
สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
(ไตรมาส 3  ปี 2560) 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

- ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 สถาบันมีรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 2559   
งวดที่ 2 จ านวน 32,680,400.00 บาท ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร จ านวน 192,383.82 และรายได้เงิน
สนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ จ านวน 190,000.00 บาท  

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 

2559 เล็กน้อย 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 ต่ ากว่าไตรมาส

เดียวกัน ของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.14 โดยสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ประจ าปี 

- ค่าใช้สอย ซึ่งได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ค่าจ้าง

เหมาบริการ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

ฯลฯ ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0.68 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.66 โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่สูงกว่า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ค่า

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และค่าจ้างเหมาบริการ  

- ค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุส านักงานใช้ไป ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 มีการ

เบิกจ่ายสูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0.04 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณงาน

สูงขึ้น และสอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ประจ าปี 

- ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าฝากส่งไปรษณีย์ และค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2560 

ไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจ่ายสูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 0.04 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 105.44 เนื่องจากสถาบันมีการย้ายส านักงานจึงมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่า

น้ าประปา และค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ 

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสแรก สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของ

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1.02 ล้านบาท เนื่องจากสถาบันฯ ได้ปรับปรุงส านักงานแล้วเสร็จ รวมทั้งมี

การจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนหลายรายการ 

  

 

 

 



งบแสดงฐานะการเงิน 

- เงินสดและรายการเทียบเงินสด ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 มี

จ านวน 101.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสะสมของเงินงบประมาณคงเหลือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2559 

โดยในจ านวนนี้ได้รวมเงินกันเหลื่อมปีและภาระผูกพัน ที่รอการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2557 -2559 

และเงินงบประมาณอุดหนุนประจ าปี 2560 ทีไ่ด้เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วนตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ส านักงานส่วนปรับปรุง รายการครุภัณฑ์ต่างๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันสิ้น

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 15.03 ล้านบาท สูงกว่าวันสิ้นไตรมาสเดียวกันของ

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 8.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 140.89 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุง

ส านักงานแห่งใหม่ของสถาบัน การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ และโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาแล้วเสร็จ 

- หนี้สินหมุนเวียนรวมของสถาบัน ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 ต่ ากว่าวันสิ้นไตรมาส

เดียวกัน ของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 1.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.27 ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนส่วน

ใหญ่ได้แก่ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินประกันสัญญา   

 

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3 
ปีงบประมาณ 2560 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 56.28 เท่า 
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  0.015  เท่า 

 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของเงินฝากธนาคาร วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืน เทียบกับหนี้สินรวมของสถาบัน ปีงบประมาณ 2560 ณ วันสิ้นไตรมาส 3 สถาบันมี

สินทรัพย์หมุนเวียน สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 56.28 เท่า  

2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของหนี้สินรวม เทียบกับสินทรัพย์รวมของ

สถาบัน ณ วันสิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.015 

เท่า โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของสถาบัน เป็นหนี้สินระยะสั้น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และเงินประกัน

สัญญา 

 

 


