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1. วัตถุประสงค์  

 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้             
นักวิเวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านงานยุทธศาสตร์และแผน ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี สามารถจัดท าได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่ การจัดเตรียม
ข้อมูลการจัดท าค าของบประมาณ การทบทวนวิสัยทัศน์ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป้าหมายการ
ให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
กระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ เสนอส านักงบประมาณ และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยงานยุทธศาสตร์และแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และหน่วยทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่สอดคล้องกับกรอบเวลาในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา มีอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์    
งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอข้อคิดเห็นและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
นโยบาย วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนงานต่างๆ ในสถาบัน และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานยุทธศาสตร์และแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระดับสถาบัน       
การร่วมจัดท างบประมาณประจ าปี การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากทุกแหล่งให้สอดคล้องกับแผนของสถาบัน 
การน ากลยุทธ์และนโยบายของสถาบันไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนของสถาบัน การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและวิสัยทัศของสถาบัน การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน โดยด าเนินการร่วมกับงานงบประมาณของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   
การจัดท าข้อมูลที่น าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย และการปรับแผนของสถาบันและงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 

    ค าของบประมาณ  หมายถึง  ค าของบประมาณตามระบบงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม 
      ยุทธศาสตร์ 
    ปีงบประมาณ   หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปี 

ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ถัดไปเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมายถึง  จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตาม 

วัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 

    ประเภทรายจ่าย  หมายถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่าย จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่าย 
บุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน 

    ยุทธศาสตร์การจัดสรร  หมายถึง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ 
    งบประมาณ      คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
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    แผนงาน    หมายถึง  แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านัก 
      งบประมาณจัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การ 
      ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตาม 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้อง  
เกิดข้ึนแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งใช้ “แผนงาน”  
ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินต่อ 
รัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือก าหนดขึ้น
 ใหม่ในระหว่างปี 

    แผนงานพื้นฐาน  หมายถึง  แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความ 
      รับผิดชอบเป็นปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ 
      นั้นๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อความเสียหายในการให้บริการ 
      สาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจน 

ต่อเนื่อง เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณ 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการให้บริการที่ด าเนินการมาเป็น 
ประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายและการ

 ก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
    แผนงานยุทธศาสตร์  หมายถึง  แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความ 
      รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายหรืออาจเป็นภารกิจ 

พ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
 แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายหลัก 

และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันหรือเห็น 
ความส าคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยควรจะจัดท างบประมาณ 
ในลักษณะ Project based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน  

    แผนงานบูรณาการ  หมายถึง  แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมีหน่วยรับ 
งบประมาณตั้งแต่โดย 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน 
ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในแต่ละ 
เป้าหมายของแผนงานบูรณาการให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดและ 
ลดความซ้ าซ้อน การจัดท างบประมาณของแผนงานบูรณาการ 
ควรจะจัดท าในลักษณะ Project based 

    แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนด 
ไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน 
ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 

    เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง  ผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ 
เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ หมายถึง  ผลกระทบ ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนและประเทศ 
    ที่คาดว่าจะได้รับจากการ   จะได้รับจากการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยก าหนด 
    ใช้จ่ายงบประมาณ    เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
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    เป้าหมายการให้บริการ หมายถึง  ผลลัพธ์ที่กระทรวงต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง 
    กระทรวง     โดยสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตาม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งผลลัพธ์ 
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลส าเร็จของผลผลิตหรือโครงการของหน่วย 
รับงบประมาณในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

    ยุทธศาสตร์กระทรวง  หมายถึง  แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ 
ส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการ 
ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณ 
ของกระทรวงรับไปด าเนินการต่อ 

    เป้าหมายการให้บริการ หมายถึง  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานหรือเพ่ือด าเนินการจัดท าผลผลิต/ 
    หน่วยงาน     โครงการตามที่ก าหนดของหน่วยงานระดับกรมซึ่งจะน าไปสู่ 
      ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
    กลยุทธ์หน่วยงาน  หมายถึง  แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ 

ส าคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ได้มีการ 
ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงาน ให้หน่วยงานย่อย 
รับไปด าเนินการต่อ 

    ผลผลิต   หมายถึง  ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรมซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product)  
หรือการให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณ 
หรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณ จัดท าบริการอะไร (What)  
ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider) ตามความต้องการของ 
รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของ 
การให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของ และ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณหรือ 
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่าย 

    วัตถุประสงค์ผลผลิต  หมายถึง  ข้อความทีก่ าหนดสภาพของจุดหมายซึ่งต้องการบรรลุผลของแต่ละ 
      ผลผลิตและใช้ก ากับการคัดเลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
    โครงการ   หมายถึง  ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการ 

ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของ 
หรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กร 
ภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา 
และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน 

    กิจกรรม   หมายถึง  กระบวนการน าส่งผลผลิต ประกอบด้วย 
           กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าส่ง 

ผลผลิต และเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของหน่วยรับงบประมาณ 
           กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมซึ่งเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลักใช้ใน 

กรณีที่ต้องการจ าแนกกิจกรรมหลักออกเป็นข้อย่อยตามหน่วยปฏิบัติ 
หรือลักษณะงานที่แตกต่างกัน 

           กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมในการจัดท าและส่งมอบผลผลิต/ 
บริการระหว่างหน่วยรับงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ  
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เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการกิจกรรมหลักมีประสิทธิภาพ  
          กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมอ านวยการภายในหน่วยรับ 

     งบประมาณให้สามารถจัดท าและส่งมอบผลผลิต/บริการโดยตรง 
         แก่ผู้รับบริการภายนอก  

    งบรายจ่าย   หมายถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนก 
      ประเภทรายจ่ายงบประมาณ ส าหรับแต่ละส่วนราชการและ 
      รัฐวิสาหกิจ 
    งบบุคลากร    หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่  

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และ 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย 
อ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

    งบด าเนินงาน   หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 

    งบลงทุน    หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย 
จากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

    งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการ 
ด าเนินงานหน่วยรับงบประมาณอิสระของรัฐหรือหน่วยรับ 
งบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการ ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล 
องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น 
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุน 
การศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบ 
รายจ่ายนี้ 

    งบรายจ่ายอื่น   หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ 
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

    ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง  การจัดท ากรอบประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งจะแสดง 
       ภาพรวมของภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ภายใต้การ 

ด าเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการในปัจจุบันโดยการ 
จัดท าประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ส านักงบประมาณก าหนด  

    เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง  เงินรายได้ของสถาบันและเงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทย 
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่ายใน 
      ลักษณะที่เป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน 

ได้แก่ อัตราเดิม เงินประจ าต าแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  
เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภาพ อัตราตั้งใหม่ ค่าจ้างประจ า  
ค่าจ้างชั่วคราว เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า 
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    ค่าตอบแทน   หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่ 
กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก ่เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/ 
เชี่ยวชาญเฉพาะและวิชาการ เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน      
เงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีว าระของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มี
วาระของพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 

    ค่าใช้สอย    หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้น บริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจา้งเหมา 
บริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 
ค่ารับรองและพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

    ค่าวัสดุ   หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
       หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ 
      เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  ได้แก่ วัสดุส านักงาน วัสดุ 

คอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุเครื่องแต่งกาย 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุการศึกษา 

    ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม ได้แก่ 
ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ 

    ค่าครุภัณฑ์   หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ 
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าครุภัณฑ์ 
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
ค่าครุภัณฑ์การศึกษา  

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ    
     ทีต่ิดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

    ค่าใช้จ่ายอุดหนุน   หมายถึง  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ได้แก่ ค่าครองชีพรายเดือน 
      ให้แก่นักศึกษา รายจ่ายเงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ รายจ่ายเงิน 
      อุดหนุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รายจ่ายเงินอุดหนุน 

วิจัย  
    ระบบ E-budgeting   หมายถึง  เครื่องมือส าหรับใช้ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการงบประมาณ 

โดยพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส านัก 
งบประมาณสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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มีระบบงานย่อย 3 ระบบ คือ ระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบ 
การจัดท าค าของบประมาณ และระบบพิจารณางบประมาณ 

    สถาบัน    หมายถึง  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
    วิสัยทัศน ์   หมายถึง  ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง 
            ในปัจจุบัน 
    พันธกิจ   หมายถึง  ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งท่ีเป็นตามกฎหมาย ระเบียบและ 

ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ 

    ส่วนงาน    หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 ความว่า “ สถาบันอาจ 
แบ่งส่วนงาน ดังต่อไปนี้ (1) ส านักงานสถาบัน (2) ส านักวิชา  
(3) ส่วนงานอื่น” โดยสถาบันมีส่วนงานทั้งหมด 5 ส่วนงาน ได้แก่  
(1) ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ (2) ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา  
(3) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (4) ศูนย์บริการการพยาบาล  
(5) ส านักงานสถาบัน 

    แผนปฏิบัติการสถาบัน  หมายถึง  แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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5. การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ 

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ (6 ด้าน) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
รายการ

ด าเนินการภาครัฐ 
ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน...  

ภารกิจพื้นฐานด้าน... 
บุคลากรภาครัฐด้าน... 

(6 ด้าน) แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น 

แผนงาน... 
แนวทางย่อย... 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

กิจกรรม 

รายการ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
4 ประเด็น 

แผนแม่บทย่อยฯ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

นโยบายการจัดสรร 
งบประมาณ 

นโยบายการจัดสรร 
งบประมาณ 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน... 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 

นโยบายการจัดสรร 
งบประมาณ 
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6. ปฏิทินกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 เพ่ือให้การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ
กระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) งานยุทธศาสตร์และแผน จึงได้จัดท าปฏิทินกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
 

ล าดับ ระยะเวลา กระบวนการ/
ขั้นตอน 

กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 ก.พ.- มี.ค. กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของส่วนงาน 

งานงบประมาณแจ้งกรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส่วนงาน เพื่อให้ส่วนงานใช้เปน็กรอบค าขอ
ของส่วนงาน 

งานงบประมาณ 

2 มี.ค.  จัดท าร่างค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 

1. แจ้งหนังสือเวียนให้ส่วนงาน จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าและแผนความตอ้งการครุภัณฑ์ระยะ 5 ปี 
2. แจ้งหน่วยทรัพยากรบุคคลให้ส่งค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
3. แจ้งงานงบประมาณให้ส่งค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสถาบนั 
4. ทบทวนผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ของสถาบัน เพื่อจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

งานยทุธศาสตร์และแผน 

3 เม.ย.  1. ส่วนงานส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผน
ความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 5 ปี  
2. หน่วยทรัพยากรบุคคลส่งค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
3. งานงบประมาณส่งค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ของสถาบัน 

ส่วนงาน 
งานงบประมาณ 
หน่วยทรัพยากรบุคคล 
 

4 พ.ค.  จัดท าเอกสารเสนอคณะกรรมการบริหาร 
1. การเปรียบเทียบตัวชี้วัด (ฉบบัน าเสนอส านกังบประมาณ) 
2. (ร่าง) แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี (ฉบบัน าส่งส านักงบประมาณ) 
3. (ร่าง) สรุปค าของบประมาณของส่วนงาน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ีแยกตามยทุธศาสตร ์
4. (ร่าง) สรุปค าของบประมาณของส่วนงาน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แยกตามงานประจ าและงานยุทธศาสตร์ 
5. (ร่าง) การเปรียบเทียบกรอบค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของสถาบนักับส่วนงาน  
6. (ร่าง) ข้อเสนอการปรับวงเงินงบงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ของส่วนงาน  
3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)      
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 และแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการบริหาร 

งานยทุธศาสตร์และแผน
และงานงบประมาณ 
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ล าดับ ระยะเวลา กระบวนการ/
ขั้นตอน 

กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 มิ.ย.  เสนอร่างค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 

น าเสนอเอกสารเข้าคณะกรรมการการเงิน (ล าดับที่ 3)  เลขานุการ
คณะกรรมการการเงนิ 

6 ก.ย  เสนอร่างค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 

น าเสนอเอกสารเข้าสภาสถาบนั (ล าดบัที่ 4) ประธานคณะกรรมการ
การเงนิ 

7 ต.ค.  จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ทดแทดอัตราเดิม/อัตราใหม่) และ
รวบรวมเอกสารข้อมูลที่ใช้ประกอบค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

หน่วยทรัพยากรบุคคล 

8 พ.ย.  จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ     
ส่ง ส านักงบประมาณ 

1. จัดท าแบบค าขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2. จัดท ารายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 
3. จัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และด าเนนิการบันทึกข้อมูลค าขอใน
ระบบ E-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
4. หน่วยทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารจากระบบ E-Budgeting ของส านักงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณางบบุคลากรภาครัฐ  
ที่ส านักงบประมาณก าหนด  
5. จัดท ารายงานผลเบิกจ่ายงบบุคลากรภาครัฐ ปีก่อนหนา้
และไตรมาส 1 ปปีัจจุบนั 

งานยทุธศาสตร์และแผน
และหน่วยทรัพยากร
บุคคล 

9 ธ.ค.  จัดท าข้อเสนอ
เบื้องต้นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
(Pre-Ceiling)      
ส่ง อว. และส านัก
งบประมาณ 

1. จัดท าขอ้เสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
(Pre-Ceiling) เฉพาะที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร        
ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามสิทธิ (รายจา่ยประจ า) 
ส่ง อว. และส านักงบประมาณ 
2. จัดท าสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนก
งบรายจา่ย ส่ง อว. 
3. จัดท าแบบข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ส่ง ส านักงบประมาณ 
4. จัดท าค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่ง อว. 
5. จัดท ารายละเอียดเปรียบเทียบค าของบประมาณ
รายจ่ายปีก่อนหน้าเทียบกับปงีบประมาณที่เสนอขอ     
ส่งส านักงบประมาณ 

งานยทุธศาสตร์และแผน
และงานงบประมาณ 

10 ม.ค.  จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ส่ง อว. 
และส านัก
งบประมาณ 

1. ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท์ี่จะ
ได้รับจากการใชจ้่ายงบประมาณ เป้าหมาย การให้บริการ
กระทรวง/หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ ส่ง อว. และส านัก
งบประมาณ 

งานยทุธศาสตร์และแผน
และงานงบประมาณ 

  



10 
 

ล าดับ ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10 ม.ค.  จัดท าค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ส่ง อว. 
และส านักงบประมาณ 

2. จัดท ารายละเอียดประกอบค่าจ้างและส่วนควบ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ทดแทดอัตราเดิม/อัตราใหม่)     
ส่ง ส านักงบประมาณ 
3. จัดท าแบบรายงานค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี และด าเนนิการบนัทึกข้อมูลค าขอในระบบ 
E-Budgeting สง่ ส านักงบประมาณ  
4. รายงานการวิเคราะห์ระดบัความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจากการใช้จา่ยงบประมาณ สง่ อว. และ
ส านักงบประมาณ 
5. รายงานสรปุการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรร
มาภิบาล ส่ง อว. และส านักงบประมาณ ส่ง อว. 
และส านักงบประมาณ 
6. จัดท าแบบรายงานประมาณการรายได้ สง่ อว. 
และส านักงบประมาณ ส่ง อว. และส านัก
งบประมาณ 
7. จัดท าแบบรายงานสถานะและแผนการใช้จา่ยเงิน
นอกงบประมาณ และด าเนนิการบันทึกข้อมูลค าขอ
ในระบบ  E-Budgeting สง่ อว. และส านักงบประมาณ 
8. สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ า         
งบลงทุน สง่ ส านักงบประมาณ 
9. จัดท าสรุปสถานะภาพความพร้อมและความ
เหมาะสมของราคารายการครุภณัฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการ ปีเดียว ส่งส านักงบประมาณ 

 

11 ก.พ - มี.ค.  จัดท ารายละเอียด
ประกอบค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงบประมาณก าหนด 

1. จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส านัก
งบประมาณก าหนด เพื่อประกอบการพิจารณาของ
ส านักงบประมาณ 
2. จัดท าเหตุผลความจ าเป็นในการขอสนับสนุน
ครุภัณฑ์ เพื่อประกอบค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

งานยทุธศาสตร์และแผน 
 

12 พ.ค. - มิ.ย.  การพิจารณาร่าง
พระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี ของคณะกรรมา  
ธิการวิสามัญพิจารณารา่ง
พระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

1. จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์มที่ส านัก
งบประมาณก าหนด ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม, ส านักงบประมาณ,   สภา
ผู้แทนราษฎร, วุฒสิภา, คณะอนุกรรมาธิการด้าน
การศึกษา และคณะอนุกรรมาธกิาร สว. 

งานยทุธศาสตร์และแผน
และงานงบประมาณ 

2. เขา้รว่มชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
คณะกรรมาธิการฯ ที่อาคารรัฐสภา 

ผู้บริหาร 
งานยทุธศาสตร์และแผน 
งานงบประมาณ 
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7. ผังกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เป็นผังกระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สอดคล้องกับปฏิทินกระบวนการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท างาน และความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายในและ
หน่วยงานภายนอกสถาบัน ในแต่ละช่วงเวลาของทุกๆ ปีงบประมาณ ดังนี้ 

เดือน งานยุทธศาสตร์ฯ 
 

ส่วนงาน/ 
งานงบประมาณ/ 

หน่วยทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ

การเงิน/สภาสถาบัน 

ส านักงบประมาณ/
อว./รัฐบาล 

รายละเอียด 

ก.พ-
มี.ค. 

 
 
 
 
 

     งานงบประมาณแจ้ง
กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส่วน
งาน เพื่อให้ส่วนงาน
ใช้เป็นกรอบค าขอ
ของส่วนงาน 

มี.ค.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  1. แจ้งหนังสือเวียน
ให้ส่วนงาน จัดท าค า
ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าและ
แผนความต้องการ
ครุภณัฑ์ระยะ 5 ป ี
2. แจ้งหน่วย
ทรัพยากรบุคคลให้
ส่งค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 
3. แจ้งงาน
งบประมาณให้ส่งค า
ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของสถาบัน 
4. ทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะไดร้ับ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ กิจกรรม 
และตัวช้ีวัดของ
สถาบัน เพื่อจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

  

งานยุทธศาสตร์ฯ 

1. แจ้งให้ส่วนงาน 
/งานงบประมาณ 
และหน่วย
ทรัพยากรบุคคล
จัดท าค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 2. ทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชน์ท่ีคาด
ว่าจะไดร้ับ
เป้าหมาย กลยุทธ ์
ผลผลติ/โครงการ 
กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดของ
สถาบัน 

 พิจารณา 

1. ส่วนงาน จัดท า
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
และแผนความ
ต้องการครุภณัฑ ์
2. งานงบประมาณ
จัดท าค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายของสถาบัน 
3. หน่วย
ทรัพยากรบุคคล
จัดท าค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
แผนงานบคุลากร
ภาครัฐ 
 

แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม ่

งานงบประมาณ 
แจ้งกรอบวงเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ของส่วนงาน 
ประจ าป ี
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เดือน งานยุทธศาสตร์ฯ 
 

ส่วนงาน/ 
งานงบประมาณ/ 

หน่วยทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ

การเงิน/สภาสถาบัน 

ส านักงบประมาณ/
อว./รัฐบาล 

รายละเอียด 

เม.ย.  
 
 
 
 
 

     1. ส่วนงานส่งค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและแผน
ความต้องการครุภณัฑ์ 
ระยะ 5 ปี  
2. หน่วยทรัพยากร
บุคคลส่งค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 
3. งานงบประมาณส่ง
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ
สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. จัดท าร่างค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสถาบัน 
เสนอคณะกรรมการ
บริหาร 
2. วิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงงบประมาณที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 และ
แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) เสนอ
คณะกรรมการบรหิาร 

  

อนมุตั ิ

 พิจารณา 

แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

1. ส่วนงาน ส่งค า
ของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี
และแผนความ
ต้องการครุภณัฑ ์
2. งานงบประมาณ
ส่งค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
ของสถาบัน 
3. หน่วย
ทรัพยากรบุคคล
ส่งค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
แผนงานบคุลากร
ภาครัฐ 
 

 พิจารณา งานยุทธศาสตร์ฯ และงานงบประมาณ 
ร่วมกันจัดท าร่างค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม ่

ไม่เห็นชอบ 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม ่
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เดือน งานยุทธศาสตร์ฯ 
 

ส่วนงาน/ 
งานงบประมาณ/ 

หน่วยทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ

การเงิน/สภาสถาบัน 

ส านักงบประมาณ/
อว./รัฐบาล 

รายละเอียด 

มิ.ย. - 
ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เลขานุการ
คณะกรรมการการเงิน 
น าเสนอเอกสารร่าง 
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการการเงิน  
2. ประธาน
คณะกรรมการการเงิน 
น าเสนอเอกสารร่างค า
ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อ
สภาสถาบัน  

ต.ค.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หน่วยทรัพยากรบุคคล 
ทบทวนและปรับปรุง
รายละเอียดค่าจ้าง
และส่วนควบพนักงาน
มหาวิทยาลยั (ทดแทด
อัตราเดมิ/อตัราใหม่) 
และรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลที่ใช้ประกอบค า
ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 
 

  

เลขานุการ
คณะกรรมการ
การเงิน เสนอ
ร่างค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
เสนอคณะกรรมการ
การเงิน 

ประธาน
คณะกรรมการ
การเงิน เสนอ
ร่างค าขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
ที่ผ่านความ
เห็นชอบแล้ว
เสนอสภาสถาบัน 

 พิจารณา 

หน่วยทรัพยากร
บุคคล ทบทวน
และปรับปรุง
รายละเอียดค่าจ้าง
และส่วนควบ
พนักงาน
มหาวิทยาลยั 
ประจ าปี แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 
 

แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วนไม ่
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เดือน งานยุทธศาสตร์ฯ ส่วนงาน/ 
งานงบประมาณ/ 

หน่วยทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ

การเงิน/สภาสถาบัน 

ส านักงบประมาณ/
อว./รัฐบาล 

รายละเอียด 

พ.ย.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   1. จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ และ
ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลค าขอในระบบ 
E-Budgeting ของ
ส านักงบประมาณ 
2. หน่วยทรัพยากร
บุคคล ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เอกสารจากระบบ    
E-Budgeting ของ
ส านักงบประมาณ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณางบบคุลากร 
ภาครัฐท่ีส านัก
งบประมาณก าหนด 

 
ธ.ค.  

