รายงานฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและความเสี่ยงของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Millions

1. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
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 สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวมจานวน 183.4
ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวนเงิน 27.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 ประกอบด้วย
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวนเงิน 112.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวนเงิน
29.6 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20.7
 ลู กหนี้ ร ะยะสั้ น จ านวนเงิน 5.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 2.2 ล้ านบาท
หรือร้อยละ 78.4
 วัสดุคงเหลือ จานวนเงิน 542,940.69 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 127,806.79 บาท
หรือร้อยละ 30.7 เนื่องจากปีความต้องการใช้วัสดุสานักงานเพิ่มขึ้น
 ลูกหนี้ระยะยาว จานวนเงิน 1.5 ล้านบาท คงที่จากปี 2558 เนื่องจากเป็นเงินมัดจาค่าเช่าพื้ นที่
อาคาร เป็นเงิน 576,000.00 บาท เงินมัดจาค่าบริการ เป็นเงิน จานวน 864,000.00 บาท และ

ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม เงิ น มั ด จ าค่ า บริ ก าร เป็ น เงิ น จ านวน 60,480 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,500,480.00 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จะได้รับเงินคืน
ภายในกาหนด 45 วัน หลั งจากสั ญญาสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) มีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าโดยแจ้งความประลงค์ ไปยัง
ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่า
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวนเงิน 61.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 1.54 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 2.5 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับบุคลากรที่เ ข้า มา
ทางานในสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จานวนเงิน 1.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 1.6 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 4,325.2 เนื่องจากมีการจัดซื้อโปรแกรมมาจัดทางานวิจัยของสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น
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 หนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีหนี้สินรวมจานวนเงิน 4.7ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี2558 จานวนเงิน 1.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.7 ประกอบด้วย
- เจ้าหนี้ระยะสั้น จานวนเงิน 1.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 0.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 82.4 ของจานวนเจ้าหนี้ระยะสั้นในปี 2558
- เงินรับฝากระยะสั้น จานวนเงิน 2.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 0.6 ล้านบาท
หรือร้อยละ 26.2 ของจานวนเงินรับฝากระยะสั้นในปี 2558

 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมา
บริการ เป็นจานวนเงินรวม 267,500.00 บาท ซึ่งถือเป็นภาระผูกพันที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย จะต้องกันเงินไว้จ่ายเพื่อจ่ายในปีถัดไป

2. ผลการดาเนินงาน
2.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีรายได้ จานวนเงิน
157.5 ล้านเพิ่ม เพิ่มขึ้น จากปี 2558 จานวนเงิน 17.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 และค่าใช้จ่ายรวม 183.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 1.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.86
ในงวดบัญชีปี 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ จานวนเงิน 26.4
ล้านบาท ลดลงจากงวดบัญชี ปี2558 จานวนเงิน16 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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 ด้านรายได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีรายได้รวม จานวนเงิน157.5 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 45.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.5 ประกอบด้วย
- รายได้จากงบประมาณ ปี 2559 มีจานวนเงิน 156.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน
เงิน 18 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เนื่องจากปี 2559 ได้รับเงินงบประมาณจากสานัก
งบประมาณเพิ่มขึ้น
- รายได้อื่น ปี2559 ได้แก่ ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร มีจานวนเงิน 0.9 ล้านบาท
ลดลงจาปี 2558 จานวนเงิน 0.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5
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 ด้านค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายรวม จานวน 183.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 1.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.86 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วย
การศึกษาบุตร เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินชดเชย
กรณีเลิกจ้าง ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ในปี 2559 จานวนเงิน 27.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จานวนเงิน 6.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 เนื่องจากมีการสรรหาบุคลากรสถาบันฯเพิ่มขึ้น
- ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนตามตาแหน่ง ค่าตอบแทนอื่น ลดลงจากปี 2558 จานวนเงิน
0.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1
- ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา ค่าแก๊ส
และน้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม ค่าเช่า เป็นต้น ในปี 2559 จานวนเงิน 101.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวนเงิน
21.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.5 เนื่องจากมีการจ้างที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ลดลง
- ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสานักงาน ในปี 2559 จานวนเงิน 3.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 เนื่องจากสถาบันฯมีความต้องการวัสดุสานักงานเพิ่มขึ้น
- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและโทรมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ในปี 2559 จานวนเงิน 2.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาปี 2558

จานวนเงิน 4.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 เนื่องจากสถาบันฯมีการจัดสัมมนาและประชุม
โดยใช้สถาณที่ของสถาบันจึงทาให้ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ได้แก่ ส่วนปรับปรุงอาคาร ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จานวนเงิน 18.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 1.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1
เนื่องจากปี 2559 มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจึงทาให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรไม่หวัง
ผลกาไร เงินอุดหนุนเพื่อการดาเนินงาน – องค์กรระหว่างประเทศปี 2559 จานวนเงิน 23.7
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวนเงิน 14.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 145.6 เนื่องจากสถาบัน
ให้เงินสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
3. ข้อวิเคราะห์ด้านการเงิน
3.1 ในปีงบประมาณ 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงินอุดหนุน 147.8 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละวงเงินเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 13 จากเดิมซึ่งได้รับจัดสรรวงเงิน 138.5 ในปีงบประมาณ 2558 อย่ างไรก็ดี เนื่องจากใน
แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2559 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มีโครงการ/แผนงาน
เพื่ อ เป็ น สถาบั น สมทบของ UNODC จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ว งเงิ น มากกว่ า ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร โดย
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เห็นชอบให้นาเงินทุนสะสมของสถาบันฯ มาใช้เป็นวงเงิ นดาเนินการ
เพิ่มเติมอีก 27 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนงานสาคัญตามภารกิจหลักขององค์กร และสร้างความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาคุณสมบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติ (ตามข้อกาหนด
ECOSOC ที่ 1994/23)
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ งประเทศไทย จานวนเงิน
132.4 ล้านบาท โดยงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากร 90.1 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.2 เนื่ อ งจากเป็ น ประเภทรายจ่ า ยที่ มี กิ จ กรรม/โครงการรองรั บ และสามารถ
ดาเนิ น การได้ตามแผนงาน อาทิ กิจกรรมการจัดฝึ กอบรม สั มมนา การเผยแพร่เอกสารวิช าการ
การจัดประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศและในเวทีต่างประเทศ
3.3 สาหรับเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย 47,270,672.73 บาท สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ได้น าข้อมูล ผลการเบิ กจ่ า ยงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริห ารสถาบันเพื่ อ การยุติธ รรมแห่ ง
ประเทศไทยในการประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหาร
สถาบันฯ มีมติให้ความเห็นชอบในการนาส่งเงินเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เข้าเป็นทุน
สะสมสถาบันฯ

3.4 อย่ า งไรก็ ดี ผลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมยั ง คงต่ ากว่ า เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยที่ ก าหนดโดยรั ฐ บาล
ค่อนข้างมาก (เป้าหมายร้อยละ 95) โดยมีสาเหตุสาคัญ เนื่องจากปัจจัยภายนอก อาทิ ความไม่พร้อม
ของหน่วยงานเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อดาเนินโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย จึงทาให้มีความ
ล่าช้าในกระบวนการและจาเป็นต้องยกเลิกงานในบางโครงการ ในขณะเดียวกัน มีสาเหตุจากปัจจัย
ภายในขององค์กร อาทิตความไม่สมดุลของปริมาณงานและจานวนบุคลากรในกลุ่มงาน เนื่องจากมี
การเร่งรัดเชิงนโยบายให้จัดกิจกรรม/ งานวิจัยเพิ่มเติม ระหว่างปีเพื่อเสริมคุณสมบัติทางวิชาการให้
สอดรับกับจุดเน้นของการเป็นสมาชิกสมทบแห่งสหประชาชาติ และยังมีข้อจากัดเรื่องประสบการณ์
ทางานของบุคลากรใหม่ในการทางานช่ วงแรก นอกจากนี้ ยังขาดระบบการติดตามการดาเนินงาน
อย่างเป็นทางการและอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ข้อวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงองค์กร
4.1 จากผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีมบริหารสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันประเมินความเสี่ยงขององค์กร ภายในมิติความเสี่ยงต่างๆ
ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้ า นกลยุทธ์ / นโยบาย (strategic Risk:S) หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจจะเกอดขึ้น อัน
เนื่องมาจากการกาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหารงานที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น งาน (Operation Risk:O) หมายถึง ความเสี่ ยงที่อ าจเกิ ดจากความ
ผิดพลาดบกพร่องจาการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ได้กาหนดไว้
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk:F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณผิดพลาด และเป็นอุปสรรต่อการปฏิบัติงาน
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk:C) หมายถึง กฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

4.2 สรุปผลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง และเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการ
แก้ไขเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแก่องค์กร

ด้านกลยุทธ์/นโยบาย
(strategic Risk:S)

S1 การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก
เครื่อข่ายของสหประชาชาติ ( PNI )
S2 การปฏิบัติงานตามแผนงานประจาปี ที่มีการกาหนดโครงการและง
สนวิจัยไว้หลายเรื่อง
S3 การจัดทาหลักสูตร “ การปฏิบัติตามข้อกาหนดกรุงเทพ” ให้แล้ว
เสร็จและสามารถจัดการอบรมได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
S4 การทาความตกลงกับมหาวิทยาลัย Harvard เพื่อจัดทาหลักสูตร
อบรมในประเทศไทย
S5 การท าให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละภารกิ จ ของสถาบั น เป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
ประชาชนและการร่วมมือในการทางานกับผู้มีส่วนได้เสีย
O1 บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานบางกลุ่ ม งาน และขาด
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความรู้ความสามารถในระดับกลาง ( Middle
Level)
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบแก่องค์กร

ด้านการดาเนินงาน
(Operation Risk:O)
ประเภทความเสี่ยง

O2 ไม่มีระบบหรือกลไกในการบริหารจัดการที่ดี
ด้านการเงิน
F1 การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะงบประมาณด้านการ
(Financial Risk:F จัดทาโครงการตามภารกิจหลักต่างๆ
F2 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ด้านการปฏิบัติงานตาม C1 กฎ ระเบียบ และข้อบังคั บของสถาบัน ฯ ยังไม้ครบถ้ว นและไม่
กฎระเบียบ
ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกด้าน
(Compliance Risk:C) C2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
(ล่าช้า /มีข้อผิดพลาด)
หมายเหตุ ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผล
กระทบหรือความเสียหายรุนแรงต่อองค์กรจาเป็นต้องมีมาตรการควบคุมหรือติดตามแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด รวดเร็วและต่อเนื่อง

