
สรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
(ไตรมาสที่ 2 ปี 2561) 

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
   -   ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 สถาบัน มีรายได้จากการด าเนินงาน รวมจ านวน 29.51 ล้านบาท 
ประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล (งวดที่ 2) จ านวน 28.33 ล้านบาท รายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก
องค์การอนามัยโลก จ านวน 0.66 ล้านบาท และรายได้อ่ืน จ านวน 0.40 ล้านบาท 
   -   ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รวมจ านวน 4.17 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน 
ของปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.17 เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนประจ าปี 
2560 และการจ้างเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ตามกรอบอัตราก าลัง และภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 
   -   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รวมจ านวน 7.54 ล้าน
บาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.88 เนื่องจากมี
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการแล้ว 
   -   ค่าใช้สอย ซึ่งได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ  ค่าครุภัณฑ์       
ต่ ากว่าเกณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา       
ศักยภาพคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัด ประชุม ค่าเช่าพ้ืนที่       
ส านักงาน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รวมจ านวน 3.57 ล้านบาท ต่ ากว่าไตรมาสเดียวกัน ของ
ปีงบประมาณ 2560 เล็กน้อย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสถาบัน 
   -   ค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุส านักงานใช้ไป ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รวมจ านวน 
0.09 ล้านบาท ต่ ากว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.13
เนื่องจากสถาบันลดการใช้หมึกพิมพ์ ท าให้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองลดลง 
   -   ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รวมจ านวน 0.18 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสเดียวกัน ของ
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0.055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.13 ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินกิจการปกติของ
สถาบัน 
   -   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รวมจ านวน 0.77 ล้านบาท ต่ ากว่าไตร
มาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2560 จ านวน 0.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.03 เนื่องจาคครุภัณฑ์บางส่วน
ครบอายุการตัดจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบแสดงฐานะการเงิน 
   -   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 มี
จ านวน 123.54 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินงบประมาณอุดหนุนรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 และการสะสมของ
เงินงบประมาณคงเหลือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2560 โดยในจ านวนนี้ได้รวมเงินกันเหลื่อมปีและภาระผูกพัน ที่
รอการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2558-2560 และเงินงบประมาณอุดหนุนประจ าปี 2561 ที่ได้เบิกจ่ายเพียง
บางส่วน 
   -   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินประกันสัญญาเช่าส านักงาน อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบ าราศนราดูร โดยจ่าย
ประกันสัญญาเช่าต่อกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
   -   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ครุภัณฑ์สุทธิ (ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ       
โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงานส่วนต่อเติม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ส่วนตกแต่งส านักงาน) สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน (ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์) รวมจ านวน 11.17 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 
2560 เนื่องจากสถาบันมีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวตามอายุการใช้งาน 
   -   หนี้สินหมุนเวียนรวมของสถาบัน ณ วันสิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2561 รวมจ านวน 4.23 ล้านบาท สูง
กว่าไตรมาสเดียวกัน ของปีงบประมาณ 2559 จ านวน 2.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 205.17 ซึ่งหนี้สินหมุนเวียน
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย และเงินประกันสัญญา 
 
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2561 

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 29.37  เท่า 
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  0.032  เท่า 

 

     1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของเงินฝากธนาคาร วัสดุคงเหลือ และสินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืน เทียบกับหนี้สินรวมของสถาบัน ปีงบประมาณ 2561 ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 2 สถาบันมีสินทรัพย์

หมุนเวียน สูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 29.37 เท่า  

     2. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของหนี้สินรวม เทียบกับสินทรัพย์รวมของสถาบัน 

ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.032 เท่า โดยหนี้สินส่วน

ใหญ่ของสถาบัน เป็นหนี้สินระยะสั้น อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และเงินประกันสัญญา 

 
 