 
 
 
 
 
 
 
 

     1. จัดท าข้อเสนอ
เบื้องต้นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
(Pre-Ceiling) 
เฉพาะที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร        
ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 
(รายจา่ยประจ า) ส่ง อว. 
และส านักงบประมาณ 
2. จัดท าสรุปค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จ าแนกงบ
รายจ่าย ส่ง อว. 
3. จัดท าแบบข้อเสนอ
เบื้องต้นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ส่ง 
ส านักงบประมาณ 
4. จัดท าค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของกระทรวง 
ส่ง อว. 
5. จัดท ารายละเอียด
เปรียบเทยีบค าขอ
งบประมาณรายจ่ายปี
ก่อนหน้าเทียบกับ
ปีงบประมาณที่เสนอ
ขอ ส่งส านักงบประมาณ 

งานยุทธศาสตร์ฯ และหน่วยทรัพยากร
บุคคล จดัท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ และบันทึกข้อมูลค าขอใน
ระบบ E-Budgeting 
 

 พิจารณา 

แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วนไม ่

ส านัก
งบประมาณ
เห็นชอบค าขอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ 

อว. และส านกั
งบประมาณ
เห็นชอบ
ข้อเสนอ
เบื้องต้น
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
(Pre-Ceiling) 

 

 พิจารณา งานยุทธศาสตร์ฯ และงานงบประมาณ
จัดท าข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (Pre-Ceiling) แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม ่
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เดือน งานยุทธศาสตร์ฯ ส่วนงาน/ 
งานงบประมาณ/ 

หน่วยทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ

การเงิน/สภาสถาบัน 

ส านักงบประมาณ/
อว./รัฐบาล 

รายละเอียด 

ม.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1. ทบทวนและ
ปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิ
หรือประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ เป้าหมาย 
การให้บริการ
กระทรวง/หน่วยงาน 
แนวทางการด าเนินงาน 
ผลผลติ/โครงการ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลส าเร็จ ส่ง อว. และ
ส านักงบประมาณ 
2. จัดท ารายละเอียด
ประกอบค่าจ้างและ
ส่วนควบพนักงาน
มหาวิทยาลยั (ทดแทด
อัตราเดมิ/อตัราใหม่)     
ส่ง ส านักงบประมาณ 
3. จัดท าแบบรายงาน
ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลค าขอในระบบ 
E-Budgeting ส่ง 
ส านักงบประมาณ  
4. รายงานการ
วิเคราะหร์ะดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ ส่ง 
อว. และส านัก
งบประมาณ 
5. รายงานสรุปการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล 
ส่ง อว. และส านัก
งบประมาณ ส่ง อว. 
และส านักงบประมาณ 
6. จัดท าแบบรายงาน
ประมาณการรายได้ 
ส่ง อว. และส านัก
งบประมาณ ส่ง อว. 
และส านักงบประมาณ 
 

งานยุทธศาสตร์ฯและงานงบประมาณ 
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ส่ง อว. และส านักงบประมาณ 

 พิจารณา 

อว. และส านกั
งบประมาณ
เห็นชอบ
ข้อเสนอค าขอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 
(Pre-Ceiling) 
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เดือน งานยุทธศาสตร์ฯ ส่วนงาน/ 
งานงบประมาณ/ 

หน่วยทรัพยากรบคุคล 

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ

การเงิน/สภาสถาบัน 

ส านักงบประมาณ/
อว./รัฐบาล 

รายละเอียด 

      7. จัดท าแบบรายงาน
สถานะและแผนการใช้
จ่ายเงินนอก
งบประมาณ และ
ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลค าขอในระบบ  
E-Budgeting ส่ง อว. 
และส านักงบประมาณ 
8. สรุปข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ า งบลงทุน ส่ง 
ส านักงบประมาณ 
9. จัดท าสรุป
สถานะภาพความ
พร้อมและความ
เหมาะสมของราคา
รายการครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ส่ง
ส านักงบประมาณ 

ก.พ.- 
มี.ค.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. จัดท ารายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงบประมาณ
ก าหนด เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ของส านักงบประมาณ 
2. จัดท าเหตผุลความ
จ าเป็นในการขอ
สนับสนุนครุภณัฑ์ 
เพื่อประกอบค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

พ.ค.- 
มิ.ย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    จัดท าขอ้มูลชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีส่ง อว., ส านัก
งบประมาณ, สส., สว., 
คณะอนกุรรมาธิการด้าน
การศึกษา และคณะอนุ
กรรมาธิการ สว. 

 

งานยุทธศาสตร์ฯ 
จัดท า
รายละเอียด
ประกอบค าขอ
งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ส านัก
งบประมาณ
เห็นชอบ
รายละเอียด
ประกอบค าขอ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

 

 พิจารณา 

แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม ่

 พิจารณา 

งานยุทธศาสตร์ฯ และงานงบประมาณ 
จัดท าเอกสารประกอบการช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

อว., ส านัก
งบประมาณ 
และรัฐบาล
เห็นชอบเอกสาร
ประกอบการ
ช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าป ี

 

ไม่แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง

ครบถ้วน
ไม ่

แก้ไข 

ความ
ถูกต้อง
ครบถ้ว
นไม ่
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8. ระบบติดตามประเมินผล  

 กระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นการด าเนินงานที่ต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงบประมาณ วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง มีปฏิทินการปฏิบัติงานกระบวนการจัดท า   
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของงานยุทธศาตร์และแผน ที่สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณจากส านักงบประมาณ
ก ากับ ซึ่งเป็นแนวทางให้งานยุทธศาสตร์และแผนด าเนินการตามก าหนดเวลา ดังนั้นการตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของยุทธศาสตร์และแผนมีการด าเนินการเป็นระยะ โดยหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้ด าเนินการเร่งรัด ควบคุม ก ากับ  ให้เป็นไปแนวทางที่ก าหนด และรายงานให้รองอธิการบดี               
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ เพ่ือชี้แจงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามล าดับ 
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9. เอกสารอ้างอิง 

   9.1 แบบค าขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 
 

 
 
 
 

 
 

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ร่าง พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ค าขอ)

เงินนอก
งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 137.3833        143.8466        6.4633         4.70       
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 137.3833        143.8466        6.4633         4.70       
1. งบบุคลากร 131.3629         137.9253         6.5624         5.00       
1.1 เงินเดือน 124.3740         131.2446         6.8706         5.52       

1.1.1 เงินเดือน 88.3512          98.2078          9.8566         11.16     
(1) อัตราเดิม  213

[อัตรา]
88.3512           213

[อัตรา]
97.6674          9.3162         10.54     

(2) อัตราต้ังใหม่  6
[อัตรา]

0.5404            0.5404         100.00   

1.1.2 เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 36.0228          33.0368          -2.9860 -8.29
(1) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

34 
[อัตรา]

2.3208            31
 [อัตรา]

2.1864            -0.1344 -5.79

(2) เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/
เช่ียวชาญเฉพาะและวิชาการ

 7
[อัตรา]

0.6960             7
[อัตรา]

0.6960            -              0.00

(3) เงินประจ าต าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมี
วาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

18
[อัตรา]

2.3700            18
[อัตรา]

2.3700            -              0.00

(2) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 48 [อัตรา] 30.6360          47 [อัตรา] 27.7844          -2.8516 -9.31
1.2 ค่าจ้างประจ า 6.9889            6.6807            -0.3082 -4.41

1.2.1 ค่าจ้างประจ า  30 [อัตรา] 6.9034             28 [อัตรา] 6.5453            -0.3581 -5.19
1.2.2 เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า 0.0855            0.1354            0.0499         58.36     

(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของ
ลูกจ้างประจ า

 5
[อัตรา]

0.0855             5
[อัตรา]

            0.0678 -0.0177 -20.70

    (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 6 [อัตรา] 0.0676            0.0676         100.00   
2. งบด าเนินงาน 6.0204            5.9213            -0.0991 -1.65
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6.0204            5.9213            -0.0991 -1.65
2.1.1 ค่าตอบแทน 6.0204            5.9213            -0.0991 -1.65

(1) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้
ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข

 100
[อัตรา]

1.8060             100
[อัตรา]

            1.8060 -              0.00

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารท่ีมีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

18
 [อัตรา]

2.3700            18
 [อัตรา]

2.3700            -              0.00

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งวิชาการ 19 [อัตรา] 1.3284            16 [อัตรา] 1.1268            -0.2016 100
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 21 [อัตรา] 0.5160            24 [อัตรา] 0.6185            0.1025         19.86     

แบบค าขอเบ้ืองต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ
ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/ลด

ค าช้ีแจง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
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   9.2 รายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 
 
 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน วงเงิน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 137.3833 143.8466 6.4633 4.70

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 137.3833 143.8466 6.4633 4.70

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ 137.3833 143.8466 6.4633 4.70

รายการบุคลากรภาครัฐ/รายการงบกลาง.. 137.3833 143.8466 6.4633 4.70

1. งบบุคลากร 
1.1 เงินเดือน

1) เงินเดือน หรือท่ีเรียกเป็นอย่างอ่ืน
(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่ (ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ)

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
(1) เงินประจ าต าแหน่ง

(1.1) ……………………………….
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน

(2.1) ………………………………
(3) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(4) เงินเพ่ิม

(4.1) ………………………………

1.2 ค่าจ้างประจ า
1)  ค่าจ้างประจ า

(1)  อัตราเดิม (ค่าจ้างประจ า)
2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจ า

(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(3) เงินเพ่ิม

(3.1) ……………………………………………
1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว

1) ค่าจ้างช่ัวคราว
(1) ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ

(1.1) อัตราเดิม (ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ)
(1.2) อัตราใหม่ (ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ)

(2) ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ
(2.1) อัตราเดิม (ค่าจ้างช่ัวคราวต่างประเทศ)
(2.2) อัตราเดิม (ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ)
(2.3) อัตราเดิม (อาจารย์ชาวต่างประเทศ)
(2.4) อัตราเดิม (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว
(3.1) .......................................

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราเดิม (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
(2) อัตราใหม่ (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(2.1) ...................................

รายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

(พ.ร.บ.)
ค าขอ

เพ่ิม /ลด
จากปี 2563
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อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน วงเงิน ร้อยละ

2. งบด าเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่าย
ควบกับเงินเดือน)

(1) ค่าเช่าบ้าน
(1.1) ............................

(2) .......................................

2.1.2 ค่าใช้สอย

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

(2) เงินส ารองจ่ายบ าเหน็จ
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
(4) เงินประกันสุขภาพลูกจ้างในต่างประเทศ
(5) เงินอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้าง
ช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงานในต่างประเทศ

3. งบเงินอุดหนุน 137.3833 143.8466 6.4633 4.70
3.1 อุดหนุนท่ัวไป 137.3833 143.8466 6.4633 4.70

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 131.3629 137.9253 6.5624 5.00
1.1) เงินเดือน 124.3740 131.2446 6.8706 5.52

1.1.1) เงินเดือน หรือท่ีเรียกเป็นอย่างอ่ืน 88.3512 98.2078 9.8566 11.16
   (1) อัตราเดิม 213 88.3512 213 97.6674 9.3162 10.54

(2) อัตราใหม่ 6 0.5404 0.5404 100
1.1.2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน 36.0228 33.0368 -2.9860 -8.29

(1) เงินประจ าต าแหน่ง 36.0228 33.0368 -2.9860 -8.29
(1.1) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

34 2.3208 31 2.1864 -0.1344 -5.79

(1.2) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 48 30.6360 47 27.7844 -2.8516 -9.31
(1.3) เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญ
เฉพาะและวิชาการ

7 0.6960 7 0.6960 0.0000 0.00

(1.4) เงินประจ าต าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมี
วาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

18 2.3700 18 2.3700 0.0000 0.00

(2) ค่าตอบแทนรายเดือน
(2.1) ………………………………

(3) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(4) ค่าตอบแทนพิเศษอ่ืน

(4.1) ………………………………
(5) เงินเพ่ิม

(5.1) ………………………………
1.2) ค่าจ้างประจ า 6.9889 6.6807 -0.3082 -4.41

1.2.1) ค่าจ้างประจ า 6.9034 6.5453 -0.3581 -5.19
  (1) อัตราเดิม (ลูกจ้างประจ า) 30 6.9034 28 6.5453 -0.3581 -5.19

1.2.2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า 0.0855 0.1354 0.0499 58.36
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจ า
(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 5 0.0855 5 0.0678 -0.0177 -20.70
(3) เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ค าขอ
เพ่ิม /ลด

จากปี 2563รายการ

ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

(พ.ร.บ.)
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อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน วงเงิน ร้อยละ

(4) เงินเพ่ิม
(4.1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 6 0.0676 0.0676 100.00

1.3) ค่าจ้างช่ัวคราว
1.3.1) ค่าจ้างช่ัวคราว

     1.3.1.1) ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างรายเดือน/ค่าจ้างช่ัวคราว)

(2) อัตราใหม่ (ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ)
 1.3.2.1) ค่าจ้างช่ัวคราวต่างประเทศ

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างช่ัวคราวต่างประเทศ)
(2) อัตราใหม่ (ค่าจ้างช่ัวคราวต่างประเทศ)

1.3.2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว
(1) .......................................

1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.4.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

     (1) อัตราเดิม
     (2) อัตราใหม่

   1.4.2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(2) เงินเพ่ิม

(2.1) ..........................
2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 6.0204 5.9213 -0.0991 -1.65

2.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 6.0204 5.9213 -0.0991 -1.65
2.1.1) ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน
หรือจ่ายควบกับเงินเดือน)

6.0204 5.9213 -0.0991 -1.65

(1) ค่าเช่าบ้าน
(1.1) ............................

(2) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้
ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข

100 1.8060 100 1.8060 0.0000 0.00

(3) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมี
วาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

18 2.3700 18 2.3700 0.0000 0.00

(4) ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งวิชาการ 19 1.3284 16 1.1268 1.1268 100
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 21 0.5160 24 0.6185 0.1025 19.86

2.1.2) ค่าใช้สอย

 (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

 (2) เงินส ารองล้ียงชีพ

 (3) เงินส ารองบ าเหน็จ

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ค าขอ
เพ่ิม /ลด

จากปี 2563รายการ

ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

(พ.ร.บ.)
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     9.3 รายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)         
จากระบบ E-budgeting 
 

 
 

รายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

ประเภทหน่วยงาน มหาวิทยาลัย

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)

= (11)-
(7)

(14)
= (12)-(8)

(15) (16)

(17)
= 

(11)+(15
)

(18)
= (12)+(16)

(19)
= (18)-(8)

(20)
=(19)/(8)*1

00

อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน วงเงิน ร้อยละ

243     122.0397     -     145.4337     243     137.3833         243     137.3833         247     143.8466         241     137.6932     2-        0.3099        -     -            241     137.6932         0.3099        0.23       รวมท้ังส้ิน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

243     122.0397     -     145.4337     243     137.3833         243     137.3833         247     143.8466         241     137.6932     2-        0.3099        -     -            241     137.6932         0.3099        0.23       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 243     122.0397     -     145.4337     243     137.3833         243     137.3833         247     143.8466         241     137.6932     2-        0.3099        -     -            241     137.6932         0.3099        0.23       แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบเงินอุดหนุน 243     122.0397     -     145.4337     243     137.3833         243     137.3833         247     143.8466         241     137.6932     2-        0.3099        -     -            241     137.6932         0.3099        0.23       1. งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน 243     122.0397     -     145.4337     243     137.3833         243     137.3833         247     143.8465         241     137.6932     2-        0.3099        -     -            241     137.6932         0.3099        0.23       เงินอุดหนุน
1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 213     113.3470     -     137.1827     213     122.6364         213     122.6364         219     129.3053         213     123.3066     -     0.6702        -     -            213     123.3066         0.6702        0.55       1.1. เงินเดือน ( พนักงานมหาวิทยาลัย ) ปี 64 คนครอง 

189 อัตรา ปี 65 คนครอง 200 อัตรา เพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
[บรรจุ
อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหา 6 เดือน ( 11 อัตรา)  
ตามรายช่ือดังแนบ

1)  เงินเดือน 213     104.0734     -     127.9091     213     118.9872         213     118.9872         219     125.9921         213     119.9934     -     1.0062        -     -            213     119.9934         1.0062        0.85       1) เงินเดือน หรือท่ีเรียกเป็นอย่างอ่ืน
(1)  อัตราเดิม
- ปี 64  ต้ังตามรายช่ือคนครอง 189 อัตรา 
7.0046 ลบ. หักเกษียณ 5 อัตรา 0.3586 
ลบ. คงเหลือเป็นเงิน 6.6460 ลบ. ฐาน
เงินเดือน 63 ท้ังปี = 79.7520 ลบ. . บวก
อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว 8 
อัตรา (ต้ัง 6 เดือน) 1.0116 ลบ. ฐาน
เงินเดือน 64 = 80.7636 ลบ. เงินเล่ือนข้ัน 
4% = 3.2306 บ.  ทดแทนเกษียณ ปี 63 
จ านวน 5 อัตรา = 0.5888 ลบ. บวกอัตรา
ว่าง 4 เดือน 8 อัตรา = 1.0586  ลบ. บวก
เงินสวัสดิการ 2.7096  ลบ. รวมเงินเดือนปี 
64 = 88.3512 ลบ.

213     73.1513      -     96.9870      213     88.3512           213     88.3512           213     95.8220           213     92.2090      -     3.8578        -     -            213     92.2090           3.8578        4.37        วงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก ปี 64 อัตราเดิม 189 อัตรา 
บรรจุอัตราว่าง 11 อัตรา รวมเป็น 200 อัตรา 
 - ปี 65  ต้ังตามรายช่ือคนครอง 200 อัตรา 7.4263 ลบ.
 หักเกษียณ 2 อัตรา 0.1179 ลบ. คงเหลือเป็นเงิน 
7.3084 ลบ. ฐานเงินเดือน 64 ท้ังปี = 87.7008 ลบ. . 
บวกอัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว 13 อัตรา (ต้ัง 3
 เดือน) 1.2752 ลบ. ฐานเงินเดือน 65 = 88.9760 ลบ. 
เงินเล่ือนข้ัน 4% = 3.5591 ลบ.  ทดแทนเกษียณ ปี 64 
จ านวน 2 อัตรา *2 เดือน = 0.1038 ลบ.รวมเป็นเงิน 
92.6389 ลบ.  บวกเงินสวัสดิการ 3.1836  ลบ. รวม
เงินเดือนปี 65 = 95.8225 ลบ.
 * เงินสวัสดิการ ได้แก่เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปี 64 จ านวน 0.4740 ลบ. เน่ืองจากมีการ
บรรจุจ านวนคนเพ่ิมข้ึน 11 อัตรา (ตามรายช่ือแนบ)(2)  อัตราใหม่ -     -            -     -            -     -                 -     -                 6        2.3857            -     -            -     -            -     -            -     -                 -            -         อัตราต้ังใหม่ 6 อัตรา ต้ัง 4 เดือน
  1. นักวิจัย ป.เอก 2 อัตรา *25,370*4 ด. = 0.2030 ลบ.
  2. นักวิชาการศึกษา ป.โทร 4 อัตรา *21,090*4 ด. = 
0.3374 ลบ.
  - ไม่เสนอต้ัง เน่ืองจากไม่มีมติครม.รองรับ

(3) เงินเดือน หรือท่ีเรียกว่าอย่างอ่ืน 48      30.9221      -     30.9221      48      30.6360           48      30.6360           47      27.7844           47      27.7844      1-        2.8516-        -     -            47      27.7844           2.8516-        9.31-       (3) เงินเดือน หรือท่ีเรียกว่าอย่างอ่ืน

(3.1) เงิน Top up (ตกเบิก) [อัตราเดิม]
 เงิน TOP UP คิดจาก จ านวนคนมีสิทธ์ิ
เปล่ียนสถานภาพตามประกาศ ( พนง. 159 
คน +ลูกจ้าง 32 คน = 191 คน ต้ังให้ 25%
 เท่ากับ 48 คน )

48      30.9221      30.9221      48      30.6360           48      30.6360           47      27.7844           47      27.7844      1-        2.8516-        -     -            47      27.7844           2.8516-        9.31-        เงิน TOP UP คิดจาก จ านวนคนมีสิทธ์ิเปล่ียนสถานภาพ
ตามประกาศ ( พนง. 159 คน +ลูกจ้าง 32 คน = 191 
คน ต้ังให้ 25% เท่ากับ 47 คน )

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน -     9.2736        -     9.2736        -     3.6492            -     3.6492            -     3.3132            -     3.3132        -     0.3360-        -     -            -     3.3132            0.3360-        9.21-       2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
(1) เงินประจ าต าแหน่ง -     9.2736        -     9.2736        -     3.6492            -     2.3208            -     2.1864            -     2.1864        -     0.1344-        -     -            -     2.1864            0.1344-        5.79-       อัตราเงินประจ าต าแหน่งท่ีต้ัง เป็นไปตามข้อบังคับของ

สถาบันการพยาบาล ฯ ตามแนบ
(1.1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ
 ของพนักงานมหาวิทยาลัย [อัตรา
เดิม]

31      4.2696        4.2696        34      3.6492            34      2.3208            31      2.1864            31      2.1864        3-        0.1344-        -     -            31      2.1864            0.1344-        5.79-       ต้ังตามอัตราเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ของบุคลากรสถาบันฯ ตามข้อบังคับของสถาบันฯ ดังน้ี  
ผศ. 11,200 บาท / รศ. 19,800 บาท / ศจ. 26,000 
บาท 
รวม 31 อัตรา = 2.1864 ลบ. 
 -  รศ. 2  อัตรา * 9,900 บ./เดือน *12 ด. = 0.2376 
ลบ.

