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คานา
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลและสุขภาพ บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2559 – 2563
ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติงาน
ประจาปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2561 )
โดยการมีส่วนร่วมทุกบุคลากรทุกระดับ กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทางการเงิน และนามากาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ซึง่ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้แสดงให้
เห็นถึงแนวทางในการดาเนินงานด้านการเงินที่เป็นแผนระยะยาวที่สามารถผลักดัน แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ
ให้สามารถดาเนินการได้ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จะสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ แต่จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า แผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2559 -2560 ต้องมีการทบทวนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนวิทยาลัยมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ และการกาหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุค Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่มุ่งเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวม
พลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน และการพัฒนา
บุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จึงเห็นควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2560) ควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2560)
กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2559-2563 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2560) จะเป็นแผนกากับทิศทางการพัฒนางานด้าน
การเงิน ให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯต่อไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
พฤศจิกายน 2560
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ส่วนที่ 1
1.

บทนำ

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์ทางการเงิน โดยความร่วมมือของ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางสู่การบริหารของวิทยาลัย และได้กาหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์
การเงิน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
2. ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน
3. การจัดหา/การแสวงหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
โดยประเด็นทางยุทธศาสตร์ทางการเงินจะนาไปใช้ ในการพัฒนาองค์กรและเป็นกลไกการบริหารจั ดการ
ด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่างๆให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ อัน
ได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน โดยพิจ ารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบสนับสนุนอื่นๆ มีการนาเงินที่ได้ไปจัดสรรอย่างเป็น
ระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางข้างต้น วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559-พ.ศ.2563 ให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทุก ๆด้าน โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ด้ า นการเงิ น การจั ด หาแหล่ ง เงิ น วิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง แหล่ ง เงิ น รวมทั้ ง การวางแผนกา รใช้ เ งิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทารายงานทางการเงินที่บ่งชี้ถึง
ข้อมูลทางการเงินทุกด้าน แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วย
ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป
2.

กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
2.1. หลักกำร
หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ
 หลักประสิทธิผล
 หลักประสิทธิภาพ
 หลักการตอบสนอง
 หลักภาระรับผิดชอบ
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 หลักความโปร่งใส
 หลักความมีส่วนร่วม
 หลักการกระจายอานาจ
 หลักนิติธรรม
 หลักความเสมอภาค
 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
จากหลักการดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้นามาเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการเงิน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบราชการ
2.2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ประการ ได้แก่
1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิ นและงบประมาณให้ มีความชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านเป้าหมายทางด้านการเงิน เป้าหมายขององค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า
คุ้มทุนและเกิดความยั่งยืนกับองค์กร
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกในการจัดหา จัด สรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเอื้อต่อการขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกและง่ายต่อการ
นาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจสาหรับผู้บริหารขององค์กร
4. เพื่อให้มีการติดตาม การประเมินผล เฝ้าระวังข้อมูลทางการเงินและงบประมาณและนาผลที่ได้
ไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2.3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการงานประจาปี และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการงานประจาปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ด้านการเงิน จัดทาออกมาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินดังกล่าว หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน นา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3. เสนอแผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (ฉบับปรับปรุง
พฤศจิกายน 2560) ต่อผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรอง
4. จั ด ทารู ป เล่ มแผนกลยุ ทธ์ท างการเงิน ของวิท ยาลั ยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-2563 (ฉบั บ ปรับปรุง พฤศจิกายน 2560) และประชาสั มพันธ์เผยแพร่แก่
บุคลากร เพื่อให้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติในด้านการเงิน
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ส่วนที่ 2
1.

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้ำนกำรเงิน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยแบ่งการวิเคราะห์ เป็น
ดังนี้
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
 ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารการเงิน
 มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ติดตาม กากับ การใช้จ่ายงบประมาณ
 บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ
 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง และข้อบังคับอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
 มีแ หล่ ง ที่ม าด้า นการเงิ น ที่ ชัด เจน ได้ แ ก่ จากภาครัฐ คือ เงิ น งบประมาณ และจากเงิน รายได้
สถานศึกษาของวิทยาลัย
 มีการจัดหารายได้จากภายนอก โดยมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน คือ การให้บริการวิชาการแก่
บุคลากรด้านสุขภาพ
 มีเงินรายได้สะสม เพื่อใช้ในการดาเนินงาน และแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของวิทยาลัย
 มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ด้านการเงิน
 มีการใช้ระบบกากับงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนกในการกากับ ติดตาม และรายงาน
การจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
 มีระบบและกลไกการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
 โครงสร้ า งครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ด้ า นการผลิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและการท า นุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและบริการวิชาการสามารถดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการ
 ผู้บริหารทุกระดับร่ว มกันกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง รวมทั้ง
ถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ
จุดอ่อน (Weakness)
 การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และประเมินการใช้
งบประมาณตามพันธกิจ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้วางแผนงบประมาณในปีต่อไป
 บุคลากรขาดความแม่นยาในกฎระเบียบด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
ทางการเงิน
 บุคลากรขาดความตระหนักเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ
 การเบิกจ่ายบางกิจกรรม/โครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (Opportunities)
 สถาบันพระบรมราชชนก สนับสนุนการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ชัดเจน
ทาให้วิทยาลัยมีรายได้จากการบริการวิชาการแก่สังคม
 นโยบายการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การติดตามตรวจสอบ
จากภาครัฐ นโยบายการประหยัดและการกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐ มีผลต่อการติดตาม
กากับ และเร่งรัดการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามงบประมาณที่กาหนด
 มีกฎระเบี ย บที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน ทาให้ การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 มีเครือข่ายจากภายนอกสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน ด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการ เช่น สานักงานหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เครือข่ายบริการสุขภาพเขต 7
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ) เป็นต้น
 ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลจากสานักงบประมาณและ
กรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ GFMIS เป็นต้น ทาให้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี
อุปสรรค (Threats)
 ข้อกาหนดในระเบียบการปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 ความล่าช้าของการตอบข้อหารือของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการ
 ความไม่มั่นคงทางการเมือง ส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของหน่วยงาน
 นโยบายการรับนักศึกษาและการกระจายนักศึกษาในแต่ละวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนก
มีผลต่อเงินรายได้ของสถานศึกษา
 ความคาดหวังของสังคม ในการช่วยเหลือด้านการเงินจากวิทยาลัยสูง
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ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน 2560)

