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ค าน า 
  
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ได้ด าเนินการตามพันธกิจ  4 
ด้าน คือ  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ   วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลและสุขภาพ  
บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายใต้
แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 255๙ – ๒๕63   
  ในปีงบประมาณ  2๕๕๙   วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-2563   โดย
การมีส่วนร่วมทุกบุคลากรทุกระดับ  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน 
และน ามาก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินงานด้านการเงินท่ีเป็นแผนระยะยาวท่ี
สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถด าเนินการได้ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินท่ี
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 จะเป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนางานด้านการเงิน ให้
บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯต่อไป 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 
     กันยายน 2558 
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ส่วนที่ 1 
 

1.     บทน ำ 
  

 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ทางการเงิน โดยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางสูก่ารบริหารของวิทยาลัย และได้ก าหนด
ประเด็นทางยุทธศาสตร์การเงิน ประกอบด้วย  3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ 

 โดยประเด็นทางยุทธศาสตร์ทางการเงินจะน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและเป็นกลไก
การบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆให้บรรลุ
ตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย ของ
การด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ท้ังจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้  และงบสนับสนุนอื่นๆ  มีการน าเงินท่ีได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน ท่ีสามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ รวมท้ังมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากแนวทางข้างต้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 ให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทุกๆด้าน โดยมี
แนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมท้ังการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มี
การจัดท ารายงานทางการเงินท่ีบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน แสดงถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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2.     กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแนนกยุทท์ททำกกำรงกิน 
2.1. หยักกำร 

         หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกา  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 มี 10 
องค์ประกอบ คือ 

 หลักประสิทธิผล 

 หลักประสิทธิภาพ 

 หลักการตอบสนอง 

 หลักภาระรับผิดชอบ 

 หลักความโปร่งใส 

 หลักความมีส่วนร่วม 

 หลักการกระจายอ านาจ 

 หลักนิติธรรม 

 หลักความเสมอภาค 

 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
จากหลักการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการเงิน  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบราชการ  
 

2.2. วัตถทประสกคท 
        1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ปฏิบัติได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
        2. เพื่อสร้างระบบและกลไก ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
        3. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล ด้านการเงินและงบประมาณ สามารถ
น าไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
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2.3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแนนกยุทท์ททำกกำรงกนิ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 เพื่อท าหน้าท่ีจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  
  2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อ
ก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน และแนวทางปฏิบัติทางด้าน
การเงิน โดยการร่วมกันพิจารณา และแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ 
  3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 
ต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรอง 
  4. จัดท ารูปเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563   และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่บุคลากร เพื่อให้
รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติในด้านการเงิน 
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ส่วนที่ 2 
 

1.     กำรวิงครำะหทสภำพแวดย้อม (SWOT Analysis) ด้ำนกำรงกนิ 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดย
แบ่งการวิเคราะห์ เป็นดังนี้ 
 

กำรวิงครำะหทสภำพแวดย้อมภำุใน 
 จทดแข็ก (Strength) 

 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงิน 

 มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ติดตาม ก ากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 

 บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ 

 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับ ท่ีวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 

 มีแหล่งที่มาด้านการเงินท่ีชัดเจน ได้แก่จากภาครัฐ คือเงินงบประมาณ และจากเงิน
รายได้ของวิทยาลัย 

 มีการจัดหารายได้จากภายนอก โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน คือ การให้บริการ
วิชาการแก่บุคลากรด้านสุขภาพ 

 มีเงินรายได้สะสม เพื่อใช้ในการด าเนินงาน และแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของ
วิทยาลัย 

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ด้านการเงิน 

 มีการใช้ระบบก ากับงบประมาณของ สบช. ในการก ากับ ติดตาม และรายงาน การ
จัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ  

 มีระบบและกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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 จทดอ่อน (Weakness) 

 การจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และประเมิน
การใช้งบประมาณตามพันธกิจ  เพื่อน าผลการประเมินไปใช้วางแผนงบประมาณในปี
ต่อไป 

 บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎระเบียบ ด้านการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ทางการเงิน 

 มีกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือมีการปรับ
การใช้งบประมาณ จึงมีผลกระทบกับแผนการจัดสรรงบประมาณในฐานข้อมูล 
 

กำรวิงครำะหทสภำพแวดย้อมภำุนอก 
 โอกำส (Opportunities) 

 สถาบันพระบรมราชชนก สนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ท่ีชัดเจน ท าให้วิทยาลัยมีรายได้จากการบริการวิชาการแก่สังคม 

 นโยบายการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  การติดตาม
ตรวจสอบจากภาครัฐ  นโยบายการประหยัดและการก าหนดเป้าหมายการใช้จ่าย
ภาครัฐ มีผลต่อการติดตาม ก ากับ และเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามงบประมาณท่ี
ก าหนด 