(2) ค่าตอบแทนรายเดือน -     -            -     -            -     -                 -     1.3284            -     1.1268            -     1.1268        -     0.2016-        -     -            -     1.1268            0.2016-        15.18-     (2) ค่าตอบแทนรายเดือน
(2.1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
ต าแหน่งวิชาการ  [อัตราเดิม]

-     -            -            19      -                 19      1.3284            16      1.1268            16      1.1268        3-        0.2016-        -     -            16      1.1268            0.2016-        15.18-     ต้ังตามอัตราเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือน
ของบุคลากรสถาบันฯ ตามข้อบังคับของสถาบันฯ ดังน้ี  
ผศ. 11,200 บาท / รศ. 19,800 บาท / ศจ. 26,000 
บาท 
รวม 16 อัตรา = 1.1268 ลบ. 
 -  รศ. 1 อัตรา * 9,900 บ./เดือน *12 ด. = 0.1188 ลบ.
 - ผศ. 15 อัตรา * 5,600 บ./เดือน * 12 ด. = 1.0080 
ลบ.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง

พ.ร.บ.
ผลเบิกจ่าย
(ณ 30 ก.ย)

งบประมาณ
(พ.ร.บ.)

งบประมาณ(พ.ร.บ.) 
ปรับฐาน

ค าขอ

ข้อเสนอ

เพ่ิม / (-ลด) จากปี 2564
บัญชี 1

เพ่ิม/ลด บัญชี 2 รวมท้ังส้ิน

(เปรียบเทียบ
บัญชี 1 กับ งปม. ปี 64)

(อัตราใหม่) (บัญชี 1 + บัญชี 2)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)

= (11)-
(7)

(14)
= (12)-(8)

(15) (16)

(17)
= 

(11)+(15
)

(18)
= (12)+(16)

(19)
= (18)-(8)

(20)
=(19)/(8)*1

00

อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน วงเงิน ร้อยละ

1.2 ค่าจ้างประจ า 30      6.8867        -     6.4450        30      6.9889            30      6.9889            28      6.6807            28      6.6807        2-        0.3082-        -     -            28      6.6807            0.3082-        4.41-       1.2 ค่าจ้างประจ า
1) อัตราเดิม 30      6.7513        -     6.3096        30      6.9034            30      6.9034            28      6.6129            28      6.6129        2-        0.2905-        -     -            28      6.6129            0.2905-        4.21-       1) อัตราเดิม

(1)  ค่าจ้างประจ า [อัตราเดิม] 30      6.7513        -     6.3096        30      6.9034            30      6.9034            28      6.6129            28      6.6129        2-        0.2905-        -     -            28      6.6129            0.2905-        4.21-        อัตราเดิม 30 อัตรา  เงิน 0.5559 ลบ. หักเกษียณ 2 
อัตรา = 0.0460 ลบ. และค่าจ้างปี 64 หลังหักอัตรา
เกษียณ = 0.5099 ลบ. ฐาน 6 เดือนแรก =3.0594 ลบ. 
ฐาน 6 เดือนหลัง = 3.1512 ลบ. ฐานค่าจ้างประจ า 65
 =6.3024 ลบ. เงินเล่ือนข้ันร้อยละ 6 =  6.6805 ลบ.  
ค่าจ้างประจ าปี 65 ( 28 อัตรา) = 6.6129 ลบ.

3) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้าง
ประจ า

-     0.1354        -     0.1354        -     0.0855            -     0.0855            -     0.0678            -     0.0678        -     0.0177-        -     -            -     0.0678            0.0177-        20.70-     3) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า

(1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว -     0.1354        -     0.1354        -     0.0855            -     0.0855            -     0.0678            -     0.0678        -     0.0177-        -     -            -     0.0678            0.0177-        20.70-     (1) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(1.1) เงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า [อัตรา
เดิม]

8        0.1354        0.1354        -     0.0855            -     0.0855            5        0.0678            5        0.0678        5        0.0177-        -     -            5        0.0678            0.0177-        20.70-     ตามรายช่ือ 5 อัตรา

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน -     1.8060        -     1.8060        -     7.7580            -     7.7580            -     7.8605            -     7.7059        -     0.0521-        -     -            -     7.7059            0.0521-        0.67-       2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
(1) ค่าตอบแทน -     1.8060        -     1.8060        -     7.7580            -     7.7580            -     7.8605            -     7.7059        -     0.0521-        -     -            -     7.7059            0.0521-        0.67-       (1) ค่าตอบแทน

(1.1) เงิน พ.ต.ส. (เงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุผลพิเศษ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข) 
[อัตราเดิม]

100     1.8060        1.8060        100     1.8060            100     1.8060            100     1.8060            100     1.8060        -     -            -     -            100     1.8060            -            -        เงินพตส.
- พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 1 (1,000 บาท) * 9 = 0.1080 
ลบ.
- พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 1 (1,500 บาท) *91 = 1.6980 
ลบ.

(1.2) เงินประจ าต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) /
เช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย [อัตราเดิม]

6        0.5640        0.5640        7        0.6960            7        0.6960            7        0.6960            7        0.6960        -     -            -     -            7        0.6960            -            -         ต้ังตามระเบียบข้อบังคับสถาบันการพยาบาลฯว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ 2560)  รวม 7 อัตรา = 0.6960 
ลบ. 
-  นักวิชาการคอม ป.ตรี 3 อัตรา 11,000 บาท * 12 ด.
 = 0.3960 ลบ.
 -  นักวิชาการคอม ป.โท 1 อัตรา 14,000 บาท * 12 ด.
 = 0.1680 ลบ.            
-  วิศวกร 2 อัตรา 4,000 บาท * 12 ด. = 0.0960 ลบ.  
        - นิติกร 1 อัตรา 3,000 บาท *12 ด. = 0.0360 
ลบ.

(1.3) เงินประจ าต าแหน่ง 
ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย [อัตราเดิม]

17      4.4400        4.4400        18      4.7400            18      2.3700            18      2.3700            18      2.3700        -     -            -     -            18      2.3700            -            -         เงินประจ าต าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ 18 อัตรา 
2.3700 ลบ.
 - รองอธิการบดี 5 อัตรา 12,500 บาท * 12 ด. = 
0.7500 ลบ.
 - คณบดี 2 อัตรา *12500 บาท * 12 เดือน = 0.3000 
ลบ.
 - ผู้อ านวยการศูนย์ 3 อัตรา * 12500 บาท*12 เดือน 
 = 0.4500 ลบ.
 - ผู้ช่วยอธิการบดี 7 อัตรา 7,500 บาท * 12 ด. = 
0.6300 ลบ.                   
  - อธิการบดี 1 อัตรา 20,000 บาท * 12 ด. = 0.2400
 ลบ.                                            
  รวม 2.3700 ลบ

(1.4) ค่าตอบแทนรายเดือน
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ
 ของพนักงานมหาวิทยาลัย [อัตรา
เดิม]

-     -            -            18      -                 18      2.3700            18      2.3700            18      2.3700        -     -            -     -            18      2.3700            -            -        ต้ังตามหลักณฑ์ข้อบังคับของสถาบันฯ ค่าตอบแทนราย
เดือนผู้บริหารมีวาระ 18 อัตรา 2.3700 ลบ.
 - รองอธิการบดี 5 อัตรา 12,500 บาท * 12 ด. = 
0.7500 ลบ.
 - คณบดี 2 อัตรา *12500 บาท * 12 เดือน = 0.3000 
ลบ.
 - ผู้อ านวยการศูนย์ 3 อัตรา * 12500 บาท*12 เดือน 
 = 0.4500 ลบ.
 - ผู้ช่วยอธิการบดี 7 อัตรา 7,500 บาท * 12 ด. = 
0.6300 ลบ.                   
  - อธิการบดี 1 อัตรา 20,000 บาท * 12 ด. = 0.2400
 ลบ.            รวม 2.3700 ลบ

(1.5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือน
เต็มข้ัน [อัตราเดิม]

-     -            -            21      0.5160            21      0.5160            24      0.6185            24      0.4639        3        0.0521-        -     -            24      0.4639            0.0521-        10.10-     ตามรายช่ือ 24 อัตรา (คิด 3% -ของเงินเดิอนต้ังต้น * 12 
เดือน) = 38,653.80 บาท *12 เดือน = 463,900 บาท

(เปรียบเทียบ
บัญชี 1 กับ งปม. ปี 64)

(อัตราใหม่) (บัญชี 1 + บัญชี 2)

ค าขอ

ข้อเสนอ

เพ่ิม / (-ลด) จากปี 2564
บัญชี 1

เพ่ิม/ลด บัญชี 2 รวมท้ังส้ิน

รายการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง

พ.ร.บ.
ผลเบิกจ่าย
(ณ 30 ก.ย)

งบประมาณ
(พ.ร.บ.)

งบประมาณ(พ.ร.บ.) 
ปรับฐาน
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    9.4 ข้อมูลการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ ส าหรับองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ในก ากับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในก ากับ (มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในก ากับ เฉพาะพนักงานมหาลัย) และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ (กรณีเงินเลื่อนขั้นไม่ได้อยู่ในงบกลาง และมีการเลื่อนเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง) จากระบบ        
E-budgeting 
 

 

กระทรวง : 

หน่วยงาน : 

กรอบอัตราก าลัง จ านวน อัตรา             200 อัตรา               13 อัตรา อัตรา
สรุป เสนอต้ังงบประมาณ จ านวน อัตรา งบประมาณ ล้านบาท (รวมส่วนควบและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ)
ประกอบด้วย
ส่วนท่ี 1  เงินเดือน จ านวน อัตรา งบประมาณ ล้านบาท (ไม่รวมส่วนควบ)
ส่วนท่ี 1.1 แบบค านวณเงินเดือน จ านวน อัตรา งบประมาณ ล้านบาท

พรบ.ปี 2563 108.3430 ลบ. 96.9870 89.52 คงเหลือ 11.3560 10.48
พรบ.ปี 2564 85.6412 ลบ. 21.4104 25.00 คงเหลือ 64.2308 75.00

อัตรา งบประมาณ งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

200        7.4263        -             200        7.4263        200        7.1368        -             200        7.1368        194        7.7701        194        7.9078        194        8.0982        
2           0.1179        -             2           0.1179        2           0.1179        -             2           0.1179        4           0.2682        3           0.2265        4           0.0033        

198        7.3084        -             198        7.3084        198        7.0189        -             198        7.0189        190        7.5019        191        7.6813        190        8.0949        
198        87.7008      -             198        87.7008      198        84.2268      -             198        84.2268      190        90.0228      191        92.1756      190        97.1392      
-        -             -             -        -             -        -             -             -        -             -        -             -        -             -        -             

-        -             -             -        -             -        -             -             -        -             -        -             -        -             -        -             
-        -             -             -        -             -        -             -             -        -             -        -             -        -             -        -             
-        -             -             -        -             -        -             -             -        -             -        -             -        -             -        -             
13         2.5504        -             13         2.5504        13         1.2752        -             13         1.2752        19         3.6556        19         3.6556        19         3.6556        

211        90.2512      -             211        90.2512      211        85.5020      -             211        85.5020      209        93.6784      210        95.8312      209        100.7948     
211        3.6101        -             211        3.6101        211        3.4201        -             211        3.4201        209        3.7471        210        3.8332        209        4.0318        

2           0.2075        -             2           0.2075        2           0.1038        -             2           0.1038        4           0.6599        3           0.4187        4           0.0061        

-        -             -             -        -             -        -             -             -        -             -        -             -        -             -        -             
213        94.0688      -             213        94.0688      213        89.0259      -             213        89.0259      213        98.0854      213        100.0831     213        104.8327     
213        3.5986        -             213        3.5986        213        3.1831        -             213        3.1831        213        3.5295        213        3.5295        213        3.5295        

6           4.0430        -             6           4.0430        -        -             -             -        -             6           0.5404        6           0.5404        6           0.5404        

213        97.6674     -            213        97.6674      213        92.2090     -            213        92.2090      219       102.1553   219       104.1530   219       108.9026   (14) เสนอต้ัง เงินเดือน งปม. ปี 2565 = (11) + (12)+ 

(12) สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย - มาจากเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต้ัง 12 ด.

อัตราใหม่ ปี 2565
(13) อัตราต้ังใหม่ (ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ)  - อัตราต้ังใหม่ 6 อัตรา ไม่เสนอต้ังเน่ืองจากไม่มีมติ

ครม.รองรับ

(9) ต้ังทดแทนอัตราเกษียณ ปี 2564  
ต้ัง 2 เดือน
 - ปี 64 ต้ัง 8 อัตรา*4 เดือน

 - ต้ังงบประมาณไม่เกินอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ 
 จ านวน 2 อัตรา ( อัตราเงินเดือนตามข้อบังคับของ
สถาบันการพยาบาลฯ) * 2 เดือน = 103,760 บาท
 - อาจารย์สายก  1 อัตรา ป.เอก *38,050 บ.*2 ด.
 = 76,100 บาท
- จนท สาย ค. 1 อัตรา *13,830  * 2 ด. = 
27,660 บาท

(10) ต้ังอัตราว่างมีเงิน (ใช้เงินเดือนแรกบรรจุ จ านวน 4 เดือน)
(11) เงินเดือนปี 65 เต็มปี = (7) + (8) + (9) + (10)

(6) อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว (ต้ัง 6 เดือน) - อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว 13 อัตรา  
ให้ต้ังงบประมาณ 3 เดือน
    1. อาจารย์ระดับ ป.เอก 6 อัตรา * 38,050 บาท
 * 3 เดือน = 0.6849 ลบ.
    2. อาจารย์ระดับ ป.โท  7 อัตรา ป.โท * 28,110
 บาท * 3 เดือน = 0.5903 ลบ.

(7) ฐานเงินเดือนปี 2565 = (4) + (5) + (6)
(8) รวมเงินเล่ือนข้ัน ปี 2565 = (7) x เปอร์เซ็นเล่ือนข้ัน

(5.1) อัตราใหม่ปี 2564 เต็มปี
(5.2) อัตราใหม่กลางปี 
(5.3) อัตราว่างมีเงินพร้อมบรรจุ

(3) เงินเดือนปี 2564 (หักเกษียณ) = (1) - (2)
(4) ฐานเงินเดือนท้ังปี 2565 = (3) x 12 เดือน - ฐาน ณ 1 ต.ค. 64  (ปรับให้เป็น 12 เดือน)
(5) การปรับเงินเดือนให้เต็มปี (ต้ัง 12 เดือน) = (5.1)+(5.2)+(5.3)

อัตราเดิม ปี 64
(1) เงินเดือนทุกอัตราปี 2564 ต่อเดือน ใช้ฐานพรบ.มาค านวณ โดยหาร 12 เดือน
(2) เงินเดือนผู้เกษียณปี 2564 ต่อเดือน - 117,871 บาท /เดือน ประกอบด้วย

 ผศ.  - 1 อัตรา - 85,899.60 บาท
จนท.ห้องสมุด -  1 อัตรา - 31,971.60

2567 2568
งบประมาณ รายได้สมทบ รวมท้ังส้ิน งบประมาณ รายได้สมทบ รวมท้ังส้ิน

     (ไม่รวมส่วนควบเงินเดือน) (ไม่รวมส่วนควบเงินเดือน) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ

งปม. 2565 MTEF

ค าช้ีแจง
ค าขอ ข้อเสนอ

2566

ลบ.                คิดเป็นร้อยละ

จ่ายจริง ต.ค.63 - ธ.ค.63 ลบ.               คิดเป็นร้อยละ ลบ.                คิดเป็นร้อยละ

213                           92.2090                     
213                           92.2090                     

เบิกจ่ายปี งปม.63 ลบ.               คิดเป็นร้อยละ

 ท้ังน้ี หากผลเบิกจ่ายจริง ต่ ากว่า พ.ร.บ. 62  ให้ใช้จ่ายจริง ในการค านวณ 								
                       213 ประกอบด้วย   (1) อัตราท่ีมี (2) อัตราว่างมีเงิน (3) อัตราว่างไม่มีเงิน

213                           123.3066                    

ข้อมูลการต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส าหรับองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในก ากับ (มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยในก ากับ เฉพาะพนักงานมหาลัย)  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

(กรณีเงินเล่ือนข้ันไม่ได้อยู่ในงบกลาง และมีการเล่ือนเงินเดือนปีละ 1 คร้ัง)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานรับ งปม. 100%  ให้ใช้จ่ายจริงเฉล่ีย 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61) ในการค านวณ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หน่วยงานใช้เงินรายได้สมทบ ให้ใช้เงิน งปม. ตาม พ.ร.บ. 62 เฉล่ียต่อเดือน ในการค านวณ
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อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

-        27.7844      -             27.7844  -             -        -             -             

-        27.7844      -             27.7844  -             -        -             -             -        -             
47         27.7844       47              27.7844  -             -        -             -             -        -             

ส่วนท่ี 2  เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน งบประมาณ ล้านบาท

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

-        6.3792        -             6.3792    -             6.7824    -             6.7824        6.7824        

-        5.2524        -             5.2524    -             5.4540    -             5.4540        -        5.4540        
31         2.1864        31              2.1864    34              2.3880    34              2.3880        34         2.3880        

7           0.6960        7               0.6960    7               0.6960    7               0.6960        7           0.6960        

18         2.3700        18              2.3700    18              2.3700    18              2.3700        18         2.3700        

-        1.1268        -             1.1268    -             1.3284    -             1.3284        -        1.3284        
16         1.1268        16              1.1268    19              1.3284    19              1.3284        19         1.3284        ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งวิชาการ  

[อัตราเดิม]
ต้ังตามอัตราเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากร
สถาบันฯ ตามข้อบังคับของสถาบันฯ ดังน้ี  ผศ. 11,200 บาท / รศ. 
19,800 บาท / ศจ. 26,000 บาท 
 - รองอธิการบดี 5 อัตรา 12,500 บาท * 12 ด. = 0.7500 ลบ.
 - คณบดี 2 อัตรา *12500 บาท * 12 เดือน = 0.3000 ลบ.
 - ผู้อ านวยการศูนย์ 3 อัตรา * 12500 บาท*12 เดือน  = 0.4500 ลบ.
 - ผู้ช่วยอธิการบดี 7 อัตรา 7,500 บาท * 12 ด. = 0.6300 ลบ.          
     - อธิการบดี 1 อัตรา 20,000 บาท * 12 ด. = 0.2400 ลบ.           
            รวม 2.3700 ลบ

เงินประจ าต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
(วช.) /เช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย [อัตราเดิม]

ต้ังอัตราเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ตามระเบียบ
สภากาชาดไทย ดังน้ี นักวิชาการคอม ป.โท 14,000 บาท 1 อัตรา /ป.ตรี 
11,000 บาท*3 อัตรา  / นิติกร 1 อัตรา * 3,000 บาท / วิศวกร 2 อัตรา
 * 4,000 บาท 
 รวม 7 อัตรา = 0.6960 ลบ. 
-  นักวิชาการคอม ป.ตรี 3 อัตรา 11,000 บาท * 12 ด. = 0.3960 ลบ.
 -  นักวิชาการคอม ป.โท 1 อัตรา 14,000 บาท * 12 ด. = 0.1680 ลบ.  
  -  วิศวกร 2 อัตรา 4,000 บาท * 12 ด. = 0.0960 ลบ.         
 - นิติกร 1 อัตรา 3,000 บาท *12 ด. = 0.0360 ลบ.

เงินประจ าต าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมี
วาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย [อัตราเดิม]

ต้ังตามอัตราเงินประจ าต าแหน่งบุคลากรสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งบริหารฯ 
ตามข้อบังคับของสถาบันฯดังน้ี  อธิการบดี 20,000 บาท / รอง-คณบดี - 
ผอ.ศูนย์ 12,500 บาท / ผู้ช่วยอธิการบดร -หัวหน้าสาขาวิชา 7,500 บาท 
 - รองอธิการบดี 5 อัตรา 12,500 บาท * 12 ด. = 0.7500 ลบ.
 - คณบดี 2 อัตรา *12500 บาท * 12 เดือน = 0.3000 ลบ.
 - ผู้อ านวยการศูนย์ 3 อัตรา * 12500 บาท*12 เดือน  = 0.4500 ลบ.
 - ผู้ช่วยอธิการบดี 7 อัตรา 7,500 บาท * 12 ด. = 0.6300 ลบ.          
    - อธิการบดี 1 อัตรา 20,000 บาท * 12 ด. = 0.2400 ลบ.            
          รวม 2.3700 ลบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

รวมท้ังส้ิน
เงินประจ าต าแหน่ง

เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย [อัตราเดิม]

ต้ังตามอัตราเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากร
สถาบันฯ ตามข้อบังคับของสถาบันฯ ดังน้ี  ผศ. 11,200 บาท / รศ. 
19,800 บาท / ศจ. 26,000 บาท 
รวม 31 อัตรา = 2.1864 ลบ. 
 -  รศ. 2  อัตรา * 9,900 บ./เดือน *12 ด. = 0.2376 ลบ.
 - ผศ. 29 อัตรา * 5,600 บ./เดือน * 12 ด. = 1.9488 ลบ.

