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สารจากปลัดกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ไดทุมเทในการพัฒนารูปแบบระบบการ
ทํ า งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการของบุ ค ลากรในเชิ ง
คุณภาพ การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจและ
ความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง และ
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาสนับสนุน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยมุ ง เน น ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง เป น
Modern Organization ที่สามารถตอบสนองตอโลกในยุคโลกาภิวัตนได
นอกจากนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการกํากับ
ตรวจสอบ และดูแลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของกระทรวงการคลังบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตรของกระทรวงที่สอดคลองกับ
แผนบริหารราชการแผนดิน รายงานประจําปนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงภารกิจ
และผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และหวังเปนอยางยิ่งวาจะอํานวย
ประโยชนแกสวนราชการตางๆ และผูสนใจโดยทั่วไป
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มี
ความมุงมั่นในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ ในอันที่จะรวมมือรวมใจกันผลักดันและ
สนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังใหสามารถขับเคลื่อนไปดวยดีและบรรลุผลอยางมี
ประสิทธิภาพ

(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง

ข

บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขปประกอบดวย 3 สวน คือ

1. ขอมูลภาพรวมของกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานบริหารกลางที่มุงผลสัมฤทธในการ
ประสานสัมพันธ กํากับ ตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินงาน ตาม 3 ประเด็น
ยุทธศาสตรหลัก คือ

1. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
2. การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
3. การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดโครงสรางองคกร โดย แบงเปน 4 สํานัก และ 4
กลุมงาน (กลุมงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง) ไดแก สํานักบริหารกลาง สํานักตรวจสอบ
และประเมินผล สํานักพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ กลุมงานกฎหมาย กลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง และกลุมตรวจสอบภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีอัตรากําลังเจาหนาที่รวม

396 อัตรา โดยแยกเปน ขาราชการจํานวน 238 อัตรา ลูกจางประจําจํานวน 54 อัตรา และ
พนักงานราชการจํานวน 104 อัตรา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดรับงบประมาณทั้งสิ้น
264,456,500 ลานบาท และไดใชงบประมาณดังกลาวตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

ค

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง

งบประมาณทีใ่ ชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548

121,060,833 บาท

2. การดําเนินงานดานการเงินการคลัง

71,060,833 บาท

3. การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง

72,334,834 บาท

2. ผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสามารถบรรลุวัตถุประสงค สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ไดดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้

• ปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
ปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยแบงเปน 4 มิติ
ประกอบดวย 1) มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ 3) มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 4) มิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังไดประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว ปรากฏวาสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย

• ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร โดยมีงาน / โครงการ / กิจกรรมที่สําคัญ คือ การสนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณใหกับโครงการการสงเสริมการขยายฐานการลงทุนจากตางประเทศ การกํากับ
และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธเชิงรุก
และการใหความรูและประชาสัมพันธในเรื่องของธุรกิจการเงินนอกระบบ

ง

3. รายงานการเงิน
ในสวนของรายงานการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้

-

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพยสุทธิ
รายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน

807
1,920
-1,113
30,050
34,695

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
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รายงานประจําป 2548
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
1.1 แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารกลางที่มุงผลสัมฤทธิ์ในการประสานสัมพันธ กํากับ ตรวจสอบ และ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง
พันธกิจ
1. กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลัง
2. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ และเชื่อมั่นในงานของกระทรวงการคลัง
3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4. เสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
5. เสนอแนะและพิจารณาเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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อํานาจหนาที่
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กระทรวงและราชการที่ มิ ไ ด กํ า หนดให เ ป น หน า ที่ ข องกรมใดกรมหนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมี
รายละเอียดอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายของกระทรวงเพื่อเสนอ
ตอรัฐมนตรี
2. ประสานในการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
3. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวรองทุกข
ของสํานักงานและกระทรวง
5. ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
6. เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใชการสื่อสารประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และทําหนาที่เปนศูนยขอ มูล
สารสนเทศของกระทรวง
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
8. เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบ และติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบ และเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองปรามการกระทํา
ความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 : การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
เปาประสงค
ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกรงยั่งยืนเปนที่นาเชือ่ ถือและเปนหลักของระบบ
เศรษฐกิจไทย
ตัวชี้วัด
• จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุน
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
• การสงเสริมการขยายฐานการลงทุนจากตางประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
เปาประสงค
กํากับและสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง
ตัวชี้วัด
• จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชนกลุมเปาหมายที่ผานการทดสอบหลังจาก
ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงินนอกระบบ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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• จํานวนหนวยงานในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการตรวจติดตาม
• รอยละของขาราชการทุกคนไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 3 วันทําการตอป
• จํานวนขาวที่เผยแพรตามสือ่ แขนงตาง ๆ
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
• การปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
• การกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
• การพัฒนาบุคคล การประสาน และพัฒนาเครือขายสํานักงาน
• การพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง
เปาประสงค
เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
• จํานวนผูใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลังทีเ่ พิ่มขึ้น
• รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบเครือขายวายุภักษ
กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน

• การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หัหัววหน
หนาผูาผูต ต รวจราชการ
รวจราชการ
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ง

ทีที่ป่ปรึกรึกษาการคลั
ษาการคลัง ง

ผูผูต ต รวจราชการ
รวจราชการ
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ง

รองปลั
รองปลัดดกระทรวงการคลั
กระทรวงการคลังง

ผูผูต ต รวจราชการ
รวจราชการ
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลังง

ผูผูต ต รวจราชการ
รวจราชการ
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ง

รองปลั
รองปลัดดกระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ง
หัหัววหน
หนากลุ
ากลุมมภารกิ
ภารกิจจ
ดดานทรั
านทรัพพยยสสินิน

ทีที่ป่ปรึรึกกษากฎหมาย
ษากฎหมาย

ผูผูต ต รวจราชการ
รวจราชการ
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลังง

ทีที่ป่ปรึกรึกษาด
ษาดานเทคโนโลยี
านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
สารสนเทศและการสื่อ่อสาร
สาร

ผูผูต ต รวจราชการ
รวจราชการ
กระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ง

รองปลั
รองปลัดดกระทรวงการคลั
กระทรวงการคลังง
หัหัววหน
หนากลุ
ากลุมมภารกิ
ภารกิจจ
ดดานรายจ
านรายจายและหนี
ายและหนี้ส้สินิน

ปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

รองปลั
รองปลัดดกระทรวงการคลั
กระทรวงการคลัง ง
หัหัววหน
หนากลุ
ากลุมมภารกิ
ภารกิจจ
ดดานรายได
านรายได

1.2 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน

สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1. กลุมการบริหารงานทั่วไป
2. กลุมการคลังและพัสดุ
3. กลุมการประชาสัมพันธ
4. งานธุรการ

1. กลุมการตรวจราชการ
2. กลุมการประสานราชการ
3. กลุมการประเมินผล
4. งานธุรการ

สํสํานัานักกตรวจสอบและประเมิ
ตรวจสอบและประเมินนผลผล

กลุกลุมมงานกฎหมาย
งานกฎหมาย

กลุกลุมมงานป
งานปอองปรามการเงิ
งปรามการเงินนนอกระบบ
นอกระบบ

สํสํานัานักกบริบริหหารกลาง
ารกลาง

กลุกลุมมตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน

กลุกลุมมตรวจสอบภายในระดั
ตรวจสอบภายในระดับบกระทรวง
กระทรวง

1. กลุมแผนและยุทธศาสตร
2. กลุมวิชาการและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
3. กลุมการพัฒนาองคกรและระบบงาน
4. กลุมการพัฒนาบุคคล
5. กลุมการบริหารงานบุคคล
6. กลุมวินัยและคุณธรรม
7. งานธุรการ

1. กลุมการวิเคราะหนโยบายและแผน
2. กลุมการพัฒนาระบบงานและการใหบริการ
3. กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน
4. กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย
5. งานธุรการ

สํสํานัานักกพัพัฒฒนาองค
เทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื
ารสนเทศและการสื่อ่อสาร
สาร
นาองคกกรและบริ
รและบริหหารงานบุ
ารงานบุคคคลคล ศูศูนนยยเทคโนโลยี

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ที่ปรึกษาการคลัง
(นายเชิดชัย ขันธนะภา)

ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(นายศุภชัย จงศิริ)

ผูตรวจราชการฯ
(นางสาวสุภา ปยะจิตติ)

ที่ปรึกษากฎหมาย
(นายมานะ หลักทอง)

ผูตรวจราชการฯ
(นายเสงี่ยม สันทัด)

รองปลัดกระทรวงการคลั
หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
(นายประกอบ ตันติยาพงศ)

ปลัดกระทรวงการคลัง
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)

ผูตรวจราชการฯ
(นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล )

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายได
(นายศานิต รางนอย)

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ผูตรวจราชการฯ
(นางสิรินุช พิศลยบุตร)
(นายสุทธิพันธุ นิมมานเหมินท)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
(นายปยพันธุ นิมมานเหมินท

ผูบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง

ผูตรวจราชการฯ
(นางเบญจา หลุยเจริญ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน
(นางพันธทิพย สุรทิณฑ)

สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผูอํานวยการ
สํานักบริหารกลาง
(นางสาวศรีสมบัติ วานิจจะกูล)

ผูอํานวยการสํานัก
ตรวจสอบและประเมินผล
(นายสุชัย ภูพิชญพงษ)

ผูอํานวยการ
กลุมงานกฎหมาย
(นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข)

ผูอํานวยการกลุมงาน
ปองปรามการเงินนอกระบบ
(นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร)