แผนภูมิ : ยุทธศาสตร์ ทางการเงิน

จุดแข็ง (Strength)

โอกาส (Opportunity)
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

จุดอ่อน (Weakness)

ชุดข้ อมูล1

คาเฉลี
ย
่ คะแนน
่
โอกาส
อุปสรรค (Threat)

= 5.60

(Opportunity)
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ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
1. วิสัยทัศน์ทำงกำรเงิน
วิทยาลัยมีการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. พันธกิจทำงกำรเงิน
1. บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินการคลัง โดยนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหาร
การเงินขององค์กร
4. ให้คาปรึกษากับบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
2. ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทางการเงิน
3. การจัดหา/การแสวงหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
4. เป้ำประสงค์ทำงกำรเงิน
1. การบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
2. การใช้งบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองต่อพันธกิจและสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
ให้มีความเหมาะสม ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนาไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้บริหาร
3. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
5. กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและ
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ คุ้มค่า คุ้มทุน
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6. ตัวชี้วัดทำงกำรเงิน
1. วิทยาลัยไม่มีข้อร้องเรียนในการดาเนินงานทางด้านการเงินและบัญชี
2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของส่วนราชการ เท่ากับ ๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
3. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
4. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน อย่างน้อยร้อยละ 96
5. มีคู่มือการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชีและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
6. มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
7. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 102,880 บาทต่อ FTES
8. ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตพยาบาล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 151,000 บาท
9. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนเอื้อต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
10. มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
11. มีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารการเงินขององค์กร อย่างน้อย ๒ เรื่อง
12. มีรายได้จากภายนอกเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา
13. มีการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารตามพันธกิจของวิทยาลัย
7. นโยบำยทำงกำรเงิน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. บริหารการเงินและงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและ
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. การใช้งบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองต่อพันธกิจและสามารถตรวจสอบได้
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6. กำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ 2559-2563 (ฉบับ
ปรับปรุง พฤศจิกำยน 2560)
วิสัยทัศน์ของวิทยำลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
การผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพที่ตอบความ
ต้องการของชุมชน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในการผลิตและพัฒนากาลังคน
ด้านสุขภาพของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
มีการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส ตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทางการเงิน

เป้ำประสงค์ที่ 1
การบริหารจัดการด้านการเงินมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 1
บริหารจัดการด้านการเงิน
งบประมาณด้วยหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการทางการเงิน

เป้ำประสงค์ที่ 2

การใช้งบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนอง
ต่อพันธกิจและสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไขให้มีความเหมาะสม ข้อมูลทางการเงิน
และงบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
นาไปใช้ในการพิจารณา ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการทางการเงินและฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
การจัดหา/การแสวงหาทรัพยากร
จากหน่วยงานภายนอก