 มีกฎระเบียบท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เช่น แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นต้น 

 มีเครือข่ายจากภายนอกสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ด้านการวิจัย และการ
บริการวิชาการ เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เครือข่ายบริการ
สุขภาพเขต 7 ( ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด และ
กาฬสินธุ์ ) เป็นต้น 

 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-
budgeting  ระบบ GFMIS  ท าให้ มีข้อมูลในการตัดสินใจท่ีดี 
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 อทปสรรค (Threats) 

 ข้อก าหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 ความล่าช้าของการตอบข้อหารือของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการ 

 ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 

 นโยบายการรับนักศึกษาและการกระจายนักศึกษาในแต่ละวิทยาลัยของสถาบันพระ
บรมราชชนก มีผลต่อเงินรายได้ของสถานศึกษา 

 ความคาดหวังของสังคม ในการช่วยเหลือด้านการเงินจากวิทยาลัยสูง 
 

   นยกำรวิงครำะหทต ำแหน่กุทท์ศำสตรททำกกำรงกิน ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

  

                  

 
 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

โอกาส (Opportunity) 

จดุอ่อน (Weakness) 

อปุสรรค (Threat) 

จดุแข็ง (Strength) 

แผนภูมิ : ยุทธศาสตร์ทางการเงนิ 

ชดุข้อมลู1 

ค่ำงฉยีุ่คะแนน 
โอกำส  (Opportunity)   =  5.60  
จทดแข็ก  (Strength)       =   5.35 
จทดอ่อน (Weakness)      =   3.12 
อทปสรรค (Threat)         =   2.20 
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ส่วนที่ 3 
 

แนนกยุทท์ททำกกำรงกนิ ประจ ำปีกบประมำณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 
 
1.    วิสัุทัศนททำกกำรงกิน 
 บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
2.    พัน์กิจทำกกำรงกิน 

1. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. รักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน 

 
3.   ประงด็นุทท์ศำสตรททำกกำรงกิน 
 1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 2.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณ 
 
4.    งป้ำประสกคททำกกำรงกิน 
 1.  การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.  ระบบฐานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
 3.  จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 
5.    กยุทท์ททำกกำรงกิน 
 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
 2.  พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน 
 3.  พัฒนากระบวนการจัดหารายได้จากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.   กำรงชื่อมโุกระหว่ำกแนนกยุทท์ท แยะแนนกยุทท์ททำกกำรงกิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นการน ากลยุทธ์ด้านการเงินไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้ก าหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน 

 
ประงด็นุทท์ศำสตรทที่ 1 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพที่ตอบความ
ต้องการของชุมชน 

ประงด็นุทท์ศำสตรทที่ 2 
การพัฒนาวิทยาลยัให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างองค์ความรู้และนว
ตกรรม เพื่อตอบสนองระบบ
สุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื       

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ประงด็นุทท์ศำสตรทที่ 1 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน 

ประงด็นุทท์ศำสตรทที่ 2 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมลู
การก ากับติดตามทางการเงิน 

ประงด็นุทท์ศำสตรทที่ 3 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและ 

ใช้จา่ยงบประมาณ 

งป้ำประสกคทที่ 1 

การบริหารจดัการด้านการเงินมี
ประสทิธิภาพ ถกูต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

งป้ำประสกคทที่ 2 

ระบบฐานข้อมลูการก ากบั
ติดตามทางการเงินท่ีถกูต้อง 
ตรวจสอบได้ 

งป้ำประสกคทที่ 3 

จดัหาและใช้จ่ายงบประมาณจาก
แหลง่ตา่งๆ ให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

กย ทุท์ทที่ 1 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ด้านการเงิน 
 

กย ทุท์ทที่ 2 
พัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลทางการเงิน 

 

กย ทุท์ทที่ 3 
พัฒนากระบวนการจัดหา

รายได้จากภายนอก 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กยุทท์ทที ่1    พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรงกิน 
มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกยุทท์ท ดกันี ้
1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและงบประมาณให้ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากรทุกระดับ  
2.  จัดสรรงบประมาณตามท่ีก าหนด 

 3.  ติดตาม ก ากับ การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
      แก่วิทยาลัย 
 4.  พัฒนาการน าระบบก ากับงบประมาณมาใช้ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้ค าปรึกษาในด้านการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณให้มี 
              ความถูกต้อง  
 6.  รายงานผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ 
              วิทยาลัยทุกไตรมาส 
 7.  ปรับแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับข้อมูลรายงานทางการเงิน 
              และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยเน้นด้านการพัฒนา 
              นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นชุมชน 
 ตัวชี้วัดแยะค่ำงป้ำหมำุ คือ 