ผูบริหารระดับสูง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ผูอํานวยการกลุม
ตรวจสอบภายใน
(นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ)

ผูอํานวยการกลุม
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
(นางสาวอราม คุปตเวธี )

ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
(นางสาวปนัดดา พวงรับ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
(นายปยพันธุ นิมมานเหมินท)

ปลัดกระทรวงการคลัง
(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)

ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางพิมพใจ ทองดี)

สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
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กลุกลุมมงานบริ
งานบริหหารทั
ารทั่วไป
่วไป

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กลุกลุมมงานประสานการเมื
งานประสานการเมืออง ง

สํานักงานรัฐมนตรี

กลุกลุมมงานสนั
งานสนับบสนุ
สนุนนวิชวิชาการ
าการ

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
(นางอัญชลี เต็งประทีป)

สวนที่ 1 : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
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อัตรากําลังเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ลําดับ
ที่

หนวยงาน

1
2
3

สํานักงานรัฐมนตรี

4
5
6

กลุมตรวจสอบภายใน

7
8
9

กลุมการประชาสัมพันธ

10
11

สํานักตรวจสอบและประเมินผล

สวนกลาง (ผูบริหารระดับสูง)
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กลุมงานกฎหมาย
กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ
สํานักบริหารกลาง
สํานักพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม

กรอบอัตรา
ขาราชการ

กรอบอัตรา
ลูกจางประจํา

กรอบอัตรา
พนักงาน
ราชการ

11
14
7
3
5
8
8
55

12
0
0
0
0
0
1
30

22
0
2
2
2
10
8
27

52
23
52
238

4
2
5
54

14
13
4
104

รวม
45
14
9
5
7
18
17
112
70
38
61
396

พนักงานราชการ
26.26%
ขาราชการ
60.10%
ลูกจางประจํา
13.64%

ภาพแสดงอัตรากําลังเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณ
หนวย : บาท
ลําดับที่

รายการ

จํานวนเงิน

1

งบบุคลากร

60,950,400

2

งบดําเนินงาน

46,207,200

3

งบลงทุน

47,298,900

4

งบรายจายอื่น
รวม

110,000,000
264,456,500

งบประมาณแยกตามยุทธศาสตรของหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่

ประเด็นยุทธศาสตร

หนวย : บาท
จํานวนเงิน

1

การสรางความยั่งยืนทางการคลัง

2

การดําเนินงานดานการเงินการคลัง

71,060,833.33

3

การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดาน
การเงินและการคลัง

72,334,833.34

รวม

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

121,060,833.33

264,456,500

www.mof.go.th
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สวนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ

2.1

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน

2.2

ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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สวนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน

มิติ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก (รอยละ)

คะแนน

12

5

ตัวชี้วดั ที่ 1.1.2 หนี้สาธารณะตอ GDP

4.5

5

ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.3 มูลคาตามราคาตลาดตราสารหนี้ตอ

4.5

5

ตัวชี้วดั ที่ 1.1.4 จํานวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียน
ตามโครงการแกไขปญหาหนี้สินคนยากจนที่เขาสูกระบวนการ
แกไขปญหา

4.5

5

ตัวชี้วดั ที่ 1.1.5 สัดสวนการจัดสรรรายไดใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

4.5

5

5

5

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
1.1 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวง
ตัวชี้วดั ที่ 1.1.1 ดุลเงินงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30
กันยายน 2548

GDP

1.2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรของกรม
ตัวชี้วดั ที่ 1.2.1 จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/
ชุมชนกลุมเปาหมายที่ผานการทดสอบหลังจากไดรับการ
เผยแพรประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงินนอกระบบ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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มิติ/ตัวชี้วัด

น้ําหนัก (รอยละ)

คะแนน

ตัวชี้วดั ที่ 1.2.2 จํานวนหนวยงานในพื้นที่เปาหมายที่
ไดรับการตรวจติดตาม

5

5

ตัวชี้วดั ที่ 1.2.3 จํานวนผูใชบริการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลังที่เพิม่ ขึ้น

3.75

5

ตัวชี้วดั ที่ 1.2.4 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบเครือขายวายุภักษ

6.25

5

5

5

5

5

ตัวชี้วดั ที่ 2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

5

1

ตัวชี้วดั ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

5

5

ตัวชี้วดั ที่ 6 รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได

4

5

ตัวชี้วดั ที่ 7 ระดับความสําเร็จของการกําหนด
มาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

1

5

ตัวชี้วดั ที่ 8 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ ถวง
น้ําหนักระดับในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ

5

5

ตัวชี้วดั ที่ 1.2.5 จํานวนขาวที่เผยแพรตามสื่อแขนง
ตางๆ
ตัวชี้วดั ที่ 1.2.6 รอยละของความสําเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ
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น้ําหนัก (รอยละ)

คะแนน

ตัวชี้วดั ที่ 9 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548

5

5

ตัวชี้วดั ที่ 10 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ
ของสวนราชการ

