สารจากปลัดกระทรวงการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการในฐานะหนวยงานที่
มีภารกิจหลักในการกํากับ ตรวจสอบ และดูแล การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
การคลัง ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยเนนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความ
โปรงใส และตรวจสอบได
ในขณะเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดใหความสําคัญในการยกระดับมาตรฐานการ
ทํางาน โดยในปที่ผานมา สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดทิศทางพัฒนาองคกรใหเปน
Modern Organization มีการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในราชการมากขึ้น ทําใหประชาชนเขาถึงบริการ
ไดสะดวกและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีขนึ้ เปนลําดับ
นอกจากการพัฒนาองคกรแลว สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังยังใหความสําคัญตอการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรไปพรอม ๆ กับการพัฒนาองคกร โดยไดใหการสนับสนุนการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดองคกรใหเปนองคการแหงการเรียนรู (learning organization) โดยเริ่มจากการพัฒนา
วัฒนธรรมภายในองคกร เพือ่ ใหเอื้อตอการเรียนรู อันเปนการพัฒนาอยางตอเนื่องจากปงบประมาณที่
ผานมา ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจะไดนําแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard มาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สุดทายนี้ ผมตองขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังทุกคน ที่ให
การสนับสนุนและรวมมือรวมใจกันปฏิบัตหิ นาที่อยางมีประสิทธิภาพ เปนแรงผลักดันที่สําคัญในการ
พัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป

(นายศุภรัตน ควัฒนกุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง

บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสังเขปประกอบดวย 3 สวน คือ

1. เกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนหนวยงานบริหารกลางที่มุงผลสัมฤทธิ์ในการประสาน
สั ม พั น ธ กํ า กั บ ตรวจสอบ และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การงานของกระทรวงการคลั ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินงาน ตาม 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก
คือ
•
•
•

การสรางความยั่งยืนทางการคลัง
การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดโครงสรางองคกร โดย แบงเปน 4 สํานัก และ 4 กลุม
งาน (กลุมงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง) ไดแก สํานัก บริหารกลาง สํานักตรวจสอบและ
ประเมินผล สํานักพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ กลุมงานกฎหมาย กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และ
กลุมตรวจสอบภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีอัตรากําลังเจาหนาที่รวม 396
อัตรา โดยแยกเปน ขาราชการจํานวน 238 อัตรา ลูกจางประจําจํานวน 54 อัตรา และพนักงานราชการ
จํานวน 104 อัตรา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 394,120,800 ลาน

ประเด็นยุทธศาสตร

งบประมาณทีใ่ ชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

1. การสรางความยั่งยืนทางการคลัง

25,000,000 บาท

2. การดําเนินงานดานการเงินการคลัง

128,333,400 บาท

3. การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงิน
การคลัง

240,787,400 บาท

2. ผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อใหแผนยุทธศาสตรสามารถบรรลุวัตถุประสงค สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังได
ดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
ปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดปฏิบัติตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังโดยแบงเปน 4 มิติ ประกอบดวย 1) มิติ
ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ 3) มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และ 4) มิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดประเมินผล
ตนเองตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการแล ว ปรากฏวาสํ านั กงานปลั ด กระทรวงการคลังสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย
ดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดดําเนินการตาม
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร โดยมี งาน / โครงการ / กิ จ กรรมที่สํ าคัญ คื อ การกํ ากับ และตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง การพัฒนาระบบการตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธเชิงรุก และการใหความรูและประชาสัมพันธในเรื่องของธุรกิจ
การเงินนอกระบบ

3. รายงานการเงิน
ในสวนของรายงานการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
2549

2548

สินทรัพยรวม

15,089

798

หนี้สินรวม

14,597

1,899

ทุน

269

3,450

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม

223

(4,551)

รายไดจากการดําเนินงาน

36,384

30,049

คาใชจายจากการดําเนินงาน

31,608

34,592

จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมี
ปริมาณสินทรัพยและหนี้สินเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งเงินจํานวนนี้คอื เงินงบประมาณเกีย่ วกับ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายละเอียดปรากฏตามสวนรายงานการเงินของรายงานนี้

สารบัญ
หนา
สารจากปลัดกระทรวงการคลัง

ก

บทสรุปผูบริหาร

ข

เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง

1

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง

4

ผูอํานวยการสํานัก / กลุมงาน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

5

กรอบอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

7

ผลการปฏิบัติราชการ
รายงานการเงินของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 2548
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เกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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เกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เปนองคกรบริหารกลาง ที่มุงผลสัมฤทธิ์ในการประสานสัมพันธ กํากับ ตรวจสอบ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง

พันธกิจ
•

กํ า กั บ ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และประสานงานการดํ า เนิ น งานของ
กระทรวงการคลัง

•

ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ และเชื่อมั่นในงานของกระทรวงการคลัง

•

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

•

เสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการปองปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ

•

เสนอแนะและพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ กฎหมาย และระเบี ย บที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงการคลัง

อํานาจหนาที่
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กระทรวงและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึง่ ในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
กระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมีรายละเอียด
อํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
•
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายของกระทรวงเพื่อเสนอตอ
รัฐมนตรี
•
ประสานในการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
•
ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของกระทรวงและ
กฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวของ

2

อํานาจหนาที่ (ตอ)
•

•
•

•

•

•

ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวรองทุกขของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ประชาสัมพันธ และเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง และทําหนาที่เปน
ศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบ และติดตามการกระทําความผิดเกีย่ วกับธุรกิจ
การเงินนอกระบบ และเปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองปรามการ
กระทําความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความยัง่ ยืนทางการคลัง
เปาประสงค
•
การประชาสัมพันธเชิงรุก ครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
เปาประสงค
•
ประชาชนไดรบั ความคุมครองจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
•
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง
เปาประสงค
•
เพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว และโปรงใส มีการเชื่อมโยง
และการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผูบริหารระดับสูง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

