
รายงานการเงิน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 2559



1) งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 17,908,247.79        12,616,241.76        
ลูกหน้ีระยะส้ัน 3 2,841,008.30         6,474,390.43         
สินค้าและวัสดุคงเหลือ 5,279,916.95         5,738,909.25         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,029,173.04      24,829,541.44      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์ 4 183,773,023.00      167,636,833.07      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5 18,469,755.92        13,253,365.35        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 202,242,778.92    180,890,198.42    

รวมสินทรัพย์ 228,271,951.96    205,719,739.86    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

p. 1-19

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน  2559



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีระยะส้ัน 6 63,899,543.22 19,449,654.07
เจ้าหน้ีเงินโอน - รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง -                      9,900.00
เงินรับฝากระยะส้ัน 7 2,844,439.56 4,701,873.69
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - เบิกเกินส่งคืนรอนําส่ง 3,100.00 -                      
รวมหนี้สินหมุนเวียน 66,747,082.78 24,161,427.76

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหน้ีรายการอุดหนุนระยะยาว- รายได้รอการรับรู้ 5,912,710.79 6,411,886.19
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 3,000,000.00 3,000,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,912,710.79 9,411,886.19
รวมหนี้สิน 75,659,793.57 33,573,313.95

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน 94,655,285.63 94,655,285.63
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 57,956,872.76 77,501,040.28
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 152,612,158.39 172,156,325.91

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 228,271,951.96 205,729,639.86

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี p. 2-19

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน  2559

สํานักงานสถิติแห่งชาติ



2) งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 8 1,226,167,549.23 1,166,144,345.37

รายได้จากการการโอนหน้ีสินระหว่างหน่วยงาน -                        266,663.25

รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 182,405.00 -                        

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 9 37,341,664.33 15,590,815.96

รวมรายได้ 1,263,691,618.56 1,182,001,824.58

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 10 764,436,837.23 716,618,460.68

ค่าบําเหน็จบํานาญ 11 198,033,418.71 160,150,897.04

ค่าตอบแทน 12 23,453,043.00 8,035,835.00

ค่าใช้สอย 13 191,289,086.57 213,015,937.94

ค่าวัสดุ 14 30,748,626.68 25,391,453.62

ค่าสาธารณูปโภค 15 22,454,311.05 20,649,771.70

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 16 43,741,427.09 49,127,991.52

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 17 9,150,192.81 6,368,031.88

ค่าใช้จ่ายอื่น 18 359,007.61 37,530.91

1,283,665,950.75 1,199,395,910.29

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 19,974,332.19 17,394,085.71

ต้นทุนทางการเงิน -                        -                        

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 19,974,332.19 17,394,085.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี p. 3-19 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559

รวมค่าใช้จ่าย



3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต่ํา)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ตามที่รายงานไว้เดิม 94,655,285.63 77,501,040.28 -                    172,156,325.91

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 430,164.67 430,164.67

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง 94,655,285.63 77,931,204.95 -                   172,586,490.58

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสําหรับปี 2559

การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุนเพิ่ม/ลด -                    -                    

รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับงวด (19,974,332.19) 19,974,332.19

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 94,655,285.63 57,956,872.76 -                   152,612,158.39

p. 4-19

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559



(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต่ํา)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - ตามที่รายงานไว้เดิม 94,655,285.63 94,868,609.93 -                    189,523,895.56

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 26,516.06 26,516.06

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง 94,655,285.63 94,895,125.99 -                   189,550,411.62

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสําหรับปี 2558

การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุนเพิ่ม/ลด -                    -                    

รายได้สูง/(ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับงวด (17,394,085.71) 17,394,085.71

