พระพุทธคมนาคมบพิธ
พระพุทธรูปประจ�ำกระทรวงคมนาคม
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สารบัญ
คณะผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม
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		 โครงสร้างส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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17
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		 รายงานการพัฒนาบุคลากรส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
l
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39
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจ

1) เสนอแนะและก�ำกับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อน�ำกระทรวงคมนาคมสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่ก�ำหนดไว้
2) จัดระบบการท�ำงาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/
ความสามารถบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1) พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น�ำในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
คมนาคม
2) ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานเชิงรุก
3) การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร

4

รายงานประจ�ำปี 2556

คณะผู้บริหาร

กระทรวงคมนาคม

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

รองปลัดกระทรวง (ด้านอ�ำนวยการ)

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

นายชูศักดิ์ เกวี

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

นางปาริชาติ คชรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

6
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ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษา

นายสมชาย พิพุธวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ

นายสิรภพ จึงสมาน

รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้ำ

คณะผู้บริหาร

ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายสิทธิพงษ์ ส่งศรี

รักษาการ
หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม

นางสาวนวพร วิทยานันท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร
ผู้อ�ำนวยการ

นางสาวดุจดาว เจริญผล นายยงยุทธ มโนชญากร นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม

นางปานจิต จินดากุล

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

นายสุวิทย์ สังข์แก้ว

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ
8

นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งก�ำเนิดวงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความร่วมมือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ
ระหว่างประเทศ
ถึงวันที่ 2 เมษายน 2557

รายงานประจ�ำปี 2556

ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย
รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ

ประธานกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหารเกษียณอายุราชการ
(30 กันยายน 2556)

พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี นายพงษ์วรรณ จารุเดชา
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

นายกิจจา แก้วปานกัน

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส่วนที่

ข้อมูลภาพรวม

10
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1

โครงสร้างส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
- รองปลัดกระทรวง ด้านอ�ำนวยการ
- รองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านทางหลวง
- รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านการขนส่ง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ
- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง
ทางอากาศ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต

กองกลาง

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองสารนิเทศ

ส�ำนักกฎหมาย

ส�ำนักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ส�ำนักตรวจราชการ

ส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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กรอบอัตราก�ำลัง
ส�ำนักงานรัฐมนตรีและส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ล�ำดับที่
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ส่วนราชการ
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
- ปลัดกระทรวง
- รองปลัดกระทรวง
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง
- ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มรายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
- กลุ่มพัฒนาระบบ
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองสารนิเทศ
ส�ำนักกฎหมาย
ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส�ำนักตรวจราชการ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมส�ำนักงานปลัดกระทรวง

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ รวม
(อัตรา)
(อัตรา)
(อัตรา)
(อัตรา)
23
14

-

5
8
31
35
35
24
24
27
19
27
25
33
307

1

-

6
8
3

1
1

32
1

1
1
5
3
1
13

23

37

34
36
68
24
25
28
20
32
28
34
343

หมายเหตุ : จ�ำนวนอัตราก�ำลังพนักงานราชการ 13 อัตรา เป็นกรอบอัตราที่สรรหาบุคคลเข้าสู่ต�ำแหน่งได้ในขณะนี้
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ส่วนที่

ผลการปฏิบัติราชการ

2

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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1. ผลการปฏิบัติราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 : แผนยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2555 – 2558 ในปีงบประมาณ 2556
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด รวมถึงแผนงาน/
โครงการ โดยมีการน�ำประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล (การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี) มาแทนที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เดิม (พัฒนา
องค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง) และบรรจุ ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการของหน่วยงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
1. กองการเจ้าหน้าที่
2. ส�ำนักกฎหมาย
3. ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
4. ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน
7. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แต่งตั้งขึ้นตามค�ำสั่งส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ที่ 378/2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�ำนวยการ เป็นผู้อ�ำนวยการปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริต เพื่อรองรับการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ลงใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ
2556 ประกอบด้วยตัวชี้วดั จ�ำนวน 21 ตัวชี้วดั โดยแบ่งเป็นตัวชีว้ ัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จ�ำนวน 3 ตัวชี้วดั
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จ�ำนวน 4 ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จ�ำนวน 14 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผลการด�ำเนิน
งานระดับปฏิบัติการ (ตามเกณฑ์การให้คะแนนของหน่วยงาน) ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 ภาพรวมอยู่ที่ระดับ
4.27 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยแบ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อยูท่ รี่ ะดับ 4.38 คะแนน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อยู่ที่ระดับ 4 คะแนน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อยู่ที่ 4.32 คะแนน และผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชีว้ ดั ในภาพรวม มีตวั ชีว้ ดั ทีบ่ รรลุคา่ เป้าหมายจ�ำนวน 13 ตัวชีว้ ดั จาก 20 ตัวชีว้ ดั (มี 1 ตัวชีว้ ดั ก�ำหนดค่า
เป้าหมายในปี 2557) หรือคิดเป็นร้อยละ 65
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2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม (รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติภายนอก
ด้านประสิทธิผล
1. นโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบาย
ส�ำคัญเร่งด่วนของรับบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
1.1.1 การพัฒนาระบบการให้บริการ
ขนส่งมวลชนทางราง
1.1.1.1 ปริมาณผู้โดยสารทางระบบ
แสนคนต่อ
รถไฟใต้ดิน (แสนคนต่อวัน)
วัน
1.1.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จในการ
ร้อยละ
ด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการผลักดัน ส่งเสริมให้มีจ�ำนวน
ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น เช่น รถโดยสารขนส่งต่อเนื่อง
(Feeder) /การจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสาร
1.1.2 ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์
ร้อยละ
มวลรวมในประเทศ (GDP) (ร้อยละ)
1.1.3 ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ร้อยละ
ทางน�้ำและระบบรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด
1.1.4 ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์โครงการ
ร้อยละ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม
1.1.5 ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ระดับ
ตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทาง
1.1.5.1 ระดับความส�ำเร็จของการ
ร้อยละ
ด�ำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1.1.5.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการ
ร้อยละ
ด�ำเนินโครงการ ที่อยู่ระหว่างประกวดราคา
1.1.6 ความสามารถ/ศักยภาพในการรองรับ
เที่ยวบินและ สนามบิน
1.1.6.1 ร้อยละของปริมาณผู้โดยสาร
ร้อยละ
ต่อศักยภาพสนามบินในการรองรับผู้โดยสารของ
ปี พ.ศ. 2556
(1) สนามบินเชียงใหม่
(2) สนามบินอุดรธานี
(3) สนามบินกระบี
1.1.6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณ
ร้อยละ
ผู้โดยสารใน 3 สนามบินเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
(1) สนามบินเชียงใหม่ (คน)
(2) สนามบินอุดรธานี (คน)
(3) สนามบินกระบี (คน)
1.1.6.3 ระดับมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยของสนามบิน ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ระดับ
ระดับ