ประเภท รายการ
งปม. 2565 MTEF

ค าช้ีแจงค าขอ ข้อเสนอ 2566 2567 2568

หมายเหตุ : 

6.3792                       หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมท้ังส้ิน
เงินเดือน หรือท่ีเรียกว่าอย่างอ่ืน

เงิน Top up (ตกเบิก) [อัตราเดิม]  เงิน TOP UP คิดจาก จ านวนคนมีสิทธ์ิเปล่ียนสถานภาพตามประกาศ     
  (พนง. 159 คน +ลูกจ้าง 32 คน = 191 คน ต้ังให้ 25% เท่ากับ 47 คน )

ประเภท รายการ
งปม. 2565 MTEF

ค าช้ีแจงค าขอ ข้อเสนอ 2566 2567 2568

ส่วนท่ี 1.2 เงินเดือนหรือท่ีเรียกเป็นอย่างอ่ืน (ท่ีไม่ได้ใช้ในแบบค านวณ) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



26 
 

    9.5 การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ กรณี ลูกจ้างประจ าเกษียณแล้วยุบ  
และจ้างพนักงานราชการทดแทน (กรณีเงินเลื่อนขั้นอยู่ในงบกลาง และมีการเลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง) จากระบบ   
E-budgeting 
 

 
 
 
 
 
 

กระทรวง :
หน่วยงาน :

จ านวน อัตรา งบประมาณ ล้านบาท (รวมส่วนควบและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ)
ประกอบด้วย

จ านวน อัตรา งบประมาณ ล้านบาท (ไม่รวมส่วนควบ)
พรบ.ปี 2563 6.8867 ลบ. 6.3096 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 91.62 คงเหลือ 0.5771 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 8.38
พรบ.ปี 2564 6.9034 ลบ. 1.7259 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 25.00 คงเหลือ 5.1775 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 75.00

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ
30         0.5559        30         0.5559        28         0.5597        28         0.5607        27            0.5480        

2           0.0460        2           0.0460        -        -             1           0.0244        3             0.0701        
-        -             -        -             -        -             -        -             -           -             

2           0.0460        2           0.0460        -        -             1           0.0244        3             0.0701        
-        -             -        -             -        -             -        -             -           -             
-        -             -        -             -        -             -        -             -           -             
28         0.5099        28         0.5099        28         0.5597        27         0.5363        24            0.4779        
28         3.0594        28         3.0594        28         3.3582        27         3.2178        24            2.8674        

28         3.1512        28         3.1512        28         3.4589        27         3.3143        24            2.9534        

28         6.3024        28         6.3024        28         6.9179        27         6.6287        24            5.9068        
28         6.6805        28         6.6805        28         7.3330        27         7.0264        24            6.2613        
28         6.6805        28         6.6805        28         7.3330        27         7.0264        24            6.2613        
6           0.0676        6           0.0676        9           0.1014        11         0.1239        10            0.1127        

28         6.6129        28         6.6129        28         7.2316        27         6.9025        24            6.1486        

-        -             -        -             -        -             -        -             -           -             

28         6.6129       28         6.6129       28         7.2316       27         6.9025       24           6.1486       

ส่วนท่ี 2  เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน งบประมาณ ล้านบาท

อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ อัตรา งบประมาณ

-        0.0678        -        0.0678        -        0.0505        -        0.0505        -           0.0480        

-        0.0678        -        0.0678        -        0.0505        -        0.0505        -           0.0480        
5           0.0678        5           0.0678        3           0.0505        3           0.0505        2             0.0480        

เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า [อัตราเดิม]

ข้อเสนอ 2566 2567 2568

รวมท้ังส้ิน

(12) เสนอต้ัง เงินเดือน งปม. ปี 2565 = (10) + (11)

0.0678                       หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภท รายการ
งปม. 2565 MTEF

ค าช้ีแจงค าขอ

(10) สรุปค่าจ้างประจ า ปีงบประมาณ 65 = (8) - (9)

อัตราใหม่ ปี 2565
(11) อัตราต้ังใหม่ (ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ)

(7) รวมเงินเล่ือนข้ันปี 2565  = (6) x 1.06 - เล่ือนข้ันร้อยละ 6
(8) สรุปค่าจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2565 = (7)
(9) เงินเดือนเต็มข้ันของลูกจ้างประจ า

(4) ฐานค่าจ้าง 6 เดือนแรก = (3) x 6 เดือน  - ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนแรก (รอบ
 ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

(5) ฐานค่าจ้าง  6 เดือนหลัง = (4) + เงินเล่ือนข้ัน 3% - ประมาณการฐานเงินเดือน 6 เดือนหลัง ให้
ปรับเพ่ิมเงินเล่ือนข้ัน 3 % 
(รอบ เม.ย.63 - ก.ย. 63)(6) ฐานค่าจ้างประจ าท้ังปี 2565 = (5) x 2

(2.3) อัตราเกษียณ กลุ่มงานช่าง
(2.4) อัตราเกษียณ กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ

(3) ค่าจ้างประจ าปี 2564 (หักเกษียณ) = (1) - (2)

(2) ค่าจ้างประจ าผู้เกษียณปี 2564 = (2.1)+(2.2+(2.3)+(2.4) - 46,000 บาท /เดือน
(2.1) อัตราเกษียณ กลุ่มงานบริการ
(2.2) อัตราเกษียณ กลุ่มงานสนับสนุน

2566 2567 2568

(1) ค่าจ้างประจ าทุกอัตราปี 2564  ต้ังตามรายช่ือคนครอง  (ไม่รวมส่วนควบ) ให้
ใช้ค่าเฉล่ียเบิกจ่าย 3 เดือน (ต.ค. - พ.ย. 63) 

จ่ายจริง ต.ค.63 - ธ.ค.63
     (ไม่รวมส่วนควบเงินเดือน) (ไม่รวมส่วนควบเงินเดือน) หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ
งปม. 2565 (จ่ายจริง ต.ค.- ธ.ค. 63) MTEF

ค าช้ีแจงค าขอ ข้อเสนอ

ส่วนท่ี 1  แบบค านวณค่าจ้างประจ า 28                             6.6129                       
เบิกจ่ายปี งปม.63

การต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ของลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรณี ลูกจ้างประจ าเกษียณแล้วยุบ และจ้างพนักงานราชการทดแทน
(กรณีเงินเล่ือนข้ันอยู่ในงบกลาง และมีการเล่ือนเงินเดือนปีละ 2 คร้ัง)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สรุป เสนอต้ังงบประมาณ 28                             6.6807                       
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     9.6 เงินสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ปี 63 ปี 64 น้อง NOTE ปี 64  MJ ปี 65  MJ

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (ส่วนของนายเจา้) (1)

ค่ารกัษาพยาบาล/ค่าเล่าเรยีนบตุร (2) -                 -             

อืน่ (ระบ.ุ.............) (3) -                 -             -              

รวม ค่าใชจ่้ายทีไ่มแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (4) = (1)+(2)+(3) -              

เงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชพี (5) 3,265,800  3,271,400      3,271,400  พนกังานมหาวทิยาลยั 3,502,600   พนกังานมหาวทิยาลยั

อืน่ (ระบ.ุ.............) (6) -                 213 อตัรา 213 อตัรา

รวม ค่าใชจ่้ายทีแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (7) = (4)+(5) 3,265,800  3,271,400      3,271,400   3,502,600    

บวก เงนิเลื่อนข ัน้ 4% ของค่าใชจ่้ายทีแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (8) = (7)*0.04130,632    130,856        130,856     140,104      

รวม ค่าใชจ่้ายทีไ่มแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (9) = (7)+(8) 3,396,432  3,402,256      3,402,256   3,642,704    

รวม ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน (10) = (4)+(9) 3,396,432  3,402,256      3,402,256   3,642,704    

รวม คา่ใชจ้่ายตอ่ปี (11) = (10)*12 40,757,200 40,827,100     40,827,100 43,712,400   

หมายเหต ุ: 

1. กรอกขอ้มลูช่องสีชมพู

2. น าช่องสีสม้ไป หกั ในแบบฟอรม์บคุลากรช่อง (1)

3. น าช่องสีเขยีวไปกรอกในแบบฟอรม์บคุลากรช่อง (14)

เงินสวสัดิการสถาบนัการยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

หน่วย : บาท
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     9.7 รายงานผลเบิกจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน) ประจ าปีงบประมาณ  
 

 
 
     9.8 รายงานผลเบิกจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าจ้างประจ า) ประจ าปีงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ พ.ร.บ. 2563 ผลการเบิกจ่าย
( ต.ค.62 - ก.ย.63 )

เงินเดือน 108,343,000.00 96,986,941.12 
(1) อัตราเดิม 73,151,300.00    73,151,300.00  
(2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 4,269,600.00     4,269,600.00   
(3) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 30,922,100.00    19,566,041.12  

รายการ พ.ร.บ. 2564 ผลการเบิกจ่าย
( ต.ค. - ธ.ค. 63 )

ผลการเบิกจ่าย
( ต.ค.63 )

ผลการเบิกจ่าย
( พ.ย.63 )

ผลการเบิกจ่าย
( ธ.ค.63 )

เงินเดือน 122,636,400.00 23,518,912.10 7,872,222.55     7,824,648.33    7,822,041.22 
(1) อัตราเดิม 88,351,200.00    21,099,252.65  7,030,677.10     7,035,491.33    7,033,084.22  
(2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 3,649,200.00     1,173,406.45   422,206.45       375,600.00      375,600.00    
(3) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 30,636,000.00    1,246,253.00   419,339.00       413,557.00      413,357.00    

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายงานผลเบิกจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564

รายการ พ.ร.บ. 2563 ผลการเบิกจ่าย
( ต.ค.62 - ก.ย.63 )

ค่าจ้างประจ า 6,886,700.00     6,309,608.00 
(1) อัตราเดิม 6,751,300.00     6,239,592.00  
(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 135,400.00       70,016.00      

รายการ พ.ร.บ. 2564 ผลการเบิกจ่าย
( ต.ค. - ธ.ค. 63 )

ผลการเบิกจ่าย
( ต.ค.63 )

ผลการเบิกจ่าย
( พ.ย.63 )

ผลการเบิกจ่าย
( ธ.ค.63 )

ค่าจ้างประจ า 6,988,900.00     1,616,037.00 538,679.00    538,679.00    538,679.00    
(1) อัตราเดิม 6,903,400.00     1,606,869.00  535,623.00     535,623.00     535,623.00     
(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 85,500.00         9,168.00       3,056.00        3,056.00        3,056.00        

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รายงานผลเบิกจ่าย แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าจ้างประจ า) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564
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     9.9 รายละเอียดคา่จ้างและส่วนควบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ (ทดแทดอัตราเดิม/อัตราใหม่) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 สมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ

 สมทบ
กองทุนประกัน

สังคม

 กองทุน
ทดแทน

 รวม
สวัสดิการ

 ผู้
เกษียณ

 ค่าจ้าง
ต่อเดือน

 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

ระบุรายการ
จ านวน

เงิน
 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

1 นางสาวดวงกมล  วัตราดุลย์ ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491 2,408         85,900        12,500        12,500  ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211        28,211         5,600         5,600         119,711

2 นางสาวชลดา  จันทร์ขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491         83,491        1        80,280  ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211         3,211         5,600         5,600        11,200           97,902

3 นางศธัญญา  ธิติศักด์ิ หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491 2,408         85,900         7,500         7,500  ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211        18,211         5,600         5,600         109,711

4 นางสาวศุภาว์  เผือกเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491         83,491  ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211         3,211         5,600         5,600        11,200           97,902

5 นางสาวจอนผะจง  เพ็งจาด รองศาสตราจารย์ 84,710.00 84,710.00 84,710.00 254,130 3,388.40 88,098 2,541         90,640  ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,388         3,388         9,900         9,900        19,800         113,828

6 นางสาวสุขุมา  ฐิติพลธ ารง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 58,566.56 58,566.56 58,566.56 175,700 2,342.66 60,909         60,909         7,500         7,500        15,000         5,600         5,600           81,509
7 นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491         83,491  ค่าตอบแทน

พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211         3,211         5,600         5,600        11,200           97,902

8 นางสาวประภาพร  จินันทุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491 2,408         85,900  ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211         3,211         5,600         5,600        11,200         100,311

9 นางพรทิพย์  ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,069.60 80,069.60 80,069.60 240,209 3,202.78 83,272 2,402         85,674        12,500        12,500        25,400        50,400         5,600         5,600         141,674
10 นางสาววรรณฤดี  ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 65,813.28 65,813.28 65,813.28 197,440 2,632.53 68,446 1,974         70,420               -         5,600         5,600        11,200           81,620
11 หม่อมหลวงสมจินดา  ชมพูนุท หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 71,699.68 71,699.68 71,699.68 215,099 2,867.99 74,568 2,151         76,719         7,500         7,500        15,000         5,600         5,600           97,319
12 นางเดือนทิพย์  เขษมโอภาส รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00 80,280.00 80,280.00 240,840 3,211.20 83,491 2,408         85,900        12,500        12,500        25,400  ค่าตอบแทน

พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        3,211        53,611         5,600         5,600         145,111

13 นางเอมปภา  ปรีชาธีรศาสตร์ อาจารย์ 51,532.00 51,532.00 51,532.00 154,596 2,061.28 53,593 1,546         55,139               -               -           55,139
14 นางสาวณัฐชยา  พลาชีวะ อาจารย์ 48,149.92 48,149.92 48,149.92 144,450 1,926.00 50,076 1,444         51,520               -               -           51,520
15 นางบุหงา  ตโนภาส คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 78,386.88 78,386.88 78,386.88 235,161 3,135.48 81,522         81,522        12,500        12,500        25,000         5,600         5,600         112,122
16 นางสาวกนกพร  จิวประสาท อาจารย์ 52,440.00 52,440.00 52,440.00 157,320 2,097.60 54,538 1,573         56,111  ค่าตอบแทน

พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        2,098         2,098               -           58,208

17 นางสาวอารยา  เจรนุกุล อาจารย์ 50,159.20 50,159.20 50,159.20 150,478 2,006.37 52,166 1,505         53,670               -               -           53,670
18 นางภาวิดา  พุทธิขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 77,016.16 77,016.16 77,016.16 231,048 3,080.65 80,097 2,310         82,407               -         5,600         5,600        11,200           93,607
19 นางอัญชลี  ชูติธร อาจารย์ 52,440.00 52,440.00 52,440.00 157,320 2,097.60 54,538 1,573         56,111  ค่าตอบแทน

พิเศษท่ีได้รับ
เงินเดือนเต็มข้ัน

        2,098         2,098               -           58,208

 เงินประจ าต าแหน่ง
บริหารไม่มีวาระ

 เงินประจ าต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ เชียวชาญเฉพาะ

 รวม

หนังสือค าส่ัง 
ก.พ.อ. และวันท่ี
ด ารงต าแหน่ง

วิชาการ

 ส่วนควบงบเงินอุดหนุน

 รวม

 สวัสดิการ

 รวมเงินเดือน +
สวัสดิการ

 ผู้เกษียณ
อายุราชการปี 2564

 เล่ือนข้ัน
4%

 ค่าจ้าง
  ธ.ค. 63

 ค่าจ้าง
  พ.ย. 63

 

 ค่าจ้าง
  ต.ค. 63

 
 รวมเงินเดือน

รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (ทดแทดอัตราเดิม/อัตราใหม่)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วย : บาท

 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 รวมค่าจ้าง
และ

ส่วนควบ
ช่ือต าแหน่งบริหาร

 รวมค่าจ้าง
   ต.ค.-ธ.ค. 63
(รวมเล่ือนข้ัน 
ณ 1 ต.ค. 63) 

 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ค่าตอบแทน
เหมาจ่าย
แทนการ
จัดหารถ
ประจ า

ต าแหน่ง

อ่ืน

ช่ือ- สกุล

 เงินประจ าต าแหน่ง
บริหารท่ีมีวาระ

 ส่วนควบงบด าเนินงาน

ล าดับ
ท่ี

ช่ือต าแหน่งวิชาการ
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     9.10 รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบของลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เกษียณ
 ค่าจ้าง
ต่อเดือน

ระบุรายการ
จ านวน

เงิน
1 นางสุวรรณ์  เสนาวงค์ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก       23,470.00           938.80                 24,408.80        938.80         938.80       25,347.60
2 นายปราณี  ทุนนาเมือง พนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        22,795.76           911.83                 23,707.59            22,796               -         23,707.59
3 นางอนารัตน์  พ่วงลา นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก       23,470.00           938.80                 24,408.80        938.80         938.80       25,347.60
4 นางสาวธนิตา  ศรีสุวะ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก       23,470.00           938.80                 24,408.80        938.80         938.80       25,347.60
5 นางค าป่ัน  พรหมขลิบนิล นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก       23,470.00           938.80                 24,408.80        938.80         938.80       25,347.60
6 นางละออง  เหล่าวงษี นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก       23,470.00           938.80                 24,408.80        938.80         938.80       25,347.60
7 นางสาวดวงใจ  ธุนาสูรย์ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก       23,470.00           938.80                 24,408.80        938.80         938.80       25,347.60
8 นางสาวกัญญารัตน์ เผ่าชวด นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        23,149.36           925.97                 24,075.33               -         24,075.33
9 นางสุวรรณ์  พลัมจีน นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        23,201.36           928.05                 24,129.41            23,201               -         24,129.41
10 นางกัลปังหา  พงษ์พิทักษ์ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        22,483.76           899.35                 23,383.11               -         23,383.11
11 นางล่ันทม  นันติห้วย นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        21,036.08           841.44                 21,877.52               -         21,877.52
12 นางสุจิน  วัฒนกสิกรรม นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        21,868.08           874.72                 22,742.80               -         22,742.80
13 นางสาวสมปอง  ป่ิมขุนทศ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        21,233.68           849.35                 22,083.03               -         22,083.03
14 นางสมคิด  ขวัญโพธ์ิชา นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        19,312.80           772.51                 20,085.31               -         20,085.31
15 นายศักดา  จันน้ าคบ พนักงานขับรถ หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        18,888.48           755.54                 19,644.02               -         19,644.02
16 นางสาวเสน่ห์  นาคสันเทียะ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        18,791.76           751.67                 19,543.43               -         19,543.43
17 นางเยาวลักษณ์  บ ารุงสุข นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        17,194.32           687.77                 17,882.09               -         17,882.09
18 นายอุดร  จันน้ าคบ พนักงานขับรถ หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        19,919.12           796.76                 20,715.88               -         20,715.88
19 นางสาวเพ็ญประภา มูลแก่น นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        15,777.84           631.11                 16,408.95               -         16,408.95
20 นางอมรรัตน์  เผ่าชวด นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        15,919.28           636.77                 16,556.05               -         16,556.05
21 นายสุชาติ  จันทร์ศรี พนักงานขับรถ หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        19,564.48           782.58                 20,347.06               -         20,347.06
22 นางสาวสุนีย์  ธงสันเทียะ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        14,881.36           595.25                 15,476.61               -         15,476.61
23 นางสาวพิชชาภา งามขุนทด นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        13,767.52           550.70                 14,318.22               -         14,318.22
24 นางบังอร  จันน้ าคบ นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        13,496.08           539.84                 14,035.92               -         14,035.92
25 นางสาวส าเนา  แช่มช่ืน นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        13,370.24           534.81                 13,905.05               -         13,905.05
26 นายณัฐวุฒิ  ม่วงพัฒน์ คนสวน หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        12,529.92           501.20                 13,031.12 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ       253.88         253.88       13,285.00
27 นางอุดมลักษณ์  ยอดบุตรดี นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        12,644.32           505.77                 13,150.09 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ       134.91         134.91       13,285.00
28 นางสาวสุจิตตรา  สาภูงา นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        11,557.52           462.30                 12,019.82 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ     1,265.18       1,265.18       13,285.00
29 นางสาวธัญญารัตน์ ยอดบุตรดี นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        10,500.88           420.04                 10,920.92 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ     2,000.00       2,000.00       12,920.92
30 นางสาวดวงหทัย เงินพวง นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก        11,124.88           445.00                 11,569.88 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ     2,000.00       2,000.00       13,569.88

     555,828.88      22,233.16               578,062.04          -        45,997.12     5,632.80                     -     5,653.97     11,286.77     589,348.80

  6,669,946.56     266,797.86            6,936,744.42          -      551,965.44    67,593.60                     -   67,847.64    135,441.24   7,072,185.66

           6,936,700.00      552,000.00    67,600.00   67,800.00

รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบของลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ช่ือต าแหน่ง สังกัด
ค่าจ้าง
ธ.ค. 63

 เล่ือนข้ัน
4%

 รวม

ผู้เกษียณ
อายุราชการปี 2564

ส่วนควบงบด าเนินงาน

 รวมค่าจ้างและ
ส่วนควบ

 ค่าตอบแทน
พิเศษท่ีได้รับ

เงินเดือนเต็มข้ัน

อ่ืน
 รวม

รวมเงินค่าจ้างต่อเดือน

รวมเงินค่าจ้างต่อปี
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     9.11 รายละเอียดเงินเดือนผู้เกษียณ  

 
 
     9.12 รายละเอียดอัตราว่างมีเงินที่มีประกาศสรรหาแล้ว  
 

 
 
     9.13 รายละเอียดตั้งทดแทนอัตราเกษียณ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 สมทบกองทุน
 สมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ

 สมทบ
กองทุนประกัน

 อ่ืน ๆ  รวม

1 นางสาวชลดา  จันทร์ขาว สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80,280.00            3.00        2,408.40         2,408.40       82,688.40         3,211.20         85,899.60

2 นายอรรถพนธ์  ภู่เรือหงษ์ หน่วยบรรณสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 29,880.00            3.00           896.40           896.40       30,776.40         1,195.20         31,971.60
        110,160.00        3,304.80              -          -           3,304.80     113,464.80         4,406.40       117,871.20

     1,321,920.00              -        39,657.60              -          -         39,657.60  1,361,577.60       52,876.80     1,414,454.40

รวมเงินเดือนผู้เกษียณต่อเดือน

รวมเงินเดือนผู้เกษียณท้ังปี

 เงินสวัสดิการ  รวมเงินเดือน+
สวัสดิการ

 ค่าจ้าง ณ ธ.ค. 63
 เล่ือนข้ัน

4%
 รวม

รายละเอียดเงินเดือนผู้เกษียณ ปี 2564 (30 กันยายน 2564)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี

ช่ือ- สกุล สังกัด ช่ือต าแหน่ง
วิชาการ  ค่าจ้าง

ธ.ค. 63

 สมทบ
กองทุน

 สมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ

 สมทบกองทุน
ประกัน
สังคม

 อ่ืน ๆ  รวม  เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทน
รายเดือน
 (เทียบเท่า1 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50

2 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50
3 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50
4 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50
5 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50
6 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50
7 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 28,110.00 5.00         1,405.50           1,405.50                   -             29,515.50
8 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 38,050.00 5.00         1,902.50           1,902.50                   -             39,952.50
9 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 38,050.00 5.00         1,902.50           1,902.50                   -             39,952.50
10 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 38,050.00 5.00         1,902.50           1,902.50                   -             39,952.50
11 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 38,050.00 5.00         1,902.50           1,902.50                   -             39,952.50
12 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 38,050.00 5.00         1,902.50           1,902.50                   -             39,952.50
13 อาจารย์ (อัตราว่าง)   ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 38,050.00 5.00         1,902.50           1,902.50                   -             39,952.50

       425,070.00       21,253.50               -               -           21,253.50                   -                -                   -             446,323.50
    2,550,420.00         -       127,521.00               -               -         127,521.00                   -                -                   -           2,677,941.00

หน่วย : บาท

รวมเงินเดือนอัตราว่างต่อเดือน
รวมเงินเดือนอัตราว่าง (6 เดือน)

 ค่าจ้าง ณ ธ.ค. 63

รายละเอียดอัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว ปี 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ล าดับท่ี

ช่ือ- สกุล สังกัด  ส่วนควบงบเงินอุดหนุน

 รวมค่าจ้าง
และ

ส่วนควบ

 ค่าจ้าง
ธ.ค. 63

 เงินสวัสดิการ  เงินประจ าต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ เชียวชาญเฉพาะ

 รวม

 เงินประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน

ระบุรายการ จ านวนเงิน  เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน
 (เทียบเท่า

 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน1 อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 38,050.00             -               -           38,050.00
2 เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด หน่วยบรรณสารสนเทศ 13,830.00             -               -           13,830.00

              51,880.00                   -                  -                    -             -              -             -                -             -                -                  -               -            51,880.00
             207,520.00                   -                  -                    -             -              -             -                -             -                -                  -               -           207,520.00

รายละเอียดต้ังทดแทนอัตราเกษียณ  ปี 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หน่วย : บาท

 ส่วนควบงบเงินอุดหนุน

 ค่าจ้าง
ต.ค. 62

ข้อมูลค านวณเงินเดือน
ตุลาคม 2563

 ส่วนควบงบด าเนินงาน

 รวมค่าจ้าง
และ

ส่วนควบ

 รวม  เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ  เงินประจ าต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ เชียวชาญเฉพาะ

รวมเงินเดือนต้ังทดแทนอัตราเกษียณต่อเดือน
รวมเงินเดือนต้ังทดแทนอัตราเกษียณ (4 เดือน)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ล าดับท่ี

ช่ือ- สกุล สังกัด

 เงินประจ าต าแหน่ง
บริหารไม่มีวาระ

 ค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแทนการ

จัดหารถประจ า
ต าแหน่ง

 รวมอ่ืน
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     9.14 รายละเอียดอัตราตั้งใหม่ ปีงบประมาณ  
 

 

 
    9.15 บัญชีลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ/ตาย/ลาออก ปีงบประมาณ  
 

 
 
     9.16 รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบของลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 

 สมทบ
กองทุน

 สมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ

 สมทบ
กองทุนประกัน

สังคม

 อ่ืนๆ  รวม

1 นักวิจัย (อัตราใหม่)  ปริญญาเอก หน่วยวิจัยและงานวิชาการ 25,370.00 5.00          1,268.50       1,268.50     26,638.50      26,638.50                    -        26,638.50
2 นักวิจัย (อัตราใหม่)  ปริญญาเอก หน่วยวิจัยและงานวิชาการ 25,370.00 5.00          1,268.50       1,268.50     26,638.50      26,638.50                    -        26,638.50
3 นักวิชาการศึกษา (อัตราใหม่) หน่วยวิจัยและงานวิชาการ 21,090.00 5.00          1,054.50       1,054.50     22,144.50      22,144.50                    -        22,144.50
4 นักวิชาการศึกษา (อัตราใหม่) หน่วยวิจัยและงานวิชาการ 21,090.00 5.00          1,054.50       1,054.50     22,144.50      22,144.50                    -        22,144.50
5 นักวิชาการศึกษา (อัตราใหม่) หน่วยวิจัยและงานวิชาการ 21,090.00 5.00          1,054.50       1,054.50     22,144.50      22,144.50                    -        22,144.50
6 นักวิชาการศึกษา (อัตราใหม่) หน่วยวิจัยและงานวิชาการ 21,090.00 5.00          1,054.50       1,054.50     22,144.50      22,144.50                    -        22,144.50

        135,100.00         6,755.00             -             -        6,755.00   141,855.00       -      141,855.00                  -        141,855.00
        540,400.00        -          27,020.00             -             -       27,020.00   567,420.00       -      567,420.00                  -        567,420.00

รายละเอียดอัตราต้ังใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รวมเงินเดือนอัตราต้ังใหม่ต่อเดือน
รวมเงินเดือนอัตราต้ังใหม่ (4 เดือน)

 รวมค่าจ้าง
และ

ส่วนควบ

 ค่าจ้าง
ธ.ค. 63

 เงินสวัสดิการ  รวมเงินเดือน+
สวัสดิการ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ล าดับท่ี

ช่ือ- สกุล สังกัด  ส่วนควบงบเงิน
อุดหนุน
 รวม

 ค่าจ้าง ณ ธ.ค. 63

 เล่ือนข้ัน
4%

 รวม

1 นายปราณี  ทุนนาเมือง พนักงานรักษาความปลอดภัย หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก 1 ต.ค. 2564  เกษียณอายุ  ยุบเลิกอัตรา
2 นางสุวรรณ์  พลัมจีน นักการภารโรง หน่วยบริหารกายภาพและหอพัก 1 ต.ค. 2564  เกษียณอายุ  ยุบเลิกอัตรา

 สาเหตุการออก  หมายเหตุ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ช่ือต าแหน่ง สังกัด  วันท่ีออก

บัญชีลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุ/ตาย/ลาออก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบุรายการ
จ านวน

เงิน
1 อัตราใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      35,000.00             -           35,000.00
2 อัตราใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      35,000.00             -           35,000.00
3 อัตราใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      35,000.00             -           35,000.00
4 อัตราใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      35,000.00             -           35,000.00
5 อัตราใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      35,000.00             -           35,000.00
6 อัตราใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา      35,000.00             -           35,000.00

   210,000.00             -                       -                  -              -               -         210,000.00

 2,520,000.00             -                       -                  -            -              -               -       2,520,000.00

 รวม

รวมค่าจ้างต่อเดือน

รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบของลูกจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี ช่ือ- สกุล ช่ือต าแหน่ง สังกัด
 ค่าจ้าง
ธ.ค. 63

ส่วนควบงบด าเนินงาน
 รวมค่าจ้างและ

ส่วนควบ

รวมเงินค่าจ้างต่อเดือน

รวมค่าจ้างต่อปี

 ค่าเช่าบ้าน
 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
 เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน

อ่ืน

รวมเงินเดือนผู้เกษียณท้ังปี
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     9.17 รายละเอียดเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารมีวาระ 
 

รายละเอียดเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารมีวาระ 

ปีงบประมาณ 2565 

รายการ รายละเอียด 
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
- เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ  รวม 31 อัตรา  = 2,186,400 บาท 

- ผศ. = 5,600 * 12 *29 =  1,948,800 บาท 
- รศ.   = 9,900 * 12 * 2 =  237,600 บาท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน (เทียบเท่าเงินประจ าต าแหน่ง) รวม 16 อัตรา  =  1,126,800 บาท 
- ผศ. = 5,600 * 12 *15 = 1,008,000บาท 
- รศ.   = 9,900 * 12 * 1 =  118,800 บาท 

เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารมีวาระ 
- เงินประจ าต าแหน่ง รวม = 2,370,000 บาท (18 อัตรา) 

- อธิการฯ = 20,000 * 12 * 1 = 240,000 บาท 
- รองอธิการฯ = 12,500 *12 * 5 = 750,000 บาท 
- ผู้ช่วยอธิการฯ = 7,500 *12 * 1 = 90,000 บาท 
- คณบดี = 12,500 * 12 * 2 = 300,000 บาท 
- ผู้อ านวยการฯ = 12,500 * 12 * 3 = 450,000 บาท 
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ = 7,500 *12 * 6 = 540,000 บาท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน (เทียบเท่าเงินประจ าต าแหน่ง) รวม = 2,370,000 บาท (18 อัตรา) 
- อธิการฯ = 20,000 * 12 * 1 = 240,000 บาท 
- รองอธิการฯ = 12,500 *12 * 5 = 750,000 บาท 
- ผู้ช่วยอธิการฯ = 7,500 *12 * 1 = 90,000 บาท 
- คณบดี = 12,500 * 12 * 2 = 300,000 บาท 
- ผู้อ านวยการฯ = 12,500 * 12 * 3 = 450,000 บาท 
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ = 7,500 *12 * 6 = 540,000 บาท 
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     9.18 ตารางค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน :

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

ตัวช้ีวัดท่ี 12 สัดส่วนการผลิตบัณฑิต
สายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา

ร้อยละ รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 12 สถาบันการพยาบาลศรีสว
รินทิรา สภากาชาดไทย

100 : 0 100 : 0 100 : 0 100 : 0 100 : 0 100 : 0 100 : 0 100 : 0

ตัวช้ีวัดท่ี 13 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการสร้างความตระหนัก ด้าน
 วทน. ของประเทศ

ร้อยละ รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 13

ตัวช้ีวัดท่ี 14 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century)

หลักสูตร รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 14

ตัวช้ีวัดท่ี 15 อันดับความสามารถด้าน
ทักษะท่ีจ าเป็นของผู้ท่ีจบการศึกษา 
(Skillset of Graduates) by WEF 
เพ่ิมข้ึน

อันดับ รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 15

ตัวช้ีวัดท่ี 16 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ี
เป็นความต้องการของประเทศ

คน รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 16 สถาบันการพยาบาลศรีสว
รินทิรา สภากาชาดไทย

160 160 80

ตัวช้ีวัดท่ี 17 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้
พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา เเละการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น

คน รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 17

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย                          (โปรดเลือกหน่วยงานจาก <<หน้าแรก>> )

ตารางค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

<<คลิกกลับไปหน้าแรก>>

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี  2568
ปี 2569
- 2573

ปี 2574
 - 2578

ปี 2579
 - 2580

หน่วยงาน

รายละเอียดตัวช้ีวัด
<เลือกคลิกจาก

ตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้ก ากับ 

เพ่ือไปหน้ารายละเอียดตัวช้ีวัดน้ันๆ>
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     9.19 สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกงบรายจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ม./ส. 65-3 (2) หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบเงินอุดหนุนท่ัวไป* รวมงบประมาณ เงินนอก

ล าดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน (แผ่นดิน) งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมงบลงทุน

ปีเดียว ผูกพันเดิม ผูกพันใหม่
รวมท้ังส้ิน -                143,846,600 99,862,100  1,805,000    84,043,200  -                -                85,848,200  16,422,000  -                345,978,900   -                

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                143,846,600 -                -                -                -                -                -                -                -                143,846,600   -                

1.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

143,846,600 -                143,846,600   

1.3  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-                -                   

2 แผนงานพ้ืนฐาน -                -                 99,862,100  1,805,000    84,043,200  -                -                85,848,200  1,750,000    -                187,460,300   -                

2.1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

-                -                 99,862,100  1,805,000    84,043,200  -                -                85,848,200  1,750,000    -                187,460,300   -                

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  -                -                   

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                -                   

3) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -                -                 99,862,100  1,805,000    84,043,200  -                85,848,200  -                185,710,300   -                

4) ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) -                -                   

5) ผลงานการให้บริการวิชาการ  -                1,750,000    1,750,000      

6) ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -                -                   

3 แผนงานยุทธศาสตร์**** -                -                 -                -                -                -                -                -                14,672,000  -                14,672,000     -                

3.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

-                -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                

1) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                -                   

3.2  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต

-                -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต -                -                   

2) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                -                   

3) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                -                   

3.3  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี -                -                 -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                

1) โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                -                   

2) โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

-                -                   

3) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

-                -                   

4) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน (เฉพาะ มศว. เท่าน้ัน)

-                -                   

5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ (ม.เกษตร)

-                -                   

6)  โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เฉพาะ ม.มหิดลเท่าน้ัน)

-                -                   

7) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย

-                -                   

8) โครงการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ (เฉพาะ มวล. เท่าน้ัน)

-                -                   

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-                -                 -                -                -                -                -                -                14,672,000  -                14,672,000     -                

1) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                -                   

2) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                14,672,000  14,672,000     

สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ าแนกงบรายจ่าย*

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

(แบบน้ีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับใหม่ 19 แห่งกรอกเท่าน้ัน)
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 9.20 รายละเอียดเปรียบเทียบค าของบประมาณรายจ่ายปีก่อนหน้าเทียบกับปีงบประมาณที่เสนอขอ 
 

 

 ปี 2565
เงิน  ค าขอ

รวมท้ังส้ิน 281.3365 345.9789
 งบเงินอุดหนุน 281.3365    345.9789    

 - งบเงินอุดหนุน 281.3365           345.9789    
 - งบรายจ่ายอ่ืน

   รายจ่ายประจ า 262.8598 344.1739
  รายจ่ายลงทุน 18.4767 1.8050
ภาพรวมสถาบัน 281.3365 345.9789

3. งบเงินอุดหนุน 281.3365 345.9789 3. งบเงินอุดหนุน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 137.3833 143.8466 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ

1. งบเงินอุดหนุน 137.3833 143.8466 1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 137.3833 143.8466 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 129.6253 135.9861 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
   1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 122.3004 129.3054       1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

   (1) อัตราเดิม 213 อัตรา 88.3512 97.6674         (1) อัตราเดิม 213 อัตรา
       อัตราเดิม ต้ังตามรายช่ือคนครอง 189 อัตรา 7.0046 
ลบ. หักเกษียณ 5 อัตรา 0.3586 ลบ. คงเหลือเป็นเงิน 
6.6460 ลบ. ฐานเงินเดือน 63 ท้ังปี = 79.7520 ลบ. . บวก
อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว 8 อัตรา (ต้ัง 6 เดือน)
 1.0116 ลบ. ฐานเงินเดือน 64 = 80.7636 ลบ. เงินเล่ือน
ข้ัน 4% = 3.2306 ลบ.  ทดแทนเกษียณ ปี 63 จ านวน 5 
อัตรา = 0.5888 ลบ. บวกอัตราว่าง 4 เดือน 8 อัตรา = 
1.0586 ลบ. บวกเงินสวัสดิการ 2.7096 ลบ. รวมเงินเดือนปี
 64 = 88.3512 ลบ.

       อัตราเดิม ต้ังตามรายช่ือคนครอง 189 อัตรา 7.4263
ลบ. หักเกษียณ 2 อัตรา 0.1102 ลบ. คงเหลือเป็นเงิน 
7.3161 ลบ. ฐานเงินเดือน 64 ท้ังปี = 87.7932 ลบ. . บวก
อัตราว่างมีเงินท่ีมีประกาศสรรหาแล้ว 13 อัตรา (ต้ัง 6 
เดือน) 2.5504 ลบ. ฐานเงินเดือน 65 = 90.3436 ลบ. เงิน
เล่ือนข้ัน 4% = 3.6137 ลบ.  ทดแทนเกษียณ ปี 64 จ านวน
 2 อัตรา = 0.2075 ลบ. บวกเงินสวัสดิการ 3.5026  ลบ. 
รวมเงินเดือนปี 65 = 97.6674 ลบ.

(2) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 34 อัตรา

2.1864 2.1864        (2) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 31 อัตรา

     - ผศ. = 5,600 * 12 *31 =  2.0832 ลบ
     - รศ.   = 9,900 * 12 * 2 = 0.2376 ลบ

- ผศ. = 5,600 * 12 *29 =  1,948,800 บาท
- รศ.  = 9,900 * 12 * 2 =  237,600 บาท
    (3) ค่าตอบแทนรายเดือน (เทียบเท่าเงินประจ าต าแหน่ง) 

 16 อัตรา
   (3) ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งวิชาการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  16 อัตรา

     - ผศ. = 5,600 * 12 *15 = 1.0080 ลบ
     - รศ.   = 9,900 * 12 * 1 = 0.1188 ลบ

1.1268 1.1268 - ผศ. = 5,600 * 12 *15 = 1.0080 ลบ.
- รศ.  = 9,900 * 12 * 1 =  0.1188 ลบ.

(4) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 48 อัตรา 30.6360             27.7844      (4) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 31 อัตรา
      เงิน Top up 48 คน  2,552,997.58 บาท/เดือน x 12
 เดือน เงิน 30.6360 ลบ

      เงิน Top up 47 คน  2,315,366.67 บาท/เดือน x 12
 เดือน เงิน 27.7844 ลบ

(5) อัตราใหม่ 0.5404        (5) อัตราใหม่ 6 อัตรา
 1. นักวิจัย ป.เอก 2 อัตรา *25,370*4 ด. = 0.2030 ลบ.
 2. นักวิชาการศึกษา ป.โทร 4 อัตรา *21,090*4 ด. = 
0.3374 ลบ.

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง : อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
งบประมาณปี 2565

                                                                                                                                                                                   หน่วยล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รายการ ปี 2564 (พ.ร.บ.) ค าช้ีแจงเสนอต้ัง 65 เพ่ิม/ลด จาก

 64 จ านวน
เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ



37 
 

 
 
 

 ปี 2565
เงิน  ค าขอ

   2. ค่าจ้างประจ า 6.9889              6.6807           2. ค่าจ้างประจ า
    (1) อัตราเดิม 30 อัตรา 6.9034               6.5453            (1) อัตราเดิม 28 อัตรา

          อัตราเดิม 30 อัตรา  เงิน 0.5289 ลบ. และค่าจ้างปี
 63 หลังหักอัตราเกษียณ = 0.5289 ลบ. ฐาน 6 เดือนแรก
 =3.1614 ลบ. ฐาน 6 เดือนหลัง = 3.2563 ลบ. ฐาน
ค่าจ้างประจ า 64 = 6.5126 ลบ. เงินเล่ือนข้ันร้อยละ 6 =  
6.9034 ลบ.  ค่าจ้างประจ าปี 64 (30อัตรา) = 6.9034 ลบ.

          อัตราเดิม 30 อัตราเงิน 0.5559 ลบ. หักเกษียณ 2 
อัตรา = 0.0460 ลบ. และค่าจ้างปี 63 หลังหักอัตราเกษียณ
 = 0.0460 ลบ. ฐาน 6 เดือนแรก =3.0594 ลบ. ฐาน 6 
เดือนหลัง = 3.1512 ลบ. ฐานค่าจ้างประจ า 64 = 6.3024
 ลบ. เงินเล่ือนข้ันร้อยละ 6 =  6.6805 ลบ.  ค่าจ้าง
ประจ าปี 64 (28 อัตรา) = 6.6109 ลบ.

     (2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 0.0855 0.0678             (2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า
         ตามรายช่ือ 5 อัตรา          ตามรายช่ือ 5 อัตรา

0.0676      (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 6 อัตรา
2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 7.7580 7.8605        2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
   1. ค่าตอบแทน 7.7580               7.8605          1. ค่าตอบแทน

   (1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ / เช่ียวชาญ
เฉพาะและวิชาการ 7 อัตรา

0.6960 0.6960           (1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ / เช่ียวชาญ
เฉพาะและวิชาการ 7 อัตรา

      - 3 อัตรา 11,000 บาท * 12 ด. = 0.3960 ลบ.
      - 1 อัตรา 14,000 บาท * 12 ด. = 0.1680 ลบ.
      - 1 อัตรา 4,000 บาท * 12 ด. = 0.0960 ลบ. 
      - 1 อัตรา 3,000 บาท *12 ด. = 0.0360 ลบ.

       - 3 อัตรา 11,000 บาท * 12 ด. = 0.3960 ลบ.
       - 1 อัตรา 14,000 บาท * 12 ด. = 0.1680 ลบ.
       - 1 อัตรา 4,000 บาท * 12 ด. = 0.0960 ลบ. 
       - 1 อัตรา 3,000 บาท *12 ด. = 0.0360 ลบ.

