๕๖.๘๐ บาท
หมายเหตุที่ ๑๐
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ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

๔,๙๙๓,๗๔๘.๓๒
๒๕,๙๔๔,๕๑๙.๔๘
๑๐๓,๒๓๐,๙๕๗.๕๙
๓๙๒,๐๒๘.๑๓
๓๓,๑๒๘,๔๓๑.๖๒
๑๖๗,๖๘๙,๖๘๕.๑๔

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
(หน่วย:บาท)

หมายเหตุที่ ๑๑

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�ำ้ ประปา
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวม ค่าสาธารณูปโภค

๕,๗๕๔,๕๔๘.๒๓
๒๕๕,๒๙๓.๘๘
๖,๑๒๖,๐๗๓.๒๔
๑๒,๑๓๕,๙๑๕.๓๕

หมายเหตุที่ ๑๒

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

๓,๘๑๗,๑๑๖.๖๐
๑๕,๙๘๗,๕๐๙.๓๑
๗,๓๕๔,๑๐๗.๖๓
๒๗,๑๕๘,๗๓๓.๕๔

หมายเหตุที่ ๑๓

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ปรับเงินฝากคลัง
หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลาง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

๑,๕๑๔,๖๖๑.๗๑
(๑,๕๔๐,๗๓๓.๑๑)

๓,๓๒๐,๘๗๓.๖๔
(๒๖,๐๗๑.๔๐)
๓,๒๙๔,๘๐๒.๒๔

รายการระหว่างหน่วยงานมีผลต่าง จ�ำนวน ๒๖,๐๗๑.๔๐ บาท เกิดจากรายการเงินนอก
งบประมาณ (เงินฝากคลัง) จ่ายตรงให้กบั ผูข้ ายทีม่ กี ารวางเบิกในระบบ GFMIS และประมวลผลจ่ายตรงเหลือ่ มปี
งบประมาณ โดยเป็นรายการทีม่ กี ารวางเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่มกี ารประมวลจ่ายตรงให้กบั ผูข้ าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๙๐๐ บาท และเป็นรายการที่มีการวางเบิก
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แต่มีการประมวลจ่ายตรงให้กับผู้ขายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒ รายการ
เป็นเงิน ๑๔,๘๒๘.๖๐ บาท (๑๔,๘๒๘.๖๐ - ๔๐,๙๐๐ = - ๒๖,๐๗๑.๔๐)
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หมายเหตุที่ ๑๔
รายการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (๒๕๕๔)
งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
๘๗,๙๘๕,๑๐๐.๐๐
- ๘๔,๖๙๙,๒๓๙.๙๖ ๓,๒๘๕,๘๖๐.๐๔
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
๓๙,๔๖๗,๗๘๔.๐๐ ๓๙,๑๓๔,๙๒๓.๘๗
๓๓๒,๘๖๐.๑๓
งบลงทุน
๔,๖๗๓,๘๑๖.๐๐
๔๙๙,๙๐๔.๐๐ ๔,๑๗๓,๘๐๒.๐๐
๑๑๐.๐๐
งบอุดหนุน
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๙,๙๙๙.๗๙
๐.๒๑
งบรายจ่ายอื่น
๒๕,๓๙๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๘๑๐,๕๔๓.๖๖
- ๒๒,๓๑๙,๐๖๕.๙๔
๒๖๗,๘๙๐.๔๐
รวม
๑๕๗,๗๗๔,๒๐๐.๐๐ ๒,๘๑๐,๕๔๓.๖๖
๔๙๙,๙๐๔.๐๐ ๑๕๐,๕๗๗,๐๓๑.๕๖ ๓,๘๘๖,๗๒๐.๗๘
ผลผลิตที่ ๒ : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
๑๘,๒๒๑,๘๐๐.๐๐
- ๒๐,๗๔๙,๖๕๓.๖๑ (๒,๕๒๗,๘๕๓.๖๑)
งบด�ำเนินงาน ๑๓๗,๘๙๐,๑๑๐.๐๐ ๑,๗๗๙,๕๗๐.๐๐ ๑๓๖,๐๙๘,๒๗๘.๓๕
๑๒,๒๖๑.๖๕
งบลงทุน
๕๐,๔๔๕,๗๙๐.๐๐
- ๒๕,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๖๓๐,๗๔๕.๐๐
๔๕.๐๐
งบอุดหนุน
๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น
๑๙,๒๙๑,๙๐๐.๐๐
- ๑๔,๐๙๓,๘๓๐.๐๐ ๕,๑๙๘,๐๗๐.๐๐
๐.๐๐
รวม
๒๒๕,๘๔๙,๖๐๐.๐๐
- ๔๑,๖๘๘,๔๐๐.๐๐ ๑๘๖,๖๗๖,๗๔๖.๙๖ (๒,๕๑๕,๕๔๖.๙๖)
รวมทั้งสิ้น ๓๘๓,๖๒๓,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๑๐,๕๔๓.๖๖ ๔๒,๑๘๘,๓๐๔.๐๐ ๓๓๗,๒๕๓,๗๗๘.๕๒ ๑,๓๗๑,๑๗๓.๘๒
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หมายเหตุที่ ๑๕
รายการ