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 94,655,285.63 77,501,040.28 -                   172,156,325.91

p. 5-19

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559



ลําดับท่ี เรื่อง

1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3 ลูกหนี้ระยะสั้น

4 อาคาร และอุปกรณ์

5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6 เจ้าหนี้ระยะสั้น

7 เงินรับฝากระยะสั้น

8 รายได้จากงบประมาณ

9 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

10 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

11 ค่าบําเหน็จบํานาญ

12 ค่าตอบแทน

13 ค่าใช้สอย

14 ค่าวัสดุ

15 ค่าสาธารณูปโภค

16 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

17 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

18 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

      p. 6-19

4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2559



1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํารายงานการเงิน
รายงานการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนอ
งบการเงิน  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 การจัดประเภทและการแสดงรายการในรายงาน
การเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237  ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เร่ือง แนวปฏิบัติทางบัญชี
ประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
รายงานการเงินน้ีเป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม   ซ่ึงรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อีก 76 แห่ง 
ซ่ึงอยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํานักงานฯ)  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หน้ีสิน  รายได้และค่าใช้จ่าย  ซ่ึงเป็นของรัฐบาลในภาพรวม   แต่ให้
สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
และรวมถึงสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซ่ึงเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของหน่วยงานเอง 
ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ   ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด 

1.4 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เม่ือได้รับอนุมัติคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เม่ือเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เม่ือได้รับเงิน 
     รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงาน
     ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6 อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
- อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม     สํานักงานฯ จะรับรู้อุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่าง
  ปี 2540 – 2545 และมีมูลค่าต้ังแต่ 30,000 บาทขึ้นไปเป็นสินทรัพย์  แต่ต้ังแต่ปี 2546 สํานักงานฯ ได้ปรับเปล่ียนเป็น
  จะรับรู้อุปกรณ์ที่มีมูลค่าต้ังแต่ 5,000บาท ขึ้นไปเป็นสินทรัพย์ ส่วนอุปกรณ์ที่มีมูลค่าตํ่ากว่า 5,000 บาท จะรับรู้เป็น
  ค่าใช้จ่ายในบัญชีค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ 

1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม 

1.8 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย
สํานักงานฯ คํานวณค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง  ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
แต่ละประเภท   ดังน้ี
              รายการ                       อายุการใช้งาน (ปี)
     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  15 - 40
     ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 30
     อุปกรณ์   2 - 12
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์   2 - 15

       p. 7-18

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2559

หมายเหตุท่ี 1 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ



(หน่วย:บาท)
2559 2558

                 3,100.00                            - 
           3,000,000.00           3,000,000.00
           4,698,000.55           3,368,399.89
                 6,363.11              482,451.24
         10,200,784.13           5,765,390.63

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        17,908,247.79        12,616,241.76

             702,824.00              526,620.00
             250,160.00           2,045,920.00
                         -             2,456,004.00

           1,888,024.30           1,445,846.43
รวม  ลูกหนี้ระยะส้ัน          2,841,008.30          6,474,390.43

8,392,349.57           8,148,370.00          
หัก (3,581,124.05)          (3,389,415.47)          

4,811,225.52         4,758,954.53         

732,206,948.19       706,207,395.81       
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ (574,040,150.71)       (560,255,466.74)      

158,166,797.48      145,951,929.07     
20,795,000.00       16,925,949.47       

รวม อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 183,773,023.00      167,636,833.07     

160,473,585.54       149,396,407.54       
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (142,003,829.62)       (136,143,042.19)      

18,469,755.92         13,253,365.35         
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 18,469,755.92       13,253,365.35       

       p. 8-19

เงินจ่ายล่วงหน้า

งานระหว่างก่อสร้าง

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

ครุภัณฑ์ - สุทธิ

อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง - สุทธิ

ครุภัณฑ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุท่ี 5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินฝากประจําที่มีกําหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน

เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ

หมายเหตุท่ี 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินฝากคลัง

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

หมายเหตุท่ี 3 ลูกหนี้ระยะส้ัน

หมายเหตุท่ี 4 อาคาร และอุปกรณ์

ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ

รายได้ค้างรับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ



(หน่วย:บาท)
2559 2558

เจ้าหน้ีการค้า 39,419,887.77 9,414,831.99
เจ้าหน้ีอื่น - หน่วยงานภาครัฐ 35,750.95 15,062.92
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,095,804.42 1,442,614.00
ใบสําคัญค้างจ่าย 6,032,609.39 4,326,131.19
ใบสําคัญค้างจ่ายอื่น 51,700.00 88,800.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก 17,263,790.69 4,162,213.97

รวม เจ้าหนี้ระยะส้ัน 63,899,543.22 19,449,654.07

เงินรับฝากอื่น 5,383.11 458,852.24
เงินประกันผลงาน                          -   1,460,802.00
เงินประกันอื่น 2,839,056.45 2,782,219.45