5

5

ตัวชี้วดั ที่ 11 ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการ
จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

10

5

มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร
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2.2 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน

ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ลําดับที่ 1 การสรางความยั่งยืนทางการคลัง

(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 การสงเสริมการขยายฐานการลงทุนจากตางประเทศ
(1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการขยายฐานการลงทุนจากตางประเทศ (Roadshow)
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานที่ของบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธดังกลาว โดยภารกิจหลักในการดําเนินงานตามโครงการการ
สงเสริมการขยายฐานการลงทุน (Roadshow) นี้ มีสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนฝายเลขานุการ
ดําเนินการใหโครงการบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
(1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยการใหขอมูลแกนักลงทุนตางชาติเกี่ยวกับการคา และการลงทุนในประเทศไทย
ตลอดจนรั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ของนั ก ลงทุ น เกี่ ย วกั บ ความต อ งการในการประกอบธุ ร กิ จ กั บ ไทย รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธประเทศไทยใหเปนที่รูจักและคุนเคยกับชาวตางชาติอยางกวางขวางและตอเนื่อง ซึ่งผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนและเปาหมายที่กําหนด
รอยละ

100

100

100
80

การสงเสริมการขยายฐาน
การลงทุนจากตางประเทศ

60
40
20
0
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(1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
• ปริมาณการลงทุนของนักลงทุนตางประเทศเพิ่มขึ้น
• ประเทศไทยเป น ที่ รู จั ก คุ น เคยของชาวต า งชาติ ทั้ ง ในด า นการค า การลงทุ น
ศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูค วามรวมมือทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การเมือง และในดานอื่น ๆ

ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานลําดับที่ 2 การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 การปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
(1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ
(1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลการดํ า เนิ น งานภายหลั ง การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ รู ป แบบธุ ร กิ จ การเงิ น นอกระบบให แ ก
กลุมเปาหมาย (ขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชนหรือผูแทน) ปรากฏวากลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบและผานการทดสอบจํานวน 1,824 คน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว
จํานวน 1,200 คน
คน
1,824
2000
1500

การปองปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบ

1,200

1000
500
0
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(1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ประชาชนไดรับความคุมครองมิใหเกิดความเสียหายจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
(1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
• ไมสามารถกําหนดจํานวนที่แนนอนของขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชนหรือผูแทนที่จะเขา
รวมการประชุมสัมมนาและรับฟงการบรรยายตามโครงการในแตละจังหวัดได ซึ่งเปนเรื่อง
เหนือการควบคุม และตองอาศัยการประสานงานกับจังหวัดอยางใกลชิด
• บุคลากรของกลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ มี เพียง 7 อัตรา และลูกจางชั่วคราวมีการ
เปลี่ ย นแปลงเข า ออกตลอดเวลา ทํ า ให ต อ งใช เ วลาในการฝ ก ฝนลู ก จ า งชั่ ว คราวที่ จ ะใช
ปฏิบัติงานตามโครงการ ทําใหขาดความตอเนื่อง

(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 2 : การกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด
(1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
(1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดจํานวนหนวยงานในเขตพื้นที่ที่ไดรับการตรวจติดตามโดยผูตรวจราชการ
กระทรวงการคลังตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลัง ไวจํานวน 360 หนวย ซึ่งผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในพื้นที่เปาหมาย
ไดทั้งสิ้นจํานวน 677 หนวย ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนด
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีศกั ยภาพที่เขมแข็ง และมีการใชทรัพยากร
อยางสมประโยชนของทางราชการ
(1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
•
ขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานในสังกัด และหนวยงานภายนอก
เพื่อใชประกอบการตรวจราชการ มีความลาชาไมทันตอเหตุการณ
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 3 : การพัฒนาบุคคล การประสาน และพัฒนาเครือขาย
สํานักงาน
(1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การพัฒนาบุคลากร
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
(1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 กําหนด
เปาหมายใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังทุกคนไดรับการฝกอบรมไมนอยกวา 3 วันตอป ซึ่ง
ผลการดําเนินงานปรากฏวาสูงกวาเปาหมาย คือ ขาราชการทุกคนไดรับการอบรม โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 4
วันตอป
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รอยละ
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การพัฒนาบุคคล การประสาน
และพัฒนาเครือขายสํานักงาน
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
บุคลากรมี ค วามรูแ ละทั ก ษะในการปฏิบัติ งานเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
ประสิทธิผล และมีความพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
• งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ

(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 4 : การพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารให
ครอบคลุม ทัว่ ถึงและรวดเร็ว
(1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การประชาสัมพันธเชิงรุก
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมการประชาสัมพันธ
(1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดเปาหมายในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลังผานสื่อแขนงตาง ๆ ตามประเด็นขาวที่นําเสนอผาน
หนังสือพิมพและ Internet (ขาวแถลงและภาพขาว) จํานวน 1,850 ขาว ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สามารถดําเนินงานไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว คือ สามารถเผยแพรขาวผานสื่อแขนงตาง ๆ ไดทั้งสิ้น
จํานวน 3,777 ขาว
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
(1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกีย่ วกับภารกิจ/นโยบายของกระทรวงการคลัง ทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ชื่อประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน ลําดับที่ 3 : การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการ
สื่อสารดานการเงินการคลัง
(1) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ ลําดับที่ 1 : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(1.1) งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
(1.2) หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(1.3) ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย
สํา นั ก งานปลัด กระทรวงการคลั ง ไดกํ า หนดแผนพัฒ นาระบบเครื อ ข า ยวายุ ภัก ษโ ดยจัด ทํ า ระบบ
Intranet ของกระทรวงการคลั ง ที่ ใ ห บ ริ ก ารข อ มู ล การติ ด ต อ สื่ อ สารภายในกั บ ทุ ก กรมในสั ง กั ด
กระทรวงการคลัง เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารในเรื่องตาง ๆ ของกระทรวงการคลังและทุกกรม รวมทั้ง
ใหบริการระบบงาน Online เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง ทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ โดยการ
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เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรเขากับทุกกรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบเครือขายวายุภักษไดครบถวนเปนไป
ตามเปาหมายและระยะเวลาที่กําหนดโดยมีการทดสอบระบบและใชงานจริงรวมทั้งไดมีการประเมินผลการ
ใชงานของระบบอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 2 สวน คือ แผนการพัฒนาระบบ
เครือขายวายุภักษ และจํานวนผูใชบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง
รอยละ

100

100

100
80

แผนการพัฒนาระบบเครือขายวายุภักษ

60
40
20
0

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ราย

1,114,053

1,200,000
735,000

จํานวนผูใชบริการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกระทรวงการคลัง

800,000

400,000

0
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(1.4) ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย
กระทรวงการคลังมีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่ดี ระบบงานที่เหมาะสมและครอบคลุม
การปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบของทุกกรม ชวยใหการปฏิบัติงานและการบริหารราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับบริการทีด่ ี สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึน้
(1.5) ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ
• การวิเคราะหขอบเขตของงานและความครอบคลุมของขอมูล
• ผูบริหารใหการสนับสนุน
• ความมีสวนรวมของสวนราชการในสังกัด
• ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
(ยังไมผานการตรวจสอบรับรองของ สตง.)
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
วัสดุคงเหลือ
เงินลงทุนระยะสั้น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2
3
4
5

6

(พันบาท)
2548

423,850
5,124
2,127
569
91,467
523,137

284,278
284,278
807,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดรอการรับรูระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

7
8

(พันบาท)
2548

12,864
1,401
417
1,904,082
257
1,919,021

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

1,500
1,500
1,920,521
(1,113,106)

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

3,450,317
4,563,423
(1,113,106)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548
หมายเหตุ
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล :
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น :
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดอนื่
รายไดระหวางหนวยงาน
รวมรายไดจากแหลงอืน่
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจา ยดานบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจา ยในการฝกอบรม
คาใชจา ยในการเดินทาง
คาวัสดุและใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคา
คาใชจา ยอืน่
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน

(พันบาท)
2548

28,260,904
28,260,904
3
5,260
1,783,990
1,789,253
30,050,157

9

10
11

96,060
63,628
80,871
38,225
27,987,822
19,354
21,903
6,297,573
34,605,436
(4,555,279)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2548
(พันบาท)
2548
รายได/คาใชจายทีไ่ มเกิดจากการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
รายการอืน่ ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจายทีไ่ มเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสุทธิ
รายไดแผนดินทีจ่ ัดเก็บ
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดอนื่
รวมรายไดแผนดินทีจ่ ัดเก็บ
รายไดแผนดินนําสงคลัง
รายไดแผนดินรอนําสง

(690)
(30)
(720)
(4,555,999)
(4,555,999)