นายศุภรัตน ควัฒนกุล
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประกอบ ตันติยาพงศ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดาน
รายจายและหนี้สิน

นายศานิต รางนอย
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานรายได

นางพันธทิพย สุรทิณฑ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน

นายปยพันธุ นิมมานเหมินท
รองปลัดกระทรวงการคลัง

นางสิรินุช พิศลยบุตร นายสุทธิพันธุ นิมมานเหมินท นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นางสาวสุภา ปยะจิตติ นายเสงี่ยม สันทัด
ผูตรวจราชการ
ผูตรวจราชการ
ผูตรวจราชการ
ผูตรวจราชการ
หัวหนาผูตรวจราชการ

นายเชิดชัย ขันธนะภา
ที่ปรึกษาการคลัง
4

นายศุภชัย จงศิริ
ที่ปรึกษา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางเบญจา หลุยเจริญ
ผูตรวจราชการ

นายมานะ หลักทอง
ที่ปรึกษากฎหมาย

ผูอํานวยการสํานัก / กลุมงาน ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549

นางสาวศรีสมบัติ วานิจจะกูล
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

นางพิมพใจ ทองดี
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุชัย ภูพิชญพงษ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
และประเมินผล

นางสาวปนัดดา พวงรับ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
องคกรและบริหารงานบุคคล

นางสาวสมศรี คงพูลเจริญ
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

นางสาวอราม คุปตเมธี
ผูตรวจสอบภายในกระทรวง

นางสาวศิริศักดิ์ หาระบุตร
ผูอํานวยการกลุมงานปองปราม
การเงินนอกระบบ

นางสาวอัมพวัน ฉันทาภิรมยสุข
ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย

5

กรอบอัตรากําลัง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ลําดับที่

สวนราชการ

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

พนักงานราชการ

รวม

1

สํานักงานรัฐมนตรี

11

9

22

42

2

สวนกลาง (ผูบริหารระดับสูง)

14

0

0

14

3

7

0

2

9

4

กลุมตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง
กลุมตรวจสอบภายใน

3

0

2

5

5

กลุมงานกฎหมาย

5

0

2

7

6

8

0

10

18

7

กลุมงานปองปรามการเงินนอก
ระบบ
กลุมการประชาสัมพันธ

8

1

8

17

8

สํานักบริหารกลาง

55

27

27

109

9

สํานักพัฒนาองคกรและบริหารงาน
บุคคล
สํานักตรวจสอบและประเมินผล

52

4

14

70

23

2

13

38

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวม

52

5

4

61

238

48

104

390

10
11

ภาพรวมอั ตรากําลังของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พนักงานราชการ

27%

ขาราชการ

ลูกจางประจํา

61%

12%

6

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
* ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงบประมาณ

งบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณ
หนวย : บาท

ลําดับที่
1
งบบุคลากร
2

งบดําเนินงาน

3

งบลงทุน

4

งบรายจายอื่น

รายการ

จํานวนเงิน
74,484,800
51,150,000
214,986,000
53,500,000
394,120,800

รวม
งบประมาณแยกตามยุทธศาสตรของหนวยงาน

หนวย : บาท

ลําดับที่

รายการ

จํานวนเงิน

1

การสรางความยั่งยืนทางการคลัง

2

การดําเนินงานดานการเงินการคลัง

3

การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานการเงินการคลัง
รวม
งบประมาณแยกตาม
หมวดงบประมาณ
งบรายจาย
อื่น
14%

25,000,000
128,333,400
240,787,400
394,120,800
งบประมาณแยกตามยุทธศาสตร

การสรางความ

งบบุคลากร
19%

ยั่งยืนทางการคลัง
6%
การบริหารจัดการ

งบ
ดําเนินงาน
13%

งบลงทุน
54%

ดานสารสนเทศ

การดําเนินงานดา

และการสื่อสาร

การเงินการคลัง

ดานการเงินการคลัง

33%

61%

ผลการปฏิบัติราชการ

8

ผลการปฏิบัติราชการ
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง*
มิติ / ตัวชี้วัด

รอยละ

คะแนน
(เต็ม 5)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 50
1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงการคลัง (รอยละ 30)
ตัวชี้วัดที่ 1.1

สถานะดุลเงินงบประมาณ (ตามระบบกระแสเงินสด)

3.755

5

ตัวชี้วัดที่ 1.2

หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป

3.755

5

ตัวชี้วัดที่ 1.3

การจัดระดับเครดิตของประเทศ โดย
1.3.1 Moody’s

1.8675

5

1.3.2 Standard & Poor’s

1.8675

3

ตัวชี้วัดที่ 1.4

จํานวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแกไขปญหาหนี้สินคน
ยากจนที่เขากระบวนการเจรจาเพื่อแกไขปญหา (ลานราย)

3.755

1

ตัวชี้วัดที่ 1.5

รอยละของจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จและสามารถชําระไดตามเงื่อนไขเทียบ
กับจํานวนลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จทั้งหมด

3.125

5

ตัวชี้วัดที่ 1.6

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับมาตรฐานระบบ
ธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ

3.125

5

ตัวชี้วัดที่ 1.7

ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยบริการรวม

5.625

5

ตัวชี้วัดที่ 1.8

ผลสําเร็จของการจัดทํารายงานประจําปของกระทรวง

3.125

5

2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (รอยละ 20)

