คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

รายงานประจำ�ปี

๒๕๕๕
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๗๕
http://www.mot.go.th

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๖

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

รายงานประจ�ำปี

๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สารบัญ
คณะผู้บริหาร

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลภาพรวม
๑. แผนปฏิบัติราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
๒. ข้อมูลพื้นฐาน
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานสำ�นักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
๒.๓ สรุปอัตรากำ�ลังในสังกัดสำ�นักงานรัฐมนตรี และสำ�นักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๔

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ
๑๕
๑. ผลการปฏิบตั ิราชการที่สำ�คัญของสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑๖
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๕		
๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของ
๑๗
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (รายตัวชี้วัด) รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)
ส่วนที่ ๓ รายงานงบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบรายได้และค่าใช้จ่าย
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

๒๐
๒๒
๒๔
๒๖

ส่วนที่ ๔ บทความทางวิชาการ
- การพัฒนากฎหมายขนส่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- การพัฒนาบุคคลของกระทรวงคมนาคมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- อนาคตการขนส่งของประเทศ
- ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

๔๓
๔๔
๔๕
๔๗
๔๘

พระพุทธคมนาคมบพิธ
พระพุทธรูปประจำ�กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม

พลต�ำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

นายชูศักดิ์ เกวี

นายจ�ำรูญ ตั้งไพศาลกิจ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

รองปลัดกระทรวง
(ด้านอ�ำนวยการ)
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางหลวง)
ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปลัดกระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

6
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นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

นายประเสริฐศิริ สุขะวัฒนกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นายพงษ์วรรณ จารุเดชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหาร

นายสมชาย พิพุธวัฒน์

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

นายประเสริฐศิริ สุขะวัฒนกุล

นางสาวนวพร วิทยานันท์

นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
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คณะผู้บริหาร

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษา
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ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายนิติ เพชรคูหา

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
ผู้อำ�นวยการ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นางสาวดุจดาว เจริญผล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

นายยงยุทธ มโนชญากร

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความร่วมมือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

นายกิจจา แก้วปานกัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน

8
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นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งก�ำเนิดวงศ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ

ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางปานจิต จินดากุล

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม

นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์

ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
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คณะผู้บริหารเกษียณอายุราชการ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
ปลัดกระทรวงคมนาคม

นางสาววันทนา โพธิสัตย์
รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย

นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นางส่งศรี สุดโต
ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลภาพรวม

สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑. แผนปฏิบตั ริ าชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

๑. พั ฒ นาบทบาทการเป็ น ผู ้ น� ำ ในการบริ ห ารจั ด การนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
คมนาคม
๒. ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานเชิงรุก
๓. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศและบุคลากรเพือ่ มุง่ สูอ่ งค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง
ภารกิจหลัก :		
การพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและ
บริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก�ำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

11

ยุทธศาสตร์ :
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๑. เสนอแนะและก� ำ กั บ ดู แ ลนโยบายและพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ น� ำ กระทรวง
คมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่ก�ำหนดไว้
๒. จัดระบบการท�ำงาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้ความสามารถ
บุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พันธกิจ :

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

๒. ข้อมูลพื้นฐาน
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านอ�ำนวยการ)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านการขนส่ง)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้ค�ำปรึกษา
กฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้ำ
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ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ
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กลุม่ งานทีร่ ายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองกลาง

กองการเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กองคลัง

กองสารนิเทศ

ส�ำนักกฎหมาย

ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส�ำนักตรวจราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

๒.๒ โครงสร้างการบริหารงานส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
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กลุ่มงานประสานการเมือง
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งานบริหารทั่วไป

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี

ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

๒.๓ สรุปอัตราก�ำลังในสังกัดส�ำนักงานรัฐมนตรี และส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ล�ำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑
ผู้บริหารระดับสูง
๒
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
๓
ผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงานในส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓
กองกลาง
๔
กองการเจ้าหน้าที่
๕
กองคลัง
๖
กองสารนิเทศ
๗
ส�ำนักกฎหมาย
๘
ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
๙
ส�ำนักตรวจราชการ
๑๐ ส�ำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
๑๑ ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
๑๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รวมทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจ�ำ

พนักงาน
ราชการ

รวม

๑๙

-

-

๑๙

๙
๒
-

-

-

๙
๒
๐

๔
๖
๓๑
๓๑
๓๔
๒๑
๒๔
๒๔
๑๗
๒๕
๒๕
๒๔
๒๗๗
๒๙๖
๘๖.๓๐

๓
๓๓
๑
๑
๑
๓๙
๓๙
๑๑.๓๗

๑
๔
๓
๘
๘
๒.๓๓

๔
๖
๓๔
๓๑
๖๘
๒๑
๒๕
๒๔
๑๘
๓๐
๒๘
๒๔
๓๒๔
๓๔๓
๑๐๐.๐๐

อัตราก�ำลังบุคลากรในส�ำนักงานรัฐมนตรีและส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้าราชการ ๒๙๖, ๘๖.๓๐%

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ

ลูกจ้าง ประจ�ำ  ๘, ๒.๓๓%

พนักงานราชการ  ๓๙, ๑๑.๓๗%

ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

๑. ผลการปฏิบัติราชการที่ส�ำคัญของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑.๑ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญดังนี้

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ� ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๕๓ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๔๕.๔๙ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
แผนงาน/โครงการ ตามภารกิจยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๑๕ โครงการ (ไม่ใช้งบประมาณ) และตามภารกิจพืน้ ฐาน จ�ำนวน
๓๘ โครงการ มีผลการด�ำเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
๑. แผนงาน/โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ มีหน่วยงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่หน่วยประสานงาน
ตัวชี้วัด ดังนี้
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕
ตัวชี้วัด
กองการเจ้าหน้าที่
๕
ตัวชี้วัด
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๒
ตัวชี้วัด
ส�ำนักตรวจราชการ
๒
ตัวชี้วัด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑
ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ หน่วยงาน สปค. มีผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ๔.๗๘ คะแนน จาก ๕ คะแนน โดยมีตัวชี้วัด
ซึ่งด�ำเนินการได้ระดับ ๕ จ�ำนวน ๑๓ จาก ๑๕ ตัวชี้วัด
๒. สปค. มีแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจพื้นฐาน ซึ่งได้รับงบประมาณ จ�ำนวน ๙ โครงการ โดย
มีแผนงาน/โครงการ ที่ส�ำคัญ อาทิ
๒.๑ โครงการระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ วงเงิน ๑๐.๙๑ ล้านบาท ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูง วงเงิน ๓.๐๐ ล้านบาท ของกองการเจ้าหน้าที่
๒.๓ การจัดงานประชุมทางวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านการคมนาคมขนส่ง ๑๐๐ ปี
กระทรวงคมนาคม วงเงิน ๕.๕๐ ล้านบาท ของกองสารนิเทศ
๒.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและขนส่งและความปลอดภัย วงเงิน
๒.๗๘ ล้านบาท ของกองสารนิเทศ
๓. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในภาพรวมสามารถ
ด�ำเนินการได้ส�ำเร็จตามแผน ทั้งนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕

สนย. ได้เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ “โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓”
โดยได้สำ� รวจความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ๘ จังหวัดหลัก และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ๒๓ จังหวัด พร้อมกับ
การจัดประชุมเสวนาในพื้นที่เป้าหมายจ�ำนวน ๘ ครั้ง โดยมีประชาชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน
ข้าราชการและผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๒. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (รายตัวชี้วัด) รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕)

มิติที่ ๑ มิติภายนอก

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

๖๗
๒

๓

๔

๕

คะแนนถ่วง
น�้ำหนัก

๓.๙๘๙๗

๒.๗๕๕๘

๔.๐๐๖๐

-

๓.๗๘๐๒

-

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส�ำเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง
และนโยบายส�ำคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

ระดับ

๒๕

๑.๑ ระดับความส�ำเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง

ระดับ

๒๐

๑.๑.๑ ร้อยละของการประเมิน
ผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ เป้าหมายของ
กระทรวงคมนาคม

ร้อยละ

๖.๖๖๖๗

๖๐

-

๘๐

-

๑๐๐

๑๐๐

๕

๑.๑.๒  ต้นทุนด้านการขนส่งต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ร้อยละ

๔

X+๑

X+๐.๕

X

X-๐.๕

X-๑

NA

๓

๑.๑.๓   ร้อยละของการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศทางน�้ำและ
ระบบรางเปรียบเทียบกับการ
ขนส่งสินค้าทั้งหมด

ร้อยละ

๔

X-๒

X-๑

X

X+๑

X+๒

NA

๓.๑๑

๑.๑.๔  ปริมาณผู้โดยสารทาง
ระบบรถไฟใต้ดิน (แสนคนต่อวัน)

แสนคน
ต่อวัน

๒.๖๖๖๗

๑.๙๐

๑.๙๓

๑.๙๖

๑.๙๙

๒.๐๓

๒.๑๘๗

๕

(๑) สายชลบุรี-พัทยา
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ตอน ๓

๑

ค่าคะแนน
ที่ได้

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วย
วัด

ผลการด�ำเนินงาน ๖ เดือน

(๒) สายปราจีนบุรีอ.กบินทร์บุรี ตอน ๑
(๓) สาย อ.สีคิ้วอ.โชคชัย ตอน ๑ (ส่วนที่ ๒)
(๔) โครงการถนนสาย
แยกทางหลวง ๓๔-ซอยอ่อนนุช
จ.สมุทรปราการ
(๕) โครงการถนนสาย
แยกทางหลวง ๓-เคหะบางพลี
จ.สมุทรปราการ

-

๒.๖๖๖๖

๑.๑.๕  ความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานตามแผนการพัฒนา
โครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง

๑.๖๘๖๕

๑.๑.๕.๑  ระดับความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการที่
อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ระดับ

๑.๓๓๓๓

๑

๒

๓

๔

๕

๙๓.๗๓

๒.๓๗๓๐

        ๑.๑.๕.๒ ร้อยละความ
ส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการที่
อยู่ระหว่างประกวดราคา

ร้อยละ

๑.๓๓๓๓

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๔๐

๑
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์การให้คะแนน

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วย
วัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑.๒ ระดับความส�ำเร็จใน
การขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ/
พิเศษของรัฐบาล

ระดับ

๕

      ๑.๒.๑  ระดับความส�ำเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ในการบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟู  
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยของส่วน
ราชการ

ระดับ

๕

๑

๒

๓

ผลการด�ำเนินงาน ๖ เดือน
๔

๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนนถ่วง
น�้ำหนัก

๔.๙๐๙๑
๑

๒

๓

๔

๕

๓.๗๓๔๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส�ำเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักใน
การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงที่มี
เป้าหมายร่วมกันระหว่าง
กระทรวง
๒.๓.๑ อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ
ประชากรแสนคน

เกณฑ์การให้คะแนน

๔.๙๐๙๑

๓.๓๔๒๕
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อัตรา

๕

๑๗.๖๓

๑๖.๗๖

๑๕.๘๙

๑๕.๐๒

๑๔.๑๕

๑๕.๑๐

๓.๙

อันดับ

๕

อันดับ
สูงกว่า
  ๑๐๕

๑๐๓๑๐๕

๑๐๐๑๐๒

๙๗-๙๙

อันดับ
ต�่ำกว่า
๙๗

NA

๒.๗๘๕

-

๒.๙.๒ อันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัย
เรื่อง  Doing Business ของ
ธนาคารโลกที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวง
๒.๙.๒.๔ ด้านการช�ำระภาษี
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส�ำเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

๐

-

-

-

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความส�ำเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของ
กรมหรือเทียบเท่า

๒๕

-

๔.๐๕๓๕

-

๔.๑  ระดับความส�ำเร็จในการจัด
ท�ำรายงานการติดตาม ประเมิน
ผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงคมนาคม   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระดับ

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

๔.๒  ระดับความส�ำเร็จของ
การจัดท�ำฐานข้อมูล  เป้าหมาย
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและ
จัดท�ำในรูปแบบสารสนเทศ
(Information) เผยแพร่    
ลงในเว็บไซต์ของกระทรวง

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

ผลการด�ำเนินงาน ๖ เดือน

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

๔.๓  ร้อยละของความพึงพอใจ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่มีต่อการด�ำเนินงานให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ร้อยละ

๕

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๗๔.๓๗

๒.๘๗๔๐

๔.๔  ระดับความส�ำเร็จของ
การจัดท�ำแผนแม่บทการสร้าง
ประชาคมอาเซียนในเสาหลัก
(Pillar) ที่กระทรวงคมนาคม
เกี่ยวข้อง

ระดับ

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๓

๔.๕  ร้อยละความส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

ร้อยละ

๓

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๙๘.๒๘

๔.๖๕๖๐

๕. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ

๗

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๘๓.๑๔

๔.๖๒๘๐

๖. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้ก�ำหนดนโยบาย

ร้อยละ

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

NA

๓๐

๔.๔๑๕๓

๗. ระดับความส�ำเร็จของการจัด
ท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับ

๓

๑

๒

๓

๔

๕

๔

๕

๘. ร้อยละความส�ำเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

ร้อยละ

๒.๕

๘๕

๘๗.๕๐

๙๐

๙๒.๕๐

๙๕

๑๑๐.๘๑

๕

๙. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

๑

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๒๕.๔๕

๑

๑๐.  ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

๑.๕

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๐.๓๑

๑

๑๑. ระดับความส�ำเร็จของ
ปริมาณผลผลิตที่ท�ำได้จริงเปรียบ
เทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

๑๒.  ระดับความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วน
ราชการ

ระดับ

๒

๑

๒

๓

๔

๕

๒.๕๔๗

๒.๕๔๗๐

๑๓.  ระดับความส�ำเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๔๗

๔.๔๗๒๙

๑๔.  ระดับความส�ำเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๓

๕

๑๕.  ระดับความส�ำเร็จของ
การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