    (2) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

1.8060               1.8060            (2) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

        จ านวน 100 อัตรา ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
กลุ่ม 1 (1,000) 9 อัตรา  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 2 (1,500) 
81 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 3 (2,000) 10 อัตรา

        จ านวน 100 อัตรา ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 
กลุ่ม 1 (1,000) 9 อัตรา  พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 2 (1,500) 
81 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่ม 3 (2,000) 10 อัตรา

  (3) เงินประจ าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา

2.3700 2.3700          (3) เงินประจ าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา

- อธิการฯ = 20,000 * 12 * 1 = 0.2400 ลบ
- รองอธิการฯ = 12,500 *12 * 5 = 0.7500 ลบ
- ผู้ช่วยอธิการฯ = 7,500 *12 * 1 = 0.0900 ลบ
- คณบดี = 12,500 * 12 * 2 = 0.3000 ลบ
- ผู้อ านวยการฯ = 12,500 * 12 * 3 =  0.4500 ลบ
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ = 7,500 *12 * 6 = 0.5400 ลบ

- อธิการฯ = 20,000 * 12 * 1 = 0.2400 ลบ
- รองอธิการฯ = 12,500 *12 * 5 = 0.7500 ลบ
- ผู้ช่วยอธิการฯ = 7,500 *12 * 1 = 0.0900 ลบ
- คณบดี = 12,500 * 12 * 2 = 0.3000 ลบ
- ผู้อ านวยการฯ = 12,500 * 12 * 3 =  0.4500 ลบ
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ = 7,500 *12 * 6 = 0.5400 ลบ

  (4) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมี
วาระของพนักงานมหาวิทยาลัย 18 ตรา

2.3700 2.3700      (4) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมี
วาระของพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา

- อธิการฯ = 20,000 * 12 * 1 = 0.2400 ลบ
- รองอธิการฯ = 12,500 *12 * 5 = 0.7500 ลบ
- ผู้ช่วยอธิการฯ = 7,500 *12 * 1 = 0.0900 ลบ
- คณบดี = 12,500 * 12 * 2 = 0.3000 ลบ
- ผู้อ านวยการฯ = 12,500 * 12 * 3 =  0.4500 ลบ
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ = 7,500 *12 * 6 = 0.5400 ลบ

- อธิการฯ = 20,000 * 12 * 1 = 0.2400 ลบ
- รองอธิการฯ = 12,500 *12 * 5 = 0.7500 ลบ
- ผู้ช่วยอธิการฯ = 7,500 *12 * 1 = 0.0900 ลบ
- คณบดี = 12,500 * 12 * 2 = 0.3000 ลบ
- ผู้อ านวยการฯ = 12,500 * 12 * 3 =  0.4500 ลบ
- หัวหน้าสาขาวิชาฯ = 7,500 *12 * 6 = 0.5400 ลบ

  (5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน 21 อัตรา 0.5160 0.6185   (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 24 อัตรา

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

118.2872 187.4603 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

    รายจ่ายประจ า 99.8105 185.6553     รายจ่ายประจ า
   รายจ่ายลงทุน 18.4767 85.8482    รายจ่ายลงทุน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(นักศึกษา 2,010 คน )

117.2972 185.7103 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
(นักศึกษา 2,010 คน )    รายจ่ายประจ า 98.8205 183.9053     รายจ่ายประจ า

    รายจ่ายลงทุน 18.4767 1.8050     รายจ่ายลงทุน
กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

117.2972 185.7103 กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ1. งบเงินอุดหนุน 117.2972 185.7103 1. งบเงินอุดหนุน

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 117.2972 185.7103 1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
     1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 91.3205 92.3621      1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
        1. ค่าตอบแทน 10.6341 10.6341         1. ค่าตอบแทน
            (1) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 6 อัตรา

1.9056 1.9056             (1) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 6 อัตรา

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ

ค าช้ีแจงเสนอต้ัง 65 เพ่ิม/ลด จาก
 64 จ านวน

รายการ ปี 2564 (พ.ร.บ.)
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 ปี 2565
เงิน  ค าขอ

          (2) ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
85 อัตรา

1.4085 1.4085           (2) ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 
65 อัตรา

           40 อัตรา * 860 บาท * 30 ผลัด เงิน 1.0320 ลบ
           เจ้าหน้าท่ี 40 อัตรา * 65 บาท * 116 ชม. เงิน 
0.3015 ลบ
           ลูกจ้าง 15 อัตรา * 50 บาท * 100 ชม. เงิน 
0.0750 ลบ

           30 อัตรา * 860 บาท * 40 ผลัด เงิน 1.0320 ลบ
           เจ้าหน้าท่ี 20 อัตรา * 65 บาท * 180 ชม. เงิน 
0.2340 ลบ
           ลูกจ้าง 15 อัตรา * 50 บาท * 190 ชม. เงิน 
0.1425 ลบ

            (3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 75 อัตรา 7.3200 7.3200             (3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 75 อัตรา

                ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีมาประชุม 75 
อัตรา * 1,000 บาท * 50 คร้ัง 7.5000 ลบ

                ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีมาประชุม 75 
อัตรา * 1,000 บาท * 50 คร้ัง 7.5000 ลบ

1.1.2 ค่าใช้สอย 50.6888 50.6888 1.1.2 ค่าใช้สอย
        (1) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 2.5000 2.5000         (1) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร
        (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1.0000 1.0000         (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
        (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 47.1888 47.1888         (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
            ค่าบริหารอาคารใหม่ 24.2400 ลบ
            ค่าจ้างเหมาอาคารเก่า 22.9488 ลบ

            ค่าบริหารอาคารใหม่ 26.6200 ลบ
            ค่าจ้างเหมาอาคารเก่า 20.5688 ลบ

     3. ค่าสาธารณูปโภค 22.2286 22.3342      3. ค่าสาธารณูปโภค
        (1) ค่าไฟฟ้า 19.0944 19.2000         (1) ค่าไฟฟ้า 
            งบประมาณ 1,591,200 บาทต่อเดือน             งบประมาณ 1,600,000 บาทต่อเดือน
        (2) ค่าน้ าประปา 3.0660 3.0660         (2) ค่าน้ าประปา 
            อาคารใหม่ เสนอต้ังเดือนละ 255,600 บาท*12 
เดือน = 2.2524 ลบ.

            อาคารใหม่ เสนอต้ังเดือนละ 255,600 บาท*12 
เดือน = 2.2524 ลบ.

     (3) ค่าบริการโทรศัพท์ 0.0200 0.0200       (3) ค่าบริการโทรศัพท์
     (4) ค่าบริการไปรษณีย์ 0.0482 0.0482       (4) ค่าบริการไปรษณีย์

     4. ค่าวัสดุ 7.7690 8.7050      4. ค่าวัสดุ
      (1) วัสดุส านักงาน 1.5494 1.5494       (1) วัสดุส านักงาน
      (2) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.0750 0.0750       (2) วัสดุคอมพิวเตอร์
      (3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.2736 0.2736       (3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
      (4) วัสดุงานบ้านงานครัว 0.3027 0.3027       (4) วัสดุงานบ้านงานครัว
      (5) วัสดุก่อสร้าง 0.1240 0.1240       (5) วัสดุก่อสร้าง
      (6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.2523 0.2523       (6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
      (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.1500 0.1500       (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
      (8) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.1500 0.1500       (8) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
      (9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.5000 0.5000       (9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

        (10) วัสดุการศึกษา 4.3920 5.3280         (10) วัสดุการศึกษา
              หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (แผนการรับ
ปกติ) จ านวน 732 คน *6,000 บาท  เป็นเงิน 4.3920 ลบ.

              หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (แผนการรับ
ปกติ) จ านวน 888 คน *6,000 บาท  เป็นเงิน 5.3280 ลบ.

งบลงทุน 18.4767 85.8482 งบลงทุน
ปีเดียว 18.4767 85.8482 ปีเดียว
ผูกพัน ผูกพัน
     2) ค่าครุภัณฑ์ 18.4767 1.8050      2) ค่าครุภัณฑ์
         (1)  ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ัง
ห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10.1240 1.3200      (1) ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

         (2) เคร่ืองเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 
Lumens อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เคร่ือง

0.7490 0.3500      (2) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วันกรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

         (3) กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่
น้อยกว่า 40 ล้านพิกเซล อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว

0.1300 0.1350      (3) หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการ
ไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

รายการ ปี 2564 (พ.ร.บ.) เสนอต้ัง 65 เพ่ิม/ลด จาก
 64 จ านวน

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ

ค าช้ีแจง
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 ปี 2565
เงิน  ค าขอ

         (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 4K UHD ขนาด 
43 น้ิว  อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10 เคร่ือง

0.1199

         (5) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว  อาคารพระบรมคุณ
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว

0.1480

         (6) เคร่ืองปรับอากาศ แบบ VRF ขนาด 535,000 
BTU พร้อมติดต้ัง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2.0758

         (7) ชุดหุ่นฝึกจ าลองห้องคลอด อาคารสิรินธรานุสรณ์
 ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 
ชุด

3.9300

         (8) ชุดหุ่นฝึกจ าลองการเจาะเลือด การให้ยาและ
สารละลายทางหลอดเลือดด า อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 ชุด

1.2000

84.0432     3) ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดียว)
84.0432      (4) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน
    3) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต

3.0000 3.0000     4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต

       จ านวน 60 คน (แผนการรับปกติ) * 50,000 / คน/ปี        จ านวน 60 คน (แผนการรับปกติ) * 50,000 / คน/ปี

    4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 4.5000 4.5000     5) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
        จ านวน 100 คน (แผนการรับปกติ) * 45,000 บ./คน
 = 4.5000 ลบ.

        จ านวน 100 คน (แผนการรับปกติ) * 45,000 บ./คน
 = 4.5000 ลบ.

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.9900 1.7500 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
    รายจ่ายประจ า 0.9900 1.7500     รายจ่ายประจ า
    รายจ่ายลงทุน     รายจ่ายลงทุน
กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 0.9900 1.7500 กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
1. งบเงินอุดหนุน 0.9900 1.7500 1. งบเงินอุดหนุน
   1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 0.9900 1.7500    1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
       (1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 0.9900 1.7500        (1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

25.6660 14.6720 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    รายจ่ายประจ า 25.6660 14.6720     รายจ่ายประจ า
    รายจ่ายลงทุน     รายจ่ายลงทุน
โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 25.6660 14.6720 โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม
1. งบเงินอุดหนุน 25.6660 14.6720 1. งบเงินอุดหนุน
   1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 25.6660 14.6720    1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
       1) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 70 คน 5.1380                             -   
 - นักศึกษา  นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี    
  ช้ันปีท่ี 1   -
  ช้ันปีท่ี 2   - 
  ช้ันปีท่ี 3   -
  ช้ันปีท่ี 4   -
  ช้ันปีท่ี 5 ค่าใช้จ่ายต่อหัว 73,400 บาท/คน/8 เดือน * 70 
คน  5,138,000 บาท 
   รวม  5,138,000 บาท

   2) โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  160 คน

20.5280             14.6720         2) โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 160 คน

 - นักศึกษา  นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
  ช้ันปีท่ี 1  - 
  ช้ันปีท่ี 2   - ค่าใช้จ่ายต่อหัว 110,000 บาท/คน * 80 คน 
 8,800,000 บาท
  ช้ันปีท่ี 3 ค่าใช้จ่ายต่อหัว 110,000 บาท/คน * 80 คน  
8,800,000 บาท
  ช้ันปีท่ี 4 
  ช้ันปีท่ี 5
บวกท่ีต้ังขาดในปี 63 จ านวน 2.9280 ลบ.
   รวม  20, 528,000 บาท

 - นักศึกษา  นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
  ช้ันปีท่ี 1  - 
  ช้ันปีท่ี 2  -
  ช้ันปีท่ี 3 - 
  ช้ันปีท่ี 4 ค่าใช้จ่ายต่อหัว 110,000 บาท/คน/12 เดือน X 
80 คน 8,800,000 บาท
  ช้ันปีท่ี 5 ค่าใช้จ่ายต่อหัว 73,400 บาท/คน/8 เดือน X 80
 คน 5,872,000 บาท
   รวม  14,672,000 บาท

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ

ค าช้ีแจงเสนอต้ัง 65 เพ่ิม/ลด จาก
 64 จ านวน

รายการ ปี 2564 (พ.ร.บ.)
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    9.21 ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

เป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ตัวช้ีวัดแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

แผนงาน

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

12. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : 
สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา

16. จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็น
ความต้องการของประเทศ

44. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสท่ีน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

- 1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี   
   (ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา (ร้อยละ 80)

1. จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ 
(2,000 คน)

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อ
ประโยชน์ท่ีรับจากกิจกรรมบริการ
วิชาการ (ร้อยละ 80 )

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี   
  (ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ร้อยละ 
80)

งบประมาณ 143.5813 ลบ.

ผลผลิต/โครงการ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา
ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุก

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้

11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

12.1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ
 ผู้อ่ืน    ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

1.1 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565  1.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อยู่ในอันดับท่ี 45 ภายในปี 2565

3. การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

3.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง     มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน

1.1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตดีข้ึน

3.1) คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum 
(WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายในปี 2565

1.1 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

จ านวนบัณฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษา (205 คน)     ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา      
     (ร้อยละ 80)

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ (2,000 คน)

2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพ่ือการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม 5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถ่ิน เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม

5. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการ
เข้าถึงส่ือในรูปแบบ Lifelong Learning

27. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม

1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

18. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

43. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม

ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง
ของสภาวิชาชีพ

บริการวิชาการท่ีสร้างทางเลือก และความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน 
สังคม

ขยายการผลิตพยาบาลเพ่ิม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ

185.7103 ลบ. 1.7500 ลบ. 14.6720 ลบ.

ผลิต/พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล เพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการ
ของประเทศชาติ

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ
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     9.22 แบบรายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทิรา สภากาชาดไทย 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หมายเหตุ : รายงานการวิเคราะหร์ะดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการในระดับหน่วยรับงบประมาณ 
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หมวดที ่1 : การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
 
ค าถามข้อที่  1-1 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของท่าน 
ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนกับยุทธศาสตร์ชาติ     
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ หรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ                                      ใช่                ไม่ใช่            

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

- ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตัวชี้วัด 1.1 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น เป้าหมายระดับแผนย่อย : 3.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด
ระดับแผนย่อย : 3.1) คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายในปี 2565 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- ประเด็นที ่12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 1.2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อยู่
ในอันดับที่ 45 ภายในปี 2565 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- แผนแม่บทย่อยที่ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายระดับ
แผนย่อย : 1.1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : 1.1 คะแนนความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา   
- ประเด็นปฏิรูปประเทศที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
- ประเด็นปฏิรูปย่อย 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
............................................................................................................................. ..................................... 

6. นโยบายส าคัญของรัฐบาล
............................................................................................................................. .................................... 

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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  ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

  ค าของบประมาณท่ีแสดง ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด สอดคล้อง 
เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

  รายงานการประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 
      การให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 

ค าถามข้อที่ 1-2 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของท่านได้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณของโครงการต่างๆ หรือไม่ อย่างไร  
 

ค าตอบ                                    ใช่               ไม่ใช่            

1. ความพร้อมของรายการสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ด าเนินการ 
รายการค่าก่อสร้าง 1 รายการ มีแบบรูปรายการ 1 รายการ พื้นที่ด าเนินการ 12,707 ตรม. 
 

2. การเตรียมความพร้อมของรายการครุภัณฑ์ อาทิ คุณลักษณะ ใบเสนอราคา 
รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ มีใบเสนอราคา 10 บริษัท จ านวน 4 รายการ 
 

3. รายการงบรายจ่ายอ่ืน  
รายการงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน.............รายการ มี ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ านวน...............รายการ 
 

  แบบรูปรายการ หนังสือแสดงความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
  คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา 
   ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 

 
 

ค าถามข้อที่ 1-3 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของท่านได้วิเคราะห์ความ
เสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากการด าเนินงานของหน่วยรับ
งบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ                            ใช่              ไม่ใช่             ไม่เก่ียวข้อง 

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ 
- โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 

2. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ  
ตลอดจนความพร้อมของโครงการ 

โครงการ............................................................................................................................. ....................... 

  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญตามนโยบาย 
ของรัฐบาล 

  รายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ตลอดจนความ
พร้อมของโครงการ 
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หมวดที ่2 : การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ 
(วิเคราะห์ผลฯ จากปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว) 

ค าถามข้อที่ 2-1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผล (Sign off) การปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย รวมถึงผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ตามแผนการ
ด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงาน ในระบบ
ฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือไม่อย่างไร 
 

ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  รายเดือน  รายไตรมาส 
รายเดือน (Sign off)     วันที่..........เดือน ............................. พ.ศ…………..... 
รายไตรมาส (Sign off)  วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2563 

   รายงานตามแบบ สงป. 301  
   รายงานตามแบบ สงป. 302, 302/1, 302/2, 302/3  
   รายงาน สงป. 301 (บูรณาการ) 
   รายงาน สงป. 302, 302/1, 302/2, 302/3 (บูรณาการ)   

ค าถามข้อที่ 2-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ (Quick look monitoring) เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทางการแก้ไข 
ระหว่างปีงบประมาณหรือไม่ 
 
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

การติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ จ านวน 1 เรื่อง 
         1. ระบุชื่อ รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 

งบประมาณ 281.3365 ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         2. ระบุชื่อรายงาน.......................................................................................................  

งบประมาณ .................................... ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... 
 

 รายงานการติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 

 
ค าถามข้อที่ 2-3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่านไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท่านมีวิธีการด าเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
 
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

1. ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนรายเดือน/รายไตรมาส 
    ระบุ :  นายขจร จิตสุขุมมงคล กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2563 ให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน เป็นรายไตรมาส เพ่ือเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ/งาน ตามแผน และน าเสนอผลการด าเนินงานของสถาบัน เป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันทุกไตรมาส และ
คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานเสนอต่อสภาสถาบันหลังสิ้นปีงบประมาณต่อไป 

2. ระบุปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจท าให้การ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการสถาบัน 

3. ระบุแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินงาน เช่น ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบออนไลน์   

มากขึ้น เป็นต้น 
 รายงานการประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนรายเดือน/ไตรมาส 

ซึ่งระบุแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
 

 
หมวดที ่3 : การติดตามและประเมินผลภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 
(วิเคราะห์ผลฯ จากปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว) 

ค าถามข้อที่ 3-1 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยมีค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน แล้วจัดส่งให้ส านักงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับแต่สิ้นปีงบประมาณหรือไม่ อย่างไร  
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            
 1. ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  งบประมาณ 124.0475 ลบ. 

- ตัวชี้วัดที่ 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 132 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 130 
- ตัวชี้วัดที่ 2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 210 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 209 
- ตัวชี้วัดที่ 3. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 734 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 734 
- ตัวชี้วัดที่ 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 100         
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 100 
- ตัวชี้วัดที่ 5. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยนับ ร้อยละ         
ค่าเป้าหมาย 95 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 95.17 
- ตัวชี้วัดที่ 6. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ หน่วยนับ เดือน/ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 12/100 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 12/100 
2. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ งบประมาณ 0.9900 ลบ. 
- ตัวชี้วัดที่ 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 850 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 2,954 
- ตัวชี้วัดที่ 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม หน่วยนับ โครงการ ค่าเป้าหมาย 1 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 1 
- ตัวชี้วัดที่ 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 80 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 91.00 
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- ตัวชี้วัดที่ 4. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 95 ผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 100 
3. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก งบประมาณ 122.0397 ลบ. 

 โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม งบประมาณ 27.4940 ลบ. 
     - ตวัชี้วัดที่ 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 70 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 70 
     - ตวัชี้วัดที่ 2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 300 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 300 
     - ตวัชี้วัดที่ 3. ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 100         

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 100 
     - ตวัชี้วัดที่ 4. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด หน่วยนับ ร้อยละ         

ค่าเป้าหมาย 95 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 100 
     - ตัวชี้วัดที่ 5. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ หน่วยนับ เดือน/ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 12/100 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 12/100 
     รายงานผลการปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ภายใต้แผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาใน
แต่ละไตรมาส 
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ค าถามข้อที่ 3-2 หน่วยงานของท่านมีการวัดระดับความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ของ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
ค าตอบ                          ใช่                     ไม่ใช่            
1. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับที ่

1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี  งบประมาณ 124.0475 ลบ.  
      - ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 100 
      - ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 

 1.2 นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา   งบประมาณ 27.4940 ลบ.  
      - ตัวชี้วัด ร้อยละของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยนับ ค่าเฉลี่ย ค่าเป้าหมาย 80 
      - ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80.80 
      1.3 ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ งบประมาณ 0.9900 ลบ.  
      - ตัวชี้วัด จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หน่วยนับ คน  ค่าเป้าหมาย 850 
      - ผลการด าเนินงาน 2,954  

1.4 มีบุคลากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้สถาบันบรรลุวิสัยทัศน์ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ส าคัญของประเทศ งบประมาณ 122.0397 ลบ.  

 
2. เป้าหมายการให้บริการ   

2.1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบประมาณ
122.0397 ลบ. 