9

ตัวชี้วัดที่ 2.1

จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน กลุมเปาหมาย หรือผูแทนที่ผานการ
ทดสอบหลังจากไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงิน
นอกระบบ

2

5

ตัวชี้วัดที่ 2.2

รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ไดรับการ
ตอบสนอง

3

5

มิติ / ตัวชี้วัด

รอยละ

คะแนน
(เต็ม 5)

ตัวชี้วัดที่ 2.3

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
ของกระทรวงการคลัง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

4

5

ตัวชี้วัดที่ 2.4

จํานวนหนวยงานในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการตรวจติดตาม

2

5

ตัวชี้วัดที่ 2.5

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ/ขอสังเกตจากการตรวจราชการที่
กระทรวงการคลังไดสั่งการตามขอเสนอแนะและไดรับการตอบสนอง

3

5

ตัวชี้วัดที่ 2.6

รอยละการตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในระยะเวลา 15 วัน

3

5

ตัวชี้วัดที่ 2.7

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการเสริมสรางความเขาใจ
ใหสื่อมวลชน

3

5

ตัวชี้วัดที่ 3**

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

0

0

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 4

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

3

1

ตัวชี้วัดที่ 5

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบราชการ

3

5

ตัวชี้วัดที่ 6

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

4

5

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10

ตัวชี้วัดที่ 7

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

3

5

ตัวชี้วัดที่ 8

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ

2

3.5

ตัวชี้วัดที่ 9

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

3

5

ตัวชี้วัดที่ 10

รอยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได

2

5

10

มิติ / ตัวชี้วัด

รอยละ

คะแนน
(เต็ม 5)

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร น้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 30

ตัวชี้วัดที่ 11

ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

3

5

ตัวชี้วัดที่ 12

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสวน
ราชการ

4

5

ตัวชี้วัดที่ 13

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ

10

5

ตัวชี้วัดที่ 14

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล

3

5

น้ําหนักรวม

90

* คะแนนที่ไดของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังตามตารางขางตน เปนคะแนนที่ไดจากการประเมินตัวเอง
** ตัวชี้วัดที่ 3 เรื่อง ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิน่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังไมมีหนวยงานในสวนภูมิภาคและไมมีภารกิจหลักในดานการอํานวยการบริหารจัดการ

11

ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความยัง่ ยืนทางการคลัง
เปาประสงค
การประชาสัมพันธเชิงรุก ครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด :
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการเสริมสรางความเขาใจใหสื่อมวลชน
กลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
การพัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารใหครอบคลุมทั่วถึง ถูกตอง และรวดเร็ว
แผนงาน / โครงการ : การเสริมสรางความเขาใจใหสื่อมวลชน
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมการประชาสัมพันธ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดจัดทําโครงการ
สัมมนาสื่อมวลชน โดยเปนการใหความรูด านเศรษฐศาสตรแกสื่อมวลชน ซึ่งโครงการได
เริ่มจัดทําขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไว
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สื่อมวลชนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตรและระบบเศรษฐกิจอยางถูกตอง
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ : กําหนดการสัมมนาจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
ยืดหยุนตามปฏิทินกิจกรรมของผูบริหารระดับสูง ทําใหหลายครั้งมีความจําเปนที่จะตอง
เลื่อนออกไปแมจะไดมีการกําหนดวันไวลวงหนาแลว

12

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การดําเนินงานดานการเงินการคลัง
เปาประสงค
ประชาชนไดรบั ความคุมครองจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
ตัวชี้วัด :
1. จํานวนขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน กลุมเปาหมาย หรือผูแทนที่ผานการ
ทดสอบหลังจากไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงินนอก
ระบบ
2. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบที่ไดรับการตอบสนอง
เปาประสงค
หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหนวยงานในพืน้ ที่เปาหมายที่ไดรับการตรวจ ติดตาม
2. รอยละของจํานวนขอเสนอแนะ/ขอสังเกตจากการตรวจราชการที่
กระทรวงการคลังไดสั่งการตามขอเสนอและไดรับการตอบสนอง
3. รอยละการตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของภายใน
ระยะเวลา 15 วัน
กลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
•
การปองปรามการเงินนอกระบบ
•
การกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
•
การพัฒนาบุคคล การประสาน และการพัฒนาเครือขายสํานักงาน
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แผนงาน / โครงการ : การเผยแพรและประชาสัมพันธรูปแบบธุรกิจการเงินนอกระบบ
ใหกับขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน กลุมเปาหมายหรือผูแทนที่ผานการทดสอบ
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ผลการดําเนินงานภายหลังการเผยแพรประชาสัมพันธ
รูปแบบธุรกิจการเงินนอกระบบใหแกกลุมเปาหมาย (ขาราชการและผูนําองคกร/ชุมชน)
ปรากฏวากลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบและผานการ
ทดสอบจํานวน 2,213 ราย ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวจํานวน 2,000 ราย ทั้งนี้ผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สูงกวาผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2548 ซึ่งมีกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับธุรกิจการเงินนอกระบบและผานการ
ทดสอบจํานวน 1,824 ราย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนไดรับความรูความเขาใจและความคุมครองมิ
ใหเกิดความเสียหายจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ :
•
ไมสามารถกําหนดจํานวนทีแ่ นนอนของ
การเผยแพรและ
ประชาสัมพันธรูป แบบ
ขาราชการและผูนําองคกรชุมชน หรือผู
แทนที่จะเขารวมการประชุมสัมมนาและรับ
ฟงการบรรยายตามโครงการที่กลาวในแต
ละจังหวัดได ซึ่งเปนเรื่องเหนือการควบคุม
รวมทั้งตองอาศัยการประสานงานกับ
จังหวัดอยางใกลชิด
•
กําหนดวันเวลาในการประชุมสัมมนาฯ อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปนและเหมาะสมเนื่องจากอาจจะตรงกับการประชุม
อื่น ๆ ของกลุมเปาหมาย
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ผลการดําเนินการ
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แผนงาน / โครงการ : การตอบสนองของการรองเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบ
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ไดแก
พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติ
การเลนแชร พ.ศ. 2534 รวมทั้งสิ้นจํานวน 79 เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องไดรับการตอบสนอง
ภายในกําหนดระยะเวลาเปาหมาย คือไมเกิน 15 วัน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนไดรับ
การตอบสนองของการ
ความคุมครองจากธุรกิจการเงินนอกระบบ
รองเรียนธุรกิจการเงินนอกระบบ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ : ขาด
เครื่องรับโทรศัพทอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง และ
ตู PABX เพื่อบันทึกขอมูล ดังนั้นการรองเรียน /
แจงเบาะแสทางโทรศัพทสายดวนการเงินนอก
ระบบ โทร. 1359 จึงสามารถใหบริการประชาชน
ไดในวันและเวลาราชการเทานั้น
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ผลการดําเนินการ