รวม

๙๗

-

๑.๓๖๕๕
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มิติที่ ๒ มิติภายใน

คะแนนถ่วง
น�้ำหนัก

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

www.mot.go.th

เกณฑ์การให้คะแนน

หน่วย
วัด

๔.๑๒๑๓

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ส่วนที่ ๓

รายงานงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเริ่มเข้าสู่โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ และได้ท�ำการเรียกข้อมูลจากระบบมา
จัดท�ำรายงานการเงินซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕ ดังนี้
รายได้จากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๑,๐๔๗,๓๐๘,๔๙๒.๙๔ บาท
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน ๑,๐๕๓,๐๒๗,๐๑๒.๙๐ บาท
รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน (๕,๗๑๘,๕๑๙.๙๖) บาท
		
ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕  สรุปได้ว่า ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม มีฐานะการเงิน ดังนี้
		
สินทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๒๗,๘๗๗,๕๓๓.๑๔ บาท ประกอบด้วย		
๑. สินทรัพย์หมุนเวียน
จ�ำนวน
๒๒,๑๙๙,๑๔๖.๑๖ บาท
๒. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน ๑๐๕,๖๗๘,๓๘๖.๙๘ บาท
					
		
หนี้สินและทุน จ�ำนวน ๑๒๗,๘๗๗,๕๓๓.๑๔ บาท ประกอบด้วย		
๑. หนี้สินหมุนเวียน
จ�ำนวน
๒๕,๐๓๗,๗๖๒.๖๗ บาท
๒. หนี้สินไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน
๔,๗๒๕,๕๖๓.๔๒ บาท
๓. ทุน
จ�ำนวน
๙๘,๑๑๔,๒๐๗.๐๕ บาท

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
				

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๒
๙,๖๖๗,๒๓๓.๙๒
ลูกหนี้ระยะสั้น
๘,๕๗๙,๘๓๓.๕๑
รายได้ค้างรับ
๑,๕๘๘,๙๗๙.๗๒
วัสดุคงเหลือ
๒,๓๒๙,๗๒๖.๙๒
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๓๓,๓๗๒.๐๙
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
๒๒,๑๙๙,๑๔๖.๑๖
					
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
๓
๙๐,๔๕๓,๖๔๘.๒๓
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
๔
๑๕,๒๒๔,๗๓๘.๗๕
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
๑๐๕,๖๗๘,๓๘๖.๙๘
รวมสินทรัพย์		
๑๒๗,๘๗๗,๕๓๓.๑๔
หมายเหตุ :  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น
๕
๑๙,๓๐๗,๘๑๗.๙๒
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๖
๒,๙๗๖,๓๑๐.๒๑
เงินรับฝากระยะสั้น
๓๙๓,๓๔๑.๓๐
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
๒,๓๖๐,๒๙๓.๒๔
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
๒๕,๐๓๗,๗๖๒.๖๗
					
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
รายได้รอการรับรู้
๗๒๕,๕๖๓.๔๒
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
๔,๗๒๕,๕๖๓.๔๒
		 รวมหนี้สิน		
๒๙,๗๖๓,๓๒๖.๐๙
					
สินทรัพย์สุทธิ		
๙๘,๑๑๔,๒๐๗.๐๕
สินทรัพย์สุทธิ				
ทุน
๑๐๙,๙๐๖,๒๒๕.๖๖
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(๑๑,๗๙๒,๐๑๘.๖๑)
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ		
๙๘,๑๑๔,๒๐๗.๐๕
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ

www.mot.go.th

				

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
				

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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รายได้จากการด�ำเนินงาน				
		 รายได้จากรัฐบาล :				
รายได้จากงบประมาณ
๗
๑,๐๓๒,๐๘๔,๓๕๓.๘๒
			 รวมรายได้จากรัฐบาล		
๑,๐๓๒,๐๘๔,๓๕๓.๘๒
		 รายได้จากแหล่งอื่น :				
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
๓,๑๔๗,๙๐๘.๗๐
รายได้อื่น
๘
๑๒,๐๗๖,๒๓๐.๔๒
		 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
๑๕,๒๒๔,๑๓๙.๑๒
		 รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
๑,๐๔๗,๓๐๘,๔๙๒.๙๔
						
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๙
๑๓๙,๒๙๖,๐๘๗.๓๕
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
๔๖๒,๑๗๘,๗๑๓.๒๙
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑๐
๑๐,๖๒๙,๐๕๓.๕๑
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๒๒,๙๓๒,๓๘๖.๒๐
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
๑๑
๒๐๓,๓๒๐,๖๕๓.๔๐
ค่าสาธารณูปโภค
๑๒
๑๓,๔๖๓,๔๘๕.๓๕
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๑๓
๒๒,๙๕๒,๘๗๑.๒๑
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๕,๔๒๕,๒๕๘.๐๔
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๑๔
๑๖๒,๘๒๘,๕๐๔.๕๕
		 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
๑,๐๕๓,๐๒๗,๐๑๒.๙๐
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
(๕,๗๑๘,๕๑๙.๙๖)
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

			

				
๑. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
๒. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๓. อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
๔. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
๕. เจ้าหนี้ระยะสั้น
๖. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๗. รายได้จากเงินงบประมาณ
๘. รายได้อื่น
๙. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑๑. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
๑๒. ค่าสาธารณูปโภค
๑๓. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๑๔. ค่าใช้จ่ายอื่น
๑๕. ภาระผูกพัน
๑๖. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (๒๕๕๕)
๑๗. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (๒๕๕๔)
๑๘. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (๒๕๕๓)
๑๙. รายงานรายได้แผ่นดิน
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หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน				
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(๑,๗๙๐.๕๗)
		 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน		
(๑,๗๙๐.๕๗)
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
(๕,๗๒๐,๓๑๐.๕๓)
						
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
(๕,๗๒๐,๓๑๐.๕๓)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
		
				
หมายเหตุ
(หน่วย : บาท)

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ข้อมูลทั่วไป
						
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงคมนาคม ก่ อ ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัตกิ ระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก�ำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของ
กระทรวง
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ ๓๘ ถนนราชด� ำ เนิ น นอก แขวงวั ด โสมนั ส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
							
หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ							
๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน 				
   งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและ
นโยบายบัญชี ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖
		
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว ๔๑๐   ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องรูปแบบ
รายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีปัจจุบัน
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีถัดไป
๑.๒ หน่วยงานที่เสนอรายงาน 				
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑.๓ ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน					
   รายการที่ปรากฏในงบการเงิน   รวมถึงสินทรัพย์    หนี้สิน   รายได้   และค่าใช้จ่าย
ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม   แต่ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึง
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ใช้
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินใน
งบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
๑.๔ การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 				
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
รายได้เงินนอกงบประมาณรับรูเ้ มือ่ เกิดรายได้ รายได้แผ่นดินรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงินรายได้จากเงิน
ช่วยเหลือและเงินบริจาครับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือรับบริจาค
- เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จา่ ยรับรูเ้ มือ่ เกิดค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์ซงึ่ ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปีทยี่ งั ไม่มกี าร
อนุมัติการเบิกจ่าย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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๑.๕ ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น					
รับรูต้ งั้ แต่วนั ทีบ่ นั ทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่วา่ จะจ่าย
ให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
๑.๖ วัสดุคงเหลือ					
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
๑.๗ อาคาร และอุปกรณ์					
๑.๗.๑ อาคาร (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
๑.๗.๒ อุปกรณ์ (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ทไี่ ด้มาก่อนปี ๒๕๔๐ ไม่นำ� มาบันทึกบัญชี แต่บนั ทึกไว้ในทะเบียน
คุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่า
ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มี
มูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๑.๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
๑.๙ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ 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
และได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อการด�ำเนินงาน
   เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วน
ราชการภายในรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
   เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ
มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกเป็นหนี้สินและทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุ
สมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๓ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง 				
    รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาลและ
มีภาระผูกพันจะต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดินและบัญชี
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง ณ วันที่จัดท�ำรายงาน
๑.๑๔ ทุน 				
			
รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
		
							

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

			
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ ๒ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินสดในมือ
๐.๐๐
เงินฝากสถาบันการเงิน
๔,๐๕๖,๔๔๕.๙๘
เงินฝากคลัง
๑,๖๑๐,๗๘๗.๙๔
เงินทดรองราชการ
๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๙,๖๖๗,๒๓๓.๙๒
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หมายเหตุที่ ๓ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)				
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
๑๑๔,๕๑๗,๕๐๐.๐๐
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
๖๕,๗๗๒,๑๓๔.๐๕
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
๔๘,๗๔๕,๓๖๕.๙๕
						
อุปกรณ์
๑๗๕,๓๗๑,๘๒๑.๘๕
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
๑๓๓,๖๖๓,๕๓๙.๕๗
อุปกรณ์ (สุทธิ)
๔๑,๗๐๘,๒๘๒.๒๘
งานระหว่างก่อสร้าง
๐.๐๐
รวม อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
๙๐,๔๕๓,๖๔๘.๒๓
						
หมายเหตุที่ ๔ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑๒๕,๙๘๓,๙๒๕.๖๐
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
๑๑๐,๗๕๙,๑๘๖.๘๕
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
๑๕,๒๒๔,๗๓๘.๗๕
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
๑๕,๒๒๔,๗๓๘.๗๕
						
หมายเหตุที่ ๕ เจ้าหนี้ระยะสั้น				
เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ-หน่วยงานภายนอก
๑๗,๖๕๒,๑๐๙.๐๑
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ
๑,๖๕๕,๗๐๘.๙๑
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น
๑๙,๓๐๗,๘๑๗.๙๒
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(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ ๖ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
๘๐๗,๐๔๘.๖๒
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
๑,๘๒๕,๗๓๙.๙๕
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก
๓๔๓,๕๒๑.๖๔
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๒,๙๗๖,๓๑๐.๒๑
			
หมายเหตุที่ ๗ รายได้จากเงินงบประมาณ			
รายได้จากงบบุคลากร
๑๑๙,๖๖๕,๓๑๔.๔๗
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
๑๘๓,๗๑๗,๕๒๑.๖๔
รายได้จากงบลงทุน
๓๔,๐๙๓,๒๔๒.๕๕
รายได้จากงบอุดหนุน
๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รายได้จากงบกลาง
๖๕๔,๘๖๐,๘๒๓.๙๕
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
๔๔,๘๗๑,๒๐๐.๗๑
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
(๕,๔๕๓,๗๔๙.๕๐)
รวม รายได้อื่น
๑,๐๓๒,๐๘๔,๓๕๓.๘๒
				
หมายเหตุที่ ๘ รายได้อื่น			
ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
๕,๔๓๐.๔๒
รายได้เงินนอกงบประมาณ
๐.๐๐
รายได้อื่น
๑๒,๐๗๐,๘๐๐.๐๐
รวม รายได้อื่น
๑๒,๐๗๖,๒๓๐.๔๒
				
หมายเหตุที่ ๙ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
เงินเดือน
๑๐๕,๐๕๑,๓๒๗.๖๖
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
๑,๘๔๖,๖๐๓.๒๖
ค่าจ้างประจ�ำ
๗,๗๒๑,๑๖๐.๐๐
ค่าจ้างชั่วคราว
๒๖๑,๐๐๐.๐๐
ค่ารักษาพยาบาล
๑๔,๑๙๔,๑๐๑.๕๙
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
๑๐,๒๒๑,๘๙๔.๘๔
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๓๙,๒๙๖,๐๘๗.๓๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เงินเดือน จ�ำนวน ๑๐๕,๐๕๑,๓๒๗.๖๖ บาท เป็นรายการทีเ่ กิดจากการวางเบิกตามโครงการจ่ายตรง
ของกรมบัญชีกลาง  ประกอบด้วย  เงินเดือนข้าราชการ จ�ำนวน  ๘๘,๔๖๑,๓๕๘.๗๘  บาท  เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
จ�ำนวน ๓,๒๙๘,๗๒๓.๗๕ บาท เงินตอบแทนรายเดือนส�ำหรับข้าราชการ (รวมเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวของ
ข้าราชการ) จ�ำนวน ๗,๓๖๕,๘๗๐.๐๓ บาท และเงินเดือนข้าราชการการเมือง จ�ำนวน ๕,๙๒๕,๓๗๕.๑๐ บาท
ค่าจ้างประจ�ำ จ�ำนวน  ๗,๗๒๑,๑๖๐ บาท เป็นการวางเบิกตามโครงการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง
ประกอบด้วย ค่าจ้างประจ�ำ  จ�ำนวน ๗,๗๑๐,๖๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ�ำ  
จ�ำนวน ๑๐,๕๓๐ บาท
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หมายเหตุที่ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ
๖,๐๓๒,๐๑๒.๘๙
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ
๔,๕๕๙,๘๙๐.๖๒
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก
๓๗,๑๕๐.๐๐
รวม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑๐,๖๒๙,๐๕๓.๕๑
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ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมเป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ บิกจากเงินในงบประมาณ จ�ำนวน ๓,๙๑๐,๒๗๘.๑๙ บาท
และเงินนอกงบประมาณ จ�ำนวน ๖,๗๑๘,๗๗๕.๓๒ บาท

หมายเหตุที่ ๑๑ ค่าวัสดุและค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ
๔,๕๕๐,๕๖๙.๓๔
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
๓๔,๗๕๕,๖๗๔.๕๐
ค่าจ้างเหมาบริการ
๑๑๙,๕๒๙,๒๖๓.๑๔
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
๓๗๘,๒๘๖.๗๔
ค่าใช้จ่ายอื่น
๔๔,๑๐๖,๘๕๙.๖๘
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
๒๐๓,๓๒๐,๖๕๓.๔๐
				
หมายเหตุที่ ๑๒ ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า
๖,๙๒๗,๐๕๓.๒๓
ค่าน�้ำประปา
๒๔๒,๔๓๔.๗๔
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
๖,๒๙๓,๙๙๗.๓๘
รวม ค่าสาธารณูปโภค
๑๓,๔๖๓,๔๘๕.๓๕

รายการระหว่างหน่วยงานมีผลต่าง จ�ำนวน ๑๔,๘๒๘.๖๐ บาท เกิดจากรายการเงินนอกงบประมาณ
(เงิ น ฝากคลั ง ) จ่ า ยตรงให้ กั บ ผู ้ ข ายที่ มี ก ารวางเบิ ก ในระบบ GFMIS และประมวลผลจ่ า ยตรงเหลื่ อ ม
ปีงบประมาณ โดยเป็นรายการที่มีการวางเบิกในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แต่มีการประมวล จ่ายตรงให้กับ
ผู้ขายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จ�ำนวน ๒ รายการ
หมายเหตุที่ ๑๕ ภาระผูกพัน				
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ระยะยาว เป็นจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ไม่เกิน ๑ ปี
๓,๑๗๖,๔๐๐.๐๐
เกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี
๙,๕๒๙,๒๐๐.๐๐
รวม ภาระผูกพัน		 ๑๒,๗๐๕,๖๐๐.๐๐
						
