กรมการจัดหางาน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ
หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

(หน่วย : บาท)
2558

10
11
12

9,276,580.09
144,142,088.16
30,940.60
153,449,608.85

17,691,454.44
199,933,167.25
2,057,342.00
219,681,963.69

13

4,928,199.79
1,945,000.00
9,454,510.06
16,327,709.85
169,777,318.70
399,480,661.25

4,109,416.15
1,945,000.00
40,718,024.36
46,772,440.51
266,454,404.20
370,464,501.92

273,104,611.51
126,376,049.74
399,480,661.25

273,104,611.51
97,359,890.41
370,464,501.92

14

กรมการจัดหางาน
งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปีสิ้นสุดวันที 30 กันยายน 25589

หมายเหตุ

2559

(หน่วย : บาท)
2558

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น

15

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
ค่าบาเหน็จบานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

18
19
20
21
22
23
24

16
17

รวมรายได้

1,407,783,604.56
43,700.00
1,168,181.18
11,288,073.69
1,420,283,559.43

1,293,766,925.20
3,509,891.20
1,995,712.62
22,549,112.67
1,321,821,641.69

770,370,272.37
112,716,678.78
4,341,020.00
347,420,460.85
52,238,414.53
57,020,265.18
43,548,843.47
219,136.00
1,350.00
2,860,431.18
1,390,736,872.36
29,546,687.07

740,309,798.88
88,665,982.09
3,765,220.00
324,699,402.91
55,658,461.22
35,006,154.84
44,149,037.35
240,832.00
4,789,643.93
1,297,284,533.22
24,537,108.47

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

กรมการจัดหางาน
งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ /ส่วนทุน
ส่าหรับปีสนิ้ สุดวันที 30 กันยายน 2559
รายได้สงู /(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม

ทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุนสาหรับปี 2558
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทุนเพิม่ /ลด
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จา่ ยสาหรับงวด
ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2558 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุนสาหรับปี 2559
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทุนเพิม่ /ลด
รายได้ต่ากว่าค่าใช้จา่ ยสาหรับงวด
ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2559

273,104,611.51

134,427,956.28

(หน่วย : บาท)
องค์ประกอบอืน
รวม
ของสินทรัพย์ สินทรัพย์สทุ ธิ/
สุทธิ/ส่วนทุน
ส่วนทุน
-

61,605,174.34

61,605,174.34

273,104,611.51

72,822,781.94

407,532,567.79
-

-

-

345,927,393.45
-

24,537,108.47

24,537,108.47
-

0.00

273,104,611.51

97,359,890.41

-

370,464,501.92

273,104,611.51

97,359,890.41

-

370,464,501.92

530,527.74

530,527.74

273,104,611.51

96,829,362.67

-

-

29,546,687.07

273,104,611.51

369,933,974.18

126,376,049.74

29,546,687.07
-

0.00

-

399,480,661.25

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stor Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
12,478,000.00
12,477,228.81
771.19
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
12,478,000.00
12,477,228.81
771.19
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซื้อ / สัญญา
แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1,522,500.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,522,500.00
-

เบิกจ่าย

1,522,252.95
1,522,252.95

คงเหลือ

247.05
247.05

รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซื้อ / สัญญา
เบิกจ่าย
แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
3,503,600.00
3,502,433.54
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
3,503,600.00
3,502,433.54

คงเหลือ

รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน
แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลิมพระเกียรติ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
8,000,000.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
8,000,000.00
-

คงเหลือ

ใบสัง่ ซื้อ/สัญญา

-

เบิกจ่าย

7,999,451.04
7,999,451.04

1,166.46
1,166.46

548.96
548.96

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั และปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน
แผนงาน : แผนงานสร้งความปรองดองสมานฉันท์
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างบุญเพือ่ ความปรองดองสมานฉันท์
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
3,000,000.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
3,000,000.00
-

ใบสั่งซื้อ / สัญญา

รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน
แผนงาน : แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
455,880,600.00
งบดาเนินงาน
299,381,243.50
งบลงทุน
56,537,356.50
งบอุดหนุน
267,500.00
งบรายจ่ายอืน่
3,327,700.00
รวม
815,394,400.00
-

ใบสั่งซื้อ / สัญญา

-

2,788,864.67
12,705,000.00
749,360.00
16,243,224.67

เบิกจ่าย

2,997,413.83
2,997,413.83

เบิกจ่าย

449,201,801.76
296,592,123.12
43,821,553.63
219,136.00
2,326,001.30
792,160,615.81

คงเหลือ

2,586.17
2,586.17

คงเหลือ

6,678,798.24
255.71
10,802.87
48,364.00
252,338.70
6,990,559.52

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั และปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซือ้ / สัญญา
แผนงาน : แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
งบบุคลากร
63,947,900.00
งบดาเนินงาน
114,520,596.00
64,300.00
งบลงทุน
647,680.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
7,957,624.00
3,588,120.00
รวม
187,073,800.00
3,652,420.00

เบิกจ่าย

63,523,373.58
114,455,833.04
615,103.50
4,280,546.37
182,874,856.49

คงเหลือ

424,526.42
462.96
32,576.50
0.00
88,957.63
546,523.51

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั และปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
งบสุทธิ
การสารองเงิน ใบสัง่ ซือ้ / สัญญา
แผนงาน : แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ผลผลิตที่ 2 : ผลผลิตคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
งบบุคลากร
147,624,400.00
งบดาเนินงาน
35,832,660.00
งบลงทุน
6,840.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
59,000.00
รวม
183,522,900.00
-

เบิกจ่าย

130,874,003.54
35,779,985.56
6,840.00
59,000.00
166,719,829.10

คงเหลือ

16,750,396.46
52,674.44
0.00
0.00
0.00
16,803,070.90

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2555 (ผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
รายการ

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน
ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
18,718,234.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
18,718,234.00

เบิกจ่าย

14,309,984.00
14,309,984.00

คงเหลือ

4,408,250.00
4,408,250.00

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2557 (ผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
854,270.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
854,270.00
รายการ

เบิกจ่าย

854,270.00
854,270.00

คงเหลือ

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2557 (ผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน : แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
8,731,250.00
8,650,350.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
8,731,250.00
8,650,350.00
รายการ

รายการ
แผนงาน : รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลผลิต คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทางาน
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

6,667,245.00
6,667,245.00

เบิกจ่าย

6,667,245.00
6,667,245.00

คงเหลือ

80,900.00
80,900.00

คงเหลือ

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2558 (ผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน : แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาพระมหากษัตริย์
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
862,910.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
862,910.00
รายการ

เบิกจ่าย

862,910.00
862,910.00

เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน : แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
1,559,620.00
1,559,620.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
3,675,000.00
3,675,000.00
รวม
5,234,620.00
5,234,620.00
รายการ

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน : แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
3,975,987.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
3,975,987.00
รายการ

คงเหลือ

เบิกจ่าย

-

คงเหลือ

-

คงเหลือ

3,975,987.00

-

3,975,987.00

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2558 (ผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน :แผนงานดาเนินการตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
796,080.00
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
796,080.00
รายการ

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน : เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
รายการ

งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

เบิกจ่าย

2,205,019.00

2,205,019.00

2,205,019.00

2,205,019.00

796,080.00
796,080.00

คงเหลือ

-

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2558 (ผลการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
เงินกันไว้
เบิกจ่าย
เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)
แผนงาน :แผนงานเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน
ผลผลิต ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
7,537,795.00
7,537,795.00
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
7,537,795.00
7,537,795.00
รายการ

คงเหลือ

-

กรมการจัดหางาน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

2559
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
รายได้ภาษีอื่น
ภาษีอื่น
รวม รายได้ภาษีอื่น
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
ข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดิน

(หน่วย : บาท)
2558

2,979,279,663.00
2,979,279,663.00

3,856,438,420.00
3,856,438,420.00

448,696,654.00
20,688.16
10,610,319.87
459,327,662.03
3,438,607,325.03
-201,700.00
3,438,405,625.03
-

961,987.00
30,676.39
7,482,770.48
8,475,433.87
3,864,913,853.87
0.00
3,864,913,853.87
-

