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ค าน า 
  
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  ได้ด าเนินการตามพันธกิจ  4 ด้าน คือ  ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลและสุขภาพ  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 – 2563   
  ในปีงบประมาณ 2562   วทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 
2562 ) โดยการมีส่วนร่วมทุกบุคลากรทุกระดับ กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน และน ามา
ก าหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้
แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการด าเนินงานด้านการเงินที่เป็นแผนระยะยาวที่สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ ให้สามารถด าเนินการได้ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 
ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ  
และการก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Thailand 
4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่มุ่งเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพ่ือ
ประชาชนสุขภาพด ี พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรสู่
ศตวรรษท่ี 21  ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จึงเห็นควรทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562)   ควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562)    
 กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) จะเป็นแผนก ากับทิศทางการพัฒนางานด้าน
การเงิน ให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
 

 
1.     บทน า 
  
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์ทางการเงิน โดยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางสู่การบริหารของวิทยาลัย และได้ก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์
การเงิน ประกอบด้วย  3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน  
 2. ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน  
 3. การจัดหา/การแสวงหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก  

    โดยประเด็นทางยุทธศาสตร์ทางการเงินจะน าไปใช้ ในการพัฒนาองค์กรและเป็นกลไกการ
บริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก
แหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้  และงบสนับสนุนอ่ืนๆ  มีการน าเงินที่ได้ไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดท า
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  จากแนวทางข้างต้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2563 ให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทุกๆด้าน โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่บ่งชี้ถึงข้อมูลทาง
การเงินทุกด้าน แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
2.     กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2.1. หลักการ 
         หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ 

 หลักประสิทธิผล 
 หลักประสิทธิภาพ 
 หลักการตอบสนอง 
 หลักภาระรับผิดชอบ 
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 หลักความโปร่งใส 
 หลักความมีส่วนร่วม 
 หลักการกระจายอ านาจ 
 หลักนิติธรรม 
 หลักความเสมอภาค 
 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
จากหลักการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการเงิน  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบราชการ  
 

2.2. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ประการ ได้แก่  
1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีความชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพทั้งในด้านเป้าหมายทางด้านการเงิน เป้าหมายขององค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า
คุ้มทุนและเกิดความยั่งยืนกับองค์กร  

2. เพ่ือสร้างระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายไดส้ถานศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเอ้ือต่อการขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว  

3. เพ่ือพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกและง่ายต่อการ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจส าหรับผู้บริหารขององค์กร  

4. เพ่ือให้มีการติดตาม การประเมินผล เฝ้าระวังข้อมูลทางการเงินและงบประมาณและน าผลที่ได้
ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 
2.3. ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการงานประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือท าหน้าที่จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 2. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการงานประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน จัดท าออกมาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินดังกล่าว หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดท าแผน  
กลยุทธ์ทางการเงิน น า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 2562) ต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรอง 
 4. จัดท ารูปเล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่
บุคลากร เพ่ือให้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติในด้านการเงิน 
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ส่วนที่ 2 
 

1.     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยแบ่งการวิเคราะห์ เป็น
ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strength) 

 ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงิน  
 มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ติดตาม ก ากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
 บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง และข้อบังคับอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 มีแหล่งที่มาด้านการเงินที่ชัดเจน ได้แก่ จากภาครัฐคือ เงินงบประมาณ และจากเงินรายได้

สถานศึกษาของวิทยาลัย 
 มีการจัดหารายได้จากภายนอก โดยมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน คือ การให้บริการวิชาการแก่

บุคลากรด้านสุขภาพ 
 มีเงินรายได้สะสม เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และแสดงถึงความม่ันคงทางการเงินของวิทยาลัย 
 มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

ด้านการเงิน 
 มีการใช้ระบบก ากับงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนกในการก ากับ ติดตาม และรายงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ  
 มีระบบและกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 โครงสร้างครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท า นุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและบริการวิชาการสามารถด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ 

 ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง รวมทั้ง
ถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 บุคลากรขาดความแม่นย าในกฎระเบียบด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์

ทางการเงิน 
 บุคลากรขาดความตระหนักเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ 
 การเบิกจ่ายบางกิจกรรม/โครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 การเบิกจ่ายบางกิจกรรม/โครงการโดยเฉพาะการวิจัย เบิกจ่ายได้น้อยกว่าแผน (ไม่ถึงร้อยละ 50) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 

 สถาบันพระบรมราชชนก สนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ชัดเจน 
ท าให้วิทยาลัยมีรายได้จากการบริการวิชาการแก่สังคม 

 นโยบายการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  การติดตามตรวจสอบ
จากภาครัฐ  นโยบายการประหยัดและการก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ มีผลต่อการติดตาม 
ก ากับ และเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนด 

 มีกฎระเบียบที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เช่น 
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

 มีเครือข่ายจากภายนอกสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการ เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 7       
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ) เป็นต้น 

 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลจากส านักงบประมาณและ
กรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ GFMIS เป็นต้น ท าให้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี 
 

 อุปสรรค (Threats) 
 ข้อก าหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะ

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
 ความล่าช้าของการตอบข้อหารือของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการ 
 ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
 นโยบายการรับนักศึกษาและการกระจายนักศึกษาในแต่ละวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก 

มีผลต่อเงินรายได้ของสถานศึกษา  
 ความคาดหวังของสังคม ในการช่วยเหลือด้านการเงินจากวิทยาลัยสูง 
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ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการเงิน ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) 

  

 

     จากการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการเงินของวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่งที่เป็นจุดแข็ง  
และโอกาส ดังนั้น วิทยาลัยสามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มี พัฒนาการด าเนินงานด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น              
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แผนภูมิ : ยุทธศาสตร์ทางการเงนิ 

ชดุข้อมลู1 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
โอกาส  (Opportunity)   =  5.60  
จุดแข็ง  (Strength)       =   5.35 
จุดอ่อน (Weakness)      =   3.12 
อุปสรรค (Threat)         =   2.20 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
 
1.    วิสัยทัศน์ทางการเงิน 
 วิทยาลัยมีการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  
2.    พันธกิจทางการเงิน 

1. บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง โดยน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหาร

การเงินขององค์กร 
4. ให้ค าปรึกษากับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 
3.   ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน  
 2. ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน  
 3. การจัดหา/การแสวงหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก  
 
4.    เป้าประสงค์ทางการเงิน 
 1.  การบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบ
ได  ้  

2. การใช้งบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองต่อพันธกิจและสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ให้มีความเหมาะสม ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการน าไปใช้ในการพิจารณา 
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

3. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้  
 

5.    กลยุทธ์ทางการเงิน 
 1. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
3. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและ 

ฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร  
4. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ คุ้มค่า คุ้มทุน 
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6. ตัวช้ีวัดทางการเงิน 
1. วิทยาลัยไม่มีข้อร้องเรียนในการด าเนินงานทางด้านการเงินและบัญชี 
2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของส่วนราชการ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด 
3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

อย่างน้อยร้อยละ 96 
4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ .ก าหนด 
5. ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตพยาบาล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 151,000 บาท 
6. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนเอ้ือต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
7. มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
8. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ เท่ากับร้อยละ 10-15 
9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 
7. นโยบายทางการเงิน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยตามกรอบเวลา เพ่ือให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 2. ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. บริหารการเงินและงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย 
 4. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและ 
ฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 5. การใช้งบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองต่อพันธกิจและสามารถตรวจสอบได้ 
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6.   การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 
 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพที่ตอบความ
ต้องการของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาวิทยาลยัให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

     
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื       

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มีการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการทางการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การบริหารจัดการทางการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การจัดหา/การแสวงหาทรัพยากร
จากหน่วยงานภายนอก 

เป้าประสงค์ที่ 1 

การบริหารจัดการด้านการเงินมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

เป้าประสงค์ท่ี 2 

การใช้งบประมาณมีความถกูตอ้ง ตอบสนอง
ต่อพันธกิจและสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง 
แก้ไขให้มีความเหมาะสม ข้อมูลทางการเงิน
และงบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
น าไปใช้ในการพจิารณา ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

เป้าประสงค์ที่ 3 

บริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดรายได ้

กลยุทธ์ที่ 1  
บริหารจดัการด้านการเงิน

งบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกิดรายได้ คุม้ค่า คุ้มทุน 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 

ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทางการเงินและฐานข้อมลู
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 



๙ 
 

เพ่ือเป็นการน ากลยุทธ์ด้านการเงินไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้ก าหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1    บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและงบประมาณให้ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ระดับ  
2. ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย และรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
และสถาบันพระบรมราชชนกทราบ 

3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของ
ทางราชการ 
 4.  พัฒนาการน าระบบก ากับงบประมาณมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

5. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ 
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาด้านการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ  
 7. รายงานผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ              
วิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด 
 8. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อมูลรายงานทางการเงิน              
และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยเน้นด้านการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นชุมชน 
 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

1. วิทยาลัยไม่มีข้อร้องเรียนในการด าเนินงานทางด้านการเงินและบัญชี 
2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของส่วนราชการ เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2    พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ทบทวนและจัดท าระบบและกลไกในการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น การรับ-จ่ายเงิน  
2. จัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี เช่น การยืม-คืนเงินโครงการ/ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินโครงการ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
3. พัฒนานวัตกรรมด้านการเงินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน 
4. น าระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) มาใช้ในหน่วยงาน 

เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิตน้ ามัน (Fleet card) บัตรเครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูดบัตร
เพ่ือรับบริการช าระเงินผ่านบัตร 



๑๐ 
 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน ในด้านระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การคิด
วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

6. มีการน าระบบก ากับงบประมาณของ สบช. มาใช้ในการพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ 
7. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน (unit course) ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือรายงาน

ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
8. ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย และรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
และสถาบันพระบรมราชชนกทราบ 

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

1. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
อย่างน้อยร้อยละ 96 

2. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามมาตรฐานที่สกอ.ก าหนด 
3. ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตพยาบาล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 151,000 บาท 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและ
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี และให้

มีความสอดคล้องกับการน าข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. น าระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) มาใช้ในหน่วยงาน 

เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิตน้ ามัน (Fleet card) บัตรเครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูดบัตร
เพ่ือรับบริการช าระเงินผ่านบัตร 

3. ก ากับติดตามการลงบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือการตัดสินใจอย่าง
สม่ าเสมอ  

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

๑. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนเอ้ือต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
2. มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 
 

กลยุทธ์ที่ 4    การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ คุ้มค่า คุ้มทุน 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดรายได้แก่วิทยาลัย 
2. จัดท าข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 



๑๑ 
 

3.  แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัย/บริการวิชาการ ที่เป็นงบสนับสนุนจาก
ภายนอก 

4. มีการส ารวจความต้องการในการใช้ทรัพยากรและจัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย  

 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย คือ 

1. ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการเท่ากับร้อยละ 10-15 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(≥ 3.50) 
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ตาราง ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2559- 2563 

ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

1. การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 
เพ่ือ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพและ
ความ
ต้องการของ
ชุมชน 
2. การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะ
สูง 
 

1.การเพ่ิม
ประสิทธิภา
พการบริหาร
จัดการทาง
การเงิน 

1.การ
บริหาร
จัดการทาง
การเงินและ
งบประมาณ
ของวิทยาลัย
มีประสิทธิ 
ภาพโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1.บริหารจัดการ
ด้านการเงิน
งบประมาณด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินและงบประมาณให้
ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ  
2. ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินรายได้
สถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไป
ตามแผนทีก าหนด คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย 
และรายงานผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
และสถาบันพระบรมราชชนก
ทราบ 
3. ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไป
ตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับของทางราชการ 
4. พัฒนาการน าระบบก ากับ
งบประมาณมาใช้อย่างจริงจัง

1. วิทยาลัยไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการ
ด าเนินงานทางด้าน
การเงินและบัญชี 

NA NA ไม่มี
ข้อ
ร้อง 
เรียน 

ไม่มี
ข้อ
ร้อง 
เรียน 

ไม่มี
ข้อ
ร้อง 
เรียน 

 

2. คะแนนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
ของส่วนราชการ  

NA NA ตาม
เกณฑ์
มาตร
ฐาน 

ตาม
เกณฑ์
มาตร
ฐาน 

ตาม
เกณฑ์
มาตร
ฐาน 
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ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

และต่อเนื่อง 
5. ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ
ให้ค าปรึกษาด้านการเงินและ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้
ถูกต้องตามระเบียบของราชการ  
7. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
และงบประมาณ สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของ              
วิทยาลัยตามแผนที่ก าหนด 
8. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินและ
งบประมาณให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลรายงานทางการเงิน              
และผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี โดย
เน้นด้านการพัฒนานักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชน 
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ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

1. การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล 
เพ่ือ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพและ
ความ
ต้องการของ
ชุมชน 
2. การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะ
สูง 
 
 

2.ตรวจสอบ 
ติดตามผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
โดยน าระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ
บริหาร
จัดการทาง
การเงิน 

๒.การใช้
งบประมาณ
มีความ
ถูกต้อง 
ตอบสนอง
ต่อพันธกิจ
และสามารถ
ตรวจสอบ 
ปรับปรุง 
แก้ไขให้มี
ความ
เหมาะสม 
ข้อมูล
ทางการเงิน
และ
งบประมาณ
เป็นปัจจุบัน 
สะดวกต่อ
การน าไปใช้
ในการ
พิจารณา 

2.พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

1. ทบทวนและจัดท าระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการทาง
การเงิน เช่น การรับ-จ่ายเงิน  
2. จัดท าคู่มือการด าเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชี เช่น การ
ยืม-คืนเงินโครงการ/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ การ
เบิกจ่ายเงินโครงการ เป็นต้น 
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
3. พัฒนานวัตกรรมด้าน
การเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการทางการเงิน 
4. น าระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment) มาใช้
ในหน่วยงาน เช่น การใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต
น้ ามัน (Fleet card) บัตร
เครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูด
บัตรเพื่อรับบริการช าระเงินผ่าน

3. ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

NA NA อย่าง
น้อย
ร้อย
ละ96 

อย่าง
น้อย
ร้อย
ละ96 

อย่าง
น้อย
ร้อย
ละ96 

 

4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 

NA NA เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มาตร 
ฐานท่ี 
สกอ. 
ก า 
หนด 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มาตร 
ฐานท่ี 
สกอ. 
ก า 
หนด 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
มาตร 
ฐานท่ี 
สกอ. 
ก า 
หนด 

 

5. ต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตบัณฑิตพยาบาล  

NA NA ≤ 
151,
000 
บาท 

≤ 
151,
000 
บาท 

≤ 
151,
000 
บาท 
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ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

บัตร 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงิน ในด้านระเบียบ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การ
คิดวิเคราะห์ทางการเงิน การ
จัดท ารายงานทางการเงิน เพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจ 
6. มีการน าระบบก ากับ
งบประมาณของ สบช. มาใช้ใน
การพัฒนางาน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
7. จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ทางการเงิน (unit course) 
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อ
รายงานผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
8. ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงินรายได้
สถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไป 
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ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

3. ส่งเสริมการน า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
ทางการเงินและ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานทางการเงินและ
บัญชี และให้มีความสอดคล้อง
กับการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการ
บริหารและตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
2. น าระบบการช าระเงินแบบ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ แ ห่ ง ช า ติ 
(National e-Payment) มาใช้
ในหน่วยงาน เช่น การใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต
น้ ามัน (Fleet card) บัตร
เครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูด
บัตรเพ่ือรับบริการช าระเงินผ่าน
บัตร 
3. ก ากับติดตามการลงบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการ
รายงานผลการเบิกจ่ ายเงิน
งบประมาณต่อผู้บริหารและ  

1. มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงินที่ครบถ้วน
เอ้ือต่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

NA NA มี
อย่าง
น้อย 

1 ฐาน 

มี
อย่าง
น้อย 

1 ฐาน 

มี
อย่าง
น้อย 

1 ฐาน 

 

2. มีรายงานข้อมูลทาง
การเงินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

NA NA ถูกต้อง

เป็น
ปัจจุ 
บัน 

ถูกต้อง

เป็น
ปัจจุ 
บัน 

ถูกต้อง

เป็น
ปัจจุ 
บัน 
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ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

    คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพ่ือการตัดสินใจอย่างสม่ าเสมอ 

       

3. การสร้าง
องค์ความรู้
และ
นวัตกรรม 
ที่ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพและ
ความ
ต้องการของ
ชุมชน โดย
เน้นด้านการ
ดูแล
ผู้สูงอายุ  
 
4. การ
พัฒนา
บุคลากร
ด้านสุขภาพ 
เพ่ือ  

3.การ
จัดหา/การ
แสวงหา
ทรัพยากร
จาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

3.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิด
รายได้ 

4.การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ให้เกิดรายได้ 
คุ้มค่า คุ้มทุน 

1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิด
รายได้แก่วิทยาลัย 
2. จัดท าข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
3. แสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านการวิจัย/บริการ
วิชาการ ที่เป็นงบสนับสนุนจาก
ภายนอก 
4. มีการส ารวจความต้องการใน
การใช้ทรัพยากรและจัดหา
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
วิทยาลัยอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย  

1. ร้อยละเงินเหลือจ่าย
สุทธิต่องบด าเนินการ 

NA NA ร้อย
ละ 
10-
15 

ร้อย
ละ 
10-
15 

ร้อย
ละ 
10-
15 

 

2. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 

NA NA ≥ 
3.50 

≥ 
3.50 

≥ 
3.50 
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ยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร ์
ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ทางการเงิน 

กลยุทธ ์
ทางการเงิน 

มาตรการและ 
แนวปฏิบัติของกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (Targets) ผู้รับผิด
ชอบ 25 

59 
25 
60 

25 
61 

25 
62 

25 
63 

ตอบสนอง
ระบบ
บริการ
สุขภาพ 
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7. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 
จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก และเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจาก
งบประมาณดังกล่าววิทยาลัยฯได้น าไปใช้ในการสนับสนุนการประสานงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้ 
 1.งบประมาณแผ่นดิน   ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก จ าแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้ 
  1.1 งบบุคลากร (เช่น เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจ าต าแหน่ง) 
  1.2 งบด าเนินงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
  1.3 งบอุดหนุน  (หมวดอุดหนุนทั่วไป) 
  1.4 งบลงทุน (ค่าที่ดิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง) 
 2.  เงินรายได้ของวิทยาลัย 
  2.1  การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษา 
  2.2  การให้บริการวิชาการ 

2.3  เงินค่าเช่าสถานที่ 
2.4  เงินอ่ืนๆ  เช่น การบริจาค เป็นต้น 

 3.  เงินสนับสนุนการวิจัย ตามเงื่อนไขของเจ้าของทุน 
 4.  ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ เป็นต้น 
 5.  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุน/บริจาค  
 
8. หลักเกณฑ์และแนวทางท่ัวไปในการจัดสรรงบประมาณ 
 1. จัดสรรตามประเภทงบรายจ่ายตามระเบียบทางราชการและระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา 
 2. การจัดสรรงบประมาณจะยึดตามระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ของทางราชการ โดยค านึงถึง
ความจ าเป็น ความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เป็นการจัดสรรสมทบงบประมาณ
แผ่นดิน ที่วิทยาลัยได้รับไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งการจัดสรรจะค านึงถึงความคล่องตัวในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งจากแหล่งเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน โดยให้ยึดหลักเบิกจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดินก่อน 
 4. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและมีอายุการใช้งาน
ระยะยาว  วิทยาลัยจะขอรับการจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ถ้า
ไม่ได้รับการจัดสรรจึงจะจัดสรรจากเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างนั้น 
จะต้องใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 5. การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่และผลงานวิชาการ จัดสรรโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา 
ตามระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา 
 6. โครงการที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม ให้บริหารจัดการ
ใช้เงินรายรับที่ได้ให้เพียงพอ โดยด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
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 7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไป ให้ตั้งงบประมาณรวมไว้ที่กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ 
 
9. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในรายละเอียด 
 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละงบรายจ่าย มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 1. งบบุคลากร 
  ค่าจ้างลูกจ้างแต่ละประเภท จะจัดสรรงบประมาณตามกรอบอัตราก าลังลูกจ้างที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย จัดสรรตามเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ 
 2. งบด าเนินงาน 
  2.1 ค่าตอบแทน 
     - ค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากร เช่น พตส ค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 
ค่าเบี้ยประชุม  
  2.2 ค่าใช้สอย เช่น การจ้างเหมาบริการ การซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน 
     การจัดสรรงบด าเนินงานยึดตามระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับของราชการ รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  2.3 ค่าวัสดุ  
     - ค่าวัสดุที่ใช้ในการบริหารส านักงาน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของ
วิทยาลัย จะจัดสรรไว้ที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ โดยจะจัดเสริมเงินรายได้สถานศึกษาเพ่ิมเติม  
จากงบประมาณแผ่นดินให้เพียงพอต่อการด าเนินงานอย่างประหยัด เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงาน
ครัว เป็นต้น  
     - ค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานแต่ละพันธกิจจะจัดสรรตามแผนกลยุทธ์ และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
  2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
     จะจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดินให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน โดยจัดสรรรวมไว้ที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ าประปา ค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าเช่าระบบ Internet เป็นต้น 
 3. งบลงทุน  
  3.1 ค่าครุภัณฑ์ 
     - จัดสรรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและรองรับงานบริหารและงานบริการต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็นให้เหมาะสมกับลักษณะงานและเพียงพอต่อการใช้งานโดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเพ่ือใช้พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
     - จัดสรรทดแทน มี 2 กรณี คือ ครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน และครุภัณฑ์ที่มีการ
ซ่อมบ ารุงบ่อย 
  3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     - เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ถ้าไม่ได้รับจะจัดสรรโดยใช้เงิน
รายได้สถานศึกษา และด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
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 4. งบเงินอุดหนุน  
    จัดสรรเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย  
โดยจัดสรรตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และงานประจ าของทุกกลุ่มงาน โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
  
10. แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 1. ทบทวนและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน และน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ 
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีของหน่วยงาน 
 6. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดท ารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจ 
 
11. การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งระบุโครงการที่ได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ท าให้
วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามงบประมาณท่ีได้รับ 
 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณท่ีปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. ก ากับติดตามให้แต่ละฝ่ายมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ให้มีการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
 2. รายการครุภัณฑ์ให้เร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันก าหนดเวลา โดยเฉพาะ
รายการที่สามารถด าเนินการจัดหาได้ด้วยวิธีตกลงราคาให้เร่งรัดด าเนินการ 
 3. การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการที่เสนอและด าเนินการจัดหา
ตามคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติเป็นส าคัญ 
 4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน 
ทุกครั้ง 
 5. การด าเนินการในทุกโครงการให้รายงานผลการด าเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จภายใน 
30 วัน 
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12.  ระบบและกลไกการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 วิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณภายใน โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้  
 1  คณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย  จะตรวจสอบใบส าคัญประกอบงบเดือน/งบเงิน
รายได้สถานศึกษา เพ่ือให้การควบคุมก ากับด้านการเงินและงบประมาณ การเก็บรักษาเงินและการน าเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2520 และฉบับ
แก้ไขฉบับที่ 2 ปี 2531 ข้อ 69 โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินว่าได้น าหลักฐานมาลงบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน และได้
เก็บหลักฐานการรับจ่ายเงินไว้เรียบร้อยหรือไม่ 
  1.2 ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันว่า
ถูกต้องหรือไม่ 
  1.3 ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน หลักฐานการใช้ยืมเงินและเงินฝากธนาคาร
ว่าถูกต้องตรงตามที่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน หรือสมุดบัญชีหรือไม่ 
  1.4 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินว่าได้ปฏิบัติการเก็บรักษาเงินภายในก าหนดและวงเงินที่
อนุญาตให้เก็บรักษาหรือไม่ 
  1.5 ตรวจสอบการส่งเงินงบเดือนใบส าคัญจ่าย และรายงานการเงินต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่อนุญาตให้เก็บรักษาหรือไม่ 
  1.6 ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายว่าถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่ 
  1.7 ตรวจสอบการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงินทดรองราชการว่าเป็นไปตามโดยถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่ 
  1.8 ตรวจสอบการจัดท าบัญชีการเงินว่าเป็นไปถูกต้องตามระบบบัญชีที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  1.9 ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตและค าแนะน าของ
กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือการตรวจสอบบัญชี
การเงินของส่วนราชการประจ าปีว่าได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
 
  2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร   เพ่ือให้การด าเนินการ
ควบคุมภายในของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในปี 2554 ก าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.2 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
  2.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและด าเนินการตามแผน 
  2.4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
  2.5 รายงานผลการด าเนินบริหารความเสี่ยงบุคลากรควบคุมภายในเสนอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
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  2.6 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบการเงินและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายได้มีการตรวจสอบและ
รายงานผลต่อผู้อ านวยการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง
รายงานต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ เช่น ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณ  เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินประจ าวัน 
คณะกรรมการรับ-จ่ายเงินฝากคลังและธนาคาร เป็นต้น 
 
 3. ระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในจากกระทรวงสาธารณสุข   ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในที่เก่ียวกับด้านการเงินที่แต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข 
  3.2 คณะกรรมการจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
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13. แผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 - 2563 (ฉบับปรับปรุง  ปีงบประมาณ  2562) 
 วิทยาลัยมีรายรับจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณ (หมวดอุดหนุนและหมวดด าเนินงาน)  และเงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้สถานศึกษา ส าหรับ
รายละเอียดของงบประมาณท่ีวิทยาลัยได้รับในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้ 
 13.1 เงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุนและงบด าเนินงาน)  วิทยาลัยคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนกในแต่ละปีงบประมาณ 
ดังแสดงในตารางที่ 1  

13.2 เงินนอกงบประมาณ คือ คือ เงินรายได้สถานศึกษา โดยแหล่งที่มาของเงินรายได้สถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณวิทยาลัยได้จากการเก็บเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และการให้บริการวิชาการ ส าหรับรายละเอียดรายรับภาพรวมของเงินรายได้สถานศึกษา แสดงในตารางที่ 4 

 13.2.1 เงินลงทะเบียนของนักศึกษา โดยวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560-2564 ปีละ 150 คน รายละเอียดแสดงใน ตารางที่ 2 
 13.2.2 การให้บริการทางวิชาการ โดยวิทยาลัยมีโครงการในการจัดประชุมอบรมที่มีการลงทะเบียน จ านวน 3 โครงการ รายละเอียดแสดงใน 

ตารางที่ 3  ไดแ้ก่ 
ก) หลักสูตรอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น ปีละ 60 คน และค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 
ข) การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ปีละ 50 คน และค่าลงทะเบียน  

คนละ 35,000 บาท 
ค) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีละ 50-70 คน และค่าลงทะเบียนคนละ 50,000 บาท กรณีบุคคลทั่วไป 

และ 45,000 บาท กรณีบุคลากรของหน่วยบริการสาธารณสุข 
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ตารางที่ 1  สรุปข้อมูลจ านวนงบประมาณที่วิทยาลัยคาดว่าจะได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก (หมวดอุดหนุนและหมวดด าเนินงาน)  
               ประจ าปี  งบประมาณ 2559-2563  (ฉบับปรับปรุง  ปีงบประมาณ  2562) 

ล าดับ หมวดรายจ่าย/ 
รายการที่ได้รับจัดสรร 

จ านวนเงินงบประมาณ (บาท) 

ปีงบประมาณ
2559 

ปีงบประมาณ
2560 

ปีงบประมาณ
2561 

ปีงบประมาณ
2562 

ปีงบประมาณ
2563 

1. งบด าเนินงาน 
 1.1 ค่าใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค NA NA 1,096,000 1,300,000 1,300,000 
 2.2 ค่าตอบแทน : ค่าสนับสนุนการสัมมนาและ

ฝึกอบรม 
NA NA 100,000 100,000 100,000 

2 งบเงินอุดหนุน : งบอุดหนุนทั่วไป 
 2.1 สนับสนุนการด าเนินงานส าหรับผลิต

พยาบาล 
NA NA 10,152,960 11,811,840  12,687,360 

 
2.2 สนับสนุนการด าเนินงานส าหรับผลิตผู้ช่วย
พยาบาล 

NA NA NA 1,080,000 - 

3 งบลงทุน 
-ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง NA NA 3,342,667.65 - 10,000,000 
-ค่าครุภัณฑ์ NA NA 3,000,000 800,000 - 

4 งบสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายภาค NA NA 554,993 360,000 360,000 
 รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร NA NA 18,246,621 15,451,840 24,447,360 

หมายเหตุ วิธีการค านวณงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายจ่ายผลิตนักศึกษาต่อคนต่อปี 
1. นักศึกษาปี 1-ปี 3 (คิดค่าใช้จ่าย 12 เดือน)  คิดอัตรา 23,040 บาทต่อคนต่อปี 
2. นักศึกษาปีสุดท้าย (คิดค่าใช้จ่าย 8 เดือน ตุลาคม-พฤษภาคม ปีถัดไป)  คิดอัตรา 15,360 บาทต่อคนต่อปี  
3. นักศึกษารับใหม่ (คิดค่าใช้จ่าย 2 เดือน สิงหาคม-กันยายน)  คิดอัตรา 3,840 บาทต่อคนต่อปี 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลรายรับเงินรายได้สถานศึกษาจากเงินลงทะเบียนของนักศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2553-2563   (ฉบับปรับปรุง   
                ปีงบประมาณ  2562) 
 

ชั้นปี จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนเงินนอกงบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ 2559 
(ปีการศึกษา 2558) 

งบประมาณ 2560 
(ปีการศึกษา 2559) 

งบประมาณ 2561 
(ปีการศึกษา 2560) 

งบประมาณ 2562 
(ปีการศึกษา 2561) 

งบประมาณ 2563 
(ปีการศึกษา 2562) 

1 150 NA NA 4,995,000 5,700,000 5,700,000 
2 150 NA NA 4,896,000 4,860,000 5,400,000 
3 135 NA NA 3,636,000.00 4,896,000 4,860,000 
4 136 NA NA 3,110,600.00 3,020,200 4,107,200 
 รวมเงินรายได้ 

ที่ได้รับ 
NA NA 16,637,600 18,476,000  

 
20,067,200 

 
       
       หมายเหตุ  

ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาปี 1 จ านวน 150 คน ปี 2 จ านวน 135 คน ปี 3 จ านวน 136 คน ปี 4 จ านวน 100 คน 
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาปี 1 จ านวน 150 คน ปี 2 จ านวน 150 คน ปี 3 จ านวน 135 คน ปี 4 จ านวน 136 คน 
ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาปี 1 จ านวน 150 คน ปี 2 จ านวน 150 คน ปี 3 จ านวน 150 คน ปี 4 จ านวน 135 คน 
 
 
 
 
 



27 
 

ตารางที่ 3  ข้อมูลรายรับเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2553-2563   (ฉบับปรับปรุง   
               ปีงบประมาณ  2562) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ จ านวนเงินนอกงบประมาณ (บาท) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น (ผบต)  

NA NA 1,440,000 1,440,000 1,440,000 

2 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 

NA NA 3,500,000 1,700,000 3,000,000 

3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) (NP) 

NA NA 1,750,000 1,750,000 1,750,000 

 รวมงบประมาณการให้บริการวิชาการ  NA NA 6,690,000 4,890,000 6,190,000 
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ตารางท่ี 4  สรุปจ านวนเงินรายได้สถานศึกษาจากการลงทะเบียนและการให้บริการวิชาการ (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ 2559-2563  
               (ฉบับปรับปรุง  ปีงบประมาณ  2562) 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

1 เงินลงทะเบียนนักศึกษา จ านวน 4 ชั้นปี NA NA 16,637,600 18,476,000 20,067,200 
2 รายรับเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้จากการ

ให้บริการทางวิชาการ 
NA NA 6,690,000 4,890,000 6,190,000 

 รวมรับเงินรายได้สถานศึกษาแต่ละปีงบประมาณ NA NA 23,327,600 23,366,000 26,257,200 
 

15.   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563  (ฉบับปรับปรุง  ปีงบประมาณ  2562) 
จากข้อมูลจ านวนงบประมาณที่วิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสถาบันพระบรมราชชนก ในหมวดงบเงินอุดหนุน : งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบ

ด าเนินงาน และจากแผนประมาณการรายรับเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยที่คาดว่าจะได้รับ  และความส าคัญของวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
จะต้องด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ และข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางการเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมา วิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการก าหนดเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณในแต่ละพันธกิจ ดังนี้  

- การผลิตบัณฑิต ไม่เกินร้อยละ 40    
- การวิจัย ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 15  
- การบริการวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 20  
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เกินร้อยละ 5  
- การบริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละ 45  
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                  ส าหรับรายละเอียดแผนการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ แสดงในตารางที่ 5  แผนการใช้งบประมาณ จ าแนกตามไตรมาสและภารกิจหลักของ
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงในตารางที่ 6  และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามโครงการกลยุทธ์  โครงการประจ า และแผนงานประจ า 
จ าแนกตามภารกิจของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 5  แผนการจัดสรรเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2563 ((ฉบับปรับปรุง  ปีงบประมาณ  2562) 
 

ล าดับ
ที ่

พันธกิจ จ านวนเงิน (บาท) 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

เงิน
งบประมาณ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินงบประมาณ เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. การผลิต
บัณฑิต 

NA NA NA NA 9,378,795 7,089,677 7,942,147 6,324,697 10,502,880 9,778,944 

2 การวิจัย 
 

NA NA NA NA 61,550 3,514,560 133,400 2,554,684 2,625,720 733,421 

3 การบริการ
วิชาการ 

NA NA NA NA 145,000 5,054,899 1,252,784 4,687,050 4,726,296 488,947 

4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

NA NA NA NA 276,650 137,975 
 

248,470 - 52,514 244,474 

5 การบริหาร
จัดการ 

NA NA NA NA 8,384,626 7,530,489 5,794,755 9,798,623 7,877,160 13,201,574 

 รวมแผนจัดสรร
งบประมาณแต่
ละปี 

NA NA NA NA 18,246,621 23,327,600 15,371,556 
 

23,365,054 25,784,570 24,447,360 

 รวมยอด
จัดสรร 

NA NA NA NA 41,574,221 38,736,610 50,231,930 
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ตารางท่ี  6  แผนการใช้งบประมาณ โดยจ าแนกตามไตรมาสและภารกิจหลักของวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ
ที ่

พันธกิจ การใช้งบประมาณตามแผนงานและโครงการของปีงบประมาณ 2562 
แผนการจัดสรร

งบประมาณ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 การผลิตบัณฑิต 

 
15,378,485 40.12 3,140,636 8.19 2,864,735 7.47 2,388,510 6.23 6,984,604 18.22 

2 การวิจัย 
 

1,688,084 4.40 329,800 0.86 250,000 0.65 402,284 1.05 706,000 1.84 

3 การบริการ
วิชาการ 

5,872,294 15.32 1,991,000 5.19 1,673,170 4.37 1,457,180 3.80 750,944 1.96 

4 ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

248,470 0.65 18,000 0.05 15,000 0.04 19,300 0.05 196,170 0.51 

5 การบริหาร
จัดการ 

15,141,657 39.50 4,132,395 10.78 4,218,478 11.00 3,219,688 8.40 3,571,096 9.32 

รวมทั้งสิ้น 
 

38,328,990 100 9,611,831 25.07 9,021,383 23.53 7,486,962 19.53 12,208,814 31.85 
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ตารางที่ 7   โครงการกลยุทธ์ โครงการประจ า และแผนงานประจ า จ าแนกตามภารกิจของวิทยาลัย  
                ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภท
โครงการ 

หมวด
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

กล
ยุทธ์ 

ประจ า 

 ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้

คุณภาพมาตรฐาน 
  30,920 - 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ 

  24,440 - 

3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 
รุ่นที่ 33 

  53,850 - 

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
รองรับการประกันคุณภาพ 

  325,000 - 

5 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะ
นักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการท างานในยุค 4.0 

  25,000 - 

6 โครงการประสานแผนการจัดการศึกษา
ภาคปฏิบัติ 

  30,625 - 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนส าหรับ
อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  82,120 - 

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(มคอ.4)  

  28,200 - 

๙ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดท า
แผนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561-
2562 
 

  10,850 - 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภท
โครงการ 

หมวด
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

กล
ยุทธ์ 

ประจ า 

10 โครงการพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  62,750 - 

11 โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาการจัดท ารายละเอียดของ มคอ.5 มคอ.
6 ปีการศึกษา 2561 

  - 47,220 

1๒ โครงการพัฒนาการบริหารงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

  5,250 - 

1๓ โครงการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้า
หลักสูตรต่างๆ  ของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีการศึกษา 
2562    

  51,000 - 

14 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

  349,300 - 

1๕ โครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ   16,400 - 
1๖ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพ

พยาบาล 
  13,000 - 

1๗ โครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า เพ่ือ
พัฒนาการบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ
ในยุค 4.0 

  3,000 - 

1๘ โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น านักศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative 
Learning) 

  52,400 - 

1๙ โครงการกีฬาสี สุขภาพดีถ้วนหน้า   30,000 - 
20 โครงการ วศม. ร่วมใจ  ลดละเลิกบุหรี่ในชุมชน   10,000 - 
21 โครงการพอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม   27,000 - 
22 โครงการนักศึกษาพยาบาล สร้างความดี ด้วย

หัวใจ จิตอาสา 
  - 15,000 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภท
โครงการ 

หมวด
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

กล
ยุทธ์ 

ประจ า 

2๓ โครงการรับน้องสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสุข   33,800 - 
2๔ โครงการ My Happiness’s Exercises  for 

Health 
  15,000 - 

2๕ โครงการ เปิดประตูความรู้สู่วิชาชีพพยาบาล   5,000 - 
2๖ โครงการ วศม.ร่วมใจ สร้างความปลอดภัยต่อ

สิ่งแวดล้อม 
  5,000 - 

๒๗ โครงการ  IT  Genius club   6,900 - 
๒๘ โครงการ วศม.ร่วมใจ  สัญจรปลอดภัย รักษา

วินัยจราจร 
  5,000 - 

๒๙ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี   12,200 - 

3๐ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา   1,000 - 

3๑ โครงการบริการนักศึกษา   20,000 344,440 
3๒ โครงการรวมพลังวิชาการก้าวผ่านไปด้วยกัน   14,600 - 
3๓ โครงการงามอย่างไทย วินัยดี ชีวีมีสุข   4,920 - 
3๔ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม 
  10,000 - 

3๕ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล  

  181,950 - 

3๖ โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาและแหล่ง
การเรียนรู้ห้องสมุด 

  1,163,200 - 

3๗ โครงการพัฒนาทรัพยากรการศึกษาและแหล่ง
การเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  950,572 3,290,300 

๓๘ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  2,590,100 550,000 

 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
39 โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความ

วิชาการและผลงานนวัตกรรม หนังสือ ต ารา 
 

  79,800 1,101,684 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ประเภท
โครงการ 

หมวด
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

กล
ยุทธ์ 

ประจ า 

40 โครงการ พัฒนาการเผยแพร่ผลงาน วิจัย/
ผลงานวิชาการ 

  3,000 413,000 

4๑ โครงการพัฒนาการจัดการความรู้   42,000 - 
4๒ โครงการพัฒนาการบริหารผลงานวิจัยและ

ผลงานวิชาการ  
  8,600 40,000 

 ด้านการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
4๓ โครงการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ความ

เป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
  38,450 - 

4๔ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 25 

  - 1,283,350 

4๕ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 

  1,080,000 1,632,060 

4๖ โครงการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ   24,684 - 
4๗ โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเชิงรุกสู่

สังคม 
  25,250 - 

๔๘ โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับ
ต้น (ผบต.) รุ่นที่ 29 

  - 1,366,200 

๔๙ โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ)  

  4,200 - 

๕0 โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

  - - 

51 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
เครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน
สู่ระดับนานาชาติ : กิจกรรมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างประเทศร่วมกับเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค

  - 41,980 
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โครงการ 

หมวด
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 
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ประจ า 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (NecNet) 
52 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ

เครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน
สู่ระดับนานาชาติ : การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับ Capital University, Ohio, USA 

  - 295,520 

5๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
เครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน
สู่ระดับนานาชาติ : การรับแลกเปลี่ยนของ
อาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate school 
of health science, Okayama University, 
Japan 

  31,600 - 

54 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
เครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาสถาบัน
สู่ระดับนานาชาติ : การรับแลกเปลี่ยนของ
อาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of 
Health Science Hang Tuah, Surabaya, 
Indonesia  ณ วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม  

  49,000 - 

 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5๕ โครงการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม แบ่งปันความ

ดี น าจิตอาสา  สู่ความพอเพียง 
  30,370 - 

5๖ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนานักศึกษากับการจัดการ
เรียนการสอน 

  52,300 - 

57 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

  165,800 - 
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 ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร 
๕8 โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

มีประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

  47,990 - 

59 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

  934,550 - 

60 โครงการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

  387,800 - 

6๑ โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  97,470 - 

๖๒ โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

  148,485 - 

63 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

  222,130 - 

64 โครงการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในขององค์กร 

  750 - 

๖๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 

  30,100 - 

6๖ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวางแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 

  67,250 - 

6๗ โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน    10,000 - 
6๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 

  - - 
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ประจ า 

6๙ โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กร  

  10,000 - 

๗๐ โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
(Healthy workplace)  

  296,950 500,000 

7๑ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

  - 5,317,300 

72 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราช
ชนก 

  35,000 - 

 แผนงานประจ า 
1 แผนงานประจ ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์   2,050,766  7,532,931 
2 แผนงานประจ ากลุ่มวิชาการ   1,873,363 460,000 
 รวมงบประมาณทั้งหมด   38,328,990  
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ส่วนที่ 4 
 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
1. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือช่วยกันขับเคลื่อน     
กลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรรับทราบ เพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2. คณะกรรมการฯจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะ
การก าหนดเป้าหมายทีส่อดคล้อง เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ 
 3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานเสนอผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
 
2. การก ากับติดตามและประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ใน
การด าเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะด าเนินการโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 ในการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  วิทยาลัยได้ใช้ระบบก ากับงบประมาณในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร โดย มีการ
ด าเนินการดังนี้ 
 1. ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบด าเนินการคือ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  ร่วมกับงาน
การเงินและบัญชี  ด าเนินการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ทุกไตรมาส ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในระบบก ากับงบประมาณและรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพื่อน าไปใช้ในการบริหาร วางแผน และการตัดสินใจ 
 2. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน วิเคราะห์และสรุปรายงานตามแผนงานและโครงการ
หรือกิจกรรม ที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
ร่วมกับงานการเงินและบัญชีรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ใช้งบประมาณตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสถานะ
ความมั่นคงทางการเงินและวางแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป 
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