รวม เงินรับฝากระยะส้ัน 2,844,439.56 4,701,873.69

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร 558,145,952.49 541,793,471.19
รายได้จากงบดําเนินงาน 121,827,316.88 139,628,890.86
รายได้จากงบลงทุน 16,940,565.59 9,231,665.00
รายได้จากงบอุดหนุน 774,819.76 702,360.20
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 235,878,507.28 154,813,581.29
รายได้จากงบกลาง 243,932,052.54 206,196,663.98
หัก  เงินเบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (2,769,887.85) (3,862,667.24)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ 1,174,729,326.69 1,048,503,965.28

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบดําเนินงาน 16,955,095.93 12,714,937.49
รายได้จากงบลงทุน 17,768,880.72 55,769,266.77
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 16,714,245.89 48,724,017.73
รายได้จากงบกลาง                          -   432,158.10
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 51,438,222.54 117,640,380.09
รายได้จากงบประมาณ 1,226,167,549.23 1,166,144,345.37

        p. 9-19

หมายเหตุท่ี 8 รายได้จากงบประมาณ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุท่ี 7 เงินรับฝากระยะส้ัน

หมายเหตุท่ี 6 เจ้าหนี้ระยะส้ัน



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุท่ี 9 รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค 2559 2558

รายได้เงินช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานจากต่างประเทศ 12,919,944.88 1,220,786.08
รายได้เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานจากหน่วยงานในประเทศ 21,765,198.05 12,501,029.75
รายได้สินทรัพย์รับบริจาค 2,656,521.40 1,869,000.13

รวม  รายได้จากเงินช่วยเหลือและบริจาค 37,341,664.33 15,590,815.96

       302,038,465.09        295,003,711.86
           4,818,380.00           3,268,800.00
       129,615,095.33          84,114,199.46
       250,145,909.13        237,903,150.75

เงินช่วยค่าครองชีพ            3,671,100.01          23,495,033.54
         30,046,951.28          29,410,392.93
           2,025,108.25           2,082,703.25
             538,797.42                65,910.00

เงินชดเชย กบข.            4,876,880.53           5,285,771.07
เงินสมทบ กบข.            7,317,083.53           7,928,656.63

             174,497.40              165,597.00
         16,292,841.36          14,734,413.91

ค่าเช่าบ้าน          10,564,801.24          10,899,215.04
           2,310,926.66           2,260,905.24

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร       764,436,837.23      716,618,460.68

       127,130,932.97        106,928,117.79
         15,626,314.70          15,174,242.38
           3,777,682.90           2,160,072.00
           4,004,385.75           1,116,571.73

บําเหน็จดํารงชีพ          15,733,326.20           6,580,568.30
         30,356,436.61          27,075,347.31
             337,766.50              366,445.50
           1,066,573.08              749,532.03

รวม ค่าบําเหน็จบํานาญ       198,033,418.71      160,150,897.04

        p. 10-19

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ค่าจ้าง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เงินสมทบ กสจ.

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา

ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต

บํานาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ

บําเหน็จบํานาญอื่น

บําเหน็จ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

หมายเหตุท่ี 11 ค่าบําเหน็จบํานาญ

หมายเหตุท่ี 10 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

บําเหน็จตกทอด

ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร



(หน่วย:บาท)
2559 2558

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน              687,790.00              514,058.00
ค่าตอบแทนอื่น          22,765,253.00           7,521,777.00

รวม ค่าตอบแทน        23,453,043.00          8,035,835.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม          14,212,378.43           8,511,014.60
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง          99,911,371.34          63,634,606.25
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา          11,799,787.74          11,067,053.28
ค่าจ้างเหมาบริการ          44,894,980.42          46,092,973.68
ค่าธรรมเนียม                93,400.20                          -   
ค่าจ้างที่ปรึกษา          14,735,680.00          59,701,870.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม            1,650,287.00           1,494,960.50
ค่าเช่า            2,461,500.00           2,523,100.00
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน                53,781.00           1,432,047.12
ค่าประชาสัมพันธ์            1,003,183.00              118,553.50
ค่าใช้สอยอื่น              472,737.44          18,439,759.01