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (๒๕๕๓)
เงินกันและ
เงินขยายเวลาทั้งหมด

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
๓,๙๙๒,๐๐๐.๐๐
๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐
๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐
รวม
๔,๕๓๒,๐๐๐.๐๐
๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐
๒,๓๘๔,๐๐๐.๐๐
ผลผลิตที่ ๒ : การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
๕๐๗,๗๑๖.๕๕
๕๐๗,๗๑๖.๕๕
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
๖,๑๓๗,๖๔๐.๐๐
๕,๒๒๘,๘๒๐.๐๐
๙๐๘,๘๒๐.๐๐
รวม
๖,๖๔๕,๓๕๖.๕๕
๕,๗๓๖,๕๓๖.๕๕
๙๐๘,๘๒๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๑,๑๗๗,๓๕๖.๕๕
๗,๘๘๔,๕๓๖.๕๕
๓,๒๙๒,๘๒๐.๐๐
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

หมายเหตุที่ ๑๖ รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืน
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
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(หน่วย : บาท)

๓๑๗,๐๒๔.๐๐
๑,๖๘๘,๘๘๖.๘๒
๒,๐๐๕,๙๑๐.๘๒
๒,๐๐๕,๙๑๐.๘๒
(๑๑,๘๒๕.๐๐)
๑,๙๙๔,๐๘๕.๘๒
(๑,๙๙๔,๐๘๕.๘๒)
-

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม
กิจกรรม

(พันบาท)
ต้นทุนกิจกรรม

ผลผลิต

(ล้านบาท)
(บาท)
ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำและพิจารณา
๑๒๘,๖๘๓
๑. การบริหารจัดการ
ให้ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และ
นโยบาย แผนและ ๑๘๑
มาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคม
มาตรการด้านการ
ขนส่ง รวมทั้งด้านการประยุกต์ใช้
คมนาคมขนส่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
๕๒,๗๒๒
การปฏิบัติงาน
๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ ๒๖,๔๑๔ ๒. การให้บริการ
ด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการ
ข้อมูลสารสนเทศ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ด้านการคมนาคม ๑๙๐
๔. จัดท�ำคลังข้อมูลกลางและระบบสาร
๑๖๓,๗๑๕
ขนส่ง
สนเทศของกระทรวงคมนาคม

๖๐,๔๖๘,๑๘๒.๕๙

๑๐๑.๐๕

ข้อมูลที่น�ำมาค�ำนวณต้นทุน ประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน ๓๗๑,๕๓๓,๕๙๙.๘๘ บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
๔๖๐,๗๖๒,๕๖๔.๐๔ บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนผลผลิต ๔,๒๓๙,๗๔๙.๒๓ บาท)
 ปริมาณงานที่นำ
� มาค�ำนวณต้นทุนผลผลิต
- ผลผลิตที่ ๑ = ๓ เรื่อง
- ผลผลิตที่ ๒ = ๑,๘๘๑,๕๖๘ ครั้ง
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔
(พันบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