1. มีขั้นตอนการด าเนินงานด้านการเงินของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
2. มีระบบก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหาร ทุกไตรมาส 
4. มีรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามพันธกิจของวิทยาลัย 

 
กยุทท์ทที ่2    พัฒนำระบบกำนแยะฐำนข้อมูยทำกกำรงกิน 

มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกยุทท์ท ดกันี้ 
1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน ในด้านระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

การคิดวิเคราะห์ทางการเงิน   การจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
3. มีการน าระบบก ากับงบประมาณของ สบช. มาใช้ในการพัฒนางาน ให้มี

ประสิทธิภาพ 



10 
 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ให้มีความสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้ เพื่อ
การตัดสินใจของวิทยาลัย 

5. มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท่ีไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือมี
การปรับการใช้งบประมาณ เพื่อรับข้อเสนอแนะและน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

 ตัวชี้วัดแยะค่ำงป้ำหมำุ คือ 
1. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 96  
2. มีการใชร้ะบบฐานข้อมูลเพื่อการก ากับติดตามทางการเงิน อย่างน้อย 

ร้อยละ 70 
3. บุคลากรด้านการเงิน มีความรู้ และทักษะการวิเคราะห์ รวมท้ังการรายงานผลด้าน

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 100 
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการเงินของวิทยาลัย อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
กยุทท์ทที ่3    พัฒนำกระบวนกำรจัดหำรำุได้จำกภำุนอกอุ่ำกมีประสิท์ภิำพ 

มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกยุทท์ท ดกันี้ 
1. จัดกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการด้านสุขภาพ ท่ีก่อให้เกิดรายได้แก่วิทยาลัย 
2. จัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัย/บริการวิชาการ ท่ีเป็นงบสนับสนุน

จากภายนอก 
 ตัวชี้วัดแยะค่ำงป้ำหมำุ คือ 

1. มีรายได้จากภายนอกเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 จากปีท่ีผ่านมา 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือ/สนับสนุนงบประมาณ อย่างน้อย 2 เครือข่าย/ปี 
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ตำรำก ควำมสอดคย้อกระหว่ำกุทท์ศำสตรทขอกวิทุำยัุ ุทท์ศำสตรททำกกำรงกิน งป้ำประสกคท กยุทท์ท มำตรกำร ตัวชี้วัดแยะค่ำงป้ำหมำุ 
ปีกบประมำณ 2559- 2563 

ุทท์ศำสตรท
ขอกวิทุำยัุ 

ุทท์ศำสตรท 
ทำกกำรงกิน 

งป้ำประสกคท 
ทำกกำรงกิน 

กยุทท์ท 
ทำกกำรงกิน 

มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกย
ุทท์ท 

ตัวชี้วัด ค่ำงป้ำหมำุ (Targets) นู้รับนิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. การผลติ
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพท่ีตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 
 
2. การพัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการดา้น
การเงิน 
 

การบริหาร
จัดการดา้น
การเงิน มี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ด้านการเงิน 
 

1.ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน
และงบประมาณให้ชัดเจน และการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
2.จัดสรรงบประมาณตามที่ก าหนด 
3.ติดตามก ากับ การใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนและคุม้ค่า เกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่วิทยาลัย 
4.พัฒนาการน าระบบก ากับ
งบประมาณมาใช้ อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้
ค าปรึกษาในด้านการเงินและการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้มี              
ความถูกต้อง  
6.รายงานผลการใช้จ่ายเงินและ
งบประมาณ สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของวิทยาลัยทุกไตรมาส 
7.ปรับแผนการใช้จ่ายเงินและ

1.มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ด้านการเงินของวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
2.มีระบบก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณโดย
ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
3.มีรายงานผลการใช้ 
จ่ายเงินงบประมาณ เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร ทุก
ไตรมาส  
 
4.มีรายงานการวเิคราะห์
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ตามพันธกิจของวิทยาลัย 
 

ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
/ปี 
 
 
 
 
ครบทั้ง 
5 พันธ
กิจ 

ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
/ปี 
 
 
 
 
ครบทั้ง 
5 พันธ
กิจ 

ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
/ปี 
 
 
 
 
ครบทั้ง 
5 พันธ
กิจ 

ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
/ปี 
 
 
 
 
ครบทั้ง 
5 พันธ
กิจ 

ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
ครบทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
/ปี 
 
 
 
 
ครบทั้ง 
5 พันธ
กิจ 

-กลุ่มงาน
บริหาร 
 
 
กลุ่มงาน
บริหาร/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
กลุ่มงาน
บริหาร/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
 
กลุ่มงาน
บริหาร/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ 
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ุทท์ศำสตรท
ขอกวิทุำยัุ 