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)
70
60
60
36

เกณฑ์การให้คะแนน
1

1

2

2

3

3

4

4

5

ผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ด�ำเนินงาน
ที่ได้
น�้ำหนัก
3.7157
3.5690
3.5690
3.5075

5

7

5.0000

4

2.01

2.13

2.19

2.24

2.28

2.32

5.0000

3

1

2

3

4

5

5

5

5

7.6

7.4

7.2

7

6.8

N/A

1

N/A

1

100

5

7
5

17.23 17.73 18.23 18.73 19.23
60

-

80

-

100

7

4.4540

3.5

1

2

3

4

5

3.9080

3.9080

3.5

1

2

3

4

5

100

5

5

4.6181

1.5

4.7500

0.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
0.5
2

2.6010

44
39
29
ลดลง
15

96

49
44
34
ลดลง
7.5

97

54
49
39
เท่า
เดิม

98

59
54
44
เพิ่ม
ขึ้น
7.5%

99

64
59
49
เพิ่ม
ขึ้น
15%

100

64.66
55.25
51.96

5.0000
4.2500
5.0000
4.8632

19.34
11.92
33.4400
4.3353

5.0000
4.5897
5.0000
4.3353
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เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วง
ด�ำเนินงาน
ที่ได้
น�้ำหนัก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของตัวชี้วัดตาม
ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของ
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี)
1.2.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
อุทธรณ์ เงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
1.2.2 ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำรายงาน
การติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/
โครงการ ของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่มีต่อการด�ำเนินงานให้ค�ำปรึกษา 
แนะน�ำของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1.3 ร้อยละความส�ำเร็จของการน�ำแผนแม่บทการสร้าง
ประชาคมอาเซียนในเสาหลัก (Pillar) ที่กระทรวงคมนาคม
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ (ASEAN Readiness)
1.4 ระดับความส�ำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการโดยรวม
ด้านคุณภาพการให้บริการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติภายใน
ด้านประสิทธิภาพ
3. ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
4. ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ รายจ่ายลงทุน
4.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม 6 เดือนแรก
4.3 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน
4.4 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน
5. ระดับความส�ำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�ำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย
6. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
7. ระดับความส�ำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
ด้านการพัฒนาองค์การ
8. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
9. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
10. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ
11. ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รวม
รายงาน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ผู้รายงาน
นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ร้อยละ
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ร้อยละ

5

96

97

98

99

100

97.50

2.5000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

5

5.0000

ร้อยละ

6

65

70

75

80

85

75.04

3.0080

ร้อยละ

3

60

70

80

90

100

5

5.0000

ระดับ

5

1

2

3

4

5

3.4652

3.4652
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1

2

3

4

3.4718

ระดับ
ร้อยละ
ร้อยละ

10
10
30
15
3
2.5
1

ร้อยละ

0.5

ร้อยละ

0.5

92

93

94

95

ร้อยละ

0.5

92

93

94

ระดับ

2.5

65

70

ระดับ

3

1

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

4
15
5
3
3

ระดับ

4

ร้อยละ

96.78

4.5960
4.5960
4.3244
4.7280
5.0000
3.9140
5.0000

40.48

1.0000

96

94.57

3.5700

95

96

102.05

5.0000

75

80

85

5

5.0000

2

3

4

5

4.5450

4.5450

1

2

3

4

5

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

5
4.9375
5

5.0000
3.9208
5.0000
4.9375
5.0000

1

2

3

4

5

1

1.0000

65

70

75

80

85

82..598

5
72

74

76

78

80

44.02 46.46 48.91 51.36 53.80

100
หน่วยงาน
โทรศัพท์

5

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
0 2283 3043

3.8983

1.2973

ส่วนที่

รายงานงบการเงิน

3

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเริม่ เข้าสูโ่ ครงการเปลีย่ นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูร่ ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในปีงบประมาณ 2548 และได้ท�ำการเรียกข้อมูลจากระบบมาจัดท�ำรายงานการเงิน
ซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
รายได้จากการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

970,823,803.76

บาท

ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

979,700,928.50

บาท

รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

8,877,124.74

บาท

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

42,784.38

บาท

รายได้ต�่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

จ�ำนวน

8,919,909.12

บาท

ส�ำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สรุปได้ว่า  ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
มีฐานะการเงิน ดังนี้
สินทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน 129,452,294.14 บาท ประกอบด้วย
1. สินทรัพย์หมุนเวียน

จ�ำนวน

29,919,402.68

บาท

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

จ�ำนวน

99,532,891.46

บาท

หนี้สินและทุน จ�ำนวน 129,452,294.14 บาท ประกอบด้วย

18

1. หนี้สินหมุนเวียน

จ�ำนวน

35,743,493.84

บาท

2. หนี้สินไม่หมุนเวียน

จ�ำนวน

4,514,502.37

บาท

3. ทุน

จ�ำนวน

89,194,297.93

บาท

รายงานประจ�ำปี 2556

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
				

หมายเหตุ

สินทรัพย์
		
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
3
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
4
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

