
1 
 

รายงานฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และความเสี่ยงของสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

 

 สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สธท. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 145.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 

24.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 ประกอบด้วย  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 142.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 14.3 

ล้านบาท หรือร้อยละ 9  

 สินทรัพย์ถาวร จ านวน 60.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 15.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 20  

ประกอบด้วย 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 60.3 ล้านบาท  ลงลงจากปี 2557 จ านวน 15.4 

ล้านบาท เนื่องจาก มีการค านวณค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและค่าเสื่อม

ราคาครุภัณฑ์เพิ่มข้ึน จึงท าให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีมูลค่าลดลง  
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 37,053.28 บาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 37246.42 บาท 

เนื่องจาก มีจ านวนค่าเสื่อมราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึนจึงท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง  

 สนิทรัพย์อื่นๆ  จ านวน 3.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 10.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 76 

ประกอบด้วย      

- ลูกหนี้ระยะสั้น จ านวน 2.9 ล้านบาท  ลงลงจากปี 2557 จ านวน 10.5 ล้านบาท 

เนื่องจาก ความสามารถในการเรียกเก็บเงินคืนจากลูกหนี้ได้เร็วข้ึน   

- วัสดุคงเหลือ จ านวน 415,133.90 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 130,555.73 

บาท เนื่องจาก มีการซื้อวัสดุเพิ่มข้ึนในปี2558 เพื่อใช้ในการด าเนินงานในอนาคต  

- ลูกหนี้ระยะยาว จ านวน 1.5 ล้านบาท คงที่จากปี 2557 เนื่องจาก เป็นเงินมัดจ าค่า

เช่าพื้นที่อาคาร เป็นเงินจ านวน 576,000.00 บาท เงินมัดจ าค่าบริการ เป็นเงิน

จ านวน 864,000.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มเงินมัดจ าค่าบริการ เป็นเงินจ านวน 

60,480 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,480.00 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (องค์การมหาชน) จะได้รับเงินคืนภายในก าหนด 45 วัน หลังจาก

สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) มีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าโดยแจ้งความประสงค์ ไปยังให้ผู้เช่า

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเช่า 

 หน้ีสินรวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สธท. มีหนี้สินรวมจ านวน 3.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 2.2 ล้าน

บาท หรือ 215% ของหนี้สินรวมในปี 2557 ประกอบด้วย  

- เจ้าหนี้ระยะสั้น จ านวน 1.03  ล้านบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 731,160.99 

บาท หรือเพิ่มข้ึน 238% ของจ านวนเจ้าหนี้ระยะสั้นในปี 2557 

- เงินรับฝากระยะสั้น จ านวน 2.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 1.5  

ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 205% ของจ านวนเงินรับฝากระยะสั้นในปี 2557 

 ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สธท. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นจ านวนรวม 3 ,848,600 

บาท ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันที่ สธท. จะต้องกันเงินไว้เพื่อจ่ายในปีถัดไป 
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2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 
 

 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 สธท. มีรายได้รวม จ านวน 139.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปี 2557 จ านวน 28.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 และค่าใช้จ่ายรวม 182.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2557 8.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5  

 ในงวดบัญชีปี 2558 สธท. มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ จ านวน 42.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชี

ปี 2557 จ านวน 19.6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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 ด้านรายได้  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สธท. มีรายได้รวม จ านวน 139.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 28.2 

ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ประกอบด้วย 

- รายได้จากงบประมาณ ปี 2558 มีจ านวน 138.5 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 

29.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เนื่องจาก ในปี 2558 สธท. ได้รับเงินงบประมาณ

มากขึ้น 

- รายได้อื่น ปี 2558 ได้แก่ ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก มีจ านวน 1.3 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2557 1.2  ล้านบาท หรือร้อยละ 47 โดยสถาบันได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยจาก

บัญชีเงินฝากในอัตราร้อยละ 0.5  อีกทั้งในปี 2558 ได้มีการบันทึกประเภทบัญชีให้

ถูกต้องมากข้ึน เนื่องจากในปี 2557 สถาบันได้บันทึกบัญชีเงินคืนจากหน่วยงานที่

ได้รับเงินสนับสนุนเป็นบญัชีรายได้อื่น ท าให้รายได้อื่นในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกบั

ปี 2557  
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 ด้านค่าใช้จ่าย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สธท. มีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 182.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 

8.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ประกอบด้วย 

- ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ในปี 2558 มีจ านวน 122.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 

11.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 โดยสาเหตุหลักเนื่องจาก ในปี 2558 มีการเดินทาง

ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศน้อยลง และค่าประชาสัมพันธ์ลดลง   

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าล่วงเวลา 

เป็นต้น ในปี 2558 มีจ านวน 20.3 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 10.4  ล้านบาท 

หรือเพิ่มข้ึน 106% ของค่าใช้จ่ายบุคลากร ปี 2557 เนื่องจากมีการสรรหา บรรจุ 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันฯ เพิ่มข้ึน  

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ครุภัณฑ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจ านวน 16.8 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 8.4  ล้านบาท 

หรือเพิ่มข้ึน 100% ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ปี 2557 เนื่องจาก ในปี 
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2558 มีการคิดค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเต็มปีงบประมาณ ท าให้ค่าเสื่อม

ราคาในปี 2558 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 100% อีกทั้ง ในปี 2558 มีการซื้อครุภัณฑ์

มากขึ้นท าให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มข้ึนด้วย 

- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อด าเนินงานให้แก่องค์กรไม่หวังผล

ก าไรและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ปี 2558 มีจ านวน 9.6 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปี 2557 2.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 38  เนื่องจาก สธท. สนับสนุนเงินให้กับ

เรือนจ าหรือทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการเรือนจ าต้นแบบเพิ่มข้ึน 

- ค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าตอบแทนอื่น ปี2558 

มีจ านวน 7.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 4.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 เนื่องจาก

ค่าตอบแทนอื่นคือค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และในปี 2558  

มีการตรวจรับพัสดุลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557   

- ค่าวัสดุ ปี2558 มีจ านวน 2.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 1.8 ล้านบาท หรือ 

168% ของค่าวัสดุในปี2557 เนื่องจาก สธท. มีบุคลากรเพิ่มข้ึนจึงมีการใช้วัสดุมาก

ข้ึน 

- ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ในปี2558 มีจ านวน 2.2 

ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 615,589.35 บาท หรือร้อยละ 39 โดยสาเหตุหลัก

เนื่องจาก ในปี 2558 สถาบันมีการจัดสัมมนาและจัดประชุมที่สถาบันฯ มากข้ึน  

ท าให้มีค่าไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้ง สถาบันมีการเช่าระบบ

อินเตอร์เน็ตที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงท าให้มีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ที่สูงข้ึนในปี 2558 
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3. ข้อวิเคราะห์ด้านการเงิน 

3.1 ในปีงบประมาณ  2558 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงินอุดหนุนจ านวน 138.6 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 

จากเดิมซึ่งได้รับจัดสรรวงเงิน 109 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2557 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในแผนปฏิบัติ

การฯปีงบประมาณ 2558  สธท. มีโครงการ/แผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรส าหรับการสมัคร

เป็นสถาบันสมทบของ UNODC จ านวนมาก (มากกว่า 50โครงการ) จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินมากกว่า

ที่ได้รับการจัดสรร โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เห็นชอบให้น าเงินทุนสะสมของสถาบันฯมาใช้เป็น

วงเงินด าเนินการเพิ่มเติมอีก 61.9 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานส าคัญตามภารกิจหลกัขององค์กร และสร้าง

ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณสมบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติ (ตาม

ข้อก าหนด ECOSOC ที่ 1994/23) 

3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สธท. จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 112 ล้านบาท โดยงบประมาณที่

มีการเบิกจ่ายสูงสุดงบด าเนินงานคือ 86.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.7 เนื่องจากเป็นงบประเภท

รายจ่ายที่มีกิจกรรม/โครงการรองรับและสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน อาทิ กิจกรรมการจัด

ฝึกอบรม สัมมนา การเผยแพร่เอกสารวิชาการ การจัดประชุมทั้งในประเทศและในเวทีต่างประเทศ  

3.3 ส าหรับงบประมาณที่เหลอืจา่ยจ านวน 28,369,755.87 บาท สธท. ได้น าข้อมูลผลการเบิกจา่ยงบประมาณ

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเพือ่การยุติธรรมแหง่ประเทศไทยในการประชุมครัง้ที่ 10/2558 เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยคณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้ความเห็นชอบในการน าส่งเงินเหลือจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าเป็นทุนสะสมสถาบันฯ 

3.4 อย่างไรก็ดี ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมยังคงต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ก าหนดโดยรัฐบาลค่อนข้างมาก 

(เป้าหมายร้อยละ 95) โดยมีสาเหตุส าคัญ เนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อมของหน่วยงาน

เครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อด าเนินโครงการความร่วมมือด้านวิจัย จึงท าให้มีความล่าช้าในกระบวนการ 

และจ าเป็นต้องยกเลิกงานในบางโครงการ ในขณะเดียวกัน มีสาเหตุจากปัจจัยภายในขององค์กร อาทิ 

ความไม่สมดุลของปริมาณงานและจ านวนบุคลากรในกลุ่มงาน  เนื่องจากมีการเร่งรัดในเชิงนโยบายให้

จัดท ากิจกรรม/งานวิจัยเพิ่มเติมระหว่างปีเพื่อเสริมคุณสมบตัิทางวิชาการให้สอดรับกับจดุเน้นของการเปน็

สมาชิกสมทบแห่งสหประชาชาติ (แม้ว่าจะมีการสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมระหว่างปีแต่กระบวนการใช้

เวลานาน และยังมีข้อจ ากัดเรื่องประสบการณ์การท างานของบุคลากรใหม่ในการท างานช่วงแรก )  

นอกจากนี้ ยังขาดระบบการติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นทางการและอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. ข้อวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงองค์กร 

4.1 จากผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ทีมบริหาร 

สธท. ไดร้่วมกันประเมินความเสี่ยงขององค์กร ภายใต้มิตคิวามเสี่ยงต่างๆ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/ นโยบาย (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน              

อันเนื่องมาจากการก าหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารงานที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่สอดคล้อง         

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก         ความ

ผิดพลาดความบกพร่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง

ความไม่พร้อมของบุคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยี 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการ      

ด้านการเงินและงบประมาณผิดพลาด เช่น การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้ันตอนที่ก าหนดไว้  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) หมายถึง กฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 สรุปผลความเสี่ยงด้านต่างๆท่ีมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเน่ือง และเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องด าเนินการ

แก้ไขเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแก่องค์กร 
ด้านกลยุทธ์/นโยบาย  
(Strategic Risk : S) 
 

S1 การขาดแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ ในระยะยาว (3 – 5 ปี) 
S2 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของสถาบันฯ โดยหน่วยงานภายนอกมีความ
คลาดเคลื่อนจากการด าเนินงานจริงของสถาบันฯ 
S3 นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยและประเทศในอาเซียนในการส่งเสริม  
ให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการพฒันากระบวนการยุติธรรม      
ทางอาญาในภูมิภาค 
S4 ภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ยังไมเ่ป็นที่รูจ้ักของหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องและแพรห่ลายของประชาชน 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

O1 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานบางกลุ่มงาน และขาดผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ความสามารถในระดับกลาง (Middle Level) 
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแก่องค์กร 
O2 ไม่มีระบบหรือกลไกในการบรหิารจัดการที่ดี 

ด้านการเงิน  
(Financial Risk : F) 

F1 การได้รบังบประมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณด้านการจัดท า
โครงการตามภารกจิหลักต่างๆ 
F2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ด้านการปฏิบัตงิานตาม
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
 

C1 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันฯ ยังไม่ครบถ้วนและไม่ครอบคลมุ      
การปฏิบัตงิานในทุกด้าน 
C2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรือ่งกฎ ระเบียบและข้อบังคับ            
(ล่าช้า/มีข้อผิดพลาด) 

หมายเหตุ ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่มรีะดับสูงมาก โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบหรอื   

ความเสียหายรุนแรงต่อองค์กรจ าเป็นต้องมมีาตรการควบคุมหรอืติดตามแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว 

และต่อเนื่อง 

 

 

 

 