42

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

๘,๓๗๕
๔,๘๖๘
๔๙๘
๑,๔๘๗
๔๖
๑๕,๒๗๔

๖.๒๒%
๓.๖๒%
๐.๓๗%
๑.๑๐%
๐.๐๓%
๑๑.๓๔%

๑๐๗,๘๗๓
๑๑,๔๙๓
๑๑๙,๓๖๖
๑๓๔,๖๔๐

๘๐.๑๒%
๘.๕๔%
๘๘.๖๖%
๑๐๐.๐๐%

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔
(หน่วย:พันบาท)
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

๒๒,๗๖๕
๑,๘๐๘
๕๘๑
๑,๐๗๒
๒๖,๒๒๖

๑๖.๙๑%
๑.๓๔%
๐.๔๓%
๐.๘๐%
๑๙.๔๘%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

๕๗๙
๔,๐๐๐
๔,๕๗๙
๓๐,๘๐๕

๐.๔๓%
๒.๙๗%
๓.๔๐%
๒๒.๘๘%

๑๐๓,๘๓๕

๗๗.๑๒%

ทุน
รายได้สูง(ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

๑๐๙,๙๐๖
(๖,๐๗๑)
๑๐๓,๘๓๕

๘๑.๖๓%
-๔.๕๑%
๗๗.๑๒%

รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ

๑๓๔,๖๔๐

๑๐๐.๐๐%

สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
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สินทรัพย์

๙%

๖%

๔% ๑%

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
อาคาร และอุปกรณ์
(สุทธิ)

๘๐%

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
(สุทธิ)

สินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ ๑๑ (๑๕ ล้านบาท) และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ร้อยละ ๘๙ (๑๑๙ ล้านบาท) สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ ๘๐
(๑๐๘ ล้านบาท) โดยเป็นส่วนของอาคาร ร้อยละ ๓๙ (๕๓ ล้านบาท) ประกอบด้วย อาคารสโมสรและ
หอประชุม ๑ หลัง มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ ๑๘ ปี และอาคารส�ำนักงาน ๓ หลัง มีอายุการใช้งาน
มาแล้วประมาณ ๑๓ ปี ๑๘ ปี และ ๒๕ ปี ตามล�ำดับและเป็นส่วนของอุปกรณ์ ร้อยละ ๒๓ (๓๒ ล้านบาท)
โดยเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด ร้อยละ ๔๗ รองลงมาคือ อุปกรณ์ส�ำนักงาน ร้อยละ ๔๒
ส่วนทีเ่ หลือ ร้อยละ ๑๑ เป็นอุปกรณ์ประเภทอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั เป็นส่วนของงานระหว่างก่อสร้าง ร้อยละ ๑๘
(๒๔ ล้านบาท) โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ คือ โครงการพัฒนาระบบ Transport single window
e-logistics ระยะที่ ๓ โครงการระบบพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม และโครงการ
ระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ นอกจากอาคารและอุปกรณ์แล้ว สินทรัพย์
ทีม่ มี ลู ค่ามากรองลงมา คือ สินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตน ร้อยละ ๑๙ (๑๑ ล้านบาท) โดยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทงั้ หมด
สินทรัพย์ที่มูลค่ามากอันดับรองลงมาอีก คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ ๖ (๘ ล้านบาท)
โดยเป็นเงินทดรองราชการ ร้อยละ ๓ ส่วนที่เหลือเป็นรายการเงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง อีกร้อยละ
๓ เท่ากัน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

๒% ๑% ๓%

๑๗%

เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินทดรองราชการรับ
จากคลังระยะยาว