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ท�ำสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จ�ำกัด
จ�ำนวน ๗ คัน บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล จ�ำกัด จ�ำนวน ๑ คัน และบริษัท สยามคาร์เรนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน
๑ คัน เป็นระยะเวลา ๕๔ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถึงกันยายน ๒๕๕๙
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หมายเหตุที่ ๑๔ ค่าใช้จ่ายอื่น				
ค่าใช้จ่ายอื่น
๑๖๒,๘๔๓,๓๓๓.๑๕
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
๑,๘๘๕,๘๘๑.๔๐
หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
(๑,๙๐๐,๗๑๐.๐๐)
(๑๔,๘๒๘.๖๐)
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		 ๑๖๒,๘๒๘,๕๐๔.๕๕
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หมายเหตุที่ ๑๓ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
๓,๘๑๗,๑๑๖.๕๘
อุปกรณ์
๑๒,๕๗๗,๙๒๖.๑๗
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
๖,๕๕๗,๘๒๘.๔๖
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		 ๒๒,๙๕๒,๘๗๑.๒๑
						

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หมายเหตุที่ ๑๖ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (๒๕๕๕)				
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
		ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร

๙๓,๔๗๒,๖๐๐.๐๐

งบด�ำเนินงาน

๔๒,๐๘๕,๑๙๕.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๗๖,๙๗๑.๐๐

๓๙,๒๓๐,๖๐๒.๓๘

งบลงทุน

๑๓,๘๔๔,๙๗๐.๐๐ ๘,๖๖๕,๙๘๐.๗๕

๕,๑๗๘,๙๒๒.๕๕

๖๖.๗๐

งบอุดหนุน
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งบรายจ่ายอื่น
รวม

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

-   

-    ๘๘,๑๘๙,๓๘๕.๙๙

๐.๐๓

๒๒,๓๐๑,๓๕๖.๑๙

๔๑๐,๘๗๘.๘๑

๑๗๒,๖๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๕๔๒,๙๕๑.๗๕ ๑๕๕,๑๕๐,๒๖๗.๐๘

๖,๑๗๑,๗๘๑.๑๗

๓๐๐,๐๐๐.๐๐

-   
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ผลผลิตที่ ๒ : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง		
งบบุคลากร

๑๙,๕๕๑,๐๐๐.๐๐

งบด�ำเนินงาน

๑๓๙,๖๐๖,๔๒๕.๐๐
๑๒,๙๘๗,๑๗๕.๐๐

งบลงทุน

๔๗๗,๖๒๑.๖๒

-   ๒๔๙,๙๙๙.๙๗

๒๓,๐๑๒,๒๓๕.๐๐

-   

๕,๒๘๓,๒๑๔.๐๑

-   

-   

		

๒๑,๘๗๘,๒๐๐.๒๐

(๒,๓๒๗,๒๐๐.๒๐)

๒,๐๐๕,๑๖๒.๐๔

๑๓๗,๕๒๓,๖๘๗.๗๓

๗๗,๕๗๕.๒๓

-    ๑๑,๓๓๘,๕๘๒.๑๔

๑,๖๔๘,๕๘๑.๐๐

๑๑.๘๖

งบอุ
   
ดหนุน
-   
-

-

๖,๐๗๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๘๕๖,๔๕๔.๘๕

๕๓๔,๒๐๐.๐๐

-   

-   

๖๘๓,๕๔๕.๑๕

-

รวม

๑๗๘,๒๑๘,๘๐๐.๐๐ ๔,๘๕๖,๔๕๔.๘๕ ๑๓,๘๗๗,๙๔๔.๑๘ ๑๖๑,๗๓๔,๐๑๔.๐๘

(๒,๒๔๙,๖๑๓.๑๑)

รวมทั้งสิ้น

๓๕๐,๘๘๓,๘๐๐.๐๐ ๖,๖๕๖,๔๕๔.๘๕ ๒๓,๔๒๐,๘๙๕.๙๓ ๓๑๖,๘๘๔,๒๘๑.๑๖

๓,๙๒๒,๑๖๘.๐๖

งบรายจ่ายอื่น

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หมายเหตุที่ ๑๗ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (๒๕๕๔)				
คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
-   
-   

-   

งบด�
   
   
ำเนินงาน
-

-   

   งบลงทุน

๔๙๙,๙๐๔.๐๐

๔๙๙,๙๐๔.๐๐

งบอุ
   
ดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

-   

-   
-   

๒,๘๑๐,๕๔๓.๖๖

๒,๓๑๐,๔๖๕.๗๐

๕๐๐,๐๗๗.๙๖

๓,๓๑๐,๔๔๗.๖๖

๒,๘๑๐,๓๖๙.๗๐

๕๐๐,๐๗๗.๙๖

ผลผลิตที่ ๒ : การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร

-   

  งบด�ำเนินงาน

๑,๗๗๙,๕๗๐.๐๐

-  

-   

๑,๗๗๙,๕๗๐.๐๐

-   

  งบลงทุน

๒๕,๘๑๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๘๐๙,๐๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

  งบอุดหนุน

-   

  งบรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

-   

-   

๑๔,๐๙๓,๘๓๐.๐๐ ๑๔,๐๙๓,๘๓๐.๐๐

-   

๔๑,๖๘๘,๔๐๐.๐๐ ๔๑,๖๘๒,๔๐๐.๐๐

๖,๐๐๐.๐๐

๔๔,๙๙๘,๘๔๗.๖๖ ๔๔,๔๙๒,๗๖๙.๗๐

๕๐๖,๐๗๗.๙๖

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เบิกจ่าย
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เงินกันและ
เงินขยายเวลาทั้งหมด
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รายการ
		

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หมายเหตุที่ ๑๘ รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (๒๕๕๓)				
รายการ
		

เงินกันและ
เงินขยายเวลาทั้งหมด

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

34

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ		
ผลผลิตที่ ๑ : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง		
งบบุ
   
คลากร
-   
-   
   งบด�
   
   
ำเนินงาน
-   
งบลงทุน
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
-   
งบอุดหนุน
-   
-   
-   
   งบรายจ่ายอื่น
๑,๗๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐.๐๐
-   
รวม
๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐
-
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ผลผลิตที่ ๒ : การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง			
			
งบบุคลากร
-   
-   
-   
   งบด�
   
   
ำเนินงาน
-   
   งบลงทุน
๙๐๘,๘๒๐.๐๐
-    ๙๐๘,๘๒๐.๐๐
   งบอุดหนุน
-   
-   
-   
งบรายจ่ายอื่น
รวม
๙๐๘,๘๒๐.๐๐
- ๙๐๘,๘๒๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๓,๑๔๒,๘๒๐.๐๐ ๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ ๙๐๘,๘๒๐.๐๐

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หมายเหตุที่ ๑๙ รายงานรายได้แผ่นดิน
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รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
๓๓๒,๙๕๒.๐๐
รายได้อื่น
๒,๐๕๑,๒๒๖.๒๐
รวม รายได้นอกจากภาษี
๒,๓๘๔,๑๗๘.๒๐
				