แผนงาน / โครงการ : การตรวจติดตามหนวยงานในพืน้ ที่เปาหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักตรวจสอบและประเมินผล
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : การกํากับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไดกําหนดจํานวน
หนวยงานในเขตพื้นที่ที่ไดรบั การตรวจติดตามโดยผูตรวจราชการกระทรวงการคลังตาม
แผนการตรวจราชการกระทรวงการคลังไดจํานวน
การตรวจติด ตาม
หนวยงานในพื้นที่เป าหมาย
700 หนวย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนการตรวจราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งไดกําหนดไว
360 หนวย ทัง้ นี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
สามารถตรวจติดตามหนวยงานในพืน้ ที่เปาหมาย
ได 741 หนวย เพิ่มขึ้นจากผลการตรวจราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งสามารถตรวจได 677
หนวย ซึ่งทั้งปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.
2549 สามารถตรวจสอบไดสูงกวาเปาหมายที่กําหนด
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ผลการดําเนินการ
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มี
ศักยภาพที่เขมแข็ง และมีการใช
ทรัพยากรอยางสมประโยชนของทาง
ราชการ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไข
ความสําเร็จ : ขอมูลที่ไดรับจากการตรวจ
ราชการ ณ หนวยงานรับตรวจในสวน
ภูมิภาคไมครบถวนสมบูรณ ทําใหบาง
กรณีตองขอขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งบางครั้ง
หนวยงานรับตรวจสงขอมูลเพิ่มเติมลาชา ทําใหการจัดทํารายงานผลการตรวจราชการฯ
ลาชาตามไปดวย
แผนงาน / โครงการ : การตอบสนองจากการสั่งการตามขอเสนอแนะ/ขอสังเกตของการ
ตรวจราชการ
การตอบสนองจากการสั่งการตาม
ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตการตรวจราชการ
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานัก
100
ตรวจสอบและประเมินผล
100
100
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : จาก 80
60
การตรวจราชการสวนราชการและ
40
20
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
0
รอ ยละ
ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค รวม
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 741 หนวยงานตามทีก่ ลาว
ขางตน โดยสํานักตรวจสอบและ
ประเมินผลไดเสนอขอสังเกตและขอเสนอแนะไปยังหนวยงานตนสังกัดรวมทั้งสิ้น 69
ฉบับ โดยไดรบั การตอบกลับจากคิดเปนรอยละ 100 เปนไปตามเปาหมาย
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : หนวยงานในกํากับดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มี
ศักยภาพที่เขมแข็ง และมีการใชทรัพยากรอยางสมประโยชนของทางราชการ
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ : ขอมูลที่ไดรับจากการตรวจราชการ ณ
หนวยงานรับตรวจในสวนภูมิภาคไมครบถวนสมบูรณ ทําใหบางกรณีตองขอขอมูล
เพิ่มเติม ซึ่งบางครั้งหนวยงานรับตรวจสงขอมูลเพิ่มเติมลาชา ทําใหการจัดทํารายงานผล
การตรวจราชการฯ ลาชาตามไปดวย
16

แผนงาน / โครงการ : การตอบสนองตอเรื่องที่ตองประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในระยะเวลา
15 วัน
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักบริหารกลาง
การตอบสนองตอเรื่องที่ต องประสาน
กับ หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงาน
ระยะเวลา 15 วัน
100
ปลัดกระทรวงการคลังไดประสานกับสํานัก/
100
100
กลุมงาน ในสังกัดสํานักงานปลัด
80
60
กระทรวงการคลังใหดําเนินการตอบสนองกับ
40
20
เรื่องที่มาจากหนวยงานภายนอก และไดทํา
0
รอ ยละ
หนังสือประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบให
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการตอบสนองกับหนวยงานภายนอก
หรือเรื่องที่ประชาชนรองขอ ภายใน 15 วัน
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งสงผลใหการทํางานของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ : แผนงาน / โครงการ : การจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดเริ่มจัดตั้งศูนยบริการรวม
กระทรวงการคลัง ณ บริเวณ ชั้น 6 ตึกกระทรวงการคลัง โดยมีตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ใน
สังกัด มาประจําที่ศูนย ฯ เพือ่ ใหบริการประชาชน ทั้งนี้ ศูนยบริการรวมกระทรวงการคลังไดรับ
รางวัลการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน จาก ก.พ.ร. โดยนายโฆ
สิต ปนเปยมรัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธาน
ก.พ.ร. เปนผูมอบรางวัล ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับความสะดวกสบายในการ
ติดตอกับกระทรวงการคลังมากขึ้น ทั้งในการสอบถามขอมูลและประสานงาน
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ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ : เนื่องจากที่ตงั้ ของศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง
อยู ณ บริเวณชั้น 6 ตึกกระทรวงการคลัง ทําใหประชาชนไมทราบวากระทรวงการคลังมี
ศูนยบริการรวม จึงทําใหกระทรวงการคลังตองประชาสัมพันธในเชิงรุก ทั้งนี้ อาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังปรับปรุงเสร็จแลวจะหาที่ตั้งที่เหมาะสมตอไป
การจัดตั้งศูนยบริการรวมกระทรวงการคลัง
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0