เป้ำประสงค์ที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดรายได้

กลยุทธ์ที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดรายได้ คุม้ ค่า คุ้มทุน
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เพื่อเป็นการนากลยุทธ์ด้านการเงินไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้กาหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินงบประมำณด้วยหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้
มำตรกำรและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้
1. กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและงบประมาณให้ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ
2. กากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนที่
กาหนด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย และรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และสถาบันพระบรมราชชนกทราบ
3. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของ
ทางราชการ
4. พัฒนาการนาระบบกากับงบประมาณมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
5. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการให้คาปรึกษาด้านการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ
6. รายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น และงบประมาณ สถานะทางการเงิ น และความมั่ น คงของ
วิทยาลัยตามแผนที่กาหนด
7.
ปรั บ แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น และงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล รายงานทางการเงิ น
และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยเน้นด้านการพัฒนานั กศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นชุมชน
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. วิทยาลัยไม่มีข้อร้องเรียนในการดาเนินงานทางด้านการเงินและบัญชี
2. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของส่วนราชการ เท่ากับ ๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
มำตรกำรและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้
1. ทบทวนและจัดทาระบบและกลไกในการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น การรับ-จ่ายเงิน
2. จัดทาคู่มือการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี เช่น การยืม -คืนเงินโครงการ/ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายเงินโครงการ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
3. พัฒนานวัตกรรมด้านการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน
4. นาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) มาใช้ในหน่วยงาน
เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิตนามัน (Fleet card) บัตรเครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูดบัตร
เพื่อรับบริการชาระเงินผ่านบัตร
5. พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรด้ านการเงิน ในด้ า นระเบีย บการใช้ จ่า ยเงิน งบประมาณ การคิ ด
วิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
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6. มีการนาระบบกากับงบประมาณของ สบช. มาใช้ในการพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดทารายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน (unit course) ประจาปีงบประมาณ เพื่อรายงาน
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
8. กากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนที่
กาหนด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย และรายงานผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และสถาบันพระบรมราชชนกทราบ
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
2. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน อย่างน้อยร้อยละ 96
3. มีคู่มือการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชีและดาเนินการตามระบบที่กาหนด
4. มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 102,880 บาทต่อ FTES
6. ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิตพยาบาล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 151,000 บาท
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
มำตรกำรและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้
1. ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี และให้
มีความสอดคล้องกับการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร
2. นาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) มาใช้ในหน่วยงาน
เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิตนามัน (Fleet card) บัตรเครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูดบัตร
เพื่อรับบริการชาระเงินผ่านบัตร
3. กากับติดตามการลงบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการรายงาน
ผลการเบิ กจ่ ายเงิน งบประมาณต่อผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการบริห ารวิทยาลั ยเพื่ อการตัดสิ นใจอย่า ง
สม่าเสมอ
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
๑. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนเอื้อต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. มีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารการเงินขององค์กร อย่างน้อย ๒ เรื่อง
กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดรำยได้ คุ้มค่ำ คุ้มทุน
มำตรกำรและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้
1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดรายได้แก่วิทยาลัย
2. จัดทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3. แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัย/บริการวิชาการ ที่เป็นงบสนับสนุนจาก
ภายนอก
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4. มีการสารวจความต้องการในการใช้ทรัพยากรและจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของวิทยาลัยอย่างเพียงพอเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย คือ
1. มีรายได้จากภายนอกเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 จากปีทผี่ ่านมา
2. มีการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอสาหรับการบริหารตามพันธกิจของวิทยาลัย
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ตำรำง ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์ของวิทยำลัย ยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ 2559- 2563
ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

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

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พการบริหาร
จัดการทาง
การเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

การบริหาร
จัดการทาง
การเงินและ
งบประมาณ
ของวิทยาลัย
มีประสิทธิ
ภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

บริหารจัดการด้าน
การเงินงบประมาณ
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

1. ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก าร
จัดสรรเงินและงบประมาณให้
ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ
2. กากับติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงิ น รายได้
สถานศึ ก ษาให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไป
ตามแผนที ก าหนด คุ้มค่ า เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ วิ ท ยาลั ย
แล ะร าย งา นผู้ บริ หา รแ ล ะ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และสถาบั น พระบรมราชชนก
ทราบ
3.
ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไป
ตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับของทางราชการ
4. พัฒนาการนาระบบกากับ

ตัวชี้วัด

1. วิทยาลัยไม่มีข้อ
ร้องเรียนในการ
ดาเนินงานทางด้าน
การเงินและบัญชี
2. คะแนนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
ของส่วนราชการ

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ
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0

1

2

3

NA

NA

ไม่มีข้อ
ร้องเรีย
น

ไม่มีข้อ
ร้องเรีย
น

ไม่มีข้อ
ร้องเรีย
น

NA

NA

575

575

575

จาก จาก จาก
คะแ คะแ คะแ
นน นน นน
เต็ม เต็ม เต็ม
๕75 ๕75 ๕75
คะแ คะแ คะแ
นน นน นน
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ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ

9
งบประมาณมาใช้ อ ย่ า งจริ ง จั ง
และต่อเนื่อง
5 . ท บ ท ว น แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบ
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ
ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นการเงิ น และ
การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณให้
ถูกต้องตามระเบียบของราชการ
7. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
และงบประมาณ สถานะทาง
การเงิ น และความมั่ น คงของ
วิทยาลัยตามแผนที่กาหนด
8. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินและ
งบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้ อ มู ล รายงานทางการเงิ น
และผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี โดย
เน้ น ด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
และการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชน

0

1

2

3
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ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

1. การผลิต
บั ณ ฑิ ต
พยาบาล
เ พื่ อ
ตอบสนอง
ร ะ บ บ
สุขภาพและ
ค ว า ม
ต้องการของ
ชุมชน
2. การ
พั ฒ น า
วิ ท ยาลั ย ให้
เป็ น องค์ ก ร
สมรรถนะ
สูง

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

ตรวจสอบ
ติดตามผล
การใช้จ่าย
งบประมาณ
โดยนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้ในการ
บริหาร
จัดการทาง
การเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

การใช้
งบประมาณ
มีความ
ถูกต้อง
ตอบสนอง
ต่อพันธกิจ
และสามารถ
ตรวจสอบ
ปรับปรุง
แก้ไขให้มี
ความ
เหมาะสม
ข้อมูล
ทางการเงิน
และ
งบประมาณ
เป็นปัจจุบัน
สะดวกต่อ
การนาไปใช้
ในการ