๗๗%

ทุน

โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นสินทรัพย์สุทธิร้อยละ ๗๗ (๑๐๔ ล้านบาท) ประกอบด้วย
ทุนที่เกิดจากการเริ่มบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้างในปี ๒๕๔๖ และเป็นหนี้สินร้อยละ ๒๓
(๓๑ ล้านบาท) ในจ�ำนวนนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนมากที่สุด ร้อยละ ๒๐ (๒๖ ล้านบาท) ส่วนที่เหลือร้อยละ ๓
(๕ ล้านบาท) เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากค่าบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) ๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของหนี้สินทั้งหมด และเป็นรายการค่าใช้จ่ายประจ�ำ
เดือน ส.ค. - ก.ย. และรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งได้ท�ำการส่งมอบและ
ตรวจรับเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ รวมถึงใบส�ำคัญที่มีการวางเบิกในช่วงปลายปีงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖ ของหนีส้ นิ ทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ ๒๑ เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลังส�ำหรับใช้ทดลอง
จ่ายในราชการและเงินประกันระยะสัน้ ทีม่ กี ำ� หนดจ่ายในปีงบประมาณหน้า รวมถึงรายได้รอการรับรูท้ เี่ กิดจาก
การบันทึกรับครุภัณฑ์จากการรับบริจาค และมีการทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของการคิดค่าเสื่อมราคา
ครุภัณฑ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๔
(พันบาท)
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล:
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น:
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

๘๒๐,๙๑๗
๘๒๐,๙๑๗

๙๘.๘๐%
๙๘.๘๐%

๒,๗๐๐
๗,๒๕๔
๙,๙๕๔
๘๓๐,๘๗๑

๐.๓๓%
๐.๘๗%
๑.๒๐%
๑๐๐.๐๐%

๑๓๔,๓๖๙
๔๖๐,๗๖๒
๘,๑๒๖
๒๒,๕๗๑
๑๖๗,๖๙๐
๑๒,๑๓๖
๒๗,๑๕๙
๔๒๘
๓,๒๙๕
๘๓๖,๕๓๖

๑๖.๑๗%
๕๕.๔๕%
๐.๙๘%
๒.๗๒%
๒๐.๑๘%
๑.๔๖%
๓.๒๗%
๐.๐๕%
๐.๔๐%
๑๐๐.๖๘%

(๕,๖๖๕)
(๕,๖๖๕)
(๕,๖๖๕)

-๐.๖๘%
-๐.๖๘%
-๐.๖๘%

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายได้
๑%

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากแหล่งอื่น

๙๙%
รายได้ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากงบประมาณ จ�ำนวน
๘๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้จากเงินงบกลางมากที่สุด จ�ำนวน
๔๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙ ของรายได้จากงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเบิกเพื่อจ่ายค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้กับข้าราชการบ�ำนาญประมาณ ๒,๙๒๗ คน จ�ำนวน ๓๘๓ ล้านบาท
ส่วนที่เหลือ จ�ำนวน ๙๘ ล้านบาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร
และค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ เงิ น สมทบ กบข. กสจ. ให้ กั บ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ� ำ ของส� ำ นั ก งาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานรัฐมนตรี ประมาณ ๓๕๘ คน
รายได้จากงบประมาณประจ�ำ ๓๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘ ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้
ที่เบิกจากงบบุคลากร งบด�ำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ในสัดส่วน ๔๐:๕๐:๑๐ โดยประมาณ (ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓๘๔ ล้านบาท อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ร้อยละ ๘๘) รายได้จากงบประมาณด�ำเนินงาน ร้อยละ ๖๕
เป็ น การเบิ ก ส� ำ หรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นสาธารณู ป โภค ซึ่ ง ในจ� ำ นวนนี้ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) อยู่ถึงร้อยละ ๕๙ ของรายได้จากงบประมาณด�ำเนินงาน และ
ร้ อ ยละ ๒๐ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ� ำ รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซมแก้ ไ ขระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
ตามโครงการที่มีการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงโครงการที่เริ่มด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๑ เป็นการเบิกส�ำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ตามปกติ
ส� ำ หรั บ รายได้ จ ากงบประมาณลงทุ น ๒๙ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓ ของรายได้ ทั้ ง หมด
เป็ น รายได้ ที่ เ กิ ด จากการเบิ ก ตามโครงการระบบพั ฒ นาศู น ย์ บู ร ณาการข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศและ
ระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม รวมถึงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและการปรับเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ ๑๙ เครื่อง จ�ำนวน ๒๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ๓ ล้านบาท เป็นรายการครุภัณฑ์อื่น ๆ
ส�ำหรับสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
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ค่าใช้จ่าย
๒%
๒๐%