(หน่วย : บาท)

13,320,748.38
1,654,872.27
12,748,483.69
2,176,693.33
18,605.01
29,919,402.68
89,907,396.61
9,625,494.85
99,532,891.46
129,452,294.14

หนี้สิน
		 หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น
5
16,813,036.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6
13,808,581.81
เงินรับฝากระยะสั้น
362,550.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,759,325.14
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
35,743,493.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
รายได้รอการรับรู้
514,502.37
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
4,000,000.00
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
4,514,502.37
			 รวมหนี้สิน		
40,257,996.21
สินทรัพย์สุทธิ		
89,194,297.93
สินทรัพย์สุทธิ				
ทุน
109,906,225.66
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(20,711,927.73)
			 รวมสินทรัพย์สุทธิ		
89,194,297.93
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
				

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายได้จากการด�ำเนินงาน
		 รายได้จากรัฐบาล:
รายได้จากงบประมาณ
7
954,638,893.02
			 รวมรายได้จากรัฐบาล		
954,638,893.02
		 รายได้จากแหล่งอื่น:			
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
6,286,842.05
รายได้อื่น
8
9,898,068.69
			 รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
16,184,910.74
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน		
970,823,803.76
						
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
9
140,262,745.90
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
449,793,436.65
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
10
22,556,653.55
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
23,879,666.43
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
11
140,400,628.91
ค่าสาธารณูปโภค
12
121,236,136.06
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
13
25,566,567.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
40,317,520.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
14
15,687,573.76
			 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
979,700,928.50
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน		
(8,877,124.74)
					
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
				

หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน				
		
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(42,784.38)
		
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
(42,784.38)
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
(8,919,909.12)
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
(8,919,909.12)
			
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาระผูกพัน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2555)
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)
รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
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ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งตาม
พระราชบัญญัตกิ ระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ
กระทรวงเป็นแผนปฏิบตั จิ ดั สรรทรัพยากรและบริหารราชการทัว่ ไป รวมทัง้ งานก�ำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของกระทรวง
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้ ง อยู ่ เ ลขที่ 38 ถนนราชด� ำ เนิ น นอก แขวงโสมนั ส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
							
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
		1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและ นโยบาย
บัญชี ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมือ่ วันที่ 6 มกราคม
2546
การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุดที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงิน
ของหน่วยงานภาครัฐ รอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ปีปจั จุบนั ถึงวันที่ 30 กันยายน
ปีถัดไป
		1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
		1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ยซึง่ เป็นของรัฐบาล
ในภาพรวม แต่ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้
และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของส�ำนักงานปลัดกระทรวงฯ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
		1.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาครับรู้เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือรับบริจาค
- เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จา่ ยรับรูเ้ มือ่ เกิดค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์ซงึ่ ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปีทยี่ งั ไม่มกี ารอนุมตั ิ
  การเบิกจ่าย
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		1.5 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่ายให้
ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
		1.6 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)
		1.7 อาคาร และอุปกรณ์
1.7.1 อาคาร (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
1.7.2 อุปกรณ์ (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ทไี่ ด้มาก่อนปี 2540 ไม่นำ� มาบันทึกบัญชี แต่บนั ทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่
    30,000 บาทขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่า
   ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
		1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
		1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
30
ปี
ครุภัณฑ์
4-8
ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4
ปี
		1.10 เจ้าหนี้
รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
		1.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น
		1.12 รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับรู้ รับรูเ้ มือ่ ได้รบั บริจาคหรือได้รบั ความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และ
ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้เพื่อการด�ำเนินงาน
เงินทีไ่ ด้รบั ไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์หรือสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นราชการ
ภายในรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการ
มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่าง
สมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
		1.13 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง เป็นรายได้ทหี่ น่วยงานได้รบั หรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระ
ผูกพันจะต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้
แผ่นดินน�ำส่งคลัง ณ วันที่จัดท�ำรายงาน
		1.14 ทุน
รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
			
หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
เงินทดรองราชการ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
3,436,740.44
5,884,007.94
4,000,000.00
13,320,748.38

หมายเหตุที่ 3 อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
114,517,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
69,589,250.65
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
44,928,249.35
				
อุปกรณ์
180,339,378.05
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
135,360,230.79
อุปกรณ์ (สุทธิ)
44,979,147.26
รวม อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
89,907,396.61
หมายเหตุที่ 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
127,252,925.60
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
117,627,430.75
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
9,625,494.85
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
9,625,494.85
หมายเหตุที่ 5 เจ้าหนี้ระยะสั้น			
เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก
13,805,257.52
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
3,007,778.65
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น
16,813,036.17
หมายเหตุที่ 6 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
811,952.64
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
12,907,203.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก
89,425.33
รวม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
13,808,581.81
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
			
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 7 รายได้จากเงินงบประมาณ			
รายได้จากงบบุคลากร
119,833,699.98
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
260,452,611.87
รายได้จากงบลงทุน
28,455,396.44
รายได้จากงบอุดหนุน
250,000.00
รายได้จากงบกลาง
517,387,485.80
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
32,684,651.52
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
(4,424,952.59)
รวม รายได้อื่น
954,638,893.02
หมายเหตุที่ 8 รายได้อื่น			
ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน
11,864.69
รายได้อื่น
9,886,204.00
รวม รายได้อื่น
9,898,068.69
หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร			
เงินเดือน
105,905,225.54
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
1,984,384.48
ค่าจ้างประจ�ำ
7,976,280.00
ค่าจ้างชั่วคราว
311,230.00
เงินรางวัล
894,023.64
ค่ารักษาพยาบาล
12,080,212.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
11,111,390.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร
140,262,745.90
			