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
๒,๓๘๔,๑๗๘.๒๐
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง		
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืน
๒,๓๘๔,๑๗๘.๒๐
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
(๒,๓๘๔,๑๗๘.๒๐)
			
-

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

			
(หน่วย : บาท)
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม
(พันบาท) 		
(ล้านบาท)
กิจกรรม
ต้นทุนกิจกรรม
ผลผลิต
ต้นทุนรวม
				

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๑. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำและพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และ
มาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคม
ขนส่ง รวมทั้งด้านการประยุกตใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑๓๙,๘๖๖

๒. ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน

๕๒,๑๔๙

๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ
ด้านการคมนาคมและขนส่ง รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

๓๒,๖๒๑

๑. การบริหารจัดการ
นโยบาย แผน และ
มาตรการด้านการ
คมนาคมขนส่ง
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๒. การให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การคมนาคมขนส่ง
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๔.  จัดท�ำคลังข้อมูลกลางและระบบ
๑๙๐,๓๖๗
     สารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
						

(บาท)
ต้นทุน
ต่อหน่วย

๑๙๒     ๑๒,๘๐๐,๙๘๔.๕๖

๒๒๓

๙๔.๒๗

ข้อมูลที่น�ำมาค�ำนวณต้นทุน ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน ๑,๐๕๓,๐๒๗,๐๑๒.๙๐  บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ๔๖๒,๑๗๘,๗๑๓.๒๙ บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนผลผลิต ๑๗๕,๘๔๕,๕๗๐.๐๔ บาท) ปริมาณงานที่น�ำมาค�ำนวณต้นทุนผลผลิต
		
          -  ผลผลิตที่ ๑     =     ๑๕  เรื่อง
          -  ผลผลิตที่ ๒     =     ๒,๓๖๕,๕๓๔  ครั้ง

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๗.๕๖%
๑.๒๔%
๑.๘๒%
๐.๐๓%
๑๗.๓๖%
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๙,๖๖๗
ลูกหนี้ระยะสั้น ๘,๕๘๐
๖.๗๑%
รายได้ค้างรับ
๑,๕๘๙
วัสดุคงเหลือ
๒,๓๓๐
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
๓๓
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
๒๒,๑๙๙
					

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

							
				
(พันบาท)
อัตราย่อส่วน
					
ตามแนวดิ่ง
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน 		

อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์			

๙๐,๔๕๓
๑๕,๒๒๕
๑๐๕,๖๗๘
๑๒๗,๘๗๗

๗๐.๗๓%
๑๑.๙๑%
๘๒.๖๔%
๑๐๐.๐๐%
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
							
			
(พันบาท)
อัตราย่อส่วน
					
ตามแนวดิ่ง
หนี้สิน					
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

38
www.mot.go.th

หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ระยะสั้น
๑๙,๓๐๘
๑๕.๑๐%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๒,๙๗๖
๒.๓๓%
เงินรับฝากระยะสั้น
๓๙๓
๐.๓๑%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
๒,๓๖๐
๑.๘๔%
		รวมหนี้สินหมุนเวียน
๒๕,๐๓๗
๑๙.๕๘%
					
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
รายได้รอการรับรู้
๗๒๖
๐.๕๖%
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
๔,๐๐๐
๓.๑๓%
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
๔,๗๒๖
๓.๖๙%
รวมหนี้สิน			
๒๙,๗๖๓
๒๓.๒๗%
					
สินทรัพย์สุทธิ			
๙๘,๑๑๔
๗๖.๗๓%
					
สินทรัพย์สุทธิ 					
ทุน
๑๐๙,๙๐๖
๘๕.๙๕%
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(๑๑,๗๙๒)
-๙.๒๒%
		รวมสินทรัพย์สุทธิ
๙๘,๑๑๔
๗๖.๗๓%
					
รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ		
๑๒๗,๘๗๗
๑๐๐.๐๐%

สินทรัพย์

๒%
๗%

เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า
เงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น

๘%

วัสดุคงเหลือ
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
๑๒%

๗๗%

เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอการรับรู้

๑๕%

๒%

๒% ๑%

๓%

เงินทดรองราชการรับจากคลัง
ระยะยาว
ทุน

โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นสินทรัพย์สุทธิร้อยละ ๗๗ (๙๘ ล้านบาท) ประกอบ
ด้วยทุนที่เกิดจากการเริ่มบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้างในปี ๒๕๔๖  และเป็นหนี้สินร้อยละ ๒๓  
(๓๐ ล้านบาท) ในจ�ำนวนนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนมากที่สุด ร้อยละ ๑๙  (๒๕ ล้านบาท) ส่วนที่เหลือร้อยละ ๔  
(๕   ล้านบาท) เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากค่าบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) และค่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรประจ�ำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕   
จ�ำนวน ๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของหนี้สินทั้งหมด และเป็นรายการค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือนกันยายน
และรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งได้ท�ำการส่งมอบและตรวจรับเสร็จสิ้นในเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ รวมถึงใบส�ำคัญที่มีการวางเบิกในช่วงปลายปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของหนี้สิน
ทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๕ เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลัง ส�ำหรับใช้ทดรองจ่ายในราชการและเงิน
ประกันระยะสั้นที่มีก�ำหนดจ่ายในปีงบประมาณหน้า
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หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิ
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สินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ ๑๗ (๒๒ ล้านบาท) และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ร้อยละ ๘๓ (๑๐๖ ล้านบาท) โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ ๗๑
(๙๐ ล้านบาท) โดยเป็นส่วนของอาคาร ร้อยละ ๓๘ (๔๙ ล้านบาท) ประกอบด้วย  อาคารสโมสรและหอประชุม
๑ หลัง มีอายุการใช้งานมาแล้ว ประมาณ ๑๙ ปี และอาคารส�ำนักงาน ๓  หลัง  มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ
๑๔  ปี ๑๙  ปี และ ๒๖ ปี ตามล�ำดับ และเป็นส่วนของอุปกรณ์ร้อยละ ๓๓ (๔๒ ล้านบาท) โดยเป็นอุปกรณ์
ส�ำนักงาน มากที่สุด ร้อยละ ๓๙ รองลงมา คืออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๓๖ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ
๒๕ เป็นอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ นอกจากอาคารและอุปกรณ์แล้ว สินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากรองลงมา คือ สินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตน ร้อยละ ๑๒ (๑๕ ล้านบาท) โดยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด สินทรัพย์ที่มูลค่ามากอันดับ
รองลงมาอีก คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ ๘  (๑๐ ล้านบาท) โดยเป็นรายการเงินฝากธนาคาร  
และเงินฝากคลัง  ร้อยละ ๕ ส่วนที่เหลือเป็นรายการเงินทดรองราชการ ร้อยละ ๓
					

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

๗๑%

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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(พันบาท)
อัตราย่อส่วน
					