๓%

๑๖%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

๓%

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย

๑%

ค่าสาธารณูปโภค
๕๕%

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย

ค่าใช้จ่ายของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๘ ของรายได้ทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ๔๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ซึง่ ค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจ�ำทุกเดือนให้กับข้าราชการบ�ำนาญในสังกัดของกระทรวงคมนาคม
ประมาณ ๒,๙๒๗ คน โดยจ่ายเป็นบ�ำนาญ และ ชคบ. มากที่สุด ๒๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐
ของค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญทั้งหมด นอกจากนี้ยังจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ�ำนาญ จ�ำนวน
๑๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญทั้งหมด
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในจ�ำนวนนี้
มีการจ่ายเป็นค่าจ้างบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) จ�ำนวน ๙๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๕๙ ของค่าวัสดุและค่าใช้สอยทั้งหมด นอกจากนี้ยังจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ� ำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ตามที่มีการด�ำเนินการตามสัญญาจ้าง จ�ำนวน ๒๑ ล้านบาท และจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามโครงการต่าง ๆ ที่มีการด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และโครงการใหม่ที่ได้รับ
งบประมาณด�ำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ�ำนวน ๓๗ ล้านบาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานปกติ
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ๑๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
เงินเดือนและค่าจ้าง เงินประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าครองชีพ และค่าตอบแทนต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๑๕ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕ ของค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนที่เหลือ ๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินสมทบ กบข. กสจ. ของข้าราชการและลูกจ้างภายในส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และ ส�ำนักงานรัฐมนตรี
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สวนที่ ๔

บทความ

นโยบายกระทรวงคมนาคมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
การขนส่งเป็นกิจกรรมพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของประชาชน และเป็นฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจทีก่ ่อให้เกิดการหมุนเวียนวัตถุดบิ สินค้า และบริการต่าง ๆ เพือ่ สนองความต้องการของตลาดและประชาชน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการขนส่งได้สร้างภาระให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมเป็นอันมาก ไม่วา่ จะเป็นการสิน้ เปลืองพลังงาน จากสถิติ World Resource ๒๐๐๐ - ๒๐๐๑ ของ World Bank
ระบุวา่ ประเทศไทยมีสดั ส่วนการใช้พลังงานในภาคการขนส่งมากกว่าการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีสดั ส่วน
การใช้พลังงานในภาคการขนส่งประมาณ ร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่า
การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ๔.๔ แสนล้านบาทต่อปี โดยภาคการขนส่งทางถนนมีการใช้พลังงานสูงกว่าการขนส่ง
รูปแบบอื่น๑ ซึ่งเพิ่มต้นทุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้
ผลกระทบของภาคการขนส่งท�ำให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming) จากก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases :
CHG) โดยภาคการขนส่งผลิต CHG ในรูปของปริมาณเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๑
เมื่อเปรียบเทียบกับภาคพลังงาน รวมทั้งการปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียง ซึ่งบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน
กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดในการพัฒนาภาคการขนส่งทีย่ งั่ ยืน โดยแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓๒ ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์สำ� หรับการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรของประเทศไทยในช่วง ๑๐ ปี
“มุง่ สูก่ ารขนส่งทีย่ งั่ ยืน” (Towards Sustainable Transport) มีเป้าประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมการขนส่งทีป่ ระหยัด
พลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Friendly) โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน�้ำเพิ่มมากขึ้น (Shift Mode) การพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่จะช่วยให้เกิดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้า (Logistic)
ให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่ง การส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถสาธารณะมากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล
โดยปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวก ประหยัด เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ และส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการส�ำคัญที่กระทรวง
คมนาคมจะเร่งรัดด�ำเนินการ เช่น โครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG) เป็นเชื้อเพลิง
การจัดหารถจักรดีเชลไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) ในภูมิภาค
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางล�ำน�้ำเพื่อประหยัดพลังงาน ที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.อ่างทอง
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง่ ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง (ท่าเทียบเรือ A0) การรณรงค์ขบั ขีป่ ระหยัดพลังงาน (Eco Driving)
และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการบิน เป็นต้น
การด�ำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยเพิม่ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน�ำ 
้ อันจะช่วยลด
ต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ และลดสัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่งและปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก กระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการขนส่งของประเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยไม่ทำ� ลาย
ความสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองและรองรับแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable
Economy)
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
มีนาคม ๒๕๕๕
๑
๒
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พุทธมนต์  รตจีน. “แนวทางการส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน” โปรดดู http://www.otp.go.th
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. “แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓”