2.2 ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ งบประมาณ 124.0475 ลบ. 
- ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 100    

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
- ตัวชี้วัดที่ 2 นายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 80      

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80.80 
 2.3 บริการวิชาการท่ีสร้างทางเลือก และความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม งบประมาณ 0.9900 ลบ. 
- ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการวิชาการ หน่วยนับ คน ค่าเป้าหมาย 850 ผลการ

ด าเนินงาน 2,954  
- ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ที่รับจากกิจกรรมบริการวิชาการ  

หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 80  ผลการด าเนินงาน 91.00 
 2.4 ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ งบประมาณ 27.4940 ลบ. 
- ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 100    

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 100 
- ตัวชี้วัดที่ 2 นายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิตที่มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยนับ ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 80      

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 80.80 
3.  ระบุปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
         (ระบุตามตัวชี้วัด)……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ค าถามข้อที่ 3-3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีที่หน่วยงานของท่านมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอน
เงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพ่ิมประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานฯ จะต้องแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส  
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

1. การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในอ านาจส่วนราชการ 
โอนเข้า    จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
โอนออก   จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
 

2. การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในอ านาจส านักงบประมาณ 
โอนเข้า    จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
โอนออก   จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 

 รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งระบุเหตุผลความจ าเป็นแต่ละรายการ 

 
ค าถามข้อที่ 3-4 ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วหน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลโครงการส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 
หรือโครงการตามนโยบายของกระทรวง ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณหรือไม่ 
 

ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            ไม่เก่ียวข้อง       

1. การติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ ที่ส าคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล  
จ านวน ...................... เรื่อง 

ระบุชื่อรายงาน.......................................................................................................  
งบประมาณ .................................... ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... 
 รายงานการติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ ที่ส าคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล  

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศโดยมี
ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
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     9.23 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับงบประมาณ 
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     9.24 แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 281.3365 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 345.9789 ล้านบาท

เพ่ิมข้ึน - ลดลง (จากปี 2564) 64.6424 ล้านบาท

                        ร้อยละ 22.9769

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

พันธกิจ 

สงป.1001 (หน่วยงาน)

แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน          
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการน าปรัชญาของ        
เศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การด ารงชีวิต ชุมชน และสังคม
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     9.25 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงป.1001(1) (หน่วยงาน)

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ิ 

และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ปี 2564 ปี 2565

 (1)  ผลสัมฤทธ์ิ : ผลิต/พัฒนาบัณฑิตสาขาวิชา
พยาบาล เพ่ือรองรับและตอบสนองความต้องการของ
ประเทศชาติ

- ตัวช้ีวัด : จ านวนบัณฑิตพยาบาลท่ีส าเร็จ
การศึกษา

คน - 205

 (2)  ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

- ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 80

 (3)  ผลสัมฤทธ์ิ : ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

- ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพ

คน 1,000 2,000

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
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     9.26 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ 
 

 
 

 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต /โครงการ

เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

ผลผลิต / ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน ปี 2565 งบประมาณ รวม
(1) (2) (1)+(2)

รวมท้ังส้ิน 345.9789 - 345.9789

ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายฯหน่วยงาน : เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

143.8466 - 143.8466

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

143.8466 - 143.8466

.

เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

ผลผลิต / ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน ปี 2565 งบประมาณ รวม
(1) (2) (1)+(2)

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายฯหน่วยงาน : ได้บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพตามหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน
และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ

185.7103 - 185.7103

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80

ผลผลิต 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

185.7103 - 185.7103

เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 125

ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 220

ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 888

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*
เป้าหมายผลผลิต / โครงการ 

สงป.1002 (หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*
เป้าหมายผลผลิต / โครงการ 

เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

ผลผลิต / ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน ปี 2565 งบประมาณ รวม
(1) (2) (1)+(2)

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายฯหน่วยงาน : ได้บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพตามหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน
และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ

185.7103 - 185.7103

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80

ผลผลิต 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

185.7103 - 185.7103

เชิงปริมาณ

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 125

ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ คน 220

ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 888

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*
เป้าหมายผลผลิต / โครงการ 
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เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

ผลผลิต / ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน ปี 2565 งบประมาณ รวม
(1) (2) (1)+(2)

เชิงเวลา

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 95

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายฯหน่วยงาน : บริการ
วิชาการท่ีสร้างทางเลือก และความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม

1.7500 - 1.7500

เชิงปริมาณ
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ

คน 2,000

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อ
ประโยชน์ท่ีรับจากกิจกรรมบริการ

ร้อยละ 80

ผลผลิต 2 : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

1.7500 - 1.7500

เชิงปริมาณ
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 2,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*
เป้าหมายผลผลิต / โครงการ 
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เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

ผลผลิต / ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน ปี 2565 งบประมาณ รวม
(1) (2) (1)+(2)

ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ 1

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ 80

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 
การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

เป้าหมายฯหน่วยงาน : ขยายการผลิต
พยาบาลเพ่ิมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ

14.6720 - 14.6720

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้
งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 14.6720 - 14.6720

เชิงปริมาณ
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 80
ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 160

เชิงคุณภาพ
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100

เชิงเวลา
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 95

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง*
เป้าหมายผลผลิต / โครงการ 
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     9.27 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ 
 

 
 
 
 
 
 

สงป.1003 (หน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

กลยุทธ์หน่วยงาน

   1.1 สร้างบัณฑิตพยาบาลท่ีเป็นนัก
ปฎิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานสากล

1.1.1 การจัดการเรียนการสอนสาขา
พยาบาลศาสตร์

   1.2 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชน 
และสังคม

1.1.2 เร่งรัดการจัดการเรียนการสอน
สาขาพยาบาลศาสตร์

1.1.3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม
กลยุทธ์หน่วยงาน
   2.1 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน
   2.2 บริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีสร้าง
ทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2.1.1 เผยแพร่ความรู้และบริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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     9.28 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

 
 

สงป.1004 (หน่วยงาน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามแหล่งเงิน

หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท 281.3365 345.9789 256.4129 229.6988 236.9553

รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท 281.3365 345.9789 256.4129 229.6988 236.9553

รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท
1. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี 1 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

137.3833 143.8466 130.5092 123.4663 128.8230

เงินงบประมาณ ล้านบาท 137.3833 143.8466 130.5092 123.4663 128.8230

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -

2. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี 2  
ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน
และผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ

117.2972 185.7103 103.6097 104.4825 106.3823

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า
ในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

เงินงบประมาณ ล้านบาท 117.2972 185.7103 103.6097 104.4825 106.3823

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -

3. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี 3  
บริการวิชาการท่ีสร้างทางเลือก และความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม

0.9900 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อประโยชน์ท่ี
รับจากกิจกรรมบริการวิชาการ

เงินงบประมาณ ล้านบาท 0.9900 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -

4. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี 4 
ขยายการผลิตพยาบาลเพ่ิมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ

25.6660 14.6720 20.5440 - -

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า
ในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี
ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

เงินงบประมาณ ล้านบาท 25.6660 14.6720 20.5440 - -

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท - - - - -

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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     9.29 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกตามกลุ่มแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน 187.4603 14.6720 - 143.8466 - 345.9789

1. ผลผลิต :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

143.8466 143.8466

 - กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

185.7103 185.7103

 - กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอน
สาขาพยาบาลศาสตร์

3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1.7500 1.7500

 - กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการ
วิชาการ

4. โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 14.6720 14.6720

 - กิจกรรม : เร่งรัดการจัดการเรียนการ
สอนสาขาพยาบาลศาสตร์

สงป.1005 (หน่วยงาน)

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามกลุ่มแผนงาน

  หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ผลผลิต / โครงการ
แผนงาน
พ้ืนฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครัฐ
รวมท้ังส้ิน
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     9.30 ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต 
 

 

 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

143.8466 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

  (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  (2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      (2.1) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสถาบัน

      (2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………

อิทธิพลท่ีมีต่อผลผลิต : ……………………………………………………………………………………

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ………………………………………………………………

  (3) แนวทางการประเมินผล

      (3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  ประเมินตนเอง

        ผู้ประเมินอิสระ

      (3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

        ประเมินผลก่อนการด าเนินการ (Pre - Evaluation) 

        ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

  ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

        ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

   (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ..........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด ท่ีมีต่อการน าส่งผลผลิต)..........

       ...............................................................................................................................................................

  (5) แนวทางแก้ไข : ….....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)…......

       .................................................................................................................................................................

สงป.1006 (ผลผลิต)

1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

185.7103 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

  (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต :  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ

  (2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      (2.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาพยาบาล

      (2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : โรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพ ท้ังของสภากาชาดไทยและหน่วยงานของรัฐ

อิทธิพลท่ีมีต่อผลผลิต : แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และเป็นผู้ใช้ผลผลิต

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การประสานความร่วมมือ

  (3) แนวทางการประเมินผล

      (3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  ประเมินตนเอง

        ผู้ประเมินอิสระ

      (3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

        ประเมินผลก่อนการด าเนินการ (Pre - Evaluation) 

  ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

  ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

        ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

   (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ..........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด ท่ีมีต่อการน าส่งผลผลิต)..........

        การลาออกของผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือไปศึกษาในสาขาอ่ืน ท าให้จ านวนผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาลดลง

  (5) แนวทางแก้ไข : ….....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)…......

       การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนท่ีมีความพร้อมในการเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์

สงป.1006 (ผลผลิต)

1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1.7500 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

  (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพ่ือให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการและวิชาชีพ

  (2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      (2.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนและสังคม

      (2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) :

อิทธิพลท่ีมีต่อผลผลิต : คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และความต้องการของประเทศ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 

  (3) แนวทางการประเมินผล

      (3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  ประเมินตนเอง

        ผู้ประเมินอิสระ

      (3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

        ประเมินผลก่อนการด าเนินการ (Pre - Evaluation) 

  ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

  ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

        ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

   (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ..........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด ท่ีมีต่อการน าส่งผลผลิต)..........

       ...............................................................................................................................................................

  (5) แนวทางแก้ไข : ….....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)…......

       ...............................................................................................................................................................

1. ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

สงป.1006 (ผลผลิต)
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     9.31 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

 

  (6) เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2564
แผน
(ผล)*

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

ปี 2568
แผน

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัชีว้ัด : จ ำนวนผูส้  ำเร็จกำรศกึษำ คน 133 125 123 210 210
ตวัชีว้ัด : จ ำนวนนกัศกึษำที่เขำ้ใหม่ คน 210 220 220 230 230
ตวัชีว้ัด : จ ำนวนนกัศกึษำที่คงอยู่ คน 732 888 983 1,090 1,110
ตวัชีว้ัด : ผูส้  ำเร็จกำรศกึษำจบ

กำรศกึษำตำมมำตรฐำนหลกัสตูร
ร้อยละ 100 100 100 100 100

ตวัชีว้ัด : ผูส้  ำเร็จกำรศกึษำที่จบ

กำรศกึษำตำมหลกัสตูรภำยใน

ระยะเวลำที่ก  ำหนด

ร้อยละ 95 95 95 95 95

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการ

วิชาการ

ตวัชีว้ัด : จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับริกำร คน 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000
ตวัชีว้ัด : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

บริกำรวิชำกำรแก่สงัคม
โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท 255.6705 331.3069 235.8689 229.6988 236.9553

เงินงบประมาณ ล้านบาท 255.6705 331.3069 235.8689 229.6988 236.9553

 - งบบุคลากร ล้านบาท

 - งบด าเนินงาน ล้านบาท

 - งบลงทุน ล้านบาท

 - งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 255.6705 331.3069 235.8689 229.6988 236.9553

 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สงป.1006(6) (ผลผลิต)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ตัวช้ีวัด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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     9.32 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ (1 ชุด : 1 โครงการ)

ช่ือโครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

    (1)  ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ

          (1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : .เพ่ือผลิตพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และแก้ไขปัญหาก าลังคนด้านพยาบาล

         ของประเทศ

          (1.2) ลักษณะโครงการ

O  ด้านเศรษฐกิจ O  ด้านสังคม O  ด้านส่ิงแวดล้อม O  ด้านความม่ันคง ด้านคุณภาพชีวิต

          (1.3) ลักษณะการด าเนินการ

O  ท าคร้ังเดียว ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม O  ท าซ้ าทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

          (1.4) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินการ

O  เป็นโครงการริเร่ิมใหม่ไม่เคยมีมาก่อน O  เป็นโครงการเดิมท่ีน ามาต่อยอดขยายผล

  เป็นโครงการเดิมท่ีด าเนินการต่อเน่ือง

          (1.5) สถานภาพปัจจุบัน (ณ วันท่ีจัดท าค าของบประมาณ)

O  ยังมิได้ด าเนินการ O  อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและวางแผนด าเนินการ

O  พร้อมด าเนินโครงการได้ทันทีเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างด าเนินการ

O  อ่ืนๆ : …………………………………………………………………………………………….

  พัฒนา O  ด าเนินการปกติ

          (1.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เร่ิมต้นปี 1 ตุลาคม 2564  ส้ินสุดปี 30 กันยายน 2565

          (1.8) สถานท่ีด าเนินโครงการ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

    (2)  ท่ีมาและความต้องการ 

          (2.1) ท่ีมา :

          (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………………………….

          (2.3) ความเร่งด่วน : ………………………………………………………………………………………………………………….

    (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : จ านวนนักศึกษา 310 คน

          (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : โรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพ ท้ังของสภากาชาดไทยและหน่วยงานของรัฐ

อิทธิพลท่ีมีต่อโครงการ : แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และเป็นผู้ใช้บัณฑิต

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การประสานความร่วมมือ

    (4)  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

          (4.2) ผลลัพธ์ :  เพ่ิมพยาบาลวิชาชีพในระบบ จ านวน 80 คน ในปี พ.ศ. 2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาก าลังคนด้านพยาบาลของประเทศ

การประเมินผลลัพธ์ (ถ้ามี)

  - Benefit-Cost Ratio :

  - สรุปการประเมิน Cost-effectiveness 

          (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : สุขภาวะของประชาชนจากการมีจ านวนพยาบาลวิชาชีพท่ีสามารถให้การพยาบาลท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน

เชิงลบ : ...………………………………………………………………………………………………………………………….

          (4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ

O  ต่ ากว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย O  สูงกว่าเป้าหมาย

          (4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ

O  ต่ ากว่าแผน ตามแผน O  เกินกว่าแผน

          (4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน

O  ล่าช้ากว่าแผน ตามแผน O  เร็วกว่าแผน

    (5)  วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

    (6)  ความเหมาะสมของโครงการ 

          (6.1) ความพร้อมของพ้ืนท่ีด าเนินการ

มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที O  อยู่ในระหว่างเตรียมการ O  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม

          (6.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

O  ต่ ามาก   O  ต่ า O  ปานกลาง สูง O  สูงมาก

          (6.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ

O  ต่ ามาก   O  ต่ า  O  ปานกลาง สูง O  สูงมาก

          (6.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

O  ต่ ามาก   O  ต่ า  O  ปานกลาง สูง O  สูงมาก

          (6.5) ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

O   ด้านการเมืองและสังคม : ……………………………………………………………………………………………………………

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านกฎหมาย : .............………………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านการด าเนินการ : .......…………………………………………………………………………………………………………….

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

2566 20.5440

88.3760

2564 25.6660

2565 14.6720

(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

2563 27.4940

สูตรการค านวน ค่าท่ีได้

สงป.1007 (หน่วยงาน)

14.6720

          (1.6) ประเภทของโครงการ

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ีประชุม ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอเร่ืองโครงการ
ขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561-2565) เพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ  โดยเห็นชอบในหลักการโครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิม
การผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561 – 2565) และอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการฯ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นงบด าเนินการในการผลิตบัณฑิตในอัตราเหมาจ่าย 110,000 บาท/คน/ปี คิดเป็น 
440,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน 1,759,484,984 บาท (เฉพาะในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -
2566) โดยแบ่งเป็น  งบประมาณส าหรับสถาบันสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ศธ.) จ านวน 
985,085,724 บาท  และงบประมาณส าหรับสถาบันสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
จ านวน 774,399,260 บาท   ในการน้ีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงได้จัดท าการของบประมาณ โดย
เป็นงบด าเนินการในการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ประเทศ ซ่ึงเป็น
โครงการต่อเน่ืองจากเดิม (ปีการศึกษา 2557 – 2560)
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O   ด้านการเงินและเศรษฐกิจ : …………………………………………………………………………………………………………

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านเทคโนโลยี : ….............……………………………………………………………………………………………………………

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านส่ิงแวดล้อม : …...........……………………………………………………………………………………………………………

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

          (6.6) แนวทางการประเมินผล

  - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ประเมินตนเอง

O  ผู้ประเมินอิสระ

  - แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

O  ประเมินผลก่อนการด าเนินการ (Pre - Evaluation) 

ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation)

O  ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

O  ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

    (7)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ................................................................................................................................................

    (8)  แนวทางแก้ไข : ........(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)………..
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     9.33 เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

 
 
 

          (4.1) เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เร่ิมต้น-2564
แผน
(ผล)*

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

ปี 2568-จบ
แผน

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 70 80 80

ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 310 160 80

ตัวช้ีวัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100 100 100

ตัวช้ีวัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 95 95 95

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท 25.6660 14.6720 20.5440

เงินงบประมาณ ล้านบาท 25.6660 14.6720 20.5440

 - งบบุคลากร ล้านบาท

 - งบด าเนินงาน ล้านบาท

 - งบลงทุน ล้านบาท

 - งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 25.6660 14.6720 20.5440

 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สงป.1007(4.1) (หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ตัวช้ีวัด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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     9.34 ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

143.8466 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

               กิจกรรมหลัก O  กิจกรรมรอง O  กิจกรรมสนับสนุน

               O  กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซ่ึงเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

             นโยบายต่อเน่ือง O  นโยบายใหม่

   (3) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

          - กลยุทธ์หน่วยงาน : สร้างบัณฑิตพยาบาลท่ีเป็นนักปฎิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

          - ยุทธศาสตร์ชาติ

 ยุทธศาสตร์ด้าน : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

O ประเด็นหลัก : ………………………………………….

O ประเด็นย่อย : ………………………………………….

          - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

 ยุทธศาสตร์ด้าน : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

O นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ………………

          - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 ประเด็นหลัก : 12. การพัฒนาการเรียนรู้

 ประเด็นย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

O โครงการ/กิจกรรม (Flagship) : …………………

          - แผนปฏิรูปประเทศ

O ด้าน : ……………………………………………………..

O ประเด็นปฏิรูป : ……………………………………….

O โครงการ/กิจกรรม (Flagship) : …………………

          - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ยุทธศาสตร์ด้าน :การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 เป้าหมาย : สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะ

                 สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชนและภาคเอกชน

O ตัวช้ีวัด : ………………………………………………….

   (4) ท่ีมาของกิจกรรม

 ภารกิจพ้ืนฐาน ตามกฏหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงาน

O ภารกิจยุทธศาสตร์

O มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) : ……………………..(สาระส าคัญ).........................................................

............................................................................................................................................................................

O ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี : ……………………..(สาระส าคัญ)............................................................

............................................................................................................................................................................

O นโยบายส าคัญของรัฐบาล : ……………………..(สาระส าคัญ)................................................................

............................................................................................................................................................................

O แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : ……………………..(สาระส าคัญ).................................................

............................................................................................................................................................................

O ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด : ……………………..(สาระส าคัญ).........................................

............................................................................................................................................................................

O อ่ืนๆ ......................................(ระบุ)............................................................................................................

   (5) แนวทางการด าเนินงาน

 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

..................................................................................................................................................................................

O ประเทศไทย 4.0 : ………….…………..(สาระส าคัญ).....................................................................................

..................................................................................................................................................................................

O การจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) : ...........

..............................................................(สาระส าคัญ).............................................................................................

O การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน : ......................................................................

..............................................................(สาระส าคัญ).............................................................................................

O อ่ืนๆ : ...............................(ระบุ).......................................................................................................................

   (6) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานย่อย 

        1. ช่ือ ผศ.พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สงป.1008 (หน่วยงาน)

กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย     
                 และบริการวิชาการ



67 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของกิจกรรม  ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที ่1 : จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 185.7103 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่)

   (1) ประเภทกิจกรรม

            กิจกรรมหลกั O  กิจกรรมรอง O  กิจกรรมสนบัสนนุ

                      O  กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึง่เป็นขอ้ย่อยของกิจกรรมหลกั)

   (2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

             นโยบำยตอ่เน่ือง O  นโยบำยใหม่

   (3) ความเช่ือมโยงกับ

           ผลผลิต :  ผูส้  ำเร็จกำรศกึษำดำ้นวิทยำศำสตรส์ขุภำพ

           กลยุทธห์นว่ยงำน : สรำ้งบณัฑิตพยำบำลที่เป็นนกัปฎบิตัิเชิงรุก มีคณุภำพมำตรฐำนสำกล

           ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณ :

 ยุทธศำสตรด์ำ้น : ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำและเสริมสรำ้งศกัยภำพทรพัยำกรมนษุย์

O ประเด็นยุทธศำสตร ์:

            O นโยบำยกำรจดัสรรงบประมำณ : ……….

          - แผนแมบ่ทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ

 ประเด็นหลกั : 11. กำรพฒันำศกัยภำพคนตลอดชว่งชีวิต

 ประเด็นย่อย : 11.3 กำรพฒันำชว่งวัยเรียนและวัยรุ่น

O โครงกำร/กิจกรรม (Flagship) : ……….

          - แผนปฏรูิปประเทศ

O ดำ้น : ……….

O ประเด็นปฏรูิป : ……….

O โครงกำร/กิจกรรม (Flagship) : ……….

          - แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ

 ยุทธศำสตรด์ำ้น : กำรเสริมสรำ้งและพฒันำศกัยภำพทนุมนษุย์

 ตวัชีว้ัด : 1.2.6 กำรออมส่วนบคุคลตอ่รำยไดพ้ึงจบัจำ่ยใชส้อยเพ่ิมขึน้

   (4) ทีม่าของกิจกรรม

 ภำรกิจพืน้ฐำน ตำมกฏหมำยและวัตถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้หนว่ยงำน

O ภำรกิจยุทธศำสตร์

O มติคณะรฐัมนตรี (ชดุปัจจบุนั) : ……………………..(สำระส ำคญั)................................

..................................................................................................................

O ขอ้สั่งกำรของนำยกรฐัมนตรี : ……………………..(สำระส ำคญั)...............................

.....................................................................................................................................

O นโยบำยส ำคญัของรฐับำล : ……………………..(สำระส ำคญั)................................

................................................................................................................................................

O แผนงำนบรูณำกำรเชิงยุทธศำสตร ์: ……………………..(สำระส ำคญั)....................................

..........................................................................................................................................

O ตำมแผนพฒันำจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด : ……………………..(สำระส ำคญั).............................................

...................................................................................................................................................

O อ่ืนๆ ............(ระบ)ุ..................................................................................................................

   (5) แนวทางการด าเนินงาน

O แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง : นอ้มน ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำบรูณำกำรกำรจดักำรเรียนกำรสอน

..................................................................................................................................................

O ประเทศไทย 4.0 : ……………………..(สำระส ำคญั)...................................................

....................................................................................................................................................

O กำรจดัท ำงบประมำณที่ค  ำนงึถึงมิติหญิงชำย (Gender Responsive Budgeting : GRB) : .............

....................................(สำระส ำคญั).............................................................................................

O กำรมีส่วนร่วมและกำรแสดงควำมคิดเหน็ของประชำชน : ................................................................

....................................(สำระส ำคญั).............................................................................................

O อ่ืนๆ :............(ระบ)ุ.......................................................................................................................

   (6) ผูรั้บผดิชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

         1. ผศ.ดร.บหุงำ ตโนภำส ต ำแหนง่ คณบดีส  ำนกัวิชำพยำบำลศำสตร์

สงป.1008 (หน่วยงาน)

             เปำ้หมำย : 1.2(3) คนในสงัคมทกุชว่งวัยมีทกัษะ ควำมรู ้และควำมสำมำรถเพ่ิมขึน้ วัยแรงงำน: มีควำมรูแ้ละทกัษะ

เป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของตลำดงำน และมีทกัษะทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ
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กิจกรรมที ่2 :  เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 1.7500 ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต ำแหนง่)

   (1) ประเภทกิจกรรม

            กิจกรรมหลกั O  กิจกรรมรอง O  กิจกรรมสนบัสนนุ

                      O  กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซึง่เป็นขอ้ย่อยของกิจกรรมหลกั)

   (2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

             นโยบำยตอ่เน่ือง   นโยบำยใหม่

   (3) ความเช่ือมโยงกับ

           ผลผลิต :  ผลงำนกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร

           กลยุทธห์นว่ยงำน : บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ ที่สรำ้งทำงเลือกดำ้นสขุภำพแก่สงัคม ดว้ยเครือขำ่ยควำมร่วมมือ

           ยุทธศำสตรก์ำรจดัสรรงบประมำณ

 ยุทธศำสตรด์ำ้น : ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสรำ้งทรพัยำกรมนษุย์

O ประเด็นยุทธศำสตร ์: ……….

 นโยบำยกำรจดัสรรงบประมำณ :

          - แผนแมบ่ทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำติ

 ประเด็นหลกั : ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพฒันำและเสริมสรำ้งศกัยภำพทรพัยำกรมนษุย์

O ประเด็นย่อย : ……….

O โครงกำร/กิจกรรม (Flagship) : ……….

          - แผนปฏรูิปประเทศ

 ประเด็นหลกั : 11. กำรพฒันำศกัยภำพคนตลอดชว่งชีวิต

 ประเด็นย่อย : 11.3 กำรพฒันำชว่งวัยเรียนและวัยรุ่น

O โครงกำร/กิจกรรม (Flagship) : ……….

          - แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติ

O ยุทธศำสตรด์ำ้น : ……….

O เปำ้หมำย : ……….

O ตวัชีว้ัด : ……….

   (4) ทีม่าของกิจกรรม

 ภำรกิจพืน้ฐำน ตำมกฏหมำยและวัตถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้หนว่ยงำน

O ภำรกิจยุทธศำสตร์

O มติคณะรฐัมนตรี (ชดุปัจจบุนั) : ……………………..(สำระส ำคญั)................................

O ขอ้สั่งกำรของนำยกรฐัมนตรี : ……………………..(สำระส ำคญั)...............................

O นโยบำยส ำคญัของรฐับำล : ……………………..(สำระส ำคญั)................................

O แผนงำนบรูณำกำรเชิงยุทธศำสตร ์: ……………………..(สำระส ำคญั)....................................

O ตำมแผนพฒันำจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด : ……………………..(สำระส ำคญั).............................................

O อ่ืนๆ ............(ระบ)ุ..................................................................................................................

   (5) แนวทางการด าเนินงาน

O แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง : ……………………..(สำระส ำคญั)...................................................

O ประเทศไทย 4.0 : ……………………..(สำระส ำคญั)...................................................

O กำรจดัท ำงบประมำณที่ค  ำนงึถึงมิติหญิงชำย (Gender Responsive Budgeting : GRB) : .............

O กำรมีส่วนร่วมและกำรแสดงควำมคิดเหน็ของประชำชน : ................................................................

....................................(สำระส ำคญั).............................................................................................

O อ่ืนๆ :............(ระบ)ุ.......................................................................................................................

   (6) ผูรั้บผดิชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

         1. ผศ.ดร.ดวงกมล วัตรำดลุย์ ต  ำแหนง่ ผูอ้  ำนวยกำรศนูยบ์ริกำรกำรพยำบำล
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     9.35 เป้าหมายกิจกรรม 
 

 

 

  (7) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2564
แผน
(ผล)*

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

ปี 2568
แผน

กิจกรรม: ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้าน

การจัดการเรียนการสอน วิจัย 

และบริการวิชาการ

กิจกรรม : การจัดการเรียนการ

สอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัชีว้ดั : จ ำนวนผูส้  ำเรจ็กำรศึกษำ คน 133 125 123 210 210

ตวัชีว้ดั : จ ำนวนนกัศึกษำทีเ่ขำ้ใหม่ คน 210 220 220 230 230

ตวัชีว้ดั : จ ำนวนนกัศึกษำทีค่งอยู่ คน 732 888 983 1090 1,110

ตวัชีว้ดั : ผูส้  ำเรจ็กำรศึกษำจบ

กำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ตวัชีว้ดั : ผูส้  ำเรจ็กำรศึกษำทีจ่บ

กำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยใน

ระยะเวลำทีก่  ำหนด

ร้อยละ 95 95 95 95 95

กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และ

บริการวิชาการ

ตวัชีว้ดั : จ ำนวนผูเ้ขำ้รบับรกิำร คน 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ตวัชีว้ดั : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

บรกิำรวชิำกำรแกส่ังคม

โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

กิจกรรม : เร่งรัดการจัดการเรียน
การสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 70 80 80
ตัวช้ีวัด : จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 310 160 80
ตัวช้ีวัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

ร้อยละ 100 100 100

ตัวช้ีวัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ร้อยละ 95 95 95

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท 281.3365 345.9789 256.4129 229.6988 236.9553

เงินงบประมาณ ล้านบาท 281.3365 345.9789 256.4129 229.6988 236.9553

 - งบบุคลากร ล้านบาท

 - งบด าเนินงาน ล้านบาท

 - งบลงทุน ล้านบาท

 - งบเงินอุดหนุน ล้านบาท 281.3365 345.9789 256.4129 229.6988 236.9553

 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ ล้านบาท

 - เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สงป.1008(7) (หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ตัวช้ีวัด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า
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     9.36 แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน / แผนงาน /

ผลผลิต / โครงการ / เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธาร- รวม ค่า ท่ีดินและ รวม งบเงิน งบรายจ่าย รวมท้ังส้ิน

กิจกรรม ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน ณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

หน่วยงาน : สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

345.9789 345.9789

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 143.8466 143.8466

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

143.8466 143.8466

(1) กิจกรรม :  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย
 และบริการวิชาการ

143.8466 143.8466

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

187.4603 187.4603

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

185.7103 185.7103

(1) กิจกรรม : การจัดการเรียน
การสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

185.7103 185.7103

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ

1.7500 1.7500

(1) กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และ
บริการวิชาการ

1.7500 1.7500

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

14.6720 14.6720

โครงการ : โครงการผลิต
พยาบาลเพ่ิม

14.6720 14.6720

(1) กิจกรรม : เร่งรัดการจัดการ
เรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

14.6720 14.6720

สงป.1009 (หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน
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     9.37 แบบแสดงรายละเอียดรายการ 
 

 

 
 
 

สงป.1010 (หน่วยงาน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ร่าง พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ร่าง พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 281.3365 345.9789 64.6424    22.9769    
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 137.3833 143.8466 6.4633     4.7046     
1. งบเงินอุดหนุน 137.3833 143.8466 6.4633     4.7046     
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 137.3833 143.8466 6.4633     4.7046     
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 129.6253 135.9861 6.3608     4.9071     
1 เงินเดือน 122.6364 129.3054 6.6690     5.4380     
(1) อัตราเดิม 213

[อัตรา]
88.3512 213

[อัตรา]
97.6674 9.3162     10.5445    

(2) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

34 
[อัตรา]

3.6492 31
[อัตรา]

2.1864 -1.4628 -40.0855

(3) ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งวิชาการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย

34 
[อัตรา]

31
[อัตรา]

1.1268 1.1268 100

(4) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ 47
[อัตรา]

30.6360 47
[อัตรา]

27.7844 -2.8516 -9.3080

(5) อัตราต้ังใหม่ 6
[อัตรา]

-                6
[อัตรา]

0.5404 0.5404 100.0000

2 ค่าจ้างประจ า 6.9889 6.6807 -0.3082 -4.4098
(1) อัตราเดิม 28

[อัตรา]
6.9034 28

[อัตรา]
6.5453 -0.3581 -5.1873

(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 5
[อัตรา]

0.0855 5
[อัตรา]

0.0678 -0.0177 -20.7018

(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 6
[อัตรา]

-                6
[อัตรา]

0.0676 0.0676     100.00     

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 7.7580 7.8605 0.1025     1.3212     
1 ค่าตอบแทน 7.7580 7.8605 0.1025     1.3212     
(1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญ
เฉพาะและวิชาการ

7
[อัตรา]

0.6960 7
[อัตรา]

0.6960             -               -   

(2) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

100
[อัตรา]

1.8060 100
[อัตรา]

1.8060             -               -   

(3)  เงินประจ าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

18
[อัตรา]

4.7400 18
[อัตรา]

2.3700 -2.3700 -50.0000

(4)  ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ท่ีมีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย

18
[อัตรา]

18
[อัตรา]

2.3700 2.3700 100

(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 21
[อัตรา]

0.5160 24
[อัตรา]

0.6185 0.1025 19.8643

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

117.2972        185.7103    68.4131    58.3246

1. งบอุดหนุน 117.2972 185.7103       68.4131   58.3246   
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 117.2972 185.7103       68.4131   58.3246   
1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 91.3205 92.3621 1.0416     1.1406     
1 ค่าตอบแทน 10.6341 10.6341             -               -   
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ า
ต าแหน่ง

6
[อัตรา]

1.9056 6
[อัตรา]

1.9056             -               -   

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85
[อัตรา]

1.4085 65
[อัตรา]

1.4085             -               -   

(3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 75
[อัตรา]

7.3200 95
[อัตรา]

7.3200             -               -   

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

แบบแสดงรายละเอียดรายการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รายการ
ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/ลด

ค าช้ีแจง
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ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ร่าง พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ร่าง พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

2 ค่าใช้สอย 50.6888 50.6888             -               -   
(1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ                 -                     -                 -    - 
(2) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงอาคาร 2.5000 2.5000             -               -   
(3) ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 1.0000 1.0000             -               -   
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 47.1888 47.1888             -               -   
3 ค่าสาธารณูปโภค 22.2286 22.3342 0.1056     0.4751     
(1) ค่าไฟฟ้า 19.0944 19.2000 0.1056     0.5530     
(2) ค่าประปา 3.0660 3.0660             -               -   
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ 0.0200 0.0200             -               -   
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ 0.0482 0.0482             -               -   
4 ค่าวัสดุ 7.7690 8.7050 0.9360     12.0479    
(1) วัสดุส านักงาน 1.5494 1.5494             -               -   
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.0750 0.0750             -               -   
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.2736 0.2736             -               -   
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว 0.3027 0.3027             -               -   
(5) วัสดุก่อสร้าง 0.1240 0.1240             -               -   
(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.2523 0.2523             -               -   
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.1500 0.1500             -               -   
(8) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.1500 0.1500             -               -   
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.5000 0.5000             -               -   
(10) วัสดุกาศึกษา 4.3920 5.3280 0.9360     21.3115    
2) ค่าครุภัณฑ์ 18.4767 85.8482 67.3715    364.6295  
(1) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว อาคารพระบรมคุณ 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

100
[ตัว]

0.1480                   -   -0.1480 -100 

(2) เคร่ืองปรับอากาศ แบบ VRF ขนาด 535,000 
BTU พร้อมติดต้ัง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1
[ชุด]

2.0758                   -   -2.0758 -100 

(3) กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่
น้อยกว่า 40 ล้านพิกเซล อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1
[ตัว]

0.1300                   -   -0.1300 -100 

(4) เคร่ืองเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 
Lumens อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ 
พระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

7
[เคร่ือง]

0.7490                   -   -0.7490 -100 

(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี 4K UHD ขนาด 43 น้ิว 
อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

10
[เคร่ือง]

0.1199                   -   -0.1199 -100 

(6) ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ัง
ห้องประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1
[ระบบ]

10.1240 -10.1240 -100 

(7) ชุดหุ่นฝึกจ าลองเจาะเลือด การใช้ยาและ
สารละลายทางหลอดเลือดด า อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

10
[ชุด]

1.2000 -1.2000 -100 

(8) ชุดหุ่นฝึกจ าลองห้องคลอด อาคารสิรินธรานุสรณ์
 ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

1
[ชุด]

3.9300 -3.9300 -100 

(9) ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

6
[ชุด]

                -     6
[ชุด]

1.3200 1.3200     100          

(10) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิริน
ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

1
[เคร่ือง]

                -     1
[เคร่ือง]

0.3500 0.3500     100          

(11) หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการ
ไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

5
[ชุด]

                -     5
[ชุด]

0.1350 0.1350     100          

(12) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1
[งาน]

                -     1
[งาน]

84.0432 84.0432    100          

3) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต

3.0000           3.0000                       -               -   

4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 4.5000           4.5000                       -               -   

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.9900 1.7500 0.7600     76.7677    
1. งบเงินอุดหนุน 0.9900 1.7500 0.7600     76.7677    

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 0.9900 1.7500 0.7600     76.7677    
1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 0.9900 1.7500 0.7600     76.7677    

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 25.6660 14.6720 -10.9940 -42.8349 
1. งบเงินอุดหนุน 25.6660 14.6720         -10.9940 -42.8349 
1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 25.6660 14.6720         -10.9940 -42.8349 
1) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 5.1380                   -   -5.1380 -100.0000 
2) โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร

20.5280 14.6720 -5.8560 -28.5269 

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

รายการ
ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/ลด

ค าช้ีแจง
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     9.38 แบบแสดงการระบุค่าพิกัดงบลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงป.1011 (หน่วยงาน)

หน่วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่าย - งบประมาณ รายละเอียดพิกัด

จังหวัด - รายการ ปี 2565 (ประเภทพิกัด : ชุดข้อมูลพิกัด)
หน่วยงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 85.8482

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 85.8482

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน 85.8482

               เงินอุดหนุนท่ัวไป 85.8482

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(1) ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ 1.3200 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(2) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator 0.3500 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(3) หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน 0.1350 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(4) งานปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ 84.0432 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงการระบุค่าพิกัดงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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     9.39 แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 

x งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง แบบ สงป.301 [ข้ันค าขอ]

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัสกระทรวง : 23000 x รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  :  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รหัสกรม : 23099 รายงานผล

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   345.9789 70.0992 94.3077 86.4927 95.0794
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 143.8466 35.9617 35.9617 35.9617 35.9617
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

143.8466 35.9617 35.9617 35.9617 35.9617

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 143.8466 35.9617 35.9617 35.9617 35.9617
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

143.8466 35.9617 35.9617 35.9617 35.9617

ผลผลิตท่ี 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

143.8466 35.9617 35.9617 35.9617 35.9617

1. แผนการปฏิบัติงาน
   1.2 กิจกรรมหลัก
       กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
   2.1 งบประมาณ
       กิจกรรมท่ี 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ

143.8466 35.9617 35.9617 35.9617 35.9617

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 187.4603 30.4695 54.6780 46.8630 55.4497
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

187.4603 30.4695 54.6780 46.8630 55.4497

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด
โอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

187.4603 30.4695 54.6780 46.8630 55.4497

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : ได้บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรท่ีได้
มาตรฐานและผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ

185.7103 30.0320 54.2405 46.4255 55.0122

- ตัวช้ีวัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 100

- ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 80

ผลผลิต 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 185.7103 30.0320 54.2405 46.4255 55.0122
1. แผนการปฏิบัติงาน
   1.1 ตัวช้ีวัด
   เชิงปริมาณ
   - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 125 125
   - จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใหม่ คน 220 220
   - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 888 888
   เชิงคุณภาพ
   - ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100
   เชิงเวลา
   - ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 95
    1.2 กิจกรรมหลัก
        กิจกรรมท่ี 1 : การจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
   2.1 งบประมาณ
        กิจกรรมท่ี 1 : การจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 185.7103 30.0320 54.2405 46.4255 55.0122

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

หน่วยนับ
แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผลแผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : บริการวิชาการท่ีสร้างทางเลือก และความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ชุมชน สังคม

1.7500 0.4375 0.4375 0.4375 0.4375

ผลผลิต 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1.7500 0.4375 0.4375 0.4375 0.4375
1. แผนการปฏิบัติงาน
   1.1 ตัวช้ีวัด
   เชิงปริมาณ
   - จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 2,000 500 500 500 500
   - จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 1 1
   เชิงคุณภาพ
   - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 80
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมท่ี 2 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
   2.1 งบประมาณ
        กิจกรรมท่ี 1 : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 1.7500 0.4375 0.4375 0.4375 0.4375
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

14.6720 3.6680 3.6680 3.6680 3.6680

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

14.6720 3.6680 3.6680 3.6680 3.6680

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

14.6720 3.6680 3.6680 3.6680 3.6680

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : ขยายการผลิตพยาบาลเพ่ิมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ

14.6720 3.6680 3.6680 3.6680 3.6680

- ตัวช้ีวัด : ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสาขาท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 100

- ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 80

โครงการ :  โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 14.6720 3.6680 3.6680 3.6680 3.6680
1. แผนการปฏิบัติงาน
   1.1 ตัวช้ีวัด
   เชิงปริมาณ
    - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 80 80
    - จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 160 160
   เชิงคุณภาพ
   - ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 100
   เชิงเวลา
   - ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 95 95
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมท่ี 1 :  เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)
2.1 งบประมาณ
     กิจกรรมท่ี 1 : เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 14.6720 3.6680 3.6680 3.6680 3.6680

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน  ล้านบาท 345.9789 70.0992 94.3077 86.4927 95.0794

ผล
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) 
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     9.40 แบบจัดท าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย  
 

 

 

แบบ สงป.302 [ข้ันค าขอ]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส : 23000 รายงานแผน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย รหัส : 23099 งบกลาง รายการ :………. รายงานผลไตรมาสท่ี

รหัส :
รหัส :
รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ รหัส :  

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร
2. งบด าเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน      143.8466       35.9617       35.9617       35.9617       35.9617

เงินอุดหนุนท่ัวไป      143.8466        35.9617        35.9617        35.9617        35.9617
 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร      135.9861        33.9965        33.9965        33.9965        33.9965
    1. เงินเดือน      129.3054        35.8023        38.5941        28.3014        26.4561
       - อัตราเดิม        97.6674        27.1629        29.1030        21.3423        20.0592

            -  เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย         2.1864         0.6120         0.6558         0.4800         0.4386
            - ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย         1.1268         0.2478         0.3378         0.2478         0.2934
            - เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ        27.7844         7.7796         8.3355         6.1125         5.5568
            - เงินเดือนต้ังใหม่         0.5404         0.1515         0.1620         0.1188         0.1081
          2. ค่าจ้างประจ า         6.6807         1.8705         2.0040         1.4700         1.3362

       - อัตราเดิม         6.5453         1.8327         1.9635         1.4400         1.3091
            - เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า         0.0678         0.0189         0.0204         0.0150         0.0135
            - ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน         0.0676         0.0189         0.0201         0.0150         0.0136
       2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน         7.8605         1.9651         1.9651         1.9651         1.9651
          1. ค่าตอบแทน         7.8605         1.9651         1.9651         1.9651         1.9651
           - เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะและวิชาการ         0.6960         0.1740         0.1740         0.1740         0.1740
           - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข         1.8060         0.4515         0.4515         0.4515         0.4515
           - เงินประจ าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัย         2.3700         0.5925         0.5925         0.5925         0.5925
           - ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระของ          
                 พนักงานมหาวิทยาลัย

        2.3700         0.5925         0.5925         0.5925         0.5925

           - ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน         0.6185