คำนำ
การดาเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ ของวิทยาลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ จะประสบความส าเร็จได้นั้ น
มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม
และเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อัน
ได้ แ ก่ การสร้ า งกลไกในการจั ด สรร การวิ เคราะห์ ค่ าใช้ จ่ า ย การตรวจสอบการเงิ น และงบประมาณอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารวิ เ คราะห์ ร ายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยของการด าเนิ น งาน โดยพิ จ ารณาจากทุ ก แหล่ ง เงิ น ทั้ ง จาก
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ได้รับ มีการนาเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ
มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานั้ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ จึ ง จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
ปีงบประมาณ 2559-2563 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในทุกๆ
ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและ
ปฏิบัติงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

( อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กันยายน 2558

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วน 1 บทนา
ความเป็นมา
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน
เป้าหมายแผนทางการเงิน
สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน
งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558)
แผนการขอตั้งงบประมาณ
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
การจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน
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ส่ว นที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น แนวทางการ
บริหารงบประมาณของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะและสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ สถาบั น รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การ
ใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทางาน
ให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจน
นาไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มี โ ครงสร้ า งวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ประกอบด้ ว ย สภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสานักงานวิทยาลัย คณะกรรมการอานวยการ คณบดี คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าสานักงานวิทยาลัย
ดาเนินการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทาหน้าที่ในการ
นานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างวิทยาลัยฯและภาพที่ 2
โครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้ งรองคณบดีเพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณบดีดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
และสานักงานวิทยาลัยที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยฯ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ อาทิ
เช่น สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิ ชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มี
หน่วยงานต่างๆ ที่จะทาหน้าที่ในการนานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1
โครงสร้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและ มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ
อานวยการ คณบดี คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ คณะกรรมการกากับมาตรฐานหลักสูตร รองคณบดีฝ่าย
ต่างๆ และหั ว หน้าส านักงานวิทยาลั ย เพื่อทาหน้าที่กากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ดังภาพที่ 2
โครงสร้างการบริหารจัดการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