เงินเดือน จ�ำนวน 105,905,225.54 บาท เป็นรายการทีเ่ กิดจากการวางเบิกตามโครงการจ่ายตรง
ของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย เงินเดือนข้าราชการ จ�ำนวน 90,106,672.73 บาท เงินประจ�ำต�ำแหน่ง จ�ำนวน
3,323,992 บาท เงินตอบแทนรายเดือนส�ำหรับข้าราชการ (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ)
จ�ำนวน 6,878,897.20 บาท และเงินเดือนข้าราชการการเมือง จ�ำนวน 5,595,663.61 บาท
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
			
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ
15,812,524.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ
3,499,465.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก
3,244,664.00
		 รวม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		 22,556,653.55
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจากเงินในงบประมาณ จ�ำนวนเงิน 9,603,202.14 บาท
และเงินนอกงบประมาณ จ�ำนวนเงิน 12,953,451.41 บาท
หมายเหตุที่ 11 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย			
ค่าวัสดุ
5,564,670.59
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
27,527,554.62
ค่าจ้างเหมาบริการ
14,151,958.11
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
368,373.85
ค่าใช้จ่ายอื่น
92,788,071.74
		 รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย		 140,400,628.91
หมายเหตุที่ 12 ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า
8,238,270.95
ค่าน�้ำประปา
243,288.60
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
112,754,576.51
		 รวม ค่าสาธารณูปโภค		 121,236,136.06
หมายเหตุที่ 13 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
3,817,116.60
อุปกรณ์
14,881,206.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6,868,243.90
		 รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		 25,566,567.24
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
			
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายอื่น				
ค่าใช้จ่ายอื่น
15,656,283.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง         4,586,263.00
		
หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน
รับเงินนอกงบประมาณจากรมบัญชีกลาง
4,554,973.00
31,290.00
		 รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		 15,687,573.76
			
รายการระหว่างหน่วยงานมีผลต่าง จ�ำนวน 31,290.- บาท เกิดจากการหักเงินประกันผลงาน
รายการค่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนงานพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม
งวดที่ 1 ที่มีการวางเบิกจากเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ในระบบ GFMIS จ่ายตรงให้กับผู้ขาย
ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะมีการจ่ายคืนให้กับที่ปรึกษาภายใน 45 วัน นับแต่การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
หมายเหตุที่ 15 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ระยะยาว เป็นจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี
5,211,600.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
11,917,200.00
รวม ภาระผูกพัน
17,128,800.00
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ทำ� สัญญาเช่ารถยนต์กบั บริษทั ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จ�ำกัด
จ�ำนวน 10 คัน บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล จ�ำกัด จ�ำนวน 4 คัน และบริษัท สยามคาร์เรนท์ จ�ำกัด จ�ำนวน
1 คัน ประกอบด้วยสัญญาที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2559 (54 เดือน) จ�ำนวน 8 คัน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2560 (60 เดือน) จ�ำนวน 3 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559 (45 เดือน) จ�ำนวน 1 คัน และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึงกันยายน 2560
(56 เดือน) จ�ำนวน 3 คัน
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 16 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556)
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
98,453,900.00
- 89,577,745.24 8,876,154.76
งบด�ำเนินงาน
47,357,450.00
416,384.00 46,911,226.19
29,839.81
งบลงทุน
6,238,730.00
6,232,950.30
5,779.70
งบอุดหนุน
250,000.00
250,000.00
งบรายจ่ายอื่น
28,853,620.00 2,478,376.38
3,357,500.00 22,942,354.95
75,388.67
รวม
181,153,700.00 2,478,376.38 3,773,884.00 165,914,276.68 8,987,162.94
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
23,642,400.00
- 21,826,090.69 1,816,309.31
งบด�ำเนินงาน
143,446,900.00 700 ,000.00
761,050.00 141,672,791.46
313,058.54
งบลงทุน
5,240,800.00
360,750.50
4,876,772.00
3,277.50
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
172,330,100.00
700,000.00 1,121,800.50 168,375,654.15 2,132,645.35
รวมทั้งสิ้น
353,483,800.00 3,178,376.38 4,895,684.50 334,289,930.83 11,119,808.29
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 17 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2555)					
รายการ

เงินกันและเงินขยายเวลาทั้งหมด

เบิกจ่าย

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
876,971.00
876,971.00
งบลงทุน
8,665,980.75
5,856,597.60
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
9,542,951.75
6,733,568.60
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
2,005,162.04
2,005,162.04
งบลงทุน
11,338,582.14
11,338,582.14
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
5,390,654.85
4,915,454.85
รวม
18,734,399.03 18,259,199.03
รวมทั้งสิ้น
28,277,350.78 24,992,767.63

คงเหลือ

2,809,383.15
2,809,383.15
475,200.00
475,200.00
3,284,583.15
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 18 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)
รายการ

เงินกันและเงินขยายเวลาทั้งหมด

เบิกจ่าย

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
     งบบุคลากร
     งบด�ำเนินงาน
     งบลงทุน
500,000.00
488,575.00
     งบอุดหนุน
     งบรายจ่ายอื่น
รวม
500,000.00
488,575.00
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
     งบบุคลากร
     งบด�ำเนินงาน
     งบลงทุน
     งบอุดหนุน
     งบรายจ่ายอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น
500,000.00
488,575.00

คงเหลือ

11,425.00
11,425.00
11,425.00

			
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุที่ 19 รายงานรายได้แผ่นดิน		
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
3,512,194.50
รายได้อื่น
12,150,382.95
		
รวมรายได้นอกจากภาษี
15,662,577.45
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
15,662,577.45
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืน
15,662,577.45
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
(15,662,577.45)
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ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม

กิจกรรม

(พันบาท)		
ต้นทุนกิจกรรม
ผลผลิต

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย
แผนงาน และ มาตรการด้านบริหาร
จัดการคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