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

1. ทบทวนและจัดทาระบบและ
กลไกในการบริหารจัดการทาง
การเงิน เช่น การรับ-จ่ายเงิน
2. จัดทาคู่มือการดาเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชี เช่น การ
ยืม -คืนเงินโครงการ/ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ การ
เบิ ก จ่ า ยเงิ น โครงการ เป็ น ต้ น
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ
3 . พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ด้ า น
การเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการทางการเงิน
4. นาระบบการชาระเงินแบบ
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
นามัน (Fleet card) บัตร
เครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูด

ตัวชี้วัด

1. มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
2. ร้อยละของอัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมของหน่วยงาน
3. มีคู่มือการดาเนินงาน
ด้านการเงินและบัญชี
และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
4. มีหลักฐานการ
เบิกจ่ายอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับ
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อ
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ

9

0

1

2

3

NA

NA

แผน
สอด
คล้อง

แผน
สอด
คล้อง

แผน
สอด
คล้อง

NA

NA

>=96 >=96 >=96
%
%
%

NA

NA

มีคู่มือ มีคู่มือ มีคู่มือ

NA

NA

หลักฐ
าน
ถูกต้อ
ง

หลักฐ
าน
ถูกต้อ
ง

หลักฐ
าน
ถูกต้อ
ง

NA

NA

102,
880
บาท
ต่อ
FTES

102,
880
บาท
ต่อ
FTES

102,
880
บาท
ต่อ
FTES
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ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

พิจารณา
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

บัตรเพื่อรับบริการชาระเงินผ่าน
บัตร
5. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ด้ า นการเงิ น ในด้ า นระเบี ย บ 6. ต้นทุนต่อหน่วยของ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การ การผลิตบัณฑิตพยาบาล
คิดวิเคราะห์ทางการเงิน การ
จัดทารายงานทางการเงิน เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ
6.
มี ก ารน าระบบก ากั บ
งบประมาณของ สบช. มาใช้ใน
ก า ร พั ฒ น า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
7. จัดทารายงานการวิเคราะห์
ทางการเงิน (unit course)
ประจ าปี ง บประมาณ เพื่ อ
ร า ย ง า น ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
8. กากับติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณและเงิ น รายได้
สถานศึ ก ษาให้ ถู ก ต้ อ งเป็ น ไป
ตามแผนที่ก าหนด คุ้มค่ า เกิ ด

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ

9

0

NA

NA

1

<=

2

<=

3

<=

151, 151, 151,
000 000 000
บาท บาท บาท
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ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ วิ ท ยาลั ย
แล ะร าย งา นผู้ บริ หา รแ ล ะ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และสถาบั น พระบรมราชชนก
ทราบ
ส่งเสริมการนา
1. ส่งเสริมการนาระบบ
ระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
สารสนเทศมาใช้ใน การปฏิบัติงานทางการเงินและ
การบริหารจัดการ บัญชี และให้มีความสอดคล้อง
ทางการเงินและ
กับการนาข้อมูลไปใช้เพื่อการ
ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารและตัดสินใจของ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
2. นาระบบการชาระเงินแบบ
ผู้บริหาร
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
นามัน (Fleet card) บัตร
เครดิตองค์กร การใช้เครื่องรูด
บัตรเพื่อรับบริการชาระเงินผ่าน
บัตร

ตัวชี้วัด

๑. มีระบบฐานข้อมูล
ทางการเงินที่ครบถ้วน
เอื้อต่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
2. มีรายงานข้อมูลทาง
การเงินที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
3. มีการนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การบริหารการเงินของ
องค์กร

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ

9

0

1

2

NA

NA

อย่าง อย่าง อย่าง
น้อย น้อย น้อย
1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน

NA

NA

ถูกต้อ ถูกต้อ ถูกต้อ
ง
ง
ง

NA

NA

อย่าง
น้อย
2
เรื่อง

อย่าง
น้อย
2
เรื่อง

3

อย่าง
น้อย
2
เรื่อง
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ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

3. กากับติดตามการลงบันทึก
ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง
และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ งมีการ
รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ
3. การสร้าง การจัดหา/ บริหาร
การบริหารจัดการ 1. จัดกิจกรรม/โครงการบริการ
องค์ ค วามรู้ การแสวงหา จัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ วิชาการด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิด
แ ล ะ ทรัพยากร ทรัพยากรที่ เกิดรายได้ คุ้มค่า รายได้แก่วิทยาลัย
น วั ต ก ร ร ม จาก
มีอยู่ให้เกิด คุ้มทุน
2. จัดทาข้อตกลง (MOU)
ที่ตอบสนอง หน่วยงาน รายได้
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
ร ะ บ บ ภายนอก
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สุขภาพและ
3. แสวงหาความร่วมมือกับ
ค ว า ม
เครือข่ายด้านการวิจัย/บริการ
ต้องการของ
วิชาการ ที่เป็นงบสนับสนุนจาก
ชุ ม ชน โดย
ภายนอก
เน้นด้านการ
4. มีการสารวจความต้องการใน
ดู แ ล
การใช้ทรัพยากรและจัดหา
ผู้สูงอายุ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
4. การ
ดาเนินงานตามพันธกิจของ

ตัวชี้วัด

1. มีรายได้จากภายนอก
เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อย
ละ 2 จากปีที่ผ่านมา
2. มีการจัดหาทรัพยากร
อย่างเพียงพอสาหรับ
การบริหารตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ

9

0

NA

NA

NA

NA

1

2

3
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ยุทธศำสตร์
ของวิทยำลัย

ยุทธศำสตร์
ทำงกำรเงิน

เป้ำประสงค์
ทำงกำรเงิน

กลยุทธ์
ทำงกำรเงิน

มำตรกำรและ
แนวปฏิบัติของกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย (Targets)

ผู้รับผิด
255 256 256 256 256 ชอบ

9
พัฒนา
บุคลากร
ด้านสุขภาพ
เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบ
บริการ
สุขภาพ

วิทยาลัยอย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัย

0

1

2

3
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7. แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก และเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ซึ่งจาก
งบประมาณดังกล่าววิทยาลัยฯได้นาไปใช้ในการสนับสนุนการประสานงานจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
1.งบประมำณแผ่ น ดิ น ได้ รั บ จั ด สรรจากสถาบั น พระบรมราชชนก จ าแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้
1.1 งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจาตาแหน่ง)
1.2 งบดาเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)
1.3 งบอุดหนุน (หมวดอุดหนุนทั่วไป)
1.4 งบลงทุน (ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
2. เงินรำยได้ของวิทยำลัย
2.1 การเก็บเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษา
2.2 การให้บริการวิชาการ
2.3 เงินค่าเช่าสถานที่
2.4 เงินอื่นๆ เช่น การบริจาค เป็นต้น
3. เงินสนับสนุนกำรวิจัย ตำมเงื่อนไขของเจ้ำของทุน
4. ทรัพยำกรที่ใช้ร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ เช่น แหล่งฝึกภำคปฏิบัติ เป็นต้น
5. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับกำรสนับสนุน/บริจำค
8. หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณของวิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม
การจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย คานึงถึงความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสด ยึดตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. งบบุคลากร (เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจาตาแหน่ง) จัดสรร 100%
2. งบดาเนินการ (หมวดดาเนินการ / หมวดอุดหนุน)
2.1 จัดสรรตามพันธกิจ ดังนี้
2.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
จั ด สรรจากหมวดงบเงิน อุ ดหนุ น เงิน อุ ดหนุ นทั่ ว ไปที่ ได้ รั บจั ด สรรจากสถาบั น
พระบรมราชชนกที่สนับสนุนการดาเนินงานผลิตพยาบาล
 ค่าตอบแทนการสอน อาจารย์พิเศษภาคทฤษฎี ชั่วโมงละ 400 บาท
( 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยชัว่ โมง)
 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก ชั่วโมงละ 150 บาท
(2 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยชัว่ โมง)
 ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของอาจารย์ที่ไปนิเทศ เบิกตามระเบียบของทาง
ราชการ ยกเว้นกรณีที่แหล่งฝึกจัดที่พักให้อาจารย์ ไม่ให้เบิกค่าที่พัก
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2.1.2 ด้านการบริการวิชาการ
จัดสรรงบประมาณตามโครงการบริการวิชาการ ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
วิเคราะห์จากผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
2.1.3 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
จัดสรรงบประมาณตามโครงการของกลุ่มงานวิจัยและนวั ตกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจาปี โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ส่ว นการผลิตผลงานด้านการวิจัย การเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ใช้เงินรายได้ของวิทยาลัย
2.1.4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดสรรงบประมาณตามโครงการของกลุ่ มกิจการนักศึกษา ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
2.1.5 การบริหารจัดการ เช่น สิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ /การจัดการเรียนการ
สอน
2.2 การพัฒนาบุคลากร จัดสรรจากหมวดงบเงินอุดหนุน ดังนี้
2.2.1 การพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล แบ่งเป็น อาจารย์ คนละ 10,000 บาทต่อปี
บุคลากรสายสนับสนุน คนละ 7,000 บาทต่อปี
2.2.2 การพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนางาน จัดสรร 100%
ตามที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนกที่ สนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนาอาจารย์และตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรของแต่ละงาน กลุ่มงาน
2.3 จัดสรรตามโครงการ /กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
2.4 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดสรร 100% ตามที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรม
ราชชนก
3. ค่าสาธารณูปโภค : จัดสรร 100% ตามที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าเช่าบ้าน จัดสรร 100% ตามที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันพระ
บรมราชชนก
9. หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินรำยได้สถำนศึกษำ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
จัดสรรงบประมาณตามโครงการของงานด้านการพัฒนานักศึกษาในแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยวิเคราะห์จากผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
2. ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
จัดสรรงบประมาณในส่วนการผลิตผลงานด้านการวิจัย การเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของวิทยาลัย อย่างน้อยเรื่องละ 25,000
บาท ขึ้นอยู่ กับความยุ่งยากซับซ้อนของงานวิจัย การนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัย และตามการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร : เช่น การไปศึกษาดูงาน อบรม นาเสนอผลงานต่างประเทศ จัดสรร
ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินรายได้สถานศึกษาต่อปี
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4. กรณีอื่น ๆ เช่น
- กรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอ สามารถจัดสรรเงินรายได้ส ถานศึกษา
เพิ่มเติมจากงบประมาณ แต่ไม่เกิน ร้อยละ 80
- นามาจัดสรรใช้จ่าย เพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
ในกรณีที่เงินรายได้ในปีนั้นๆ ไม่เพียงพอ แต่ต้องมีเงินรายได้สะสมคงไว้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
- การจัดสรรเงินรายได้ของสถานศึกษา ยึดตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
10. หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบดำเนินกำรระหว่ำง งำนตำมยุทธศำสตร์ และงำนประจำ
1. งานตามยุทธศาสตร์ จัดสรรงบดาเนินการ ประมาณคิดเป็นร้อยละ 30 ตามโครงการกลยุทธ์
2. งานประจา จัดสรรงบดาเนินการ ประมาณคิดเป็นร้อยละ 70 ตามหลั กเกณฑ์การใช้
งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจา
11.