รวม ค่าใช้สอย       191,289,086.57      213,015,937.94

ค่าวัสดุ          25,784,091.63          22,649,904.28
ค่าเชื้อเพลิง            1,983,602.45           2,279,088.34
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตํ่ากว่าเกณฑ์            2,980,932.60              462,461.00

รวม ค่าวัสดุ        30,748,626.68        25,391,453.62

         14,203,862.40          13,981,725.89
               65,733.77                73,251.97
           2,082,843.83           1,965,405.23
           4,549,765.05           3,163,662.51
           1,552,106.00           1,465,726.10

รวม ค่าสาธารณูปโภค        22,454,311.05        20,649,771.70

        p. 11-19

หมายเหตุท่ี 15 ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุท่ี 14 ค่าวัสดุ

ค่าประปา
ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง

ค่าโทรศัพท์

หมายเหตุท่ี 12 ค่าตอบแทน

หมายเหตุท่ี 13 ค่าใช้สอย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559

สํานักงานสถิติแห่งชาติ



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุท่ี 16 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 2559 2558

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง              191,708.58              191,165.25
อุปกรณ์          37,688,931.08          42,134,618.09

         37,880,639.66          42,325,783.34
           5,860,787.43           6,802,208.18

รวม ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย        43,741,427.09        49,127,991.52

                         -                   5,000.00
           8,375,373.05           5,665,671.68
             774,819.76              697,360.20
           9,150,192.81           6,368,031.88

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค          9,150,192.81          6,368,031.88

             359,031.96              254,906.56
24.35 217,375.65

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น            359,007.61              37,530.91

        p. 12-19

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน

หมายเหตุท่ี 18 ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนสุทธิจากการจําหน่ายสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนดําเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ

หมายเหตุท่ี 17 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนดําเนินงาน-ภาคครัวเรือน

ค่าเส่ือมราคา

ค่าตัดจําหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าเส่ือมราคา

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559



5) รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    รวมผลผลิตโครงการ

งบบุคลากร 583,337,200.00       -                     -                     561,095,189.29     22,242,010.71     

งบดําเนินงาน 141,808,500.00       4,479,500.00       17,139,675.92      119,605,453.71     583,870.37         

งบลงทุน 43,527,365.00        255,500.00          353,635.00          42,918,146.19      83.81                 

งบอุดหนุน 774,820.00             -                     -                     774,819.76           0.24                   

งบรายจ่ายอื่น 184,666,315.00       9,597,200.00       38,958.87            174,379,706.02     650,450.11         

รวม 954,114,200.00       14,332,200.00      17,532,269.79      898,773,314.97     23,476,415.24     

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ (94001)

งบบุคลากร 557,475,200.00       -                     -                     546,402,975.53     11,072,224.47     

งบดําเนินงาน 138,589,000.00       2,762,000.00       16,809,224.54      118,433,957.21     583,818.25         

งบลงทุน 43,527,365.00        255,500.00          353,635.00          42,918,146.19      83.81                 

งบอุดหนุน 774,820.00             -                     -                     774,819.76           0.24                   

งบรายจ่ายอื่น 111,678,815.00       3,542,400.00       38,958.87            107,851,546.07     245,910.06         

รวม 852,045,200.00       3,542,400.00       17,201,818.41      816,381,444.76     11,902,036.83     

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ   (94016)

งบบุคลากร 25,862,000.00        -                     -                     14,692,213.76      11,169,786.24     

งบดําเนินงาน 3,219,500.00          1,717,500.00       330,451.38          1,171,496.50        52.12                 

งบรายจ่ายอื่น 19,724,600.00        1,158,600.00       -                     18,471,681.42      94,318.58           

รวม 48,806,100.00        2,876,100.00       330,451.38          34,335,391.68      11,264,156.94     

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

    โครงการสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (94022)

งบรายจ่ายอื่น 53,262,900.00        4,896,200.00       -                     48,056,478.53      310,221.47         

รวม 53,262,900.00        4,896,200.00       -                     48,056,478.53      310,221.47         

p. 13 -19



รายงานฐานะเงินกู้จากรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
แผนงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งบดําเนินงาน 418,927,980.00       -                     483,953.51          182,405.00           418,261,621.49    
งบรายจ่ายอื่น 30,180,000.00        -                     -                     -                     30,180,000.00     

รวม 449,107,980.00       -                     483,953.51          182,405.00           448,441,621.49    

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย-เบิกแทนกัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
    รวม งบประมาณเบิกแทนกัน

งบดําเนินงาน 1,516,867.03          -                     -                     1,509,307.33        7,559.70             

งบอุดหนุน 8,351,858.05          -                     -                     8,346,396.05        5,462.00             

งบรายจ่ายอื่น 54,499,178.04        -                     18,066.50            53,728,132.47      752,979.07         

รวม 64,367,903.12        -                     18,066.50            63,583,835.85      766,000.77         

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
เบิกแทน_สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (1102)

งบรายจ่ายอื่น 40,663,732.00        -                     -                     40,289,259.68      374,472.32         
รวม 40,663,732.00        -                     -                     40,289,259.68      374,472.32         

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
เบิกแทน_สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (1702)

งบรายจ่ายอื่น 405,340.00             -                     -                     405,340.00           -                    
รวม 405,340.00             -                     -                     405,340.00           -                    

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
เบิกแทน_กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (1705)

งบดําเนินงาน 1,343,867.03          -                     -                     1,339,567.03        4,300.00             
รวม 1,343,867.03          -                     -                     1,339,567.03        4,300.00             

p. 14 -19

    โครงการ : สํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย (76014)

            จํานวน 25 ลุ่มน้ํา (โครงการระยะท่ี 1) (C3001)

     โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจําปี พ.ศ.2559 (94021)                                                             
      โครงการ : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน(ติดตามประเมินผล) (16703)                                                                                           
       โครงการ :  การจัดทําฐานข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจการค้าและการบริการในเขตซุปเปอร์คลัสเตอร์ (16703)

      โครงการ : สํารวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการ (97003)



รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เบิกแทน_การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(S404_รัฐวิสาหกิจ)

งบอุดหนุน 8,351,858.05          -                     -                     8,346,396.05        5,462.00             

รวม 8,351,858.05          -                     -                     8,346,396.05        5,462.00             

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เบิกแทน_สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (0121)

งบรายจ่ายอื่น 3,900,242.14          -                     -                     3,634,203.64        266,038.50         

รวม 3,900,242.14          -                     -                     3,634,203.64        266,038.50         

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เบิกแทน_สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (1611)

งบรายจ่ายอื่น 5,955,487.98          -                     18,066.50            5,904,254.08        33,167.40           

รวม 5,955,487.98          -                     18,066.50            5,904,254.08        33,167.40           

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เบิกแทน_สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2702)

งบรายจ่ายอื่น 3,000,000.00          -                     -                     2,929,030.87        70,969.13           

รวม 3,000,000.00          -                     -                     2,929,030.87        70,969.13           

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เบิกแทน_ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2102)

งบดําเนินงาน 173,000.00             -                     -                     169,740.30           3,259.70             

รวม 173,000.00             -                     -                     169,740.30           3,259.70             

รายการ งบสุทธิ การสํารองเงิน ใบส่ังซ้ือ / สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

เบิกแทน_สํานักงานอัยการสูงสุด (2906)

งบรายจ่ายอื่น 574,375.92             -                     -                     566,044.20           8,331.72             

รวม 574,375.92             -                     -                     566,044.20           8,331.72             

p. 15 -19

      โครงการ : สํารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ประจําปี               
                     งบประมาณ พ.ศ.2559 (38003)

      โครงการ : สํารวจการเปล่ียนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559 (06008)

      โครงการ : สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการจังหวัด                
                    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (82002)

      โครงการ : สํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559  (17002)

      โครงการ : สํารวจความติดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญเบ้ืองต้นในระดับกลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด (38007)

     โครงการ : สํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย พ.ศ.2559                                                  
     โครงการ : พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลสถานท่ีพักแรมเพ่ือรองรับการทําเหมืองข้อมูล(Data Mining)



รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    รวมผลผลิตโครงการ
     งบดําเนินงาน 14,622,960.49      -                     14,202,185.49      420,775.00         
     งบลงทุน 26,160,990.28      2,006,400.00       24,060,575.29      94,014.99           
     งบรายจ่ายอื่น 24,302,077.35      5,170,000.00       19,030,500.34      101,577.01         

รวม 65,086,028.12      7,176,400.00       57,293,261.12      616,367.00         

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ (16001)
     งบดําเนินงาน 5811200 10,976,525.17      -                     10,971,075.17      5,450.00             
     งบรายจ่ายอื่น 5811500 10,602,056.37      5,170,000.00       5,330,479.36        101,577.01         

รวม 21,578,581.54      5,170,000.00       16,301,554.53      107,027.01         

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ (16016)
     งบดําเนินงาน 5811200 506,940.32          -                     506,940.32           -                    
     งบรายจ่ายอื่น 5811500 13,700,020.98      -                     13,700,020.98      -                    

รวม 14,206,961.30      -                     14,206,961.30      -                    

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ (16701)
     งบดําเนินงาน 5711200 3,139,495.00       -                     2,724,170.00        415,325.00         
     งบลงทุน 5711310 9,489,945.00       -                     9,489,945.00        -                    

รวม 12,629,440.00      -                     12,214,115.00      415,325.00         

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ (16001)
     งบลงทุน 5611310 7,067,295.28       -                     7,067,295.28        -                    

รวม 7,067,295.28       -                     7,067,295.28        -                    

p. 16 -19

รายการ
 ใบส่ังซ้ือ / สัญญา /

 สํารองเงิน
 เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ
 ใบส่ังซ้ือ / สัญญา /

 สํารองเงิน
 เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ
 ใบส่ังซ้ือ / สัญญา

การสํารองเงิน
 เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ  ใบส่ังซ้ือ / สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ  ใบส่ังซ้ือ / สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ



เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ (16701)
     งบลงทุน 5511310 5,198,750.00       -                     5,198,750.00        -                    

รวม 5,198,750.00       -                     5,198,750.00        -                    

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    ผลผลิต ข้อมูลสถิติ (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพ่ือนํามาจัดสรรเป็นส่ิงจูงใจ ปี 58)
     งบลงทุน 4,405,000.00       2,006,400.00       2,304,585.01        94,014.99           

รวม 4,405,000.00       2,006,400.00       2,304,585.01        94,014.99           

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย-เงินเบิกแทนกันจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
    รวมผลผลิตโครงการ
     งบดําเนินงาน 642,072.00          -                     -                     642,072.00         
     งบรายจ่ายอื่น 1,938,100.44       -                     841,021.05           1,097,079.39       

รวม 2,580,172.44       -                     841,021.05           1,739,151.39       

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

เบิกแทน_สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (1611)

     งบรายจ่ายอื่น 5811500 63,800.89            -                     63,800.89            -                    
รวม 63,800.89            -                     63,800.89            -                    

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

เบิกแทน_สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (1102)

     งบดําเนินงาน 5811200 642,072.00          -                     -                     642,072.00         
รวม 642,072.00          -                     -                     642,072.00         

เงินกันไว้เบิก
เหล่ือมปี (สุทธิ)

เบิกแทน_สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (1302) 

     งบรายจ่ายอื่น 5711500 1,874,299.55       -                     777,220.16           1,097,079.39       
รวม 1,874,299.55       -                     777,220.16           1,097,079.39       

p. 17 -19

รายการ  ใบส่ังซ้ือ / สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ  การสํารองเงิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ

     โครงการ : สํารวจความติดเห็นประชาชนตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี2558  (17002)

รายการ  ใบส่ังซ้ือ / สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ  การสํารองเงิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ

รายการ  การสํารองเงิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ

     โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (16010)

รายการ  การสํารองเงิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ

     โครงการ : โครงการ : สํารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายครัวเรือน 2558 (10702)



6) รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย:บาท)

รายได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ 2559 2558
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 7,702,355.42 11,574,816.36

รวม รายได้แผ่นดินท่ีจัดเก็บ 7,702,355.42 11,574,816.36

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง -                    -                    
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย -                    -                    

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ 7,702,355.42 11,574,816.36

รายได้แผ่นดินนําส่งคลัง (7,702,355.42) (11,584,716.36)
รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง -                    9,900.00

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง -                    9,900.00

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ -                    -                    

p. 18-19

สํานักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานรายได้แผ่นดิน

สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559



รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 2,772,252.52 1,421,631.28
รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล 11,971.14 13,880.65
รายได้อื่น 4,918,131.76 10,139,304.43

รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 7,702,355.42 11,574,816.36

p. 19-19