209,547

2. ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

58,204

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
สารสนเทศด้านการคมนาคม
และขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
4. จัดท�ำคลังข้อมูลกลางและ
ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงคมนาคม

41,750

162,375

(ล้านบาท)
ต้นทุนรวม

(บาท)
ต้นทุนต่อหน่วย

1. การบริหารจัดการ
   นโยบาย แผน และ
   มาตรการด้านการ
   คมนาคมขนส่ง

268

53,550,308.48

2. การให้บริการข้อมูล
   สารสนเทศด้าน

204

107.44

   การคมนาคมขนส่ง

ข้อมูลที่น�ำมาค�ำนวณต้นทุน ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน 979,700,928.50 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ 449,793,436.65 บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนผลผลิต 58,031,305.42 บาท )
- ปริมาณงานที่น�ำมาค�ำนวณต้นทุนผลผลิต
-  ผลผลิตที่ 1 = 5 เรื่อง
-  ผลผลิตที่ 2 = 1,899,839 ครั้ง
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
				
(พันบาท)
					

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

สินทรัพย์			
		 สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
13,321
10.29%
ลูกหนี้ระยะสั้น
1,655
1.28%
รายได้ค้างรับ
12,748
9.85%
วัสดุคงเหลือ
2,177
1.68%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
19
0.01%
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
29,920
23.11%
					
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
89,907
69.45%
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
9,625
7.44%
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
99,532
76.89%
		 รวมสินทรัพย์
129,452
100.00%
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

			
				
(พันบาท)
					

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

หนี้สิน
		 หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น
16,813
12.99%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
13,809
10.67%
เงินรับฝากระยะสั้น
362
0.28%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
4,759
3.67%
			รวมหนี้สินหมุนเวียน
35,743
27.61%
					
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รอการรับรู้
515
0.40%
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
4,000
3.09%
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
4,515
3.49%
			 รวมหนี้สิน
40,258
31.10%
					
สินทรัพย์สุทธิ
89,194
68.90%
					
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุน
109,906
84.90%
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(20,712)
-16.00%
			 รวมสินทรัพย์สุทธิ
89,194
68.90%
			 รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ
129,452
100.00%

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

33

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

สินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมด ประกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นร้ อ ยละ 23 (30 ล้ า นบาท) และสิ น ทรั พ ย์
ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 77 (100 ล้านบาท) สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 70 (90 ล้านบาท)
โดยเป็นส่วนของอาคารและอุปกรณ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ เป็นส่วนของอาคาร ร้อยละ 35 (45 ล้านบาท)
ประกอบด้วยอาคารสโมสรและหอประชุม 1 หลัง มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 20 ปี และอาคารส�ำนักงาน
3 หลัง มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 15 ปี 20 ปี และ 27 ปี ตามล�ำดับ และเป็นส่วนของอุปกรณ์ ร้อยละ 35
(45 ล้านบาท) โดยเป็นอุปกรณ์ส�ำนักงานมากที่สุด ร้อยละ 40 รองลงมา คือ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 36 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 24 เป็นอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ นอกจากอาคารและอุปกรณ์แล้ว สินทรัพย์ที่มี
มูลค่ามากรองลงมา มี 2 รายการ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้คา้ งรับโดยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมีสัดส่วน ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ทั้งหมด (13 ล้านบาท) ประกอบด้วยรายการเงินฝาก
ไม่มีรายตัว และเงินฝากคลัง ร้อยละ 7 ส่วนที่เหลือเป็นรายการเงินทดรองราชการ ร้อยละ 3 ส่วนรายได้ค้างรับ
ร้อยละ 10 (13 ล้านบาท) เกิดจากการวางเบิกเงินงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7%

10%

1%

ลูกหนี้ระยะสั้น
10%
2%

รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

70%
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สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 69 (89 ล้านบาท) ประกอบด้วยทุนที่
เกิดจากการเริม่ บันทึกสินทรัพย์และหนีส้ นิ ตามเกณฑ์คงค้างในปี 2546 และเป็นหนีส้ นิ ร้อยละ 31 (40 ล้านบาท)
ในจ�ำนวนนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนมากที่สุด ร้อยละ 28 (36 ล้านบาท) ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 (5 ล้านบาท) เป็น
หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากค่าบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)
และส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือค�้ำประกันธนาคาร จ�ำนวน
20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหนี้สินทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นหนี้สินที่เกิดจากรายการค่าใช้จ่ายประจ�ำ
ในเดือนกันยายน รวมถึงใบส�ำคัญและรายการทีม่ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ ซึง่ ได้ทำ� การส่งมอบ
และตรวจรับเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2556 และมีการวางเบิกในช่วงปลายปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 27
ของหนีส้ นิ ทัง้ หมด ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 24 เป็นเงินทดรองราชการรับจากคลัง ส�ำหรับใช้ทดรองจ่ายในราชการ
และเงินประกันระยะสั้นที่มีก�ำหนดจ่ายในปีงบประมาณหน้า

เจ้าหนี้ระยะสั้น

13%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11%
4%

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่

3%

เงินทดรองราชการ
รับจากคลังระยะยาว
ทุน

69%

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
				
(พันบาท)
					

อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

รายได้จากการด�ำเนินงาน			
		 รายได้จากรัฐบาล:			
รายได้จากงบประมาณ
954,639
98.33%
			 รวมรายได้จากรัฐบาล
954,639
98.33%
		 รายได้จากแหล่งอื่น:			
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
6,287
0.65%
รายได้อื่น
9,898
1.02%
			 รวมรายได้จากแหล่งอื่น
16,185
1.67%
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
970,824
100.00%
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
140,263
14.45%
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
449,793
46.33%
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
22,557
2.32%
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
23,880
2.46%
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย
140,401
14.46%
ค่าสาธารณูปโภค
121,236
12.49%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
25,567
2.63%
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
40,317
4.15%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
15,687
1.62%
			 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
979,701
100.91%
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
-8,877
-0.91%
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน			
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
-43
0.01%
			 รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
-43
0.01%
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
-43
0.01%
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
-8,920
-0.92%
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รายได้
รายได้ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากงบประมาณ จ�ำนวน 955
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้จากงบประมาณ - งบกลางมากที่สุด 517 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้จากงบประมาณ ซึ่งเป็นการเบิกเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ�ำเหน็จบ�ำนาญให้กับ
ข้าราชการบ�ำนาญ ประมาณ 2,724 คน เป็นจ�ำนวน 375 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ จ�ำนวน 142 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยรายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นทีม่ กี ารจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ส�ำหรับการจัดซือ้ เรือยาง
พร้อมเครือ่ งยนต์ เพือ่ น�ำมาใช้ในการช่วยเหลือ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากเหตุอทุ กภัยภายในประเทศ
และส�ำหรับส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือค�้ำประกันธนาคาร จ�ำนวน
53 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ จ�ำนวน 89 ล้านบาท เป็นการเบิกเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเงินสมทบ กบข. กสจ. ให้กบั ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานรัฐมนตรี ประมาณ 345 คน
รายได้จากงบประมาณประจ�ำ 409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้
ที่เบิกจากงบบุคลากร งบด�ำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ในสัดส่วน 30:60:10 โดยประมาณ (ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณส�ำหรับปี พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 353 ล้านบาท อัตราการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2556 ร้อยละ 94.57) รายได้จากงบประมาณด�ำเนินงาน ร้อยละ 49 เป็น
การเบิกส�ำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภค ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับระบบเครือข่ายสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) อยูถ่ งึ ร้อยละ 38 ของรายได้จากงบประมาณด�ำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีการเบิกตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 - 2563 รวมถึงการจัดนิทรรศการโครงการ Thiland 2020 และการจัดแสดง
ละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยละ 27 ส่วนทีเ่ หลือร้อยละ 35 เป็นการเบิกเพือ่ จ่ายเป็นค่าบ�ำรุง
รักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานตามปกติ ส�ำหรับรายได้จากงบประมาณลงทุน 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้ทงั้ หมด
เป็นรายได้ทเี่ กิดจากการเบิกตามโครงการระบบเพิม่ ศักยภาพศูนย์ปฏิบตั กิ ารของกระทรวงคมนาคมสูร่ ะดับภูมภิ าค
จ�ำนวน 11 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2%

รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากแหล่งอื่น

98%
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  คิดเป็นร้อยละ  100.91  ของรายได้ทั้งหมด  ส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จา่ ยบ�ำเหน็จบ�ำนาญ 450 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 46 ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ซึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งจ่าย
เป็นประจ�ำทุกเดือนให้กบั ข้าราชการบ�ำนาญในสังกัดของกระทรวงคมนาคมประมาณ  2,724  คน  โดยจ่ายเป็น
บ�ำนาญ และ ชคบ. มากทีส่ ดุ 272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญทัง้ หมด และเป็นค่ารักษา
พยาบาลของข้าราชการบ�ำนาญ จ�ำนวน 145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญทั้งหมด
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 - 2563 รวมถึงการจัดนิทรรศการโครงการ Thiland
2020 และการจัดแสดงละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จ�ำนวน 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
วัสดุและค่าใช้สอยทัง้ หมด นอกจากนีย้ งั จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ตามทีม่ กี ารด�ำเนิน
การตามสัญญาจ้าง จ�ำนวน 22 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ 48 ล้านบาท เป็นค่าใช้จา่ ยในโครงการระบบเพิม่ ศักยภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาคฯ จ�ำนวน 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานปกติ  
จ�ำนวน 42  ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าจ้าง เงินประจ�ำต�ำแหน่ง เงินตอบแทนรายเดือนและค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการในส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจ�ำนวน 123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของค่าใช้จา่ ย
บุคลากรทั้งหมด  ส่วนที่เหลืออีก 17 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
สวัสดิการอื่น ๆ
ค่าสาธารณูปโภค 121 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 13  จ่ายเป็นค่าจ้างบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
คมนาคม (MOTNET) จ�ำนวน 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของสาธารณูปโภค ส่วนที่เหลือร้อยละ 19
เป็นค่าสาธารณูปโภคส�ำหรับการด�ำเนินงานปกติ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
3%

13%

4% 2%

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

14%

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย

14%
2%

ค่าสาธารณูปโภค
2%

46%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
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ส่วนที่

