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คณะผู้บริหาร
สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร

ข้าราชการระดับสูง

นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 
วันที่ 29 มิถุนายน 2557

นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักดิ์
รองปลัดกระทรวง

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน 

นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์
รองปลัดกระทรวง (ด้านอำานวยการ)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 -

วันที่ 29 มิถุนายน 2557

นายวรเดช  หาญประเสริฐ
รองปลัดกระทรวง
(ด้านอำานวยการ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน

นายชูศักดิ์  เกวี
รองปลัดกระทรวง

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 - 

วันที่ 30 กันยายน 2557

นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี
รองปลัดกระทรวง

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน 

นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ
รองปลัดกระทรวง

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 - 

วันที่ 30 กันยายน 2557 

นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557- ปัจจุบัน
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คณะผู้บริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสมชาย  จันทร์รอด
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554- ปัจจุบัน 

นางปาริชาต  คชรัตน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน

นายพงษ์ศักด์  สมใจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน

นายสนิท  พรหมวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน
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คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษา

คณะผู้บริหาร

ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายสมชาย  พิพุธวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 -
วันที่ 30 กันยายน 2557

นายสมศักดิ์  ห่มม่วง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

การขนส่งทางน้ำา
ตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกายน 2556 -

ปัจจุบัน

นายสิรภพ  จึงสมาน
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

การขนส่งทางบก
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 -

ปัจจุบัน

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 -
ปัจจุบัน

นางอุบลทิพย์  จางวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวนวพร  วิทยานันท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร

ผู้อำานวยการ

นางสาวดุจดาว  เจริญผล
ผู้อำานวยการ

สำานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นายศิริวุฒ  วัฒนนิรันตร์ 
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย
ถึงวันที่ 2 เมษายน 2557

นายเสน่ห์  ตั้งสถิตย์
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - 
ปัจจุบัน

นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งกำาเนิดวงศ์
ผู้อำานวยการสำานักตรวจราชการ

นางปานจิต  จินดากุล
ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายสุวิทย์  สังข์แก้ว
ผู้อำานวยการสำานักอุทธรณ์

เงินค่าทดแทน
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายปริยะ  เวสสบุตร
ผู้อำานวยการกองกลาง

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
ผู้อำานวยการกองกลาง

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 -
วันที่ 19 สิงหาคม 2557

นายยงยุทธ มโนชญาการ
ผู้อำานวยการ

สำานักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

นางสาวสุวรรณา  คล้ายทับทิม
ผู้อำานวยการคลัง

นางนิ่มนวล  ตีรณะธรรม
ผู้อำานวยการกองสารนิเทศ
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คณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
(30 กันยายน 2557)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจำากระทรวงคมนาคม

นายเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ
ประธานกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจำา

กระทรวงคมนาคม

นายชาญชัย  สุวิสุทธะกุล
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

(ด้านอำานวยการ)

นายประเสริฐศิริ  สุขะวัธนกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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นายชูศักดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2014 
มหกรรม “ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” 

ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการพัฒนาระหว่างประเทศของฝรั่งเศส
เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงคมนาคม

นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำาเนินโครงการคมนาคมร่วมเครือข่ายชุมชน สร้างถนนปลอดภัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

ณ ห้องราชดำาเนิน กระทรวงคมนาคม

ภาพกิจกรรมการดำาเนินงานในสำานักงานรัฐมนตรี
และสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ 2557

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Maritime Safety Award 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอาสาที่ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางนำ้า 

อ่าวพัทยา – เกาะล้าน “พัทยาโมเดล” จัดโดย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมเอ-วัน 
เดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน 

นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ถวายพานพุ่มราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และ
ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รองประธานคณะทำางานเพื่อดำาเนินการตรวจ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม

นางปาริชาต คชรัตน์ และ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมงานวันชาติอินเดีย (66th Republic Day of India) 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

 นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำาลังใจ ผู้ปฏิบัติงานที่ 
Call Center 1348 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำาที่ศูนย์พสุธา

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 
(ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์) ในวันที่ 12 - 15 พ.ย. 2557 เพื่อติดตามการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ทล. ทช. ขบ. จท. บพ. บขส. และ รฟท. และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก – หล่มสัก
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นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำากับดูแล
โครงการทางหลวงสัมปทาน ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน ดินแดง – ดอนเมือง

และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยายทางด้านทิศเหนือ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงคมนาคม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายการจัดทำางบประมาณ ปี 2559

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคมบันทึกเทปรายการอนาคตเมืองไทย 
ตอน “ทางออกปัญหาโคมลอย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 21.00 น. โดยมี นางสาวจิรภา สีตาบุตร เป็นผู้ดำาเนินรายการ 

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “อนาคต E-Freight 
และ Port Community Systems สำาหรับประเทศไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC” 
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นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางนำ้า เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมสัมมนา
ท่าเรืออาเซียน APS 2014 เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของธุรกิจท่าเรือในอาเซียน และร่วมหาแนวทางการบูรณา

การและพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีชรีสอร์ท เมืองพัทยา

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำากับ 
“โครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 กรุงเทพมหานคร”

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมหารือการอำานวยความสะดวก
ในการเดินรถขนส่ง และรถโดยสารระหว่าง ไทย- กัมพูชา
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ข้อมูลภาพรวม

โครงสร้าง อัตรากำาลัง วิสัยทัศน์

ส่วนที่
1
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ปลัดกระทรวงคมนาคม

หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านอำานวยการ)

งานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางนำ้า

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
     1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
     2. กลุ่มตรวจสอบภายใน
     3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

กองคลัง กองสารนิเทศ

สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศสำานักกฎหมาย

สำานักกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

สำานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำานักตรวจราชการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านให้คำาปรึกษากฎหมาย

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านการขนส่ง)

กลุ่มงานประสานการเมือง

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงานสำานักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

โครงสร้างสำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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กราฟแสดงอัตราส่วนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำา
ใน สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
และ สำานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

ลำาดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน ข้าราชการ

ลูกจ้าง 

ประจำา

พนักงาน

ราชการ
รวม

 สำานักงานรัฐมนตรี 19 3 - 22

 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม     

1 ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 13 - - 13

2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 - 1 5

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 8 - - 8

4 กองกลาง 28 9 - 37

5 กองการเจ้าหน้าที่ 34 1 - 35

6 กองคลัง 34 20 1 55

7 กองสารนิเทศ 21 1 - 22

8 สำานักกฎหมาย 22 1 - 23

9 สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศ 26 1 1 28

10 สำานักตรวจราชการ 18 1 - 19

11 สำานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 22 - 5 27

12 สำานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 24 1 3 28

13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 32 - - 32

รวมสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 286 35 11 332

รวมทั้งหมด 305 38 11 354

สรุปอัตรากำาลัง สำานักงานรัฐมนตรี
และสำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

พนักงานราชการ
11

3.11%

พนักงานราชการ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำา

ลูกจ้างประจำา
38

10.73%

ข้าราชการ
305

86.16%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
 1)  เสนอแนะและกำากับดแูลนโยบายและยทุธศาสตร์เพือ่นำากระทรวง

  คมนาคมสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่กำาหนดไว้

 2)  จัดระบบการทำางาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/

  ความสามารถบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1)  พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการนโยบายและ

  ยุทธศาสตร์คมนาคม

 2)  ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ

  การดำาเนินงานเชิงรุก

 3)  การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของ

  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ตามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ส่วนที่
2
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1. ผลการปฏิบัติราชการสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 สำานักงานปลดักระทรวงคมนาคม โดย สำานกันโยบายและยทุธศาสตร ์ไดจ้ดัทำาแผนยทุธศาสตรส์ำานกังาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555 - 2558 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำาเนินงานตามภารกิจของสำานักงาน 

ปลัดกระทรวงคมนาคม สอดคล้องกับบริบทของสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผน 

การบรหิารราชการแผน่ดนิ และยทุธศาสตรแ์ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิโดยสำานกังานปลัดกระทรวง

คมนาคมไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ เพือ่ตดิตามและประเมินผลการดำาเนนิงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตลอด

ระยะเวลาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555 - 2558) ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 หน่วยงานในสังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระดับ 4.45 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 5 (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ที่มีผลการดำาเนินงาน 4.27 คะแนน) โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุ 

ค่าเป้าหมายได้ 16 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 70 [เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2556 ที่บรรลุ

ค่าเป้าหมายได้ 13 ตัวชี้วัด จาก 20 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 65)] 

2. รายงานผลการปฏบัิตริาชการตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการของสำานกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

(รายตัวชี้วัด) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย
วัด

นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน 12 เดือน

1 2 3 4 5
ผลการ 
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน 
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนำ้า
หนัก

มิติภายนอก  70       4.0867 2.8607

 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กระทรวงตามยุทธศาสตร์
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม

          

 1.1 ระดับความสำาเร็จใน
การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการโดยรวม
ของกระทรวง

ระดับ 30 1 2 3 4 5 3.8501 3.8501  

 1.2 ระดับความสำาเร็จในการจัด
ทำารายงานการติดตามประเมิน
ผลการดำาเนินการตามแผนงาน/
โครงการของกระทรวงคมนาคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ระดับ 14 1 2 3 4 5 5 5.0000  
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย
วัด

นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน 12 เดือน

1 2 3 4 5
ผลการ 
ดำาเนิน
งาน

ค่า
คะแนน 
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงนำ้า
หนัก

 1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่มีต่อการดำาเนินงาน
ให้คำาปรึกษาแนะนำาของ
สำานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

ร้อยละ 13 65% 70% 75% 80% 85% 77 3.4000  

 1.4 ร้อยละความสำาเร็จของ
การดำาเนินงานอุทธรณ์เงิน
ค่าทดแทนภายในระยะเวลา
ที่กำาหนด

ร้อยละ 13 95.0 96.3 97.5 98.8 100.0 99.17 4.3360  

2. คุณภาพการให้บริการ           

มิติภายใน  30       4.0000 1.2000

3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5       1.0000  

 3.1 ร้อยละความสำาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ร้อยละ 2.5 70 73 76 79 82 38.20 1.0000  

 3.2 ร้อยละความสำาเร็จของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ 2.5 87 89 91 93  95 79.21 1.0000  

4. การประหยัดพลังงาน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.8 4.8000  

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 5 1 2 3 4 5  5.0000  

 6.1 ระดับความสำาเร็จของ
การจัดทำารายงานลักษณะ
สำาคัญขององค์การ

 1 1  - 3  - 5 5 5.0000  

 6.2 ระดับความสำาเร็จของ
การพัฒนาองค์การ

 4 1 2 3 4 5 5 5.0000  

7. การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 5 1 2 3 4 5  3.4000  

 7.1 ระดับความสำาเร็จใน
การจัดทำาแผนสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 1.5 1 2 3 4 5 5 5.0000  

 7.2 ระดับความสำาเร็จ
ในการดำาเนินการตามแผน
การสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

 1.5 1 2 3 4 5 5 5.0000  

 7.3 ผลการสำารวจความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

 2 1 2 3 4 5 N/A 1.0000  

 รวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.0607

หมายเหตุ ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
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รายงานงบการเงิน

ส่วนที่
3
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 สำานักงานปลดักระทรวงคมนาคมเริม่เขา้สู่โครงการเปล่ียนระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครฐัสูร่ะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในปีงบประมาณ 2548 และได้ทำาการเรียกข้อมูลจากระบบมาจัดทำารายงานการเงิน  

ซึ่งสามารถสรุปผลการดำาเนินงาน สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้

รวมรายได้ จำานวน 864,072,160.49 บาท

รวมค่าใช้จ่าย จำานวน 848,828,531.00 บาท

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จำานวน 15,243,629.49 บาท

สำาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

สรุปได้ว่า สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีฐานะการเงินดังนี้

สินทรัพย์ทั้งสิ้น จำานวน 138,770,616.87 บาท ประกอบด้วย

1. สินทรัพย์หมุนเวียน จำานวน  18,077,127.71 บาท

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำานวน  120,693,489.16 บาท

หนี้สินและทุน จำานวน 138,770,616.87 บาท ประกอบด้วย

1. หนี้สินหมุนเวียน จำานวน  30,007,826.32 บาท

2. หนี้สินไม่หมุนเวียน จำานวน  4,324,863.13 บาท

3. ทุน จำานวน  104,437,927.42 บาท

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานการเงิน ระบบ GFMIS สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2557
ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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หมายเหตุ (หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 10,248,396.90

 ลูกหนี้ระยะสั้น 6 5,199,899.46

 วัสดุคงเหลือ 7  2,597,964.68

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 30,866.67

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,077,127.71

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 อาคาร และอุปกรณ์ 9 115,513,893.17

 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 10 5,179,595.99

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,693,489.16

รวมสินทรัพย์ 138,770,616.87

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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หมายเหตุ (หน่วย:บาท)

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้ระยะสั้น 11 27,794,286.18

 เงินรับฝากระยะสั้น 12 2,213,540.14

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,007,826.32

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 324,863.13

 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 4,000,000.00

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,324,863.13

รวมหนี้สิน 34,332,689.45

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 104,437,927.42

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ทุน 109,906,225.66

 รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (5,468,298.24)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 104,437,927.42

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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หมายเหตุ (หน่วย:บาท)

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 14 844,555,546.42

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 15 3,027,870.11

รายได้อื่น 16 16,488,743.96

รวมรายได้ 864,072,160.49

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 147,627,156.60

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 18 456,515,931.31

ค่าตอบแทน 19 1,179,119.26

ค่าใช้สอย 20 92,980,806.11

ค่าวัสดุ 21 4,601,535.47

ค่าสาธารณูปโภค 22 120,344,199.09

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 23 21,614,742.04

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 24 249,999.71

ค่าใช้จ่ายอื่น 25 3,715,041.41

รวมค่าใช้จ่าย 848,828,531.00

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 15,243,629.49

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 15,243,629.49

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2557
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(หน่วย : บาท)

หมาย

เหตุ

ทุน รายได้สูง/(ตำ่า)

กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบ

อื่นของ

สินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2556 

- ตามที่รายงานไว้เดิม

  109,906,225.66 (20,711,927.73) -  89,194,297.93

ผลสะสมจากการแก้ไข

ข้อผิดพลาดปีก่อน

 -  -  - 

ผลสะสมของการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี

 -   -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2556 

- หลังการปรับปรุง

 109,906,225.66 (20,711,927.73)  -  89,194,297.93 

การเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำาหรับปี 2557

 -  - 

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้

ทุนเพิ่ม/ลด

 -  -  - 

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่า

ใช้จ่ายสำาหรับงวด

 -  15,243,629.49  -  15,243,629.49 

กำาไร/ขาดทุนจากการ

ปรับมูลค่าเงินลงทุน

 -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

30 กันยายน 2557

 109,906,225.66 (5,468,298.24)  -  104,437,927.42

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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 หมายเหตุ  เรื่อง

 1 ข้อมูลทั่วไป

 2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และมาตรฐาน

  และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

 7 วัสดุคงเหลือ

 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 9 อาคาร และอุปกรณ์

 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 11 เจ้าหนี้ระยะสั้น

 12 เงินรับฝากระยะสั้น

 13 ภาระผูกพัน

 14 รายได้จากเงินงบประมาณ

 15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

 16 รายได้อื่น

 17 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

 18 ค่าบำาเหน็จบำานาญ

 19 ค่าตอบแทน

 20 ค่าใช้สอย

 21 ค่าวัสดุ

 22 ค่าสาธารณูปโภค

 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

 24 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

 25 ค่าใช้จ่ายอื่น

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป    

 สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งตาม 

พระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของ

กระทรวงเปน็แผนปฏิบัติจดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการทัว่ไป รวมทัง้งานกำากบัและเรง่รดัตรวจสอบ ตดิตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

ของกระทรวง   

 สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนราชดำาเนินนอก แขวงโสมนัส  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร   

 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 หนว่ยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี จำานวน 452,772,700  

บาท โดยแยกเป็นงบลงทุน จำานวน 112,186,210 บาท และงบประจำา จำานวน 340,586,490 บาท เพื่อใช้จ่ายใน

แผนงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และแผนงานเช่ือมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำาหรบัผลผลิต

ที่ 1 การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ผลผลิตที่ 2 การให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง และผลผลิตที่ 3 บริหารจัดการ พัฒนาระบบ

สารสนเทศ และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยสู่ประชาคม

อาเซียน 

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้  

ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี 

ภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำาเสนองบการเงิน ตามหนังสือ 

กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

 งบการเงินน้ีจัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

 งบการเงินของสำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง ทรัพย์สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ

รฐับาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผูร้บัผิดชอบในการดแูลรกัษาและบรหิารจดัการให้แก่รฐับาล ภายในขอบเขต

อำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิงานของหน่วยงานเองไม่ว่ารายการดงักล่าวจะเป็นรายการทีเ่กดิจากเงนิในงบประมาณ

หรือเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่

ปรับปรุงใหม่

 ในระหว่างปีปัจจบุนั กระทรวงการคลงัได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครฐัฉบบัใหม่ และ

ฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้

 มาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีม่ผีลบงัคบัใช้สำาหรบัรอบระยะเวลาบัญชปัีจจุบนัทีเ่ริม่ในหรอืหลงั

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนำาเสนองบการเงิน

 มาตรฐานบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น กำาหนดให้หน่วยงานจัดทำางบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการนำาเสนองบการเงินของหน่วยงาน แต่ยังไม่ต้อง

แสดงงบการเงินเปรียบเทียบในปีแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2557

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559

 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559

 ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ

งบการเงินในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากภาครัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ปลีกย่อยในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำาเป็นใน

การใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดลองราชการรับ

คลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 4.2  ลูกหนี้

  ลูกหน้ียืมเงิน เป็นลูกหน้ีภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้

จ่ายในการปฏบัิตงิานโดยไม่มีดอกเบีย้ หน่วยงานจะรบัรูล้กูหนีต้ัง้แต่วนัทีบ่นัทกึรายการขอเบิกเงนิตามจำานวนเงนิ

ในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
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 4.3 วัสดุคงเหลือ

  วสัดคุงเหลือ หมายถึง ของใช้สิน้เปลอืงที่หนว่ยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติโดยทัว่ไป

มีมูลค่าไม่สูงและมีลักษณะคงทนถาวร แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

 4.4 อาคาร และอุปกรณ์

  - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมี

กรรมสทิธิแ์ละไม่มกีรรมสทิธิแ์ต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำามาใช้ประโยชน์ในการดำาเนนิงาน แสดงมูลค่าสทุธิ

ตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

  - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 

5,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

  - ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถาน

ที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้

งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้

จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

  - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน คำานวณโดยวิธีเส้น

ตรงตามอายกุารใช้งานทีก่ำาหนดในหลกัการนโยบายบญัชภีาครฐั ฉบับที ่2 และทีแ่ก้ไขเพิม่โดยกรมบญัชกีลางดงันี้

  อาคารสำานักงานและอาคารเพื่อประโยชน์   30 ปี

  ครุภัณฑ์สำานักงาน   8 ปี

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   6 ปี

  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      5 ปี

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     5 ปี

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          4 ปี

  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 4 ปี

  ครุภัณฑ์อื่น   4 ปี

 - ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    

  - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี  

  - ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้   

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4  ปี 

 4.6 สัญญาเช่าดำาเนินงาน    

  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 

ส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้หน่วยงานในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า 

ดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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 4.7 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว    

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการ

ดำาเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

  รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล

ตลอดระยะเวลาที่จำาเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค   

 4.8 รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง    

  รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระ

ผูกพันจะต้องนำาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง ณ 

วันที่จัดทำารายงาน      

 4.9 ทุน     

  รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

 4.10  รายได้จากเงินงบประมาณ

  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

  1)  เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

  2)  เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

  3) เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงินหน่วยงาน

แสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนนิงานทางการเงนิตามจำานวนเงนิงบประมาณท่ีขอเบกิสุทธิ

จากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการ

ดำาเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 4.11  รายได้แผ่นดิน

  รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำามาใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้

ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้

แผ่นดินนำาส่งคลงัไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

เป็นรายงานแยกต่างหาก

 4.12  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

  รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เม่ือได้รับเงินยกเว้น

ในกรณทีีม่เีง่ือนไขเป็นข้อจำากัดทีต้่องปฏบิติัตามในการใช้จ่ายเงนิ หรอืได้รบัความช่วยเหลอืและบรจิาคเป็นสนิทรพัย์

ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหน่ึงปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้นเกิดขึ้น หรือ

เกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  (หน่วย:บาท)

 เงินทดรองราชการ  4,000,000.00

 เงินฝากสถาบันการเงิน  2,511,153.96

 เงินฝากคลัง  3,737,242.94

 รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  10,248,396.90

 เงินทดลองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำานักงานตามวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะ

ต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารและ 

ใบสำาคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำาหนดตามกฎหมาย โดยไม่มี

ดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำาหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำากัดในการใช้จ่าย

 เงนิฝากคลงัจำานวน 3,737,242.94 บาท ซึง่ได้แสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณ

ที่มีข้อจำากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็น

ทีม่าของเงินฝากคลงันัน้ หน่วยงานไม่สามารถนำาไปใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิงานของหน่วยงานตามปกติ