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การพัฒนาบุคลากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยกองการเจ้าหน้าที่ มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่ง และตามที่ ก.พ. ก�ำหนด รวมทั้งการยกระดับขีด
ความสามารถของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งนับเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรนั้น มุ่งเน้นทั้งการจัดฝึกอบรมในลักษณะ In-Class Training และการพัฒนา
ในรูปแบบ Non-Training Program เช่น การศึกษาดูงาน การมอบหมายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมความสัมพันธ์และการเรียนรูร้ ว่ มกัน ส�ำหรับการฝึกอบรมแบบ In-Class Training นอกจากหลักสูตรทีอ่ อกแบบ
เฉพาะส�ำหรับบุคลากรภายในแล้ว ยังมีอีกหลายหลักสูตรที่จัดในภาพรวมกระทรวงโดยมีบุคลากรจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ด�ำเนินการไปทั้งสิ้นประมาณ ๒๔
โครงการ ดังนี้
กรอบการพัฒนา

สร้างความเชี่ยวชาญ
ในสายงาน

สมรรถนะหลัก

ทักษะพื้นฐาน

หลักสูตร

การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์

จ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

๑๐๐   คน

สปค.

พิธีกรและผู้ด�ำเนินรายการมืออาชีพ

๓๐ คน

กระทรวง

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๕๘ คน

กระทรวง

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

๔๐ คน

กระทรวง

การพัฒนาเลขานุการผู้บริหารในการท�ำงานยุคใหม่
การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายของกระทรวง
คมนาคม
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น

๓๐ คน

กระทรวง

๖๐ คน

กระทรวง

๔๐ คน

กระทรวง

ความรู้พื้นฐานเรื่อง ประชาคมอาเซียน

๑๕๐ คน

กระทรวง

การสร้างมาตรฐานการให้บริการ
สมรรถนะบุคลากรด้านพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การก�ำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

๖๐ คน

สปค.

๒๖ คน

สปค.

๑๕๐ คน

สปค.

การจัดท�ำแผนพัฒนาสมรรถนะหลัก

๑๕๐ คน

สปค.

ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้บริหาร

๒๒ คน

สปค.

ภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพร้อม ๒ รุ่น

๔๐ คน

สปค.

ภาษาอังกฤษระดับ Elementary ๒ รุ่น

๔๐ คน

สปค.

๔๐๐ คน

กระทรวง

๓๓ คน

กระทรวง

๑๕๐ คน

สปค.

ตามแผนเส้นทาง
“ฉันคือ...ข้าราชการที่ดีกระทรวงคมนาคม” ๕ รุ่น
ความก้าวหน้าในอาชีพ
นักบริหารการคมนาคม ระดับต้น รุ่นที่ ๓
การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อให้การท�ำงานมีคุณภาพและ
คุณภาพชีวิต
ประสิทธิภาพ ๗ ครั้ง
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๗๕
http://www.mot.go.th
พิมพ์ที่ หจก.อรุณการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔

รายงานประจํ
า
ป
๒๕๕๔
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๗๕
http://www.mot.go.th

“เชื่อมโยงโครงขาย ผูกพันทั่วไทย พัฒนากาวไกล คมนาคมไทย ๑๐๐ ป”