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
1. ทบทวนและศึ ก ษาระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ ด้ า นการเงิ น และน าไปใช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
4. พัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
5. พัฒนาประสิทธิภ าพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีของหน่วยงาน
6. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดทารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ
12. กำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ซึ่งระบุโครงการที่ได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการดาเนินการและผู้รับผิดชอบ ทาให้
วิทยาลัยฯ มีการดาเนินการในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพตามงบประมาณที่ได้รับ
การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. กากับติด ตามให้แต่ละฝ่ ายมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่ นดิน และเงินรายได้ ให้มีการดาเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. รายการครุ ภัณฑ์ให้ เร่ งรั ดดาเนินการจัดซื้อจั ดจ้างให้ แล้ ว เสร็จทันก าหนดเวลา โดยเฉพาะ
รายการที่สามารถดาเนินการจัดหาได้ด้วยวิธีตกลงราคาให้เร่งรัดดาเนินการ
3. การกาหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับรายการที่เสนอและดาเนินการจัดหา
ตามคุณลักษณะที่ได้รับอนุมัติเป็นสาคัญ
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4. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนทุก
ครั้ง
5. การดาเนินการในทุกโครงการให้รายงานผลการดาเนินโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ภายใน
30 วัน
13. ระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณ
วิ ท ยาลั ย มี ร ะบบการตรวจสอบการเงิ น และงบประมาณภายใน โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในของวิทยาลัย จะตรวจสอบใบสาคัญประกอบงบเดือน/งบเงิน
รายได้สถานศึกษา เพื่อให้การควบคุมกากับด้านการเงินและงบประมาณ การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลังของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2520 และฉบับ
แก้ไขฉบับที่ 2 ปี 2531 ข้อ 69 โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้
1.1 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินว่าได้นาหลักฐานมาลงบัญชีโดยถูกต้องครบถ้วน และได้
เก็บหลักฐานการรับจ่ายเงินไว้เรียบร้อยหรือไม่
1.2 ตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันว่า
ถูกต้องหรือไม่
1.3 ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน หลักฐานการใช้ยืมเงินและเงินฝากธนาคาร
ว่าถูกต้องตรงตามที่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน หรือสมุดบัญชีหรือไม่
1.4 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินว่าได้ปฏิบัติการเก็บรักษาเงินภายในกาหนดและวงเงินที่
อนุญาตให้เก็บรักษาหรือไม่
1.5 ตรวจสอบการส่งเงินงบเดือนใบสาคัญจ่าย และรายงานการเงินต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่อนุญาตให้เก็บรักษาหรือไม่
1.6 ตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายว่าถูกต้องตามระเบียบ
หรือไม่
1.7 ตรวจสอบการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงินทดรองราชการว่าเป็นไปตามโดยถูกต้องตาม
ระเบียบหรือไม่
1.8 ตรวจสอบการจัดทาบัญชีการเงินว่าเป็นไปถูกต้องตามระบบบัญชีที่กาหนดไว้หรือไม่
1.9 ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจงข้อทักท้วง หรือข้อสังเกตและคาแนะนาของ
กลุ่มตรวจสอบภายในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือการตรวจสอบบัญชี
การเงินของส่วนราชการประจาปีว่าได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้การดาเนินการควบคุม
ภายในของวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในปี 2554 กาหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
2.1 กาหนดแนวทางในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ให้เป็นไปตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง รวมทั้งประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
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2.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและดาเนินการตามแผน
2.4 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
2.5 รายงานผลการด าเนิ น บริ ห ารความเสี่ ย งบุ ค ลากรควบคุ ม ภายในเสนอคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน
2.6 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารวิทยาลัยไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
คณะกรรมการตรวจสอบการเงิ นและงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายได้มีการตรวจสอบและ
รายงานผลต่อผู้อานวยการ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้ง
รายงานต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ เช่น สานักงานตรวจ
เงิน แผ่ น ดิน เป็ น ต้น นอกจากนี้ ยั งมี คณะกรรมการอื่ นๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับการตรวจสอบการเงิ นและ
งบประมาณ เช่น คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการตรวจสอบการรับ -จ่ายเงินประจาวัน
คณะกรรมการรับ-จ่ายเงินฝากคลังและธนาคาร เป็นต้น
3. ระบบการตรวจสอบการเงินและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบภายในจากกระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่แต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข
3.2 คณะกรรมการจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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14. แผนกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงิน ประจำปีงบประมำณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2560)
วิทยาลัยมีรายรับจาก 2 แหล่ง คือ เงินงบประมาณ (หมวดอุดหนุนและหมวดดาเนินการ) และเงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้สถานศึกษา สาหรับ
รายละเอียดของงบประมาณที่วิทยาลัยได้รับในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
14.1 เงิน งบประมาณ (หมวดอุดหนุนและหมวดดาเนินการ) วิทยาลั ยคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพระบรมราชชนกในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 1
14.2 เงินนอกงบประมาณ คือ คือ เงินรายได้สถานศึกษา โดยแหล่งที่มาของเงินรายได้สถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณวิทยาลัยได้จากการเก็บเงินบารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนของนักศึกษา และการให้บริการวิชาการ สาหรับรายละเอียดรายรับภาพรวมของเงินรายได้สถานศึกษา แสดงในตารางที่ 4
14.2.1 เงินลงทะเบียนของนักศึกษา โดยวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560-2564 ปีละ 150 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
14.2.2 การให้บริการทางวิชาการ โดยวิทยาลัยมีโครงการในการจัดประชุมอบรมที่มีการลงทะเบียน จานวน 3 โครงการ รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 3 ได้แก่
ก) หลักสูตรอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น ปีละ 60 คน และค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท
ข) การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ปีละ 50 คน และค่าลงทะเบียนคน
ละ 35,000 บาท
ค) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีละ 50-70 คน และค่าลงทะเบียนคนละ 50,000 บาท
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ตำรำงที่ 1 สรุปข้อมูลจำนวนงบประมำณที่วิทยำลัยได้รับจัดสรรจำกสถำบันพระบรมรำชชนก (หมวดอุดหนุนและหมวดดำเนินกำร) ประจำปีงบประมำณ
2559-2563 (ฉบับทบทวน พฤศจิกำยน 2560)
ลำดับ