ุทท์ศำสตรท 
ทำกกำรงกิน 

งป้ำประสกคท 
ทำกกำรงกิน 

กยุทท์ท 
ทำกกำรงกิน 

มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกย
ุทท์ท 

ตัวชี้วัด ค่ำงป้ำหมำุ (Targets) นู้รับนิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับข้อมลู
รายงานทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยเน้นด้านการพัฒนา 
นักศึกษาและการจัดการเรยีนการ
สอนที่เน้นชุมชน 

 

2. การพัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะส ู

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
ฐานข้อมูล 
ทางการเงิน 
 

ระบบฐานข้อมลู
ทางการเงินท่ี
ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้
 

พัฒนา
ระบบงานและ
ฐานข้อมูลทาง
การเงิน 
 

1.ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงิน ในด้านระเบียบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ การคิด
วิเคราะห์ทางการเงิน   การจัดท า
รายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ 
3.มีการน าระบบก ากับงบประมาณ
ของ สบช. มาใช้ในการพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 
4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
การเงิน ให้มีความสอดคล้องกับการ
น าข้อมูลไปใช้ เพื่อการตดัสินใจของ

1.มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
อย่างน้อยร้อยละ 96  
 
2.มีการใช้ระบบฐานข้อมลู
เพื่อการก ากับติดตาม
ทางการเงิน อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 
 
3.บุคลากรด้านการเงิน มี
ความรู้ และทักษะการ
วิเคราะห์ รวมทั้งการ
รายงานผลด้านการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 
ร้อยละ 100 

96 
 
 
 
70 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 

97 
 
 
 
75 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 

98 
 
 
 
80 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 

99 
 
 
 
85 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
90 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริหาร/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ 
 
กลุ่มงาน
บริหาร/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ 
 
 
กลุ่มงาน
บริหาร 
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ุทท์ศำสตรท
ขอกวิทุำยัุ 

ุทท์ศำสตรท 
ทำกกำรงกิน 

งป้ำประสกคท 
ทำกกำรงกิน 

กยุทท์ท 
ทำกกำรงกิน 

มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกย
ุทท์ท 

ตัวชี้วัด ค่ำงป้ำหมำุ (Targets) นู้รับนิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 
วิทยาลัย 
5.มีการรายงานการเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณ ท่ีไมเ่ป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ หรือมีการปรับ
การใช้งบประมาณ เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและน าไปสู่การพัฒนา
ต่อไป 

4. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางการเงินของ
วิทยาลัย อยู่ในระดับมากข้ึน
ไป อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

80 82 
 

85 
 

87 90 
 

กลุ่มงาน
บริหาร 
 
 

3. การสร้าง
องค์ความรู้
และนวต 
กรรมเพื่อ
ตอบสนอง 
ระบบสุขภาพ 

 
4.การเป็น
ศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ในการผลติ
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดหาและ
ใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

จัดหาและใช้
จ่ายงบประมาณ
จากแหล่งต่างๆ 
ให้ได้ประโยชน์
สูงสุด 

พัฒนา
กระบวนการ
จัดหารายได้
จากภายนอก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.จัดกิจกรรม/โครงการ บริการ 
วิชาการด้านสุขภาพ ที่ก่อให้เกิด
รายได้แก่วิทยาลยั 
2.จัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอก เพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
3.แสวงหาความร่วมมือกับ 
เครือข่ายดา้นการวิจัย/บริการ
วิชาการ ท่ีเป็นงบสนับสนุนจาก
ภายนอก 

 

1.มีรายได้จากภายนอก
เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 
จากปีท่ีผ่านมา 
 
2.มีเครือข่ายความร่วมมือ/
สนับสนุนงบประมาณ อย่าง
น้อย 2 เครือข่าย/ปี 
 

 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
2 

กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
 
กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
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ุทท์ศำสตรท
ขอกวิทุำยัุ 

ุทท์ศำสตรท 
ทำกกำรงกิน 

งป้ำประสกคท 
ทำกกำรงกิน 

กยุทท์ท 
ทำกกำรงกิน 

มำตรกำรแยะแนวปฏิบัติขอกกย
ุทท์ท 

ตัวชี้วัด ค่ำงป้ำหมำุ (Targets) นู้รับนิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ       
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7.     แนวทำกกำรจัดหำทรัพุำกรทำกด้ำนกำรงกิน 
 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ จากงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก และเงิน
รายได้ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจากงบประมาณดังกล่าววิทยาลัยฯได้น าไปใช้ในการสนับสนุนการ
ประสานงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ 
ดังนี ้
 1.กบประมำณแน่นดิน    ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก จ าแนกตาม
ประเภทงบประมาณ ดังนี้ 
  1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ าต าแหน่ง) 
  1.2 งบด าเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) 
  1.3 งบอุดหนุน  (หมวดอุดหนุนทั่วไป) 
  1.4 งบลงทุน (ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง) 
 2.  งกินรำุได้ขอกวิทุำยัุ  
  2.1  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษา 
  2.2  การให้บริการวิชาการ 