1

โครงสร้ำงของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ

ภำพที่ 1 โครงสร้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ

ภำพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

2

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยคณะผู้บริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
ปรัชญำ (Philosophy)
“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม”
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ มี
ภาวะผู้นา และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ
2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม
4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล
เอกลักษณ์ (Identity)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
นิยำมของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังความเป็นผู้มีกิริยา มารยาท และ
การแต่งกายที่เหมาะสม เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อ ย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยำมของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและ
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ค่ำนิยม (Value)
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ค่ำนิยมหลัก (Core Values) : “WHIP”
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
คำขวัญ / ผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดกับบัณฑิต วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ (MOTTO /
Slogan) คือ CNH SSRU ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ
Courage
หมายความว่า
มีความกล้าหาญ
Noble
หมายความว่า
มีความรู้
Honour
หมายความว่า
มีเกียรติยศ
Smart
หมายความว่า
มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ
Spirit
หมายความว่า
มีน้าใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
Responsibility หมายความว่า
มีความรับผิดชอบ
Unity
หมายความว่า
มีความสามัคคีในหมู่คณะ
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ (พ.ศ.2559-2563)
วิทยาลั ยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่จะ
ดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
1. ผลิตบั ณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ค วามสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3. จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล
และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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นโยบำยกำรปฏิบัติงำน
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 การเรียนการสอน
(1) เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ มี ค วามสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณภาพ และสามารถสอบขึ้นทะเบียน
เพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะในการสอนของอาจารย์ตามผลการเรียนรู้ทั้ง
6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ ทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
(1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานของบั ณ ฑิ ต และมี ก ารสอบความรู้ ร วบยอด / ความรู้ อื่ น ที่
เทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสาเร็จการศึกษา
1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
(1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ และมีภาวะผู้นา
(2) ส่งเสริมให้ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา
(3) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
(4) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา
(5) ส่งเสริ มและสนับสนุนนักศึกษาให้ส ามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตงานวิจัย
2.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการผลิตงานวิจัยร่วมกัน
2.3 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรและองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
2.4 ส่งเสริมการวิจัยในคลินิกและชุมชน
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานจัดการศึกษาจัดตั้ง แหล่งบริการวิชาการและบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนโดยมีหน่วยงานภายนอกให้การรับรองหรือร่วมมือ
3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการระดับชาติ
3.3 ให้บริการวิชาการ / วิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดตามหลักแนวทางพระราชดาริ
4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา และการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
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5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร
5.1 การบริหารการเงิน
(1) มีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
(2) นาระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 การบริหารบุคลากร
(1) จัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามภาระงานและปริมาณงานที่มีตาม
พันธกิจ โดยใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
(2) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย
(3) มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าในการทางานและเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5.3 การบริหารสินทรัพย์ถาวร
(1) กาหนดมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ถาวร
(2) มีแผนการบริหารสินทรัพย์ถาวรโดยใช้หลักการใช้ทรัพยากรร่วม
6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
6.1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย
6.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
6.3. พัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การบริหารจัดการ
การจัดการศึกษา การควบคุม การบริหารและการประกันคุณภาพ ให้สนองต่อระบบประกันคุณภาพภายใน
6.4. จัดให้มีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพของบุคลากร
6.5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
6.6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
แก่นักศึกษาและประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6.7. ส่งเสริมการนาผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักศึกษานากระบวนการประกันคุณภาพไปใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษา
6.8. สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการประกันคุณภาพในระบบ CHE QA Online
7. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการใช้ระบบคุณภาพและระบบการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้บริหารจัดการในวิทยาลัยฯ
เพื่อมีแนวทางหรือวิธีการพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้บรรลุความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ วิทยาลั ยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลัก
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ยุทธศำสตร์ เพื่อกำรพัฒนำวิทยำลัย พยำบำลและสุข ภำพ
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกาหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังภาพที่ 3และวิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จานวน 4 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นพั ฒ นาองค์ ก ร ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร และด้ า น
ประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสาเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สาคัญ และกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ส่วนที่ 2 สภำพแวดล้ อ มทำงกำรเงิ น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กาหนดใช้เป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทารายงานผล
การใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
วิทยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพ มีกลไกในการขับเคลื่ อนที่ ทาให้ การดาเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอานาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง
โดยมีหัวหน้าสานักงานวิทยาลัย และฝ่ายการเงินของวิทยาลัย ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกเดือน
พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ภาระงานหลักของหน่ ว ยงานผู้ ดูแลงบประมาณ คือ ดาเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และ
ควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง
เป้ำ หมำยแผนทำงกำรเงิ น
1. การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
3. จัดหาและใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
สถำนภำพปัจ จุบัน ด้ ำ นกำรเงิน ของวิท ยำลั ย พยำบำลและสุ ข ภำพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้สารวจความคิดเห็นในมุมมอง
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ สถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนาผล
การดาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่ วมวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ สามารถ
สรุปผล ได้ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. ผู้บริหารเข้าใจและให้ความสาคัญระบบการบริหารทางการเงิน
2. มี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานด้าน
การเงิน
3. มีแผนงบประมาณ และแผนดาเนินงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแบ่งตามหมวดหมู่อย่างชัดเจน
4.วิทยาลัยมีคณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และมีการตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามแผนทั้งแผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจและกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย
5. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
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จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรขาดความแม่นยาในกฎระเบียบ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
2. การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วิทยาลัยกาหนดทั้งหมด
โอกำส (Opportunities)
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
2. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
อุปสรรค (Threats)
1. ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
2. คู่แข่งขันด้านการผลิตบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น
3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อการ
บริหารจัดการของวิทยาลัยฯ
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ส่วนที่ 3 แผนกลยุท ธ์ ท ำงกำรเงิ น
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริห าร
จัดการทางด้านการเงินของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อให้การบริห ารจัด การทางด้านการเงินของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ สอดคล้อ งกับ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พัน ธกิจ และวิสัย ทัศ น์ จึง
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้
วัต ถุ ประสงค์
1. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ ทำงกำรเงิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
เป้ำ ประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำรและโครงกำร/กิ จกรรมของแผนกลยุ ทธ์ ทำงกำรเงิน
เป้ำประสงค์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินมีประสิทธิภำพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 1 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
มำตรกำร : วางแผนการจั ดสรรงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตั ว ชี้ วั ด : มี ร ะบบกลไกในการจั ด สรรการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย การตรวจสอบการเงิ น และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงกำร/กิจ กรรม : พัฒ นาระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ที่ 2 พัฒนำระบบงำนและฐำนข้อมูลทำกำรเงิน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน
มำตรกำร : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
โครงกำร/กิจกรรม : พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณของวิทยาลัยฯ
เป้ำประสงค์ที่ 3 จัดหำและค่ำใช้จ่ำยงบประมำณจำกแหล่งต่ำงๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำร : วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โครงกำร/กิจกรรม : พัฒนาแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ

แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

11

แผนกลยุ ทธ์ ทำงกำรเงิน
ตำรำงที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เป้ำประสงค์
ของกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

กลยุทธ์ทำง
กำรเงิน

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
2559 2560 2561 2562 2563

1. บริหาร
งบประมาณและ
การเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1
กาหนดแนวทาง
ในการบริหาร
จัดการด้าน
การเงิน และ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ

มีระบบกลไกใน
การจัดสรรการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบ
การเงิน และ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

√

√

√

√

√

พัฒนาระบบกลไกใน
การจัดสรรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. พัฒนา
ระบบงานและ
ฐานข้อมูลทาง
การเงิน
3. จัดหาและ
ค่าใช้จ่าย
งบประมาณจาก
แหล่งต่างๆ ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูล
ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหา
แหล่งเงินและใช้
จ่ายงบประมาณ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน

√

√

√

√

√

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย เงิน
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

91

92

93

94

95

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการเงิน
งบประมาณของ
วิทยาลัยฯ
พัฒนาแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ
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ควำมเชื่อ มโยงระหว่ำ ง วิสัยทัศ น์ ประเด็น ยุ ทธศำสตร์ วิท ยำลั ยพยำบำลและสุข ภำพ
ยุทธศำสตร์ ทำงกำรเงิน เป้ ำ ประสงค์ และกลยุ ท ธ์ ข องแผนกลยุ ทธ์ ทำงกำรเงิน ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2559-2563
วิสัยทัศน์ : เป็นสถำบันกำรศึกษำที่บริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และกำรผลิตบัณฑิตด้ำนกำรพยำบำลและสุขภำพ
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีคุณธรรม

ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน

เป้ำประสงค์แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน

ยุทธศำสตร์ทำง
กำรเงิน

ประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วยงำน

จากการที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สาเร็จตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ ดังภาพที่ 5
1 ความเข้มแข็ง
ทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิ
บาล

2 การริเริม่
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
การวิจัย

ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกในการจัดสรรการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

พัฒนาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3 การสร้าง
เครือข่าย

4 การพัฒนา
ภาพลักษณ์
ขององค์กร

5 การยกระดับ
การศึกษาสู่
มาตรฐาน ก้าว
ไกลสู่อาเซียน
และสากล

และส่งเสริม
การ
ประชาสัมพั
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 2นธ์
ระดมทุนด้วยการจัดหารายได้จาก
สินทรัพย์และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหารายได้
จากสินทรัพย์และการบริการวิชาการ

ส่งเสริม สนับสนุนจัดหารายได้จากสินทรัพย์
และการบริการวิชาการวิชาการอย่างเป็นระบบ

ภำพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
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แนวทำงกำรจั ด หำทรั พยำกรด้ ำ นกำรเงิน
วิทยาลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมี งานวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับงานวิชาการ การการเงิน งานพัสดุ งานบุคลากร และงานประกัน
คุณภาพ ดาเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6
ขั้นตอนกำรจัดทำงบประมำณ

ฐานข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน

วงเงินจัดสรร

ประชุมทบทวนผลการดาเนินงาน
และจัดสรรงบประมาณ

จัดทาคาขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

วงเงินได้รับจัดสรร

รวบรวมคาขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ

วงเงินได้รับอนุมตั ิ

วงเงินได้รับอนุมตั ิ

คณะกรรมการอานวยการ
/คณะกรรมการบริหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ภำพที่ 6 ขั้นตอนในการจัดทางบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2563
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งบประมำณของวิ ท ยำลัย พยำบำลและสุขภำพ ย้อนหลั ง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558)
ข้อมูลงบประมาณของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วน
ใหญ่ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มาจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ตำรำงที่ 2 งบประมาณของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558)
ปีงบประมำณ
2554
2555
2556
2557
2558

แหล่งเงิน
แผ่นดิน
รำยได้
แผ่นดิน
รำยได้
แผ่นดิน
รำยได้
แผ่นดิน
รำยได้
แผ่นดิน
รำยได้

รำยรับ
16,493,400.00
23,092,500.00
18,919,141.71
23,855,000.00
46,254,700.00
24,771,300.00
31,936,290.00
33,910,800.00
39,721,900.00
31,629,500.00

รำยจ่ำย
13,683,060.73
16,748,863.01
18,769,734.21
14,217,920
39,197,211.45
16,233,735.67
31,842,009
19,081,588.06
37,282,446.41
19,610,825.56

คงเหลือ
2,810,339.27
6,343,636.99
149,407.50
9,637,080.00
7,057,488.55
8,537,564.33
94,281.00
14,829,211.94
2,439,453.59
12,018,674.44

ที่มำ : งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25592563
หน่วย : ล้านบาท
แหล่งงบประมำณ
2559

2560

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2561

รวมทั้งสิ้น
2562

2563

เงินงบประมาณ
200,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
แผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
237,600,000
45,600,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
(เงินรายได้)
รวมงบประมำณ
85,600,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 437,600,000
ทั้งสิ้น
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น
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แผนกำรขอตั้ ง งบประมำณ
งบประมาณแผ่นดินมีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ขอตั้ง งบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร
โครงกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

2559
แผน ผล
40
40
40
40

2563
แผน *ผล
40
40
40
40

รวมทั้งสิ้น
แผน
200
200

*ผล
200
200

หมำยเหตุ :
แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีตามคาขอตั้งงบประมาณ
ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรร
ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่คาดว่าจะได้รับ
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25592563) ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 แผนการขอตั้งเงินรายได้ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559- 2563)
รำยกำร
แผนกำรรับนักศึกษำ
ระดับปริญญาตรี
รวมนักศึกษาชั้นปีท1ี่
รวมนักศึกษำทุกชั้นปี
ข้อมูลงบประมำณ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ประมาณรายได้อื่นๆ
รวมงบประมำณ
ทั้งสิ้น

หน่วย
นับ

2559

คน

120
120
480

120
120
480

2,400,000

2,400,000

-

-

2,400,000

2,400,000

คน
ล้าน
บาท
ล้าน
บาท
ล้ำน
บำท

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
120
120
480

120
120
480

2,400,000 2,400,000
-

2563

-

2,400,000 2,400,000

120
120
480

รวมทั้งสิ้น
600
600
2,400

2,400,000 12,000,000
-

-

2,400,000 12,000,000

ที่มำ : การประมาณการรายรับจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ สิงหาคม 2558
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แนวทำงกำรวำงแผนกำรใช้จ่ ำ ยเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่ง แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ได้ ว างแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านซึ่งได้นาเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสานักงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ดังตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7
ตำรำงที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้
ตัวชี้วัด

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 2560 2561 2562 2563
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคาขอตั้งงบประมาณ 100 100 100 100 100
แผ่นดิน
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ 100 100 100 100 100
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับ กับรายรับ ที่ เกิดขึ้นจริง

ตำรำงที่ 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์
หน่วย : ล้านบาท
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้ มแข็งทางการ
บริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การริ เริ่ ม สร้ างสรรค์
นวัตกรรมและการวิจยั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้ างเครื อข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กรและส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่
มาตรฐาน ก้ าวไกลสูอ่ าเซียนและสากล
รวมทั้งสิ้น

2559
6,094,200

ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
2561
2562
6,703,620 6,703,620 6,703,620

2563
6,703,620

187,100

205,810

205,810

205,810

205,810

12,000
15,000

24,000
30,000

24,000
30,000

24,000
30,000

24,000
30,000

66,344,500 72,478,950 72,978,950 72,978,950 72,978,950
72,652,800 79,442,380 79,942,380 79,942,380 79,942,380
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แนวทำงกำรจั ด สรรงบประมำณ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กรณีที่หน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน)
2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน
งบบุคลำกรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ
และข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน งบพัฒนาอาจารย์ (ปริญญาเอก) งบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
งบดำเนินงำน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
- ค่าวัสดุการศึกษา
งบรำยจ่ำยอื่น มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดทา
โครงการประชุมสั มมนา ให้ สอดคล้องกับ พันธกิจ ของวิทยาลั ยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลั ยฯ ทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้)
งบบุคลำกรและงบอุดหนุน เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จาเป็น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิ
และข้อกาหนดตามกฎหมาย ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจาตาแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์สานักงบประมาณ
งบดำเนินงำน หมวดค่าวัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
- ค่าใช้สอยในการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่อง printer
- ค่าวัสดุต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร
งบรำยจ่ำยอื่น มีแนวทางจัดสรรโดยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดทา
โครงการประชุมสั มมนา ให้ สอดคล้องกับ พันธกิจ ของวิทยาลั ยฯ และพันธกิจของมหาวิทยาลั ยฯ ทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ผังกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร (100%)

จัดสรรเป็นรำยจ่ำยประจำปี (100%)

จัดกำรเรียนกำรสอน
(100%)

สอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนา

งำนบริหำร+สนับสนุน
(0%)

ภำพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
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ผังกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร (100%)

หักรำยจ่ำยคงที่ (Fixed Cost)

จัดสรรเป็นรำยจ่ำยประจำปี (100%)

จัดกำรเรียนกำรสอน
6,308,300
(24.60%)

สอดคล้องกับพันธกิจ
ยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนา

งำนบริหำร+สนับสนุน
20,875,000
(75.40%)

ภำพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ )
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กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. กำรจัดสรรงบประมำณจำแนกตำมยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ,
6,094,200.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 2,
187,100.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 , 12,000.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 , 15,000.00

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ,
66,344,500.00

ภำพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามยุทธศาสตร์

2. กำรจัดสรรงบประมำณจำแนกตำมผลผลิต
ผลงานวิจยั สร้ าง
องค์ความรู้,
165,100.00

การสร้ างเครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัย,
12,000.00

การพัฒนาระบบบริ หาร,
6,099,200.00

ผลงานให้ บริ การ
วิชาการ, 2,000.00
การพัฒนาภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัย, 15,000.00

ผู้สาเร็ จการศึกษาด้ าน
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ,
66,344,500.00

ภำพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามผลผลิต
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3. กำรจัดสรรงบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
งบรายจ่ายอื่น,
2,000,000.00
งบบุคลากร,
16,846,800.00
งบเงินอุดหนุน,
32,035,000.00

งบดาเนินงาน,
11,703,500.00
งบลงทุน,
10,052,500.00

ภำพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

4. กำรจัดสรรงบประมำณจำแนกตำมหน่วยงำน
ตำรำงที่ 8 การจัดสรรงบประมาณ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
งบประมำณเงินรำยได้
งบประมำณ
สำขำวิชำ
ภำค โครงกำรหำ
แผ่นดิน
ภำคปกติ
พิเศษ
รำยได้
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 45,469,500 27,183,300
รวมทั้งสิ้น
45,469,500 27,183,300
-

เงินคงคลัง
-

รวม
72,652,800
72,652,800

37%
งบประมาณแผ่นดิน
63%

งบประมาณเงินรายได้

ภำพที่ 12 การจัดสรรงบประมาณ สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ส่วนที่ 4 กำรบริ ห ำรและจัด กำรงบประมำณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
งบประมาณในภาพรวม จึงกาหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1.งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ
1.1 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
1.2 บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ร้อยละ 9
ร้อยละ 54

ไตรมำสที่3
ร้อยละ 24

ไตรมำสที่ 4
ร้อยละ 13

รวม
ร้อยละ 100

2. เงินรำยได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ
2.1 กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2.2 บริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 30

ไตรมำสที่ 4
ร้อยละ 20

รวม
ร้อยละ 100

แนวทำงกำรติ ด ตำม และประเมิน ผลกำรใช้จ่ ำ ยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ ง ำน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. กาหนดผู้กากับดูแล และรับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
3. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานทุกเดือนแก่ผู้บริหาร
4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามกิจกรรม โครงการต่างๆตามแผนที่กาหนดไว้
5. รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ระบบฐำนข้อ มู ลทำงกำรเงิ น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อ
บริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเงิน และงานพัสดุ
กำรจั ด ทำรำยงำนแสดงสถำนะทำงกำรเงิน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีการจัดทารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน คือ
1. รายงานสถานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอผู้บริหารวิทยาลัยฯ
2. รายงานงบประมาณคงเหลื อตามยุท ธศาสตร์ กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่ อกระตุ้นการใช้จ่า ย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
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ภำคผนวก
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คาสั่ง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๔๓ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
.........................................................................
เพื่อให้การดาเนินงานจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีระบบและมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
อาจารย์กันยา นภาพงษ์
อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี
นายนพปฎล อินยาศรี
นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
นางสาวสุธามาศ นุ่มพญา
นางสาววันวิสา หนูเนียน
นางสาวพัชรา กล้าหาญ
นางสาวอัญชา แดงทองดี
นางสาวเบญจพร เติมสิน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ให้คณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินมีหน้ำที่ดังนี้
๑. ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๔. กากับ และติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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