1.

2
3
4

หมวดรำยจ่ำย/
รำยกำรที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงินงบประมำณ (บำท)
ปีงบประมำณ
2559

ปีงบประมำณ
2560

ปีงบประมำณ
2561

งบดำเนินกำร
1.1 ค่าใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภค
NA
NA
1,096,000
2.2 ค่าตอบแทน : ค่าสนับสนุนการสัมมนาและ
NA
NA
100,000
ฝึกอบรม
งบเงินอุดหนุน : งบอุดหนุนทั่วไป
1.1 สนับสนุนการดาเนินงานสาหรับผลิต
NA
NA
10,152,960
พยาบาล
งบลงทุน
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
NA
NA
3,342,667.65
-ค่าครุภัณฑ์
NA
NA
3,000,000
งบสนับสนุนกำรดำเนินงำนเครือข่ำยภำค
NA
NA
554,993
รวมเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
NA
NA
18,246,621
หมำยเหตุ วิธีการคานวณงบประมาณงบเงินอุดหนุน รายจ่ายผลิตนักศึกษาต่อคนต่อปี
1. นักศึกษาปี 1-ปี 3 (คิดค่าใช้จ่าย 12 เดือน) คิดอัตรา 23,040 บาทต่อคนต่อปี
2. นักศึกษาปีสุดท้าย (คิดค่าใช้จ่าย 8 เดือน ตุลาคม-พฤษภาคม ปีถัดไป) คิดอัตรา 1,920 บาทต่อคนต่อปี
3. นักศึกษารับใหม่ (คิดค่าใช้จ่าย 2 เดือน สิงหาคม-กันยายน) คิดอัตรา 1,920 บาทต่อคนต่อปี

ปีงบประมำณ
2562

ปีงบประมำณ
2563

1,096,000
100,000

1,096,000
100,000

10,181,760

10,571,520

800,000
325,000
12,502,760

10,000,000
250,000
325,000
22,342,520
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ตำรำงที่ 2 ข้อมูลรำยรับเงินรำยได้สถำนศึกษำจำกเงินลงทะเบียนของนักศึกษำ ปีงบประมำณ 2553-2563 (ฉบับทบทวน พฤศจิกำยน 2560)
ชั้นปี

จำนวน
นักศึกษำ

1
2
3
4
รวมเงินรำยได้
ที่ได้รับ

จำนวนเงินงบประมำณ (บำท)
งบประมำณ 2559
(ปีกำรศึกษำ 2558)
NA
NA
NA
NA
NA

งบประมำณ 2560
(ปีกำรศึกษำ 2559)
NA
NA
NA
NA
NA

งบประมำณ 2561
(ปีกำรศึกษำ 2560)
4,995,000
4,896,000
3,636,000.00
3,110,600.00
16,637,600

งบประมำณ 2562
(ปีกำรศึกษำ 2561)
5,550,000
4,860,000
4,896,000
3,050,200
18,356,200

หมำยเหตุ
ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาปี 1 จานวน 135 คน ปี 2 จานวน 136 คน ปี 3 จานวน 101 คน ปี 4 จานวน 103 คน
ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาปี 1 จานวน 150 คน ปี 2 จานวน 135 คน ปี 3 จานวน 136 คน ปี 4 จานวน 101 คน
ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาปี 1 จานวน 150 คน ปี 2 จานวน 150 คน ปี 3 จานวน 135 คน ปี 4 จานวน 136 คน

งบประมำณ 2563
(ปีกำรศึกษำ 2562)
5550000
5400000
4860000
4107200
19,917,200

27
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลรำยรับเงินรำยได้สถำนศึกษำที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ปีงบประมำณ 2553-2563 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2560)
ลำดับ
1.
2
3