ได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ ของเงินฝากคลัง ดังนี้

  (หน่วย:บาท)

 เงินฝากเงินกู้โครงการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล  1,018,425.00

 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน      83,600.00

 เงินฝากอื่นๆ  2,635,217.94

   3,737,242.94

 เงินฝากคลังอื่นๆ ที่มีข้อจำากัดในการใช้จ่าย ได้แก่

 1. เงินประกันสัญญา จำานวน 1,263,355.14 บาท เงินประกันซอง จำานวน 760,895 บาท และเงินประกัน

ผลงาน จำานวน 29,625 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้ และจะต้องมีการจ่ายคืนให้กับ 

ผู้ฝากต่อไป

 2. เงนิกองทนุเพือ่ศาสนกจิ จำานวน 10,427.40 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณทีห่น่วยงานได้รบัไว้เพือ่เป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศาสนกิจและสาธารณกุศล

 3. เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ จำานวน 70,915.40 บาท  

เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับมาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

พิจารณาอุทธรณ์

 4. เงินสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556 จำานวนเงิน 500,000 บาท เป็น

เงินที่หน่วยงานได้รับมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการท่องเที่ยวในกลุ่มคน

พิการและผู้สูงอายุ
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 2,609,015.08
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 19,800.00
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก 50.06
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 2,571,034.32
รวมลูกหนี้ระยะสั้น 5,199,899.46

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุลูกหนี้ ดังนี้
(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม ยงัไม่ถงึกำาหนด ถึงกำาหนดชำาระ เกินกำาหนดชำาระ รวม 
ชำาระและการ และการส่งใช้ และการส่งใช้
ส่งใช้ใบสำาคัญ ใบสำาคัญ ใบสำาคัญ

ในงบประมาณ  1,718,110.08  -  890,905.00 2,609,015.08
นอกงบประมาณ  19,800.00  -  - 19,800.00

หมายเหตุ 7 วัสดุคงเหลือ
(หน่วย:บาท)

วัสดุคงเหลือ 2,597,964.68
วัสดุคงเหลือ-สุทธิ 2,597,964.68

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 30,866.67
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 30,866.67

หมายเหตุ 9 อาคาร และอุปกรณ์ 
(หน่วย:บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 114,517,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 73,406,367.23
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ 41,111,132.77

ครุภัณฑ์ 212,973,140.05
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 148,710,379.65
ครุภัณฑ์ สุทธิ 64,262,760.40
งานระหว่างก่อสร้าง 10,140,000.00
รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 115,513,893.17

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย:บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 127,252,925.60
หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 122,073,329.61
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ 5,179,595.99
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 5,179,595.99
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หมายเหต ุ11 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก 23,039,557.51
รับสินค้า/ใบสำาคัญ (GR/IR) 53,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ 2,119,850.50
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 181,252.72
ใบสำาคัญค้างจ่าย 2,397,187.45
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก 3,038.00
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 27,794,286.18

หมายเหต ุ12 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

เงินประกันผลงาน 159,665.00
 เงินประกันอื่น  2,053,875.14

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 2,213,540.14

เงินประกันอื่น จำานวน 2,053,875.14 บาท ประกอบด้วย เงินประกันผลงาน จำานวน 29,625.- บาท 

เงินประกันสัญญา จำานวน 1,263,355.14 บาท และเงินประกันซอง จำานวน 760,895.- บาท

หมายเหตุ 13 ภาระผูกพัน

  - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 สำานักงานปลดักระทรวงคมนาคมในฐานะผู้เช่ามีจำานวนเงินขัน้ตำา่ท่ีต้องการจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดำาเนนิ

งาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้

  ไม่เกิน 1 ปี     5,881,600.00

  เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    8,415,600.00

  รวมภาระผูกพัน     14,297,200.00

 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ทำาสัญญาเช่าที่ดินรถไฟกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 

พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 (3ปี) และได้ทำาสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัทไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) 

จำานวน 10 คนั บรษิัทนมัเบอร์วนัคาร์เรนท์ทลั จำากดั จำานวน 9 คนั และบรษิัทสยามคาร์เรนท์ จำากดั จำานวน 1 คนั ประกอบ

ด้วยสัญญาที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2559 (54 เดือน) จำานวน 8 คัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 

ถึง เดือนกันยายน 2560 (60 เดือน) จำานวน 3 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 (45 เดือน) 

จำานวน 1 คัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ถึง เดือนกันยายน 2560 (56 เดือน) จำานวน 3 คัน และตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2556 ถึง เดือนกันยายน 2561 (60 เดือน) จำานวน 5 คัน
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หมายเหต ุ14 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย:บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร 122,555,343.17
รายได้จากงบดำาเนินงาน 165,331,219.44
รายได้จากงบลงทุน 33,823,663.42
รายได้จากงบอุดหนุน 250,000.00
รายได้จากงบกลาง 476,141,823.86
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 23,370,252.06
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 4,752,576.47
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 816,719,725.48
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปี

ปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร 900,000.00
รายได้จากงบดำาเนินงาน 14,926,038.69
รายได้จากงบลงทุน 3,417,815.50
รายได้จากงบกลาง 2,508,652.34
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 6,396,625.74
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ 313,311.33
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ 27,835,820.94
รวม รายได้จากงบประมาณ 844,555,546.42

หมายเหต ุ15 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย:บาท)

รายได้จากการบริจาค 3,027,870.11
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 3,027,870.11

หมายเหต ุ16 รายได้อื่น
(หน่วย:บาท)

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน 903.85
รายได้อื่น 16,487,840.11
รวม รายได้อื่น 16,488,743.96

หมายเหต ุ17 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   
(หน่วย:บาท)

 เงินเดือน   110,800,814.85
 ค่าล่วงเวลา   833,510.00
 เงินประจำาตำาแหน่ง  1,310,739.39
 ค่าจ้าง   8,890,713.40
 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  1,710,412.26
 เงินช่วยค่าครองชีพ  10,905.00
 เงินรางวัลประจำาปี  900,819.52
 ค่ารักษาพยาบาล  13,722,205.46
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 เงินช่วยการศึกษาบุตร  600,874.50
 เงินชดเชย กบข.  1,803,537.39
 เงินสมทบ กบข.  2,705,306.09
 เงินสมทบ กสจ.  194,677.20
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  92,063.00
 ค่าเช่าบ้าน  189,968.00 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  3,860,610.54
 รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร  147,627,156.60

 

  เงินเดือน จำานวน 110,800,814.85 บาท เป็นรายการที่เกิดจากการวางเบิกตามโครงการจ่ายตรง

ของกรมบญัชกีลาง ประกอบดว้ย เงนิเดอืนขา้ราชการ จำานวน 96,469,016.54 บาท เงินประจำาตำาแหนง่

จำานวน 3,524,652.91 บาท เงนิตอบแทนรายเดอืนสำาหรบัขา้ราชการ (รวมเงินเพิม่การครองชพีชัว่คราว

ของขา้ราชการ) จำานวน 6,687,702.39 บาท เงนิตอบแทนพเิศษของผู้ไดร้บัเงนิเตม็ขัน้จำานวน 341,069.89 