2.3  เงินค่าเช่าสถานท่ี 
2.4  เงินอื่นๆ  เช่น การบริจาค เป็นต้น 

 3.  งกินสนับสนทนกำรวิจัุ ตำมงกื่อนไขขอกงจ้ำขอกททน 
 4.  ทรัพุำกรที่ใช้ร่วมกับหน่วุกำนอื่นๆ งช่น แหยก่ฝึกภำคปฏิบัติ งป็นต้น 
 5.  วัสดท  ครทภัณฑท ที่ได้รับกำรสนับสนทน/บริจำค  
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8.      หยักงกณฑทกำรจัดสรรกบประมำณ ขอกวิทุำยัุพุำบำยศรีมหำสำรคำม 
 การจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย ค านึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสด ยึดตาม
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.  งบบุคลากร  จัดสรร 100% 
2.  งบด าเนินการ (หมวดด าเนินการ / หมวดอุดหนุน) 

      2.1 จัดสรรตำมพัน์กิจ  ดังนี้ 
   2.1.1  ด้ำนกำรนยิตบัณฑิต  
                             จัดสรรจากหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีได้รับจัดสรรจาก
สถาบันพระบรมราชชนก ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานผลิตพยาบาล 

 ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษภาคทฤษฎี ชั่วโมงละ 400 บาท 
( 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยชั่วโมง) 

 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ชั่วโมงละ 150 บาท 
 (2 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยชั่วโมง) 

 ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ของอาจารย์ท่ีไปนิเทศ เบิกตาม
ระเบียบของทางราชการ ยกเว้นกรณีท่ีแหล่งฝึกจัดท่ีพักให้อาจารย์ 
ไม่ให้เบิกค่าท่ีพัก 
 

2.1.2 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  
จัดสรรงบประมาณตามโครงการบริการวิชาการ ในแผนปฏิบัติการ 

ประจ าป ี โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 

2.1.3 ด้ำนกำรวิจัุแยะพัฒนำอกคทควำมรู้ 
จัดสรรงบประมาณตามโครงการของกลุ่มงานวิจัยและนวตกรรมใน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
ส่วนการผลิตผลงานด้านการวิจัย  การเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัย 

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัย 
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2.1.4 กำรท ำนทบ ำรทกศิยปวัฒน์รรม  
จัดสรรงบประมาณตามโครงการของกลุ่มกิจการนักศึกษา ในแผนปฏิบัติ 

การประจ าปี  โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 

2.1.5 สิ่กสนับสนทนที่งอื้อต่อกำรงรีุนรู้ /กำรจัดกำรงรีุนกำรสอน 
 

 2.2   กำรพัฒนำบทคยำกร : จัดสรรจากหมวดงบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
  2.2.1 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล แบ่งเป็น อาจารย์ คนละ 10,000 
บาทต่อปี บุคลากรสายสนับสนุน คนละ 7,000 บาทต่อปี 
  2.2.2 การพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนางาน จัดสรร 
100%ตามท่ีได้รบัจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนกที่สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนา
อาจารย์ และตามแผนการพัฒนาบุคลากรของแต่ละงาน กลุ่มงาน 
 2.3  จัดสรรตำมโครกกำร /กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย 
 2.4  ค่ำซ่อมแซมอำคำรสถำนที่  :  จัดสรร100% ตามท่ีได้รับจัดสรรจากสถาบันพระ
บรมราชชนก 

3. ค่าสาธารณูปโภค  :  จัดสรร 100% ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก สบช. 
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าเช่าบ้าน  :  จัดสรร 100% ตามท่ีได้รับจัดสรรจาก 

สบช. 
 
9.  หยักงกณฑทกำรจัดสรรงกินรำุได้สถำนศึกษำ 
 1.  ด้ำนกำรนยิตบัณฑิต   

จัดสรรงบประมาณตามโครงการของงานด้านการพัฒนานักศึกษา  ใน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

2.  ด้ำนกำรวิจัุแยะพัฒนำอกคทควำมรู้ 
จัดสรรงบประมาณในส่วนการผลิตผลงานด้านการวิจัย  การเผยแพร่และ 

น าเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของ 
วิทยาลัย อย่างน้อยเรื่องละ 25,000 บาท   ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของงานวิจัย การ 
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น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย และตามการพิจารณาของคณะกรรมการ 
3. ด้ำนกำรพัฒนำบทคยำกร : เช่น การไปศึกษาดูงาน  อบรม น าเสนอผลงาน 