ตามแนวดิ่ง
รายได้จากการด�ำเนินงาน					
รายได้จากรัฐบาล :					
รายได้จากงบประมาณ
๑,๐๓๒,๐๘๔
๙๘.๕๕%
รวมรายได้จากรัฐบาล
๑,๐๓๒,๐๘๔
๙๘.๕๕%
รายได้จากแหล่งอื่น : 				
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
๓,๑๔๘
๐.๓๐%
รายได้อื่น
๑๒,๐๗๖
๑.๑๕%
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
๑๕,๒๒๔
๑.๔๕%
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
๑,๐๔๗,๓๐๘
๑๐๐.๐๐%
						
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน 				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๓๙,๒๙๖
๑๓.๓๐%
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
๔๖๒,๑๗๙
๔๔.๑๓%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
๑๐,๖๒๙
๑.๐๒%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
๒๒,๙๓๒
๒.๑๙%
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
๒๐๓,๓๒๑
๑๙.๔๑%
ค่าสาธารณูปโภค
๑๓,๔๖๓
๑.๒๙%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
๒๒,๙๕๓
๒.๑๙%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๕,๔๒๕
๑.๔๗%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
๑๖๒,๘๒๙
๑๕.๕๕%
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
๑,๐๕๓,๐๒๗
๑๐๐.๕๕%
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
-๕,๗๑๙
-๐.๕๕%
						
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
-๕,๗๑๙
-๐.๕ ๕%
						
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
-๕,๗๑๙
-๐.๕๕%

รายได้

รายได้จากงบประมาณ

รายได้ ข องส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมเกื อ บทั้ ง หมดเป็ น รายได้ จ ากงบประมาณ
จ�ำนวน ๑,๐๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากงบประมาณ-งบกลาง
มากที่สุด ๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของรายได้จากงบประมาณ ซึ่งเป็นการเบิกเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้กับข้าราชการบ�ำนาญประมาณ ๒,๘๔๐ คน เป็นจ�ำนวน ๓๘๑ ล้านบาท
ส่วนที่เหลือ จ�ำนวน ๒๗๔   ล้านบาท ประกอบด้วย รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นที่
มีการจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีและการจัดซื้อเรือยางพร้อมเครื่องยนต์และค่าน�้ำมัน เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากเหตุ อุ ท กภั ย ภายในประเทศ รวมถึ ง การจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้
จ่ายในการขนส่งผู้ประสบอุทกภัยกลับภูมิล� ำเนาในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๗๕
ล้านบาท และส่วนที่เหลือ จ�ำนวน ๙๙ ล้านบาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบ กบข. กสจ. ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานรัฐมนตรี ประมาณ ๓๔๓ คน รายได้จากงบประมาณ
ประจ�ำ  ๓๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้ที่เบิกจากงบบุคลากร งบด�ำเนิน
งาน และงบรายจ่ายอื่น ในสัดส่วน ๔๐ : ๕๐ : ๑๐ โดยประมาณ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณส�ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓๕๑ ล้านบาท อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๙๐) รายได้จากงบประมาณด�ำเนินงาน ร้อยละ ๖๖ เป็นการเบิกส�ำหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)
อยู่ถึงร้อยละ ๕๔ ของรายได้จากงบประมาณด�ำเนินงานและร้อยละ ๒๑ จ่ายเป็นค่าบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการที่มีการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๑ เป็นการเบิกส�ำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตาม
ปกติ
ส�ำหรับรายได้จากงบประมาณลงทุน ๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓ ของรายได้ทั้งหมด เป็น
รายได้ที่เกิดจากการเบิกตามโครงการระบบพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและโครงการระบบ
เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน ๒๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพรวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้
ส�ำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
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ค่าใช้จ่ายของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๕ ของรายได้ทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ๔๖๒ ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจ�ำทุกเดือนให้กับข้าราชการบ�ำนาญในสังกัดของกระทรวงคมนาคมประมาณ
๒,๘๔๐ คน โดยจ่ายเป็นบ�ำนาญ และ ชคบ. มากที่สุด ๒๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของค่าบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญทั้งหมด และเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบ�ำนาญ จ�ำนวน ๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔
ของค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญทั้งหมด
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย ๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จ่ายเป็นค่าจ้าง
บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) จ�ำนวน ๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘  ของค่าวัสดุ
และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด นอกจากนีย้ งั จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามทีม่ กี ารด�ำเนินการตาม
สัญญาจ้าง จ�ำนวน ๒๒ ล้านบาท และจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการต่าง ๆ ที่มีการด�ำเนินการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  จ�ำนวน ๑๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ�ำนวน ๖๗ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายพัฒนา
ระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลและโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๒๓ ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานปกติอีก ๔๔ ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายอื่น ๑๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด จ่ายตามรายการเงินส�ำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจ�ำเป็น จ�ำนวน ๑๖๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ�ำนวน ๓ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การท�ำบุญตักบาตรและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงคมนาคม
						

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส่วนที่ ๔

บทความทางวิชาการ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

การพัฒนากฎหมายขนส่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โดยทีก่ ารพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States: AMS) สูก่ ารเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AC) ในปี ๒๕๕๘ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง
ร่วมมือระหว่างกันเพือ่ ด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย แต่เนือ่ งจากความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ในกรอบของประชาคมอาเซียนมีกฎหมาย
ระหว่างประเทศไม่วา่ จะเป็นสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศซึง่ เป็นพืน้ ฐานรองรับความสัมพันธ์ตา่ ง ๆ กล่าวคือ เป็นนิติ
สัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ในระดับรัฐและนิตสิ มั พันธ์ในระดับเอกชนย่อมส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบทางกฎหมายต่อเอกชนหรือประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศได้
กระทรวงคมนาคมในฐานะทีเ่ ป็นส่วนราชการทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเกีย่ วกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง
การวางแผนจราจรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง
จึงได้มกี ารด�ำเนินการพัฒนากฎหมายขนส่งของประเทศไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
อยู่หลายฉบับ เช่น
๑. กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคมโดยส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้จัดท�ำร่างกฎหมาย ได้แก่
    
๑.๑ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... เป็นกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน เนือ่ งจากได้มกี ารท�ำความตกลงระหว่าง
ประเทศเกีย่ วกับการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนไว้ สถานะปัจจุบนั ของกฎหมายซึง่ อยูร่ ะหว่างประกาศใช้เป็น
กฎหมาย
    
๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อก�ำหนด
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนน
ระหว่างประเทศ เนือ่ งจากการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว สถานะ
ปัจจุบันของกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา
    
๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....เป็นกฎหมายที่
ตราขึ้นเพื่อก�ำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการ
ขนส่งคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ เนือ่ งจากการขนส่งคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศไทย
กับต่างประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานะปัจจุบันของกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักกฎหมายได้รับงบประมาณจ�ำนวน ๓
ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการศึกษาโครงการพัฒนากฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายส�ำหรับทุกภาคการขนส่ง ของประเทศ โดย
กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว ซึ่ง
ผลการศึกษาสรุปได้ว่ากระทรวงคมนาคมจะต้องยกร่างกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถบังคับใช้กับการขนส่งสาขาต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักสากล  ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงคมนาคมได้รบั งบประมาณจ�ำนวน ๔
ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินการโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายส�ำหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ  ซึง่ เป็นการด�ำเนิน
การต่อเนื่องจากโครงการเดิม โดยได้ว่าจ้างสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินการยกร่าง
กฎหมายดังกล่าว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๐ เดือน
๓. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการขนส่ง
กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติบริหาร
การขนส่ง พ.ศ. ...  เป็นกฎหมายกลางที่ตราขึ้นเพื่อให้สามารถบังคับใช้กับทุกกิจกรรมของการขนส่ง และเพื่อให้โครงสร้างสาขา
การขนส่งของประเทศมีความชัดเจนและสอดคล้องกับสากลมากขึ้น สถานะปัจจุบันของกฎหมายซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะท�ำงานพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ...  โดยคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสต่อไป
ในที่สุด หากร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถออกมาใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและผูป้ ระกอบการขนส่งเป็นอย่างมาก อาทิเช่น เป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพือ่ นบ้าน ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและทางการค้าและการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศของไทย นอกจากนี้ เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยสามารถแข่งขันในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
นายเสน่ห์  ตั้งสถิตย์  ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

วิชาผนวกใน
หลักสูตร
จ�ำนวนหลักสูตร
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ชื่อหลักสูตร

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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กระทรวงคมนาคมได้ด�ำเนินการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการขนส่ง และการ
เดินทางที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงได้
ก�ำหนดการพัฒนาการคมนาคมของประเทศส�ำหรับอนาคต ดังนี้
๑. การพัฒนาการเดินทางของประชาชน
		 ๑.๑ การเดินทางในกรุงเทพมหานคร
		 เป็นที่รับทราบกันอย่างดีว่าปัญหาการจราจร เป็นหนึ่งในปัญหาส�ำคัญของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย
ทุก ๆ วัน ประชาชนต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนมากซึ่งน�ำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง กระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการ
พัฒนานโยบายรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง ให้เกิดผลสัมฤทธิโ์ ดยเร็ว โดยการเร่งรัดการประกวดราคาของทุกโครงการ ให้แล้วเสร็จภายใน
ปี ๒๕๕๘ ซึง่ เมือ่ การพัฒนาดังกล่าวแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะมีระบบรถไฟฟ้าทีเ่ ป็นโครงข่ายครอบคลุมพืน้ ทีส่ ำ� คัญอย่างทัว่ ถึง
		 นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบรถไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว กระทรวงคมนาคมยังให้ความส�ำคัญกับการ
บริหารจัดการและการเชือ่ มต่อกับการขนส่งรูปแบบอืน่ ๆ อย่างยิง่ ส�ำหรับการบริหารจัดการ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พิจารณาผลักดันระบบตัว๋ ร่วม ให้สามารถใช้บริการได้โดยเร็ว ซึง่ เมือ่ มีระบบตัว๋
ร่วมแล้ว ประชาชนจะสามารถใช้ตวั๋ เพียงใบเดียว ส�ำหรับการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังสามารถก�ำหนดโครงสร้างราคาค่าโดยสารได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (เช่น การก�ำหนดอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาท ตลอดสาย
เป็นต้น) นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เช่น กรมการขนส่งทางบก ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พิจารณาการเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ร่วมกับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด ด้วย
		 ๑.๒ การเดินทางระหว่างเมือง
กระทรวงคมนาคมก�ำหนดเป้าหมายที่จะพลิกโฉมหน้าการเดินทางระหว่างเมืองในอนาคต ด้วยระบบรถไฟ
ความเร็วสูง ตามนโยบายรัฐบาล ซึง่ ในอนาคตประชาชนจะสามารถเดินทางไปหัวเมืองใหญ่ ๆ ทัว่ ประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยด้วยระบบรถไฟความเร็วสูงของกระทรวงคมนาคม ซึง่ ขณะนี้ ได้มอบหมายให้สำ� นักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร และการรถไฟแห่งประเทศไทย ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทาง
คือ เส้นทาง กรุงเทพมหานคร–เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร–หนองคาย กรุงเทพมหานคร–ปาดังเบซาร์ และกรุงเทพมหานคร–
ระยอง ซึ่งโครงการรถไฟความเร็วสูง นอกจากจะตอบสนองด้านการเดินทางแล้ว ยังส่งผลดีกับประเทศในอีกหลาย ๆ ด้าน
เช่น ด้านการประหยัดพลังงาน ด้านการพัฒนาเมืองภูมิภาค ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น
นอกจากนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูง ยังสามารถขนส่งสินค้าบางประเภท (สินค้าทีม่ รี าคาสูง แต่มนี ำ�้ หนักน้อย เป็นต้น) ได้อกี ด้วย
๒. การพัฒนาการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
		 ได้ก�ำหนดเป็นนโยบายว่าจะส่งเสริมการขนส่งทางน�้ำและทางรางให้เป็นรูปแบบ การขนส่งหลักของประเทศ
เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในมิติของต้นทุนและความปลอดภัย ซึ่งจะน�ำไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 ๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการการขนส่งทางล�ำน�้ำของประเทศ
		
ปัจจุบนั การขนส่งทางล�ำน�ำ้ มีอปุ สรรคตามธรรมชาติ คือ ความตืน้ เขินของล�ำน�ำ้ รวมทัง้ ข้อจ�ำกัดด้านความ
สูงของเรือ ที่ถูกจ�ำกัดด้วยความสูงของสะพานข้ามแม่น�้ำต่าง ๆ จึงได้ริเริ่มโครงการศึกษาความเหมาะสมเขื่อนยกระดับในแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ซึ่งหากสามารถด�ำเนินการได้ จะท�ำให้สามารถเดินเรือในล�ำน�้ำภายในประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
		 ๒.๒ ส่งเสริมการขนส่งทางชายฝัง่ โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการเสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบ
เรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง ส�ำหรับรองรับเรือชายฝั่งโดยเฉพาะ
		 ๒.๓ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งทางรถไฟ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างระบบ
รถไฟทางคู่หลายเส้นทาง เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย นอกจากนี้ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในส่วนของคุณภาพราง ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้ง
การจัดหาหัวรถจักรและแคร่บรรทุกใหม่ ๆ อีกด้วย
		 ๒.๔ พัฒนาการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ เพือ่ ให้การขนส่งสินค้ามีการเชือ่ มต่อแบบไร้รอยต่อ เช่น การพัฒนา
โครงการระบบขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

อนาคตการขนส่งของประเทศ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก
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คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ผลการด�ำเนินงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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พลต�ำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม
เข้ารับต�ำแหน่งปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีไกลกังวลมิวสิคออนเดอะบีช เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายประเสริฐ
สุขะวัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ  และนายสมชาย พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทาง
อากาศ ตรวจโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยให้
การต้อนรับ ณ สถานีตลิ่งชัน บางบ�ำหรุ บางซ่อนและบางซื่อ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ น�ำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมเข้า
ร่วมแสดงความยินดีกบั นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ
ที่เข้ารับต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม

การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษา
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอ�ำนวยการ)
ประธาน
นายศิริวุฒ  วัฒนนิรันตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

ผู้จัดท�ำและรวบรวมข้อมูล
นางสาวดารุนี  จันทร์ผ่อง
บรรณารักษ์ ช�ำนาญการ
กองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลและภาพ
• หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๖