บาท และเงินเดือนข้าราชการการเมือง จำานวน 3,778,373.12 บาท

หมายเหต ุ18 ค่าบำาเหน็จบำานาญ
(หน่วย:บาท)

บำานาญ 82,060,178.60
เงินช่วยค่าครองชีพ 194,069,116.59
บำาเหน็จ 1,069,620.00
เงินบำาเหน็จตกทอด 20,565,424.09
เงินบำาเหน็จดำารงชีพ 2,282,782.80
ค่ารักษาพยาบาล 153,189,585.13
เงินช่วยการศึกษาบุตร 280,779.00
บำาเหน็จบำานาญอื่น 2,998,445.10
รวม ค่าบำาเหน็จบำานาญ 456,515,931.31

 ผู้รับบำาเหน็จบำานาญของสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ณ 30 กันยายน 2557 มีจำานวน 2,630 คน

หมายเหต ุ19 ค่าตอบแทน
(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนตามตำาแหน่ง 489,819.26
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 69,300.00
ค่าตอบแทนอื่น 620,000.00
รวม ค่าตอบแทน 1,179,119.26

หมายเหต ุ20 ค่าใช้สอย
(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 16,779,274.04
ค่าใช้จ่ายเดินทาง 17,218,621.38
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 21,958,179.45
ค่าจ้างเหมาบริการ 6,229,877.09
ค่าธรรมเนียม 21,224.00
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ค่าจ้างที่ปรึกษา 9,840,750.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม 3,551,979.59
ค่าเช่า 13,042,937.50
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 918,844.15
ค่าประชาสัมพันธ์ 2,131,795.00
ค่าใช้สอยอื่น 1,287,323.91
รวม ค่าใช้สอย 92,980,806.11

 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจากเงินในงบประมาณ จำานวนเงิน 8,820,825.84 บาท 

และเงินนอกงบประมาณ จำานวนเงิน 7,958,448.20 บาท

หมายเหต ุ21 ค่าวัสดุ
(หน่วย:บาท)

ค่าวัสดุ 4,280,940.59
ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง 274,265.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ 46,329.00
รวม ค่าวัสดุ 4,601,535.47

หมายเหต ุ22 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย:บาท)

ค่าไฟฟ้า 5,396,506.68
ค่านำ้าประปา 167,599.99
ค่าโทรศัพท์ 1,558,859.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 113,001,741.99
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 219,491.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค 120,344,199.09

หมายเหต ุ23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
(หน่วย:บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 3,817,116.58
ครุภัณฑ์ 13,351,726.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,445,898.86
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 21,614,742.04

หมายเหต ุ24 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย:บาท)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงานองค์ระหว่างประเทศ 249,999.71
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 249,999.71

หมายเหต ุ25 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย:บาท)

กำาไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ 133,922.26
ค่าใช้จ่ายอื่น 3,581,119.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 3,715,041.41
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รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง

งบบุคลากร 98,817,220.00 - - 93,824,494.31 4,992,725.69

งบดำาเนินงาน 45,000,630.00 800,000.00 820,670.25 43,091,822.05 288,137.70

งบลงทุน 11,647,180.00 - 11,174,375.45 249,304.00 223,500.55

งบอุดหนุน 250,000.00 - - 249,999.71 0.29

งบรายจ่ายอื่น 21,173,370.00 1,400,000.00 - 19,373,443.35 399,926.65

รวม 176,888,400.00 2,200,000.00 11,995,045.70 156,789,063.42 5,904,290.88

ผลผลิตที่ 2 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง

งบบุคลากร  24,823,090.00 - - 23,135,574.79 1,687,515.21

งบดำาเนินงาน 136,296,180.00 - 1,831,840.00 134,379,980.37 84,359.63

งบลงทุน 66,539,030.00 - 34,061,911.00 32,464,078.69 13,040.31

งบอุดหนุน  - - - - - 

งบรายจ่ายอื่น 1,800,000.00 - 1,303,390.00 469,710.00 26,900.00

รวม 229,458,300.00 - 37,197,141.00 190,449,343.85 1,811,815.15

ผลผลิตที่ 3 บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

และโลจิสติกส์ของไทยสู่ประชาคมอาเซียน
งบบุคลากร  - - - - 0.00

งบดำาเนินงาน - - - 0.00

งบลงทุน 34,000,000.00 - 23,660,000.00 10,140,000.00 200,000.00

งบอุดหนุน - - - - 

งบรายจ่ายอื่น 12,426,000.00 - 11,156,150.00 1,262,850.00 7,000.00

รวม 46,426,000.00 - 34,816,150.00 11,402,850.00 207,000.00

รวมทั้งสิ้น 452,772,700.00 2,200,000.00 84,008,336.70 358,641,257.27   7,923,106.03

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน

และปีก่อน สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร - - -
งบดำาเนินงาน 906,384.00 416,384.00 490,000.00
งบลงทุน 210,000.00 - 210,000.00
งบอุดหนุน - - -
งบรายจ่ายอื่น 5,735,876.38 5,102,941.60 32,934.78
รวม 6,252,260.38 5,519,325.60 732,934.78
ผลผลิตที่ 2 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง

งบบุคลากร - - -
งบดำาเนินงาน 761,050.00 761,050.00 -
งบลงทุน 360,750.50 360,750.50 -
งบอุดหนุน - - -
งบรายจ่ายอื่น - - -
รวม 1,121,800.50 1,121,800.50 -
รวมทั้งสิ้น 7,374,060.88 6,641,126.10 732,934.78

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2556 มีการขยายเงินกันต่อในปีงบประมาณ 2558 จำานวน 2 รายการ คือ 

งบดำาเนินงาน จำานวน 490,000 บาท และงบลงทุน จำานวน 493,000 บาท

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร 900,00.00 899,997.81 2.19
งบดำาเนินงาน 400,00.00 369,859.93 30,140.07
งบลงทุน 2,613,000.00 2,120,000.00 493,000.00
งบอุดหนุน -
งบรายจ่ายอื่น -
รวม 3,913,000.00 3,389,857.74 523,142.26
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง
งบบุคลากร -
งบดำาเนินงาน -
งบลงทุน -
งบอุดหนุน -
งบรายจ่ายอื่น 475,200.00 79,200.00 396,000.00
รวม 475,200.00 79,200.00 396,000.00
รวมทั้งสิ้น 4,388,200.00 3,469,057.74 919,142.26

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 มีการขยายเงินกันต่อในปีงบประมาณ 2558 จำานวน 1 รายการ คือ 

งบลงทุน จำานวน 493,000 บาท
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

 รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 3,389,554.69

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 3,389,554.69

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ 3,389,554.69

 รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง 3,389,554.69

รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง –

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ –

รายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี

(หน่วย : บาท)

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 9,301.00

 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 9,382.73

 รายได้อื่น 3,370,870.96

 รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 3,389,554.69

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานรายได้แผ่นดิน

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม

(พันบาท) (ล้านบาท) (บาท)