บทความวิชาการ

4
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กฎหมายว่าด้วยการบริการขนส่งกับคนพิการ
ในอดีตการเดินทางของคนพิการในประเทศไทยมักจะมีอุปสรรคในการเดินทางมาก แต่ในปัจจุบัน
ได้มีกฎหมายที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในการเดินทาง คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 บัญญัตใิ ห้อำ� นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงเพือ่ ก�ำหนดลักษณะ
หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือ
บริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
กระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการประสานงานและพิจารณาจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการ คนสูงอายุ ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคมจึงมีมติในการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2551 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบด�ำเนินงานร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 คือ ด้านการขนส่งทางบกและรางมอบหมายกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานกลาง ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานกลาง ด้านการ
ขนส่งทางน�้ำมอบหมายกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานกลาง ด้านการขนส่งทางอากาศมอบหมายกรมการบินพลเรือน
เป็นหน่วยงานกลางโดยให้หน่วยงานที่ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเชิญผู้แทน
จากคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ทัง้ นี้ กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มอี ปุ กรณ์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพือ่ ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บงั คับ
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1. การออกกฎกระทรวงเพื่อก�ำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือ
บริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้โดยมีวตั ถุประสงค์ให้เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผูใ้ ห้บริการสาธารณะ
อื่นที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ�ำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก�ำหนด
2. ก�ำหนดอุปกรณ์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ดั ให้มใี นอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง
ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละประเภท
3. ก�ำหนดยานพาหนะในแต่ละรูปแบบ เช่น รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ�ำทาง
และไม่ประจ�ำทาง รถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ รถไฟ รถไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรือโดยสาร อากาศยาน รวมถึงในเรื่องการบริการขนส่ง เช่น สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทและทางหลวงสัมปทาน อาคารหรือสถานที่ในเขต
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงสัมปทาน และทางพิเศษ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า
ข้างต้น ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยานให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการ เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 จึงเป็น
กฎหมายทีม่ สี ว่ นส่งเสริมให้คนพิการในประเทศไทยสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างปกติสขุ และได้รบั ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางยิ่งขึ้น
ศิรินทรรัตน์  กังสวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายที่ 1 ส�ำนักกฎหมาย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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รายงานการพัฒนาบุคลากรส�ำหรับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  เป็นส่วนหนึ่งการบริหารจัดการระบบงานบุคคล (Process
Management) โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 กองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
ในฐานะผู้รับผิดชอบการด�ำเนินการจัดการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมได้มคี วามรูเ้ พิม่ เติม ทัง้ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารสือ่ ประสานระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด จึงได้ดำ� เนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา รวมทัง้ สิน้ 36 โครงการ มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา รวมทั้งสิ้น 2,915 ราย นอกจากนี้ ได้มีการจัดส่งเจ้ าหน้าที่จากส�ำนักงานรัฐมนตรีและส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคมเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา จากหน่วยงานอื่นอีก จ�ำนวน 14 ราย ดังนี้
1. การจัดการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมที่ด�ำเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม

ล�ำดับที่
1.
2

3

4

5

6

โครงการ

จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
(ราย)
ระยะเวลาด�ำเนินการ
สรค./
หน่วย
รวม
สปค.
งาน
2 ตุลาคม 2555
75
20
95

โครงการการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วัน เสวนาคุณภาพ (PMQA DAY)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 12 - 16 พฤศจิกายน
“การเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งโดยสันติ
2555
วิธี”
โครงการสัมมนา เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมสร้าง
30 พฤศจิกายน การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
2 ธันวาคม 2555
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม”
โครงการสร้างจิตส�ำนึกในการ
3 ธันวาคม 2555
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2555
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสอนงาน 22 - 23 พฤศจิกายน
เพื่อผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง”
2555 และ 3 - 4
2 รุ่น
ธันวาคม 2555
โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร
6 - 24 ธันวาคม
“ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 11
2555

18

30

48

34

33

67

155

16

171

43

-

43

8

123

131
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ล�ำดับที่

โครงการ

7

โครงการสร้างจิตส�ำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2555
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การสร้างจิตส�ำนึกที่ดีในการให้บริการ”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ”
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงานและ
บุคคล ประจ�ำปีพ.ศ. 2556”
โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ
โครงการสร้างจิตส�ำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 ธันวาคม 2555
โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร
“ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 12
โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาทีมงานเพื่อการปฏิบัติงาน
ราชการให้มีประสิทธิภาพสูง”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การเขียนหนังสือราชการ”
โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร
“ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 13

8
9
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
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จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
(ราย)
ระยะเวลาด�ำเนินการ
สรค./
หน่วย
รวม
สปค.
งาน
25 ธันวาคม 2555
98
98

28 - 29 มกราคม
2556
1 กุมภาพันธ์ 2556

39

-

39

29

220

249

6 กุมภาพันธ์ 2556
และ
11 - 15 กุมภาพันธ์
2556

100

-

100

15 กุมภาพันธ์ 2556

100

-

100

21 - 22 กุมภาพันธ์
2556

75

-

75

26 กุมภาพันธ์ 15 มีนาคม 2556
1 - 2 มีนาคม 2556

2

93

95

30

30

60

6 - 7 เมษายน 2556

60

-

60

28 - 30 มีนาคม
2556

42

-

42

4 - 5, 24 เมษายน
2556
22 เมษายน 10 พฤษภาคม 2556

60

-

60

12

77

89

ล�ำดับที่

โครงการ

19.

โครงการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษา
อังกฤษ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อสร้าง จิตส�ำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี
ผ่านรายการเสียงตามสาย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2556
โครงการสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร
“การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคลากรกองคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัย
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและปฏิบัติการ
ดับเพลิง”
โครงการฝึกอบรม
“ฉันคือ...ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 14
โครงการฝึกอบรม “นักบริหารการ
คมนาคม ระดับต้น” รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรม “นักบริหารการ
คมนาคมระดับกลาง”รุ่นที่ 8
โครงการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมการ
สู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)” สปค. ปีงบประมาณพ.ศ. 2556
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ของ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการฝึกอบรมการร่างกฎหมาย

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

โครงการฝึกอบรม “การเขียนรายงาน
การประชุมส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
(ราย)
ระยะเวลาด�ำเนินการ
สรค./
หน่วย
รวม
สปค.
งาน
พฤศจิกายน 2555  
26
26
- กันยายน 2556
พฤษภาคม - สิงหาคม
2556

18 - 19 พฤษภาคม
2556

30

-

30

14 พฤษภาคม 2556

100

-

100

24 กรกฎาคม 9 สิงหาคม 2556
26 มิถุนายน 6 กันยายน 2556
20 มิถุนายน 9 กันยายน 2556
9 กรกฎาคม 2556

3

125

128

8

23

31

8

23

31

48

32

80

15 กรกฎาคม,
29 - 31 สิงหาคม
2556

130

-

130

สิงหาคม - กันยายน
2556
20 - 21 สิงหาคม
2556
6 - 7 สิงหาคม 2556

335

-

335

30

30

60

30

-

30

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ล�ำดับที่
31.