ชื่อโครงกำร
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุข
ระดับต้น (ผบต)
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) (NP)
รวมงบประมำณกำรให้บริกำรวิชำกำร

จำนวนเงินงบประมำณ (บำท)
2559
NA

2560
NA

2561
2562
2563
1,440,000 1,440,000 1,440,000

NA

NA

3,500,000 3,500,000 3,500,000

NA

NA

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

NA

NA

6,690,000 6,690,000 6,690,000
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ตำรำงที่ 4 สรุปจำนวนเงินรำยได้สถำนศึกษำจำกกำรลงทะเบียนและกำรให้บริกำรวิชำกำรปีงบประมำณ 2559-2563 งบประมำณ (ฉบับปรับปรุง
พฤศจิกำยน 2560)
ลำดับ
ที่
1
2
3
4

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2559
2560
2561
2562
2563
เงินลงทะเบียนนักศึกษา จานวน 4 ชั้นปี
NA
NA
16,637,600 18,356,200 19,917,200
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับ
NA
NA
1,440,000 1,440,000 1,440,000
ต้น (ผบต)
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
NA
NA
3,500,000 2,500,000 2,500,000
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
NA
NA
1,750,000 1,750,000 1,750,000
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
(NP)
รวมรับเงินรำยได้สถำนศึกษำแต่ละปีงบประมำณ
NA
NA
23,327,600 24,046,200 25,607,200
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15. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2559-2563 (ฉบับทบทวน พฤศจิกำยน 2560)
จากข้อมูลจานวนงบประมาณที่วิทยาลัยได้รับจัดสรรจากสถาบันพระบรมราชชนก (หมวดอุดหนุนและหมวดดาเนินการ) และแผนรายรับจากเงินรายได้
สถานศึกษาของวิทยาลัย วิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละพันธกิจ โดยพิจารณาจากความสาคัญของพันธกิจหลักและหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณและเงินรายได้ข้อ 8-11 รวมทั้งความสาคัญของพันธกิจ จึงได้กาหนดร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละพันธกิจดังนี้
- การผลิตบัณฑิต ร้อยละ 30-35
- การวิจัย ร้อยละ 15-20
- การบริการวิชาการ ร้อยละ 10
- การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่เกินร้อยละ 5
- การบริหารจัดการ ร้อยละ 30-35
สาหรับรายละเอียดการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตำรำงที่ 5 แผนกำรจัดสรรเงินงบประมำณและเงินรำยได้สถำนศึกษำตำมพันธกิจ ประจำปีงบประมำณ 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง พฤศจิกำยน 2560)
ลำดับ
ที่

พันธกิจ

1.

การผลิต
บัณฑิต
การวิจัย
การบริการ
วิชาการ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การบริหาร
จัดการ
รวมแผน
จัดสรร
งบประมาณแต่
ละปี
รวมยอด
จัดสรร

2
3
4
5

จำนวนเงิน (บำท)
ปีงบประมำณ 2561
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
สถานศึกษา

ปีงบประมำณ 2559
ปีงบประมำณ 2560
เงิน
เงินรายได้
เงิน
เงินรายได้
งบประมาณ สถานศึกษา งบประมาณ สถานศึกษา
NA
NA
NA
NA
3,654,395.00 5,141,000.00

ปีงบประมำณ 2562
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
สถานศึกษา

ปีงบประมำณ 2563
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
สถานศึกษา

4,262,216

8,416,170

7,706,132

8,962,520

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

61,550.00 3,514,560.00
145,000.00 7,781,040.00

1826664
1217776

3606930
2404620

3302628
2201752

3841080
2560720

NA

NA

NA

NA

276,650.00

365332.8

721386

660525.6

768216

8897094

8146482.4

9474664

NA

NA

NA

NA

137,975.00
7,609141.00 3,463,091.00 4505771.2

NA

NA

NA

NA

11,746,736

NA

NA

NA

NA

23,327,600 12,177,760 24,046,200 22,017,520 25,607,200

35,074,336

36,548,960

47,949,720
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ส่วนที่ 4
กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
1. กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่ วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันขับเคลื่ อน
กลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บุคลากรรับทราบ เพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนด
2. คณะกรรมการฯจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะ
การกาหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้
3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและ
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี และรายงานเสนอผู้อานวยการและคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อพิจารณา
2. กำรกำกับติดตำมและประเมินผล
การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น จะด าเนิ น การเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ เป็ น การ
เปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ใน
การดาเนิน งาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะดาเนินการโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ในการดาเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผล วิทยาลัยได้ใช้ระบบกากับงบประมาณในการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร โดย มี ก าร
ดาเนินการดังนี้
1. ในระหว่างปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบดาเนินการคือ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ร่วมกับงานการเงินและบัญชี ดาเนินการตรวจสอบ กากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ทุกไตร
มาส ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระบบก ากั บ งบประมาณและรายงานผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อนาไปใช้ในการบริหาร วางแผน และการตัดสินใจ
2. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน วิเคราะห์และสรุปรายงานตามแผนงานและโครงการ
หรือกิจกรรม ที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา
คุณ ภาพร่ ว มกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ร วบรวมข้อ มู ล การใช้ จ่า ยทั้ ง หมดเพื่ อ ด าเนิน การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาสถานะความมั่นคงทางการเงินและวางแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป
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