กิจกรรม ต้นทุน

กิจกรรม

ผลผลิต ต้นทุนรวม ต้นทุนต่อหน่วย

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำาและ

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น นโยบาย 

แผนงาน และมาตรการด้าน

การบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง 

รวมทั้งด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

143,206 1. การบริหารจัดการ 

นโยบาย แผน และ

มาตรการด้านการคมนาคม

ขนส่ง

200 40,030,393.22

2.กำากับดูแล และประเมินผล 

การปฏิบัติงาน

56,946

3.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ

สารสนเทศ ด้านการคมนาคม

และขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

30,501 2. การให้บริการข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล

สารสนเทศด้านการ

คมนาคมขนส่ง

180 121.49

4.การบริหารจัดการคลังข้อมูล

กลางและระบบสารสนเทศของ

กระทรวงคมนาคม

149,709

5. จัดทำาและบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศด้านโครงสร้าง

พื้นฐานการขนส่ง และโลจิสติกส์

ของไทย

8,102 3.บริหารจัดการ พัฒนา

ระบบสารสนเทศและให้

บริการอิเล็กทรอนิกส์ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

และโลจิสติกส์ของไทยสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8 8,102,318.82

ข้อมูลที่นำามาคำานวณต้นทุน ประกอบด้วย

 ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 388,464,904.17 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายบำาเหน็จบำานาญ 456,515,931.31 บาท 

 และค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนผลผลิต 3,713,773.26 บาท)

 ปริมาณที่นำามาคำานวณต้นทุนผลิต

  - ผลผลิตที่ 1 = 5 เรื่อง

  - ผลผลิตที่ 2 = 1,483,370 ครั้ง

  - ผลผลิตที่ 2 = 1 ระบบ
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 (พันบาท) อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,248 7.39%
 ลูกหนี้ระยะสั้น 2,629 1.90%
 รายได้ค้างรัับ 2,571 1.85%
 วัสดุคงเหลือ 2,598 1.87%
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 31 0.02%
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 18,077 13.03%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 115,514 83.24%
 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5,180 3.73%
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 120,694 86.97%
รวมสินทรัพย์ 138,771 100.00%

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 25,213 18.17%
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,581 1.86%
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,214 1.59%
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,008 21.62%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  รายได้รอการรับรู้ 325 0.24%
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 4,000 2.88%
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,325 3.12%
  รวมหนี้สิน 34,333 24.74%

สินทรัพย์สุทธิ 104,438 75.26%

สินทรัพย์สุทธิ

  ทุน 109,906 79.20%
  รายได้สูง(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (5,468) - 3.94%
  รวมสินทรัพย์สุทธิ 104,438 75.26%

  รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ 138,771 100.00%

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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 สินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 13 (18 ล้านบาท) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 

87(121 ล้านบาท) สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 83 (116 ล้านบาท) โดยเป็นส่วนของอาคารร้อยละ 

36 ประกอบด้วยอาคารสโมสรและหอประชุม 1 หลัง มีอายุการใช้งานมาแล้ว ประมาณ 21 ปี และอาคารสำานักงาน  

3 หลัง มีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 16 ปี 21 ปี และ 28 ปี ตามลำาดับ และเป็นส่วนของอุปกรณ์ ร้อยละ 64 โดยเป็น

อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ56 ของอุปกรณ์ทั้งหมด รองลงมาคืออุปกรณ์สำานักงาน ร้อยละ 19 

ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 25 เป็นอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ นอกจากอาคารและอุปกรณ์แล้ว สินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากรองลงมาคือ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 7 (10 ล้านบาท) ประกอบด้วยรายการเงินฝากธนาคาร เงินฝากไม่มีรายตัว 

และเงินฝากคลัง ร้อยละ 4 (6 ล้านบาท) ที่เหลือเป็นรายการเงินทดรองราชการ ร้อยละ 3 (4ล้านบาท) ส่วนสินทรัพย์ 

ที่ไม่มีตัวตนร้อยละ 4(5 ล้านบาท) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ระยะสั้น

รายได้ค้างรับ

วัสดุคงเหลือ

อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

สินทรัพย์

 โครงสร้างของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ เป็นสินทรัพย์สุทธิร้อยละ 75 (104ล้านบาท) ประกอบด้วยทุนที่เกิดจาก

การเริ่มบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้างในปี 2546 และเป็นหนี้สินร้อยละ 25(34 ล้านบาท ในจำานวนนี้เป็น 

หนี้สินหมุนเวียนมากที่สุด ร้อยละ 22( 30 ล้านบาท) ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 (4 ล้านบาท) เป็นหนี้สินที่ไม่หมุนเวียน หนี้สิน

ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดจากค่าบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม(MOTNET) และค่าจ้างพัฒนาระบบประชุมทาง

ไกลผ่านจอภาพแบบบรูณาการ จำานวน 18 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ52 ของหนีส้นิทัง้หมด และเป็นรายการค่าใช้จ่ายประจำา

ในเดือนกันยายน รวมถึงใบสำาคัญและรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ ซ่ึงได้ทำาการส่งมอบและ

ตรวจรบัเสรจ็สิน้ในเดอืนกนัยายน 2557และมกีารวางเบกิในช่วงปลายปีงบประมาณ คดิเป็นร้อยละ 29 ของหนีส้นิทัง้หมด 

ส่วนทีเ่หลอือกีร้อยละ 19 เป็นเงนิทดรองราชการจากคลงั สำาหรบัใช้ทดรองจ่ายในราชการและเงินประกนัระยะทีม่กีำาหนด

จ่ายในปีงบประมาณหน้า

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

เจ้าหนี้ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ

4% 7% 2% 2%
2%

83%

75%

18%

2%
2%

3%
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(พันบาท)
อัตราย่อตามส่วน

แนวดิ่ง
รายได้จากการดำาเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล:

  รายได้จากงบประมาณ 844,556 97.74%
  รวมรายได้จากรัฐบาล 844,556 97.74%
 รายได้จากแหล่งอื่น: 

  รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 3,028 0.35%
  รายได้อื่น 16,489 1.91%
  รวมรายได้จากแหล่งอื่น 19,517 2.26%
 รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 864,073 100.00%

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 147,627 17.09%
  ค่าบำาเหน็จบำานาญ 456,516 52.83%
  ค่าตอบแทน 1,179 0.14%
  ค่าใช้สอย 92,981 10.76%
  ค่าวัสดุ 4,602 0.53%
  ค่าสาธารณูปโภค 120,344 13.93%
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 21,615 2.50%
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 250 0.03%
  ค่าใช้จ่ายอื่น 3,715 0.43%
  รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 848,829 98.24%
รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 15,244 1.76%
รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 15,244 1.76%
รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 15,244 1.76%

สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
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 รายได้ของสำานกังานปลดักระทรวงคมนาคม เกอืบทัง้หมดเป็นรายได้จากงบประมาณ จำานวน 845 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้จากงบประมาณ – งบกลางมากที่สุด 477 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 57 ของรายได้จากงบประมาณ ซึ่งเป็นการเบิกเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบำาเหน็จบำานาญให้กับ

ข้าราชการบำานาญประมาณ 2,630 คน เป็นจำานวน 373 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ จำานวน 104 ล้านบาทจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบ กบข. กสจ.  

ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำาของสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำานักงานรัฐมนตรี ประมาณ  

348 คน รวมถึงรายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น สำาหรับเป็นค่าส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นในการออกหนังสือคำ้าประกัน

 รายได้จากงบประมาณประจำา 330 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที่เบิกจาก

งบบคุลากร งบดำาเนนิงาน และงบรายจ่ายอืน่ ในสัดส่วน 40:50:10 โดยประมาณ (สำานกังานปลดักระทรวงคมนาคม

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสำาหรับปี พ.ศ. 2557 จำานวน 453 ล้านบาท อัตราเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี 

พ.ศ. 2557 ร้อยละ 79) รายได้จากงบประมาณดำาเนินงาน ร้อยละ 67 เป็นการเบิกสำาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ด้านสาธารณปูโภค ซึง่ในจำานวนนีม้ค่ีาใช้จ่ายเกีย่วกับระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET)อยู่ถงึร้อยละ 

55 ของรายได้จากงบประมาณดำาเนินงาน และร้อยละ 11 จ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ ไขระบบ

คอมพวิเตอร์ และระบบอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการทำาสญัญาเพือ่ให้มกีารบำารงุรกัษาต่อเนือ่งจาก

ปีงบประมาณก่อน ส่วนที่เหลือร้อยละ 34 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานปกติ

 สำาหรับรายได้จากงบประมาณลงทุน 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ทั้งหมด เป็นรายได้ที ่

เกิดจากการเบิกตามโครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการและการเชื่อมต่อระบบ

กล้องวงจรปิด จำานวน 23 ล้านบาท และตามโครงการจัดหา Thailand’s Connectivity Map จำานวน 10 ล้านบาท  

ส่วนที่เหลือเป็นรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 

รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้สำาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน

รายได้

2%

98%

รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากแหล่งอื่น
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โครงสร้างกองกลาง ตามมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงคมนาคม  ในการประชุมครั้งที่ 5/2557

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

กองกลาง

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป

- งานสารบรรณกลาง

- งานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มแผนและ

ประสานราชการ

- งานวิชาการและ

  ยุทธศาสตร์

- งานประสานงาน

  คณะรัฐมนตรีและ

  รัฐสภา(ปคร.)และ

  ภารกิจพิเศษ

กลุ่มช่วยอำานวยการ

และเลขานุการ

- งานช่วยอำานวยการ

- งานเลขานุการ

กลุ่มบริการข้อมูล

ภาครัฐเพื่อประชาชน

- งานบริการข้อมูล

  ภาครัฐเพื่อประชาชน

- งานเอกสารและข้อมูล

- งานห้องสมุด

ณ กันยายน 2557
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เรื่องอื่นๆ

ส่วนที่
4
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

กับประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

 คงเป็นท่ีทราบดีแล้วว่า ปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญของการบริหารองค์การให้ประสบ 

ความสำาเร็จ มุมมองสมัยใหม่เห็นว่า บุคลากรเปรียบเหมือน Intangible Assets หรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้  

กลา่วคอืเราไมส่ามารถประเมนิมลูคา่ตวับคุคลได ้มูลค่าของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กบัความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ 

และประสบการณ ์ภาครัฐไทยจงึควรมีแนวคดิในการปรบัเปล่ียนวธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษย์ใหเ้กิดประสทิธภิาพ  

นับตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนา การรักษาบุคลากรไว้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากบุคลากรเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อภาครัฐมากที่สุด

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษที่ 21 จะมิใช่เพียงทำาหน้าที่

กำากับ ดูแล ระเบียบ และกฎเกณฑ์ เท่านั้น แต่ต้องบริหารกระบวนการทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใช่ 

เรือ่งงา่ย และมิใชม่ทีางเลอืกเดยีว ผูท้ำาหน้าทีด่า้นบรหิารทรพัยากรมนษุย์ตอ้งเริม่ตัง้แตป่รบัเปล่ียนกระบวนทศัน์

ตนเอง ให้มีมุมมองท่ีดีและเข้าใจบทบาทตนเองว่า เป็นผู้ทำาหน้าที่ส่งเสริม ผลักดัน และสร้างบุคลากรให้เป็น

ทรัพยากรที่มีมูลค่าต่อองค์การ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในขณะที่

ตนเองจะต้องเป็นผู้รู้ เข้าใจเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารงานบุคคลอย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์แนวคิดสมัย

ใหม่ มีความยืดหยุ่น ที่สำาคัญคือต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แนวทาง 

การบริหารดังกล่าวควรครอบคลุม ดังนี้

 การสรรหา หมายถึง การคัดเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เชื่อมโยงกับภารกิจและ

ค่านิยมที่ผู้บริหารต้องกำาหนดให้ชัดเจน ขณะนี้ภาครัฐไทยต้องประสบปัญหาในเรื่องการไม่สามารถจูงใจกลุ่ม 

คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการได้ จึงจำาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสรรหา ด้วยรูปแบบใหม่ๆ เช่น การกำาหนด

มาตรฐานความรู้ให้ชัดเจนตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง การเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งไทย

และต่างประเทศ เป็นต้น

 การพัฒนา หมายถึง การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม

กับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ปัจจุบันการพัฒนาบุคคลากรมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ในงานให้

มีความหลากหลาย เพ่ือรองรับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาบุคลากรจึงมิใช่เพียงการ 

ฝึกอบรมในชั้นเรียน แต่จำาเป็นต้องใช้หลายรูปแบบและหลายทางเลือก เช่น การเรียนด้วยตนเอง การมอบหมาย

งานที่หลากหลาย การสอนงาน การหมุนเวียนงาน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน เป็นต้น 

 การรักษาไว้ หมายถึง การดำาเนินการต่างๆ เพื่อดึงดูดให้บุคลากรมีความผูกพันและอยู่กับองค์การอย่าง

ยัง่ยนื ซึง่เรือ่งนีน้บัเปน็ความท้าทายของผูบ้ริหารทรพัยากรมนษุย์ในปจัจุบนั เน่ืองจากกรอบความคดิของบคุลากร

ในยุค Generation Y ต่างกับยุค Baby boom อย่างสิ้นเชิง พวกเขาพร้อมที่จะก้าวเดินออกไปจากองค์การ 

ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ องค์การจึงได้จูงใจด้วยการกำาหนดค่าตอบแทนที่สูงที่สุดเท่าท่ีจะทำาได้ อย่างไรก็ตาม 

นอกจากค่าตอบแทนแล้ว องค์การควรให้ความสำาคัญกับเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
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ในสายอาชีพให้มีความชัดเจน การจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อปัจจัยความผาสุกของแต่ละบุคคล ในศตวรรษที่ 

21 รวมทั้ง การวางแนวทางรองรับเมื่อบุคลากรของตนถึงวาระการเกษียณอายุ อีกด้วย 

 การใช้ประโยชน ์หมายถึง การกำาหนดมาตรการเพือ่ผลกัดนัใหบ้คุลากรปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

ต่อองค์การ ซึ่งแนวทางที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การตั้งค่าเป้าหมาย 

การปฏิบัติงานซ่ึงเรียกว่า การกำาหนดตัวช้ีวัดผลงาน การวางระบบการประเมินผลงานเพื่อเชื่อมโยงกับการจ่าย 

ค่าตอบแทนนอกจากมาตรการดังกล่าวน้ี องค์การคงต้องพิจารณาในแง่ของความรู้ความสามารถด้วย กล่าวคือ 

บุคลากรจะปฏิบัติงานได้ ต้องมีทักษะ ความชำานาญ ดังนั้น เรื่องการใช้ประโยชน์จะมีความสัมพันธ์กับเรื่อง 

การพัฒนาบุคลากรอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

 ที่กล่าวมาท้ังหมดน้ี อาจทำาให้เกิดมุมมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ว่า ควรควบคู่และมีความ

ใกล้ชิดเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากรหรือไม่ ซึ่งช่วงหนึ่งในอดีต มักแยกส่วนกัน และมีข้อโต้แย้งว่าอย่างไร 

เหมาะสม จะเห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป และมิใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยบริหารงาน

บุคคล แต่ต้องเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน หากเราอยากเห็นความสำาเร็จขององค์การนั่นเอง 

โดย กองการเจ้าหน้าที่ สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำาปี 2557 ให้แก่นาง
สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันสตรี
ไทย 1 สงิหาคม ภายใต้หวัข้อ “พลงัสตรีไทย พลงัสามคัค ี... สูส่ากล” 
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี 

 นางปารชิาต คชรตัน ์ผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม เปน็
ผูแ้ทนกระทรวงคมนาคม ร่วมรบัเสดจ็ฯ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปดิงาน “สสีนัพรรณไม ้เทดิไท้บรมราชนินีาถ” 
ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557

 นายสิรภพ จึงสมาน ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง 
ทางบก เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเน่ืองในโอกาสท่ีสมเดจ็พระนางเจา้
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ใหเ้สดจ็พระราชดำาเนนิแทนพระองค์ เปดิงาน “ตรานกยงูพระราชทาน 
สืบสานตำานานไหมไทย ครั้งที่ 9 ประจำาปี 2557” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
สิงหาคม 2557 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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การดำาเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multimodal Transport Integration Center : 

NMTIC)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับ บริษัท วิทย ุ

การบินแห่งประเทศไทย จำากัด ทำาการศึกษา ออกแบบสถาปัตยกรรมศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

แห่งชาติ (National Multimodal Transport Integration Center : NMTIC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 

ธันวาคม 2553 ซึ่งมีเป้าหมายของการดำาเนินงาน คือ การพัฒนาศูนย์ NMTIC ให้เป็นศูนย์บูรณาการการบริหาร

จัดการ/การควบคุม/การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ในทุกโหมดการขนส่ง ทั้งในด้านความปลอดภัยและด้าน 

การจราจร (Safety & Traffic Controlling Planning and Monitoring) และด้านโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

(Logistics Fleet and Supply Chain Management) 

 โดยได้มีการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ NMTIC ประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการด้านวิศวกรรม การศึกษาองค์ประกอบของศูนย์ย่อย การบริหารจัดการเดินรถสาธารณะด้วยระบบ 

GPS หน้าที่บทบาทภายในศูนย์ รูปแบบการดำาเนินการ การออกแบบอาคารปฏิบัติการ รวมถึงการดำาเนินการด้าน

การตลาดและโมเดลทางธุรกิจ ซึ่งองค์ประกอบสำาคัญของศูนย์ ประกอบด้วย 3 Tiers คือ

 - Tier-1 : เจ้าของข้อมลู เป็นหน่วยงานทีม่กีารใช้ระบบตดิตามยานพาหนะ ระบบควบคมุการจราจร และ

ระบบอื่นๆ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรบนโครงข่ายทั้งทางถนน ทางราง ทางนำ้า และทางอากาศ อาทิ กรมเจ้าท่า 

กรมการขนส่งทางบก สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท ขนส่ง จำากัด องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด กองบังคับการตำารวจจราจร และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

 - Tier-2 : หน่วยรวบรวมและบูรณาการข้อมูล เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจาก

หน่วยงานใน Tier-1 เพือ่จดัเกบ็ข้อมลูพืน้ฐานต่างๆ ในระบบฐานข้อมลูกลาง การกำาหนดรปูแบบและวางมาตรฐาน

ในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลสำาหรับการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ
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 - Tier-3 : ผู้ใช้บริการข้อมูล เป็นหน่วยงานทีป่ระยุกต์ใช้ข้อมูลตามภารกจิของหน่วยงาน รวมทัง้ประชาชน

ทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่ทำาหน้าที่กำากับดูแล ภาคเอกชนและผู้ประกอบการขนส่ง ประชาชน และ

ผู้บริหารระดับสูง

2. การเพิ่มศักยภาพระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

 ได้ดำาเนินการเพิ่มศักยภาพระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้งในศูนย์ปฏิบัติการ

คมนาคม (MOTOC) เพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงคมนาคม ในด้านการประชุมร่วมกับ

หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานในช่วงปกติ การติดตาม

การแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลสำาคัญ การสั่งการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน โดยระบบการประชุมทางไกล 

ดังกล่าว มีศักยภาพระบบ ดังนี้.-

 1. รองรบัการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสงักดัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคพร้อมกนั รวมถงึ สามารถ

นำาเสนอข้อมูลในรูปแบบ Presentation ผ่านระบบการประชุม ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม  

จะสามารถนำาเสนอข้อมูลประกอบการชี้แจงในเรื่องต่างๆ ประกอบการประชุมได้

 2. สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แบบ Smart Phone และ Tablet เพื่อรองรับการปฏิบัติ

ราชการนอกสถานที่

 3. สามารถบันทึก และดำาเนินการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย 

(Streaming Real Time) และการเรียกดูย้อนหลังในลักษณะการเรียกดูสื่อบันทึกตามความต้องการ (Video  

On-Demand) ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดทำาองค์ความรู้ในด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวง

คมนาคม

 โดยได้มีการใช้ระบบการประชุมทางไกลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึง  

การเชื่อมต่อระบบกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือพร้อมสำาหรับ 

การประชุมทางไกลกับหน่วยงานดังกล่าว 

   

3. การพัฒนาและปรับปรุงเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บท่าคมนาคม 

(www.mot.go.th) ขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุง/เพิ่มเติม ข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บ 
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ท่าคมนาคมให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้อมูลด้าน 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ การจดัซ้ือ/จดัจ้าง และการรบัเรือ่งร้องทกุข์จากประชาชนเพือ่ช่วยเหลอื

และแก้ไข เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายให้บริการภาครัฐต้องคำานึงถึงการทำาให้ผู้พิการต้อง

สามารถได้รับบริการจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป อีกทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ Mobile Devices เช่น Smart Phone, Tablet, Notebook ฯลฯ  

ได้รับความนิยมในการใช้งานจากประชาชนเป็นจำานวนมาก ดังนั้น สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงได้พัฒนา

เวบ็ท่าคมนาคมให้สามารถรองรบัการใช้งานของผูพิ้การได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนรองรบัเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนไป ซึ่งทำาให้การบริการมีความโปร่งใส เปิดเผย เปิดกว้าง และการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กิจกรรมที่สำาคัญของสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีทำาบุญตักบาตร 
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พร้อมท้ังนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ 
ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมท้ังผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมในพิธีตักบาตร อาหารแห้ง จำานวนพระสงฆ์ 59 รูป ณ หน้าอาคารกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

กระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
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กิจกรรมด้านการบริหารราชการ
สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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กิจกรรมด้านการบริหารราชการ
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