แผนงาน / โครงการ : การบริหารจัดการตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักบริหารกลาง และสํานักพัฒนาองคกรและบริหารงานบุคคล
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดออกระเบียบสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลังวาดวย การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู พ.ศ.
2549 และจัดทําประกาศสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง เรื่อง โครงสรางการจัดองคกร
การบริหารจัดการตาม พรบ.
ขอ มูลขา วสารของราชการ พ.ศ.
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ วิธี
100
100
100
ดําเนินงานและสถานที่ติดตอ เพื่อขอรับขอมูล
50
ขาวสารของสํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง รวมทั้งไดมีการทําเอกสาร
0
รอ ยละ
เป
า
หมาย
เผยแพรและจัดเจาหนาที่เพือ่ อํานวยความสะดวก
ผลการ
ดําเนินการ
แกประชาชนไว ณ ศูนยขอมูลขาวสารราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ไดรับความสะดวกสบายในการ
ขอรับขอมูลที่เกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ
มากขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีปญหาในการจัดหา
สถานที่ ซึ่งปจจุบันศูนยขอมูลขาวสารราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดรวมไว ณ ฝาย
ประชาสัมพันธ ซึ่งคับแคบและไมสะดวกในการติดตอกับประชาชน เนื่องจากขณะนี้กําลังอยู
ระหวางการปรับปรุงอาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อปรับปรุงเสร็จแลวจะหาที่ตั้งที่
เหมาะสมตอไป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการดานสารสนเทศและการสื่อสารดานการเงินการคลัง
เปาประสงค
เพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว และโปรงใส มีการเชื่อมโยงและการใช
ขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด :
รอยละระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
ของกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
กลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงาน / โครงการ : การเชือ่ มโยงเครือขายสื่อสารขอมูลกลางของกระทรวงการคลังทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมภิ าค
หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลผลิตเปรียบเทียบกับเปาหมาย : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไดกําหนดแผนการเชื่อมโยง
เครือขายสื่อสารขอมูลกลางของกระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังสามารถจัดทําระบบไดตามเปาหมายและ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการทดสอบระบบและใชงานจริง
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ผลลัพธเปรียบเทียบกับเปาหมาย : กระทรวงการคลังมีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่
ดี ระบบงานที่เหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบของทุกกรมชวยใหการ
ปฏิบัติงานและการบริหารราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับบริการที่ดี
สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ปญหา อุปสรรค และเงื่อนไขความสําเร็จ :
•
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีนอย เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันติดตอกัน
•
หนวยงานสวนใหญอยูใ นภูมิภาค และอยูก ันไมรวมกลุม นอกจากนี้ หนวยงานบางสวนใน
ภูมิภาค ที่ตั้งอยูในศาลากลางจังหวัด หรือศูนยราชการ จะตองไดรับอนุญาตจากจังหวัด
กอนที่จะสามารถดําเนินการติดตั้งอุปกรณได
การเชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง

100

100

100
80
60
40
20
0

รอ ยละ
เปาหมาย

20

ผลการดําเนินการ

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 2548
(รายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ยังไมผานการ
ตรวจสอบรับรองโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

2549

(พันบาท)
2548

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2

14,603,173

417,561

ลูกหนี้ระยะสัน้

3

1,231

5,105

รายไดคางรับ

4

(478)

(478)

เงินลงทุนระยะสั้น

5

92,781

91,466

594

569

14,697,301

514,223

391,856
391,856
15,089,157

284,139
284,139
798,362

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดรอการรับรูระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สิ้นหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

7
8
9
10

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ

11

รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
23

2549

(พันบาท)
2548

437
14,184,497
5,359
313,102
538
14,503,933

4,855
1,711
376
1,799,016
164
1,806,122

1,500
91,467
92,967
14,596,900

1,500
91,467
92,967
1,899,089

269,250 3,450,317
223,007 (4,551,044)
492,257 (1,100,727)
15,089,157
798,362

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
หมายเหตุ
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล :
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงิน
จากรัฐบาล

2549

31,265,828

28,259,709

รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น :

31,265,828

28,259,709

รายไดอื่น

2,217

4,928

5,115,577
5,117,794

1,784,342
1,789,270

36,383,622

30,048,979

103,160
78,776
209,106
35,933
30,788,595
19,900
40,456
20,459
311,680

96,215
63,624
67,291
38,225
27,987,935
19,231
21,899
6,297,790

รายไดระหวางหนวยงาน
รวมรายไดจากแหลงอื่น
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายดานบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคา
คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้
24

(พันบาท)
2548

12

13
14
15

31,608,065 34,592,210
4,775,557 (4,543,231)

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548

2549

(พันบาท)
2548

(265)
(265)
4,775,292
4,775,292

(690)
(30)
(720)
(4,543,951)
(4,543,951)

381
5,974
6,355

15,336
1,763,614
1,778,950

รายไดแผนดินนําสงคลัง

16,078

1,786,282

รายไดแผนดินรอนําสง

(9,723)

(7,332)

รายได/คาใชจา ยที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายสินทรัพย
รายการอื่นๆ ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
รายไดสงู (ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดจาการขายสินคาและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุที่ 1. นโยบายบัญชีที่สําคัญ
1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใชหลักการบัญชีแบบเกณฑคงคาง (Accrual
Basis) ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดรอบ
ระยะเวลาบัญชี ตามปงบประมาณเริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบันจนถึงวันที่ 30 กันยายน ป
ถัดไป
1.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดหรือสินทรัพยที่เปรียบเสมือนเงินสด
เชน เช็ค ตั๋วแลกเงิน ฯลฯ และเงินลงทุนระยะสั้นที่เปนเงินฝากประจําไมเกิน 3 เดือน รับรูตามมูลคาที่
ตราไว
1.3 เงินทดรองราชการ รับรูเ มือ่ ไดรบั เงินควบคูไ ปกับการบันทึกเงินทดรองราชการรับ
จากคลัง
1.4 เงินฝากคลัง รับรูในราคาตามมูลคาที่ตราไว
1.5 ลูกหนี้เงินยืม รับรูตามจํานวนเงินในสัญญายืมไมวา จะจายใหยืมจากเงิน
งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ และไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.6 รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ จะรับรูตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับซึ่ง
ประกอบดวยรายไดจากเงินงบประมาณที่ยงั ไมไดรับตามจํานวนคาใชจา ย ตามจํานวนหนี้ที่ไดบันทึก
บัญชีไว
1.7 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเขากอนออก
กอน
1.8 เงินลงทุนระยะสั้น หมายความถึงเงินฝากประจําทีม่ ีระยะเวลาไมเกิน 1 ป แสดง
ตามมูลคาที่ตราไว
1.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
- ที่ดิน กระทรวงการคลังใชที่ดินของที่ราชพัสดุ
- อาคาร รับรูตามราคาทุนทั้งที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์แต
หนวยงานไดครอบครองและนํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ)
- อุปกรณและครุภัณฑ รับรูตามราคาทุนโดยรับรูรายการที่มีมูลคาตอหนวย ตอชุด
หรือตอกลุม ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ซื้อหรือไดมาตั้งแตปง บประมาณ 2540 – 2545
สําหรับรายการที่จัดซื้อหรือไดมาในปงบประมาณ 2546 เปนตนไปจะรับรูเฉพาะทีม่ ีมูลคาตั้งแต 5,000
บาทขึ้นไป
1.10 เจาหนี้ รับรูเจาหนี้จากการซื้อสินคาและบริการ เมื่อหนวยงานไดตรวจรับ
สินคาและบริการ และสินทรัพยจากผูขายแลว แตยังมิไดชําระเงินและสามารถระบุมูลคาสินคาและ
บริการไดชัดเจน
1.11 คาใชจายคางจาย ที่เกิดจากขอกําหนดของกฎหมาย ขอตกลงในสัญญา หรือ
จากบริการ ที่ไดรับแลว เชน เงินเดือน หรือคาจางคางจาย คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย เมื่อเกิดคาใชจายโดยการประมาณคาตามระยะเวลาที่เกิดคาใชจายนัน้ และใบสําคัญ
คางจายจะรับรูเมื่อไดรับใบขอเบิกเงินจากขาราชการหรือลูกจางรวมถึงการรับใบสําคัญที่รองจายจาก
เงินทดรองราชการ
1.12 รายไดรับลวงหนา รับรูรายไดรับลวงหนาเมื่อไดรับเงินตามแผนการใชจายเงิน
รวมถึงการรับเงินสนับสนุน
1.13 รายไดแผนดินรอนําสงคลัง รับรูเ มือ่ ปดบัญชีรายไดแผนดินและบัญชีรายไดแผนดิน
นําสงคลัง ณ วันที่จดั ทํารายงาน แตมภี าระผูกพันที่จะตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
1.14 ทุน รับรูเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ซึ่งเกิดจากผลตางระหวาง
สินทรัพยและหนี้สิน
1.15 รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเ ปนรายไดเมือ่ ไดรบั เงินจากคลัง กรณีเปนเงิน
งบประมาณจายขาดจากรัฐบาล หรือไดรับเงินงบประมาณที่เบิกเพื่อจายชําระภาระผูกพันและรับรูเมื่อ
ไดรับแจงหลักฐานการจายเงินใหผูมีสิทธิ์ กรณีเปนการเบิกหักผลักสงหรือเปนการจายตรงจากรัฐบาล
1.16 รายไดจากเงินนอกงบประมาณ รับรูเมื่อเกิดรายได
1.17 คาใชจายบุคลากร คาใชจา ยในการดําเนินงาน คาใชจา ยงบกลาง รับรูเ มือ่ เกิด
คาใชจา ย
1.18 คาใชจายเงินอุดหนุน รับรูเมื่อไดรับอนุมตั ิใหจายแกองคกรหรือผูมีสิทธิ์
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1.19 คาเสื่อมราคาสินทรัพย คํานวณโดยวิธีเสนตรง ไมมีราคาซาก (ราคาซาก = 0)
สินทรัพยที่หมดอายุการใชงานแลวใหคงมูลคาไวในบัญชี 1 บาท จนกวาจะมีการจําหนายสินทรัพยออก
จากระบบบัญชี การตีราคาทรัพยสนิ และคิดคาเสือ่ มราคา ไดกําหนดประเภททรัพยสนิ และอายุการใชงานของ
ทรัพยสนิ ตาง ๆ ดังนี้
ประเภททรัพยสนิ
อายุการใชงาน (ป)
(1) อาคาร
40
(2) สิง่ ปลูกสราง
25
(3) ครุภณ
ั ฑสํานักงาน
11
(4) ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง
6
(5) ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
4
หมายเหตุที่ 2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดในมือ - ของสวนราชการ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากของหนวยงาน - เงินงบประมาณ
เงินฝากของหนวยงาน - เงินนอกงบประมาณ
เงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากออมทรัพยสถาบันการเงินเอกชนไทย
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2549
559
1,500

(พันบาท)
2548
524
1,500

14,176,398*
8,603
416,085
28
14,603,173

4,668
1,960
408,881
28
417,561

* เงินฝากของหนวยงาน—เงินงบประมาณ ป 2549 มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญจากปงบประมาณ พ.ศ. 2548
เนื่องจากเปนเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

หมายเหตุที่ 3. ลูกหนี้ระยะสั้น
2549
736
495
1,231

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น
28

(พันบาท)
2548
3,919
1,186
5,105

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุที่ 4. รายไดคา งรับ
รายไดคางรับจากกรมบัญชีกลาง
รวมรายไดคางรับ

2549
(478)
(478)

(พันบาท)
2548
(478)
(478)

2549
45,752

(พันบาท)
2548
45,190

47,029
92,781

46,276
91,466

หมายเหตุที่ 5. เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) - ประจํา 6 เดือน
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจํา 6 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
หมายเหตุที่ 6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)

(พันบาท)
สินทรัพย

2549
คาเสื่อม สินทรัพย
ราคาสะสม สุทธิ

ทุน
อาคาร
สิ่งปลูกสราง
อุปกรณ
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

406,685
4,870
33,192
54,931
187,217

รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ)

199,109
3,815
6,989
25,122
60,004

207,576
1,055
26,203
29,809
127,213
391,856
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ทุน
406,685
4,870
16,505
44,931
65,964

2548
คาเสื่อม สินทรัพย
ราคาสะสม สุทธิ
188,941
3,620
5,077
18,226
38,952

217,744
1,250
11,428
26,705
27,012
284,139

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุที่ 7. เจาหนี้ระยะสั้น
เจาหนี้คาวัสดุและบริการ-หนวยงานภายนอก
รับสินคา/ใบสําคัญ
รวมเจาหนี้ระยะสั้น

2549
113

(พันบาท)
2548
4,531

324
437

324
4,855

2549

(พันบาท)
2548

14,184,496*
1
14,184,497

1,710
1
1,711

หมายเหตุที่ 8. คาใชจายคางจาย
ใบสําคัญคางจาย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ ายรอนําสง
รวมคาใชจายคางจาย

* คาใชจายคางจายจํานวนนี้คือ เงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตาม
หมายเหตุที่ 2. เงินสดและรายงานเทียบเทาเงินสด

หมายเหตุที่ 9. รายไดรอการรับรูระยะสั้น
2549
357
5,002
5,359

รายไดเงินชวยเหลือรอการรับรู
รายไดรอการรับรูอื่น
รวมรายไดรอการรับรูระยะสั้น
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(พันบาท)
2548
357
19
376

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุที่ 10. เงินรับฝากระยะสั้น
2549
313,102
313,102

เงินรับฝากระยะสั้น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

(พันบาท)
2548
1,799,016
1,799,016

ไดมีการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากระยะสั้น—เงินรับฝากเพื่อการซื้อหุน อสมท. จํานวนเงิน 1,485,819,631.10
บาท ที่ไดบันทึกไวที่สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง คืนใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549
หมายเหตุที่ 11. ทุน
2549
269,250
269,250

ทุน
รวมทุน

(พันบาท)
2548
3,450,317
3,450,317

ไดมีการปรับปรุงบัญชีทุน—หุนกองทุนวายุภักษ จํานวนเงิน 3,181,167.38 บาท ที่ไดบันทึกไวที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง คืนใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในปงบประมาณ พ.ศ. 2549

หมายเหตุที่ 12. คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
คาใชจายบุคลากรอื่น
รวมคาใชจายบุคลากร
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2549
62,480

(พันบาท)
2548
56,768

6,717
8,861
25,102
103,160

6,746
8,649
24,052
96,215

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุที่ 13. คาวัสดุและใชสอย
2549
61
509
978
1,461
42,274
12,889
2,628
8
6,013
81
209
2,500
540
4,334
91
30,713,989
30
30,788,595

คาธรรมเนียม
บัญชีซื้อวัสดุ-หนวยงานภายนอก
บัญชีซื้อวัสดุ-หนวยงาของรัฐ
วัสดุใชไป
คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
คาจางบริการ-หนวยงานภายนอก
คาจางบริการ-หนวยงานของรัฐ
คาธรรมเนียมทางกฎหมาย
คาวัสดุอื่น
คาจัดพิมพ
คาเบี้ยประชุม
คาใชจายคาทีป่ รึกษา
คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ
คาใชจายในการประชุม
คารับรอง
คาใชจายอื่นๆ *
คาตอบแทนอืน่
รวมคาวัสดุและใชสอย
* คาใชจายอื่น ๆ สวนใหญเปนคาใชจายของกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
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(พันบาท)
2548
73
2,336
13,287
7,157
2,536
8,767
102
163
325
274
80
27,952,835
27,987,935

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หมายเหตุที่ 14. คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟาสําหรับใชงาน
คาน้ําประปาสําหรับการใชงาน
คาแกสสําหรับการใชงาน
คาปโตรเลียมสําหรับการใชงาน
คาโทรศัพทสําหรับการใชงาน
คาใชจายคาบริการ INTERNET
คาไปรษณียแ ละขนสง
คาสาธารณูปโภคอื่น
รวมคาสาธารณูปโภค

2549
6,983
2,371
2
421
2,622
7,062
315
124
19,900

(พันบาท)
2548
6,748
2,142
2
334
2,367
7,301
175
162
19,231

2549
10,168
195
2,146
6,895
21,052
40,456

(พันบาท)
2548
10,168
195
1,385
4,891
5,260
21,899

หมายเหตุที่ 15. คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชนอื่น
คาเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสราง
คาเสื่อมราคา - ครุภัณฑสํานักงาน
คาเสื่อมราคา - ยานพาหนะและอุปกรณขนสง
คาเสื่อมราคา - อุปกรณคอมพิวเตอร
รวมคาเสื่อมราคา
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
การวิเคราะหทางการเงิน
การยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะหงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
(พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง (รอยละ)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ระยะสัน้
รายไดคางรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

14,603,173
1,231
(478)
92,781
594
14,697,301

96.78
0.01
0.00
0.61
0.00
97.40

รวมสินทรัพย

391,856
391,856
15,089,157

2.60
2.60
100

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ระยะสั้น
คาใชจายคางจาย
รายไดรอการรับรูระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

437
14,184,497
5,359
313,102
538
14,503,933

0.00
94.00
0.04
2.08
0.00
96.12

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
(พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง (รอยละ)
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง-ระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ
ทุน
รายไดสูง(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม
รวมสินทรัพยสุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพยสุทธิ

1,500
91,467
92,967
14,596,900

0.01
0.61
0.62
96.74

269,250
223,007
492,257
15,089,157

1.78
1.48
3.26
100

จากอัตราสวนตามแนวดิ่ง จะเห็นไดวา
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด มีสัดสวนเทากับรอยละ 96.78 ของสินทรัพยรวม ซึ่งจะดู
รายละเอียดไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 2 วามีบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินฝากของหนวยงาน
เงินงบประมาณมีจํานวนเงินสูงมาก เนื่องมาจากเงินสวนใหญที่ไดรับมาจากเงินงบประมาณที่สํานักงบประมาณ
จัดสรรให
2. คาใชจายคางจาย มีสัดสวนเทากับรอยละ 94.00 ของสินทรัพยรวม เปนผลเนื่องมาจากมีบัญชี
ใบสําคัญคางจายคางอยูยังไมไดจายใหบริษทั ซึ่งตอนสิ้นปจะมีการทําเอกสารขอเบิกเปนจํานวนมากทําใหไม
สามารถจายไดทันภายในปงบประมาณ
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) มีสัดสวนเทากับรอยละ 2.60 ของสินทรัพยรวม เปนการรับรู
อาคารตามราคาทุน ซึ่งมีหนวยงานหลายหนวยงานไดใชประโยชนรวมกัน แตสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ไดครอบครองอาคารดังกลาว ไดแก อาคารจอดรถ รั้วอัลลอย รั้วคอนกรีตบล็อก เปนตน
4. เงินรับฝากระยะสั้น มีสัดสวนเทากับรอยละ 2.08 ของสินทรัพยรวม เปนผลเนื่องมาจากมีเงินรับ
ฝากของหนวยงาน เปนเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังไว เพื่อใชจายตามวัตถุประสงค เชน เงินฝากคาใชจาย
เก็บภาษีทองถิ่น เงินฝากโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เงินฝากคาใชจายแตละประเภทของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนตน
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รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วิเคราะหงบรายไดและคาใชจาย
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
(พันบาท) อัตราสวนตามแนวดิ่ง (รอยละ)
รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากรัฐบาล:
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล
รวมรายไดจากรัฐบาล
รายไดจากแหลงอื่น :
รายไดอื่น
รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินนอกงบประมาณ
รายไดระหวางหนวยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
รายไดระหวางหนวยงาน-โอนระหวางหนวยงาน

31,265,828
31,265,828

85.93
85.93

2,217
133,442
307,825
7,423

0.01
0.37
0.85
0.02

รวมรายไดจากการดําเนินงาน

4,666,887
5,117,794
36,383,622

12.82
14.07
100

คาใชจายจากการดําเนินงาน :
คาใชจายดานบุคลากร
คาบําเหน็จบํานาญ
คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทาง
คาวัสดุและใชสอย
คาสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคา

103,160
78,776
209,106
35,933
30,788,595
19,900
40,456

0.28
0.22
0.57
0.10
84.62
0.05
0.11

20,459
311,680
31,608,065
4,775,557
(265)
4,775,292
4,775,292

0.06
0.86
86.87
13.13
0.00
13.13
13.13

รายไดระหวางหนวยงานอื่น
รวมรายไดจากแหลงอื่น

คาใชจายเงินอุดหนุน
คาใชจายอืน่
รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน
รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน
รวมรายได/คาใชจายที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน
รายไดสงู (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ
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รายไดสงู (ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ

รายงานการเงิน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จากอัตราสวนตามแนวดิ่ง จะเห็นไดวา
1. รายไดระหวางหนวยงาน-หนวยงานรับเงินจากรัฐบาล มีสัดสวนเทากับรอยละ 85.93 ของ
รายไดจากการดําเนินงาน เนื่องมาจากหนวยงานไมมีรายไดอยางอืน่ นอกจากเงินงบประมาณที่ได รับ
จัดสรรจากสํานักงบประมาณเปนสวนใหญ
2. คาวัสดุและคาใชสอย มีสัดสวนเทากับรอยละ 84.62 ของรายไดจากการดําเนินงาน เปน
ผลเนื่องมาจากหนวยงานไดรับเงินงบประมาณจากแผนงานและการสนับสนุนการศึกษา คือ กองทุน
เงินใหกูยืมเพือ่ การศึกษา
3. รายไดระหวางหนวยงานอืน่ มีสัดสวนเทากับรอยละ 12.82 ของรายไดจากการดําเนินงาน
เปนผลเนื่องมาจากสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดโอนหุนกองทุนวายุภักษและการจําหนายหุน
อสมท. คืนใหแกสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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