12,644
1,757,487
1,770,131
1,777,793
(7,662)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
3. ลูกหนี้ระยะสั้น
4. รายไดคางรับ
5. เงินลงทุนระยะสั้น
6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)
7. เจาหนี้ระยะสั้น
8. รายไดรอการรับรูระยะสั้น
9. คาใชจายดานบุคลากร
10. คาสาธารณูปโภค
11. คาเสื่อมราคา
12. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน
13. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน
14. เรื่องอื่น ๆ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุที่ 1. นโยบายบัญชีที่สําคัญ
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง
(Accrual Basis) ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
รอบระยะเวลาบัญชี ตามปงบประมาณเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบัน
จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปถัดไป
1.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดหรือสินทรัพยทเี่ ปรียบเสมือน
เงินสด เชน เช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ และเงินลงทุนระยะสั้นที่เปนเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน
รับรูตามมูลคาที่ตราไว
1.3 เงินทดรองราชการ รับรูเมื่อไดรับเงินควบคูไปกับการบันทึกเงินทดรองราชการ
รับจากคลัง
1.4 เงินฝากคลัง รับรูในราคาตามมูลคาที่ตราไว
1.5 ลูกหนี้เงินยืม รับรูตามจํานวนเงินในสัญญายืมไมวาจะจายใหยืมจากเงิน
งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ และไมตั้งคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
1.6 รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ จะรับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับซึ่ง
ประกอบดวยรายไดจากเงินงบประมาณที่ยังไมไดรับตามจํานวนคาใชจาย ตามจํานวนหนี้ที่ได
บันทึกบัญชีไว
1.7 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเขากอนออก
กอน
1.8 เงินลงทุนระยะสั้น หมายความถึงเงินฝากประจําที่มีระยะเวลาไมเกิน 1 ป
แสดงตามมูลคาที่ตราไว
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1.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- ที่ดิน กระทรวงการคลังใชที่ดินของที่ราชพัสดุ
- อาคาร รับรูตามราคาทุนทั้งที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แต
หนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน
- อุปกรณและครุภัณฑ รับรูตามราคาทุนโดยรับรูรายการที่มีมูลคาตอ
หนวย ตอชุด หรือตอกลุม ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ซื้อหรือไดมาตั้งแตปงบประมาณ
2540 – 2545 สําหรับรายการที่จัดซื้อหรือไดมาในปงบประมาณ 2546 เปนตนไปจะรับรูเฉพาะที่
มีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทขึน้ ไป
1.10 เจาหนี้ รับรูเจาหนี้จากการซื้อสินคาและบริการ เมื่อหนวยงานไดตรวจรับ
สินคาและบริการ และสินทรัพยจากผูขายแลว แตยังมิไดชําระเงินและสามารถระบุมูลคาสินคาและ
บริการไดชัดเจน
1.11 คาใชจายคางจาย ที่เกิดจากขอกําหนดของกฎหมาย ขอตกลงในสัญญา
หรือจากบริการ ที่ไดรับแลว เชน เงินเดือน หรือคาจางคางจาย คาใชจายในการดําเนินงาน
คางจาย ดอกเบี้ยคางจาย เมื่อเกิดคาใชจายโดยการประมาณคาตามระยะเวลาที่เกิดคาใชจายนั้น
และใบสําคัญคางจายจะรับรูเมื่อไดรับใบขอเบิกเงินจากขาราชการหรือลูกจางรวมถึงการรับใบสําคัญ
ที่รองจายจากเงินทดรองราชการ
1.12 รายไดรับลวงหนา รับรูรายไดรับลวงหนาเมื่อไดรับเงินตามแผนการใช
จายเงิน รวมถึงการรับเงินสนับสนุน
1.13 รายไดแผนดินรอนําสงคลัง รับรูเมื่อปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายได
แผนดินนําสงคลัง ณ วันทีจ่ ัดทํารายงาน แตมีภาระผูกพันที่จะตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
1.14 ทุน รับรูเมื่อเริ่มปฏิบัตติ ามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งเกิดจากผลตาง
ระหวางสินทรัพยและหนี้สิน
1.15 รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเปนรายไดเมื่อไดรบั เงินจากคลัง กรณีเปน
เงินงบประมาณจายขาดจากรัฐบาล หรือไดรับเงินงบประมาณที่เบิกเพื่อจายชําระภาระผูกพันและ
รับรูเมื่อไดรับแจงหลักฐานการจายเงินใหผูมีสิทธิ์ กรณีเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรง
จากรัฐบาล
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1.16 รายไดจากเงินนอกงบประมาณ รับรูเมื่อเกิดรายได
1.17 คาใชจายบุคลากร คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายงบกลาง รับรูเมื่อ
เกิดคาใชจาย
1.18 คาใชจายเงินอุดหนุน รับรูเมื่อไดรับอนุมัติใหจายแกองคกรหรือผูมีสิทธิ์
1.19 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คํานวณโดยวิธีเสนตรง ไมมีราคาซาก (ราคาซาก
= 0) สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวใหคงมูลคาไวในบัญชี 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนาย
สินทรัพยออกจากระบบบัญชี การตีราคาทรัพยสินและคิดคาเสื่อมราคา ไดกําหนดประเภททรัพยสิน
และอายุการใชงานของทรัพยสินตาง ๆ ดังนี้
ประเภททรัพยสิน
1
2
3
4
5

อาคาร
สิ่งปลูกสราง
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อายุการใชงาน
(ป)
40
25
11
6
4

2. ผลผลิตของหนวยงาน
วิสัยทัศน
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนองคกรบริหารกลางที่มุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ประสานสัมพันธ กํากับ ตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง
ผลผลิตของหนวยงาน
การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการดานการเงินการคลัง 27 เรื่อง
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : บริหารจัดการดานการเงินการคลังเปนไปตามแผนไมนอยกวา
รอยละ 75
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(พันบาท)
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หมายเหตุท่ี 2 . เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสด
เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ
เงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากออมทรัพยสถาบันการเงินเอกชนของไทย
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

168
1,500
12,437
667
409,050
28
423,850

หมายเหตุท่ี 3. ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินรอรับคืน
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

3,936
1,187
1
5,124

หมายเหตุท่ี 4. รายไดคางรับ
รายไดจากรมบัญชีกลาง
รายไดคางรับอื่นๆ ของหนวยงาน
รวมรายไดคางรับ

1,021
1,106
2,127

หมายเหตุท่ี 5. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) - ประจํา 6 เดือน
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา 6 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
หมายเหตุท่ี 6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)
อาคาร
อาคาร
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารสุทธิ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

45,190
46,277
91,467

406,686
188,940
217,746

www.mof.go.th

สวนที่ 3 : รายงานการเงิน

35
(พันบาท)
2548

สิ่งปลูกสราง(สุทธิ)
รัว้ อัลลอย และรัว้ คอนกรีตบล็อก
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
รัว้ อัลลอย และรัว้ คอนกรีตบล็อก(สุทธิ)
อุปกรณ
ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑสํานักงาน(สุทธิ)

4,870
3,620
1,250

16,505
4,933
11,572

ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง(สุทธิ)

44,931
18,243
26,688

ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร(สุทธิ)

65,964
38,942
27,022

หมายเหตุที่ 7. เจาหนีร้ ะยะสั้น
หมายเหตุ
เจาหนีค้ าวัสดุและบริการ-หนวยงานภายนอก
รวมเจาหนีร้ ะยะสั้น
หมายเหตุท่ี 8. รายไดรอการรับรูร ะยะสั้น
รายไดรอการรับรู
รวมรายไดรอการรับรูร ะยะสั้น
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หมายเหตุท่ี 9. คาใชจายดานบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาใชจายบุคลากรอืน่
รวมคาใชจายบุคลากร

61,650
6,746
8,646
19,018
96,060

หมายเหตุท่ี 10. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาแกส
คาปโตรเลียม
คาโทรศัพท
คาใชจายคาบริการ INTERNET
คาไปรษณียและขนสง
คาสาธารณูปโภคอืน่
รวมคาสาธารณูปโภค

6,828
2,185
2
334
2,367
7,301
175
162
19,354

หมายเหตุที่ 11. คาเสื่อมราคา
อาคาร
อาคาร
สิ่งปลูกสราง
รัว้ อัลลอยและรัว้ คอนกรีตบล็อก
อุปกรณ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวมคาเสื่อมราคา
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หมายเหตุท่ี 12 . รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจ จุบนั
(พันบาท)
รายการ
แผนงาน
งาน/โครงการ
งบบคุ ลากร
งบดาํ เนนิ งาน
งบลงทุน
งบรายจายอืน่
รวม

งบประมาณรายจาย
ลด
คงเหลือ
เพิม่

เพิม่

62,695
46,207
47,298
110,000
266,200

73,358
46,067
23,770
89,623
232,818

62,695
46,207
47,298
110,000
266,200

-

เงินประจํางวด
ผูกพัน
เบิก

5,784
66
19,265
25,115

คงเหลือ

68,157
40,106
23,493
69,012
200,768

5,201
177
211
1,346
6,935

ในหมายเหตุที่ 12. ประกอบดวยขอมูล ดังนี้
1. งบประมาณรายจายทีป่ รากฎในตาราง เปนวงเงินงบประมาณรายจายทีห่ นวยงานไดรบั ตามพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจา ยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
2. เงินประจํางวดทีป่ รากฎในตารางเปนขอมูลทีไ่ ดจากระบบ GFMIS และขอมูลดังกลาวยังมีขอ คลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง
หมายเหตุท่ี 13. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอ น
(พันบาท)
รายการ
แผนงานนโยบายและแผน
งานบริหารจัดการกากรเงินและการคลัง
งบดาํ เนนิ งาน (เพือ่ นํามาจัดสรรเปนสิง่ จูงใจ)
งบกลาง
คาใชจายในการแกไขปญหาความเดือนรอนและความยากจนของประชาชน
รวม

เงินกันไว
เบิกเหลือ่ มป

190

เบิก

คงเหลือ

172

18

115,768

-

115,768

115,958

172

115,786

หมายเหตุท่ี 14. เรือ่ งอืน่ ๆ
13.1 ขอมูลทีใ่ ชในการจัดทํางบการเงินเปนขอมูลทีไ่ ดจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูร ะบบอิเล็คทรอนิกส
(GFMIS) ซึง่ ขอมูลตัวเลขดังกลาวมีความคลาดเคลือ่ นทีย่ งั ไมสามารถแกไขไดภายในระยะเวลาทีจ่ ดั ทํางบการเงินนี้
13.2 งบการเงินนีย้ งั ไมผา นการตรวจสอบรับรองจากผูต รวจสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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การวิเคราะหทางการเงิน
1. การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
(พันบาท)

อัตราสวนตามแนวดิ่ง

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายไดคางรับ
วัสดุคงเหลือ
เงินลงทุนระยะสั้น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

423,850
5,124
2,127
569
91,467
523,137

52.50
0.63
0.26
0.07
11.33
64.79

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

284,278
284,278
807,415

35.21
35.21
100%

12,864
1,401
417
1,904,082
257
1,919,021

1.59
0.17
0.05
235.82
0.03
237.66

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดรอการรับรูร ะยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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(พันบาท)

อัตราสวนตามแนวดิ่ง

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ

1,500
1,500
1,920,521
(1,113,106)

0.19
0.19
237.85
(137.85)

สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ

3,450,317
4,563,423
(1,113,106)
807,415

427.33
(565.18)
(137.85)
100%

การวิเคราะหงบการเงินอัตราสวนตามแนวดิ่ง
จากอัตราสวนตามแนวดิ่ง จะเห็นไดวา
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดมีสัดสวนเทากับ 52.50% ของสินทรัพยรวม ซึ่งจะดู
รายละเอียดไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 2 วามีการรวมรายการเงินฝากคลังที่มีมูลคาสูงรวมอยูดวย
2. อาคารเพื่อประโยชนอื่นมีสัดสวนเทากับ 26.97% ของสินทรัพยรวม เปนการรับรูต าม
ราคาทุนทั้งที่มีหนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ แตสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดครอบครอ
และนํามาใชประโยชนรวมกัน ไดแก อาคารจอดรถ รัว้ อัลลอย รัว้ คอนกรีตบล็อก เปนตน
3. เงินลงทุนระยะสั้นมีสัดสวนเทากับ 11.33% ของสินทรัพยรวม เปนผลเนื่องมาจาก
หนวยงานไดฝากเงินไวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) และธนาคารออมสิน จํากัด
4. ครุภัณฑคอมพิวเตอรมีสัดสวนเทากับ 3.35% ของสินทรัพยรวม เปนผลเนื่องมาจาก
หนวยงานไดมีการจัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอรใหมใชในสํานักงานเปนจํานวนมาก เพื่อใชในโครงการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เงินรับฝากระยะสั้นมีสัดสวนเทากับ 235.82% ของสินทรัพยรวม เปนผลเนื่องมาจาก
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจําหนายหุนของรัฐวิสาหกิจนํามาฝากไวที่หนวยงาน
6. ทุนมีสัดสวนเทากับ 427.33% ของสินทรัพยรวม เปนผลเนื่องมาจากมีเงินฝากเพื่อการ
จําหนายหุนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ตามขอ 5) มีมูลคาสูงรวมอยูดวย
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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วิเคราะหงบรายไดและคาใชจาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

รวมรายได
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น
รายไดจากการขายสินคาและบริการ
รายไดอื่น
รายไดระหวางหนวยงาน
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายเดินทาง
คาวัสดุและใชสอย
คาเสื่อมราคา
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสิทธิ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

(พันบาท)

อัตราสวนตามแนวดิ่ง

28,260,904
28,260,904

94.05
94.05

3
5,260
1,783,990
1,789,253
30,050,157

0.00
0.02
5.93
5.95
100%

96,060
63,628
80,871
38,225
27,987,822
19,354
21,903
6,297,573
34,605,436
(4,555,279)
(720)
(4,555,999)
(4,555,999)

0.32
0.21
0.27
0.13
93.14
0.06
0.07
20.96
115%
(15.16)
0.00
(15.16)
(15.16)
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การวิเคราะหงบรายไดอัตราสวนตามแนวดิ่ง
จากอัตราสวนตามแนวดิ่ง จะเห็นไดวา
1. รายไดรัฐบาลมีสัดสวนเทากับ 93.14% ของรายไดจากการดําเนินงาน เนื่องมาจาก
หนวยงานไมมีรายไดอยางอื่น นอกจากเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณเปนสวนใหญ
2. รายไดระหวางหนวยงานมีสัดสวนเทากับ 5.93% ของรายไดจากการดําเนินงาน เนื่อง
มาจากหนวยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง มีกรมในสังกัดที่มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีทองถิ่นมีการโอนเงิน
มาใหสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดแก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เปนตน
3. คาวัสดุและคาใชสอยมีสัดสวนเทากับ 80.44% ของคาใชจายในการดําเนินงาน โดยมี
คาใชจายอื่น ซึ่งประกอบดวย คาใชจายในการขยายฐานลงทุนจากตางประเทศ (ROADSHOW) คาใชจายในก
พัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริหารมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีเงินงบประมาณ ที่ไดจากเงินงบประมาณจากแผนงา
และสนับสนุนการศึกษา คือ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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