โครงการ

จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา
(ราย)
ระยะเวลาด�ำเนินการ
สรค./
หน่วย
รวม
สปค.
งาน
6 - 7 สิงหาคม 2556
30
30

โครงการฝึกอบรม “การเขียนรายงาน
การประชุมส�ำหรับผู้มีประสบการณ์”
โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง
23 สิงหาคม 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
5 - 7 กันยายน 2556
“การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”
โครงการฝึกอบรม”การจัดท�ำกิจกรรม
11 - 13 กันยายน
พิเศษ (Event) เพื่อการประชาสัมพันธ์”
2556
โครงการฝึกอบรม “การพัฒนางาน
20 - 22 กันยายน
ด้านการบริหารบุคคล”
2556
โครงการฝึกอบรมชุมชนนักปฏิบัติ
24 กันยายน 2556

32.
33.
34.
35.
36.

15

30

45

22

53

75

35

-

35

47

-

47

2. การจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานอื่น
นอกจากการด�ำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมโดยกองการเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาจัดส่งข้าราชการในสังกัด
ส�ำนักงานรัฐมนตรีและส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคมเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมและเข้าร่วมโครงการ
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 14 ราย ในหลักสูตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�ำนวยการ” รุ่นที่ 112 และ รุ่นที่ 13
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงประจ�ำปี พ.ศ. 2556
หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 35 และรุ่นที่ 36
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ
(HR&OS) รุ่นที่ 4
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ
(HR&OD) รุ่นที่ 4
7. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
8. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ILC ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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จ�ำนวน 2 ราย
จ�ำนวน 2 ราย
จ�ำนวน 1 ราย
จ�ำนวน 2 ราย
จ�ำนวน 1 ราย
จ�ำนวน 1 ราย
จ�ำนวน 2 ราย
จ�ำนวน 3 ราย

ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ปลั ด กระทรวงคมนาคม ออกตรวจเยี่ ย มการให้
บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะขององค์ ก ารขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพและรถร่วมบริการ โดย เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2556 ได้ทดลองใช้บริการโดยสาร รถเมล์
สาย ปอ.60 เส้นทางสวนสยาม – ปากคลองตลาด
ช่วงระหว่างเวลา 11.30 – 13.30 น.

พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม ตรวจราชการโครงการสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้า
แห่งที่ 2 ณ สถานีรถไฟนาทา  ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย และ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมสะพานมิตรภาพไทย – ลาว จ.หนองคาย เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2556
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน และร่วมฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ “พุทธชยันตีสร้างพลังแห่งความดี CSR สร้างวิถี
แห่งความสุข” เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 46
พร้อมคณาจารย์รวม 41 คน เพือ่ รับฟังการบรรยายเกีย่ วกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ แนวความคิดในการพัฒนา
ระบบคมนาคมของประเทศ ระบบรถไฟความเร็วสูง และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2556 ณ ห้องราชด�ำเนิน ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOC) อาคารสโมสรและหอประชุม
กระทรวงคมนาคม
46
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ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชูศกั ดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุม Focus Group เรือ่ ง การพัฒนาระบบ
รถไฟฟ้า  รถไฟความเร็วสูง และกรณีศึกษาโครงการ Airport Rail Link ส่วนต่อขยาย กรุงเทพฯ - ระยอง
โดยมี ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกลุ ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด บริษทั
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหาร บริษัท ซีเมนต์ (ไทยแลนด์) และซีเมนต์
เอจี ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ
พัฒนาลุ่มน�้ำป่าสักและการขุดลอกร่องน�้ำแม่น�้ำป่าสัก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณต�ำบลพุเตย
อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม
อัญเชิญพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ณ บริเวณ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายสมชาย พิ พุ ธ วั ฒ น์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเศรษฐกิ จ การขนส่ ง ทางอากาศ เป็ น ประธานพิ ธี
เปิดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยทางการบินโดยใช้ต้นทุนต�่ำ/ไม่มี
ภาระต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจค้น (Low Cost/No Cost Aviation Security
and Checkpoint Optimization Capabilities Workshop) โดยกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับเอเปค ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ
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ค�ำสั่งกระทรวงคมนาคม
ที่ 341/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคม
และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
_________________
ด้วยกระทรวงคมนาคมจะจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคม และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานต่อส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ
เพือ่ ให้การจัดท�ำหนังสือ รายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคม และรายงานประจ�ำปีสำ� นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 แจ้งตามหนังสือที่ นร 0504/ว 205 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน
2548 เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี เพื่อให้การจัดท�ำ
หนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี
กระทรวงคมนาคม และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
		 1.1 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอ�ำนวยการ)
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้แทนกรมเจ้าท่า
กรรมการ
1.3 ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
กรรมการ
1.4 ผู้แทนกรมการบินพลเรือน
กรรมการ
1.5 ผู้แทนกรมทางหลวง
กรรมการ
1.6 ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
กรรมการ
1.7 ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรรมการ
1.8 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.9 ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.10 ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.11 ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.12 ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรรมการ
1.13 ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือน
กรรมการ
1.14 ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
กรรมการ
1.15 ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการ
1.16 ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
1.17 ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
1.18 ผู้แทนบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
กรรมการ
1.19 ผู้แทนบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
กรรมการ
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1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37

ผู้แทนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
ผู้แทนส�ำนักงานรัฐมนตรี
ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
ผู้แทนกองคลัง
ผู้แทนกองสารนิเทศ
ผู้แทนส�ำนักกฎหมาย
ผู้แทนส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
ผู้แทนส�ำนักตรวจราชการ
ผู้แทนส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้แทนส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
หัวหน้างานห้องสมุด
หัวหน้างานเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคมและรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
พร้อมซีดีรอม โดยให้มีเนื้อหาตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�ำหนด
2.2 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำรายละเอียดข้อมูลผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อน�ำมาลงในหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคมและรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
2.3 รายงานผลการด�ำเนินงานให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ
2.4 ด�ำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

(นายสมชัย ศิริวัฒนโชค)
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