ต่างประเทศ  จัดสรรไม่เกิน ร้อยละ  30   ของเงินรายได้สถานศึกษาต่อปี 
4. กรณีอ่ืนๆ งช่น 

- กรณีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอ  สามารถจัดสรรเงินรายได้
สถานศึกษา เพิ่มเติมจากงบประมาณ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 80 

- น ามาจัดสรรใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนกลยุทธ์ ในกรณีท่ีเงินรายได้ในปีนั้นๆ ไม่เพียงพอ แต่ต้องมีเงินรายได้สะสม
คงไว้ไม่น้อยกว่า  20 ล้านบาท 

- การจัดสรรเงินรายได้ของสถานศึกษา ยึดตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
 

10.  หยักงกณฑทกำรจัดสรรกบด ำงนินกำรระหว่ำก กำนตำมุทท์ศำสตรท แยะกำนประจ ำ 
 1. กำนตำมุทท์ศำสตรท  : จัดสรรงบด าเนินการ ประมาณคิดเป็นร้อยละ 30 ตาม
โครงการกลยุทธ์ 

2. กำนประจ ำ  :  จัดสรรงบด าเนินการ ประมาณคิดเป็นร้อยละ 70 ตามหลักเกณฑ์
การใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ า 

 
11.     แนวทำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรงกิน 
 1. ทบทวนและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน และน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหาร
งบประมาณ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มี
ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีของหน่วยงาน 



19 
 

 6. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดท ารายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหาร 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 
12.    กำรวำกแนนกำรใช้งกินอุ่ำกมีประสิท์ิภำพ 
 วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการที่ได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ท าให้วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการในการใช้เงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามงบประมาณท่ีได้รับ 
 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณท่ีปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละ
โครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ก ากับตดิตามใหแ้ต่ละฝา่ยมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ใหม้ีการ
ด าเนนิโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 2. รายการครุภัณฑ์ให้เร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันก าหนดเวลา 
โดยเฉพาะรายการท่ีสามารถด าเนินการจัดหาได้ด้วยวิธีตกลงราคาให้เร่งรัดด าเนินการ 
 3. การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการท่ีเสนอและ
ด าเนินการจัดหาตามคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติเป็นส าคัญ 
 4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติก่อนทุกครั้ง 
 5. การด าเนินการในทุกโครงการให้รายงานผลการด าเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน 
 
13.   ระบบแยะกยไกกำรตรวจสอบกำรงกินแยะกบประมำณ 
 วิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณภายใน โดยมีการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้  
  1  คณะกรรมกำรตรวจสอบภำุในขอกวิทุำยัุ  จะตรวจสอบใบส าคัญประกอบงบ
เดือน/งบเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้การควบคุมก ากับด้านการเงินและงบประมาณ การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลังของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ.2520 และฉบับแก้ไขฉบับท่ี 2 ปี 2531 ข้อ 69 โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
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  1.1 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินว่าได้น าหลักฐานมาลงบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน 
และได้เก็บหลักฐานการรับจ่ายเงินไว้เรียบร้อยหรือไม่ 
  1.2 ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันว่าถูกต้องหรือไม่ 
  1.3 ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน หลักฐานการใช้ยืมเงินและเงิน
ฝากธนาคารว่าถูกต้องตรงตามท่ีแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน หรือสมุดบัญชีหรือไม่ 
  1.4 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินว่าได้ปฏิบัติการเก็บรักษาเงินภายในก าหนดและ
วงเงินท่ีอนุญาตให้เก็บรักษาหรือไม่ 
  1.5 ตรวจสอบการส่งเงินงบเดือนใบส าคัญจ่าย และรายงานการเงินต่างๆ ว่า
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีอนุญาตให้เก็บรักษาหรือไม่ 
  1.6 ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายว่าถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่ 
  1.7 ตรวจสอบการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงินทดรองราชการว่าเป็นไปตามโดย
ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
  1.8 ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการเงินว่าเป็นไปถูกต้องตามระบบบัญชีที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ 
  1.9 ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตและ
ค าแนะน าของกลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 5 เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายหรือการตรวจสอบบัญชีการเงินของส่วนราชการประจ าปีว่าได้ปฏิบัติภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนดหรือไม่ 
  2.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมงสีุ่กแยะควบคทมภำุในขอกอกคทกร  เพื่อให้การ
ด าเนินการควบคุมภายในของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในปี 2554 ก าหนดให้
คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.2 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมท้ัง
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
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  2.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและด าเนินการตามแผน 
  2.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
  2.5 รายงานผลการด าเนินบริหารความเสี่ยงบุคลากรควบคุมภายในเสนอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
  2.6 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารวิทยาลัยไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบการเงินและงบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมายได้มีการ
ตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไป รวมท้ังรายงานต่อหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ  เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวัน คณะกรรมการรับ-จ่ายเงินฝากคลังและ
ธนาคาร เป็นต้น 
 3. ระบบกำรตรวจสอบกำรงกินแยะกบประมำณจำกหน่วุกำนภำุนอก ดังนี ้
  3.1  คณะกรรมการตรวจสอบภายในจากกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีเกี่ยวกับด้านการเงินท่ีแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข 
  3.2   คณะกรรมการจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
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14.      แนนกำรจัดหำทรัพุำกรทำกกำรงกิน ประจ ำปีกบประมำณ  2559-2563 
 

1. กบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสถำบันพระบรมรำชชนก (สบช.) 
ย ำดับ หมวดรำุจ่ำุ/รำุกำรที่ สบช. จัดสรรให้ จ ำนวนงกินกบประมำณ (บำท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. กบด ำงนินกำร      

-ค่าสาธารณูปโภค 1,700,000 1,800,000 1,850,000 1,900,000 2,000,000 
      

2. กบยกททน      
-ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 9,523,400 38,093,200    
-ค่าครุภัณฑ์ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

3. กบอทดหนทน      
-อุดหนุนทั่วไป คร้ังท่ี 1 6,539,280 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
-อุดหนุนทั่วไป คร้ังท่ี 2 6,232,320 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
      

รวมกบประมำณแน่นดิน ที่ได้รับ 
 

23,995,000 54,893,200 16,850,000 16,900,000 17,000,000 
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2. งกินรำุได้สถำนศึกษำ  :  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษา 
 

ชั้นปี จ ำนวน
นักศึกษำ 

จ ำนวนงกินกบประมำณ (บำท) 

2559 
ปี กศษ 2558 

2560 
ปี กศษ 2559 

2561 
ปี กศษ 2560 

2562 
ปี กศษ 2561 

2563 
ปี กศษ 2562 

4 178 22,200x178 = 
3,951,600 

22,200x151 = 
3,352,200 

22,200x103 = 
2,286,600 

22,200x102 = 
2,264,400 

22,200x130 = 
2,886,000 

3 151 25,700x151 = 
3,880,700 

25,700x103 = 
2,647,100 

25,700x102 = 
2,621,400 

25,700x130 = 
3,341,000 

25,700x130 = 
3,341,000 

2 103 25,700x103 = 
2,647,100 

25,700x102 = 
2,621,400 

25,700x130 = 
3,341,000 

25,700x13O = 
3,341,000 

25,700x13O = 
3,341,000 

1 102 27,000x102 = 
2,754,000 

27,000x130 = 
3,510,000 

27,000x130 = 
3,510,000 

27,000x130 = 
3,510,000 

27,000x130 = 
3,510,000 

รวมงกินรำุได้ที่ได้รับ 
 

13,233,400 12,130,700 11,759,000 12,456,400 13,078,000 
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3. กำรให้บริกำรวิชำกำร 
 

ย ำดับ ชื่อโครกกำร จ ำนวนงกินกบประมำณ (บำท) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

สาธารณสุขระดับต้น (ผบต) 
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

2. โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการส าหรับ

พยาบาลเวชปฏิบัติ 
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

4. โครงการฝึกอบรมพยาบาลในการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้าย 

180,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

5. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) 

2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

รวมกบประมำณกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 

5,030,000 5,050,000 5,050,000 5,050,000 5,050,000 
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15.   แนนกำรใช้จ่ำุกบประมำณตำมแนนุทท์ศำสตรท   ประจ ำปีกบประมำณ  2559-2563 
 

ย ำดับ
ที ่

โครกกำร 
หน่วุกำนที่
รับนิดชอบ 

จ ำนวนงกินกบประมำณ ( บำท ) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. 
 

โครงการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน   กลุ่มวิชาการ 
 

251,650    252,000 253,000 254,000 255,000 

2. 
 

โครงการพัฒนาเครื่องมือและแบบประเมินเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 กลุ่มวิชาการ 
 
     

497,50 510000 520000 530000 540000 

3. 
 

โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนา
คุณภาพ 

461,000 480,000 500,000 530,000 550,000 

4. 
 

โครงการพัฒนาเทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนา
คุณภาพ 

40,900 43,000 45,000 48,000 50,000 

5. 
 
 

โครงการส่งเสริมความรู้     ด้านวิชาชีพการพยาบาล  

 

กลุ่มวิชาการ 
 
 

312,720  320,000 325,000 330,000 335,000 
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ย ำดับ
ที ่

โครกกำร 
หน่วุกำนที่
รับนิดชอบ 

จ ำนวนงกินกบประมำณ ( บำท ) 

2559 2560 2561 2562 2563 

6. 
 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนและพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มวิชาการ 

 

191,700 

 

195,000 200,000 205,000 210,000 

7. 
 

โครงการนักศึกษาพยาบาลไทยกับสมรรถนะทางภาษาและการ

ใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 
 

50,000 52,000 53,000 54,000 55,000 

 
รวมพัน์กิจด้ำนกำรนยิตบัณฑิต  (7 โครกกำร) 

 
 

1,357,720 1,852,000 1,896,000 1,951,000 
 

1,995,000 
 

8. 
 

โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

403,800 405,000 408,000 410,000 412,000 

9. 
 

โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

96,000 98,000 100,000 102,000 104,000 

 
รวมพัน์กิจด้ำนกำรวิจัุ  (2 โครกกำร) 

 
 499,800 501,800 503,800 505,800 507,800 

10. 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

20,250 25,000 28,000 30,000 32,000 
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ย ำดับ
ที ่

โครกกำร 
หน่วุกำนที่
รับนิดชอบ 

จ ำนวนงกินกบประมำณ ( บำท ) 

2559 2560 2561 2562 2563 

11. 
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายและพ้ืนที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ 
ในชุมชน 

กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

62,280 65,000 68,000 70,000 72,000 

12 
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายใน

ต่างประเทศ  
กลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 

1,206,820 1,250,000 1,300,000 1,350,000 1,400,000 

 
รวมพัน์กิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  (3 โครกกำร) 

 
 

1,289,350 1,340,000 1,396,000 1,450,000 1,504,000 

13. 
 

โครงการ วศม. องค์กรต้นแบบคุณธรรม รวมพลังคิดดี พูดดี   
ท าดี ร่วมท าความดีในปีมหามงคล 

กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 

36,700 40,000 42,000 45,000 
 

48,000 
 

 
รวมพัน์กิจด้ำนท ำนทบ ำรทกศิยปฯ  (1โครกกำร) 

 
 

36,700 40,000 42,000 45,000 
 

48,000 
 

14. 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ฯ 

217,000 
 

230,000 250,000 280,000 
 

300,000 
 

15. 
 

โครงการพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากร 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ฯ 

236,160 
 

250,000 280,000 300,000 
 

320,000 
 

16. 
 

โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ ตามศตวรรษที่ 21 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ฯ 

907,850 
 

920,000 950,000 980,000 
 

1,000,000 
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ย ำดับ
ที ่

โครกกำร 
หน่วุกำนที่
รับนิดชอบ 

จ ำนวนงกินกบประมำณ ( บำท ) 

2559 2560 2561 2562 2563 

17. 
 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ฯ 

261,050 
 

280,000 300,000 320,000 
 

350,000 
 

18. 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
ฯ 

68,000 70,000 

 

72,000 

 

74,000 80,000 
 

 
รวมพัน์กิจด้ำนบริหำรจัดกำร  ( 5 โครกกำร) 
 

 
1,690.060 1,750,000 1,852,000 1,954,000 

 
2,050.000 

 

รวมแนนกำรใช้กบประมำณทั้กสิ้น (18 โครกกำร) 
 

 
4,873,630 5,026,000 5,226,000 5,435,000 5,622,000 
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ส่วนที่ 4 
กำรแปยกแนนไปสู่กำรปฏิบัติแยะกำรติดตำมประงมินนย 

 

1.      กำรแปยกแนนไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อ
ช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรรับทราบ 
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางท่ีสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถเชื่อมโยง
บทบาทของแต่ละฝ่าย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีก าหนด 
 2.คณะกรรมการฯจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ 
โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้อง เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ 
 3.มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้าท่ีติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอ
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
 
2.    กำรก ำกับติดตำมแยะประงมินนย 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.
2563 จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงาน หรือการ
ทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 ในการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  วิทยาลัยได้ใช้ระบบก ากับงบประมาณ
ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
โดย มีการด าเนินการดังนี้ 
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 ๑. ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินการคือ  กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาคุณภาพ  ร่วมกับงานการเงินและบัญชี  ด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ทุกไตรมาส ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระบบก ากับงบประมาณ
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อน าไปใช้ในการบริหาร 
วางแผน และการตัดสินใจ 
 ๒. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  วิเคราะห์และสรุปรายงานตาม
แผนงานและโครงการหรือกิจกรรม ท่ีรับผิดชอบเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพร่วมกับงานการเงินและบัญชีรวบรวมข้อมูลการใช้
จ่ายท้ังหมดเพื่อด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผน และรายงานต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสถานะความมั่นคงทางการเงินและวาง
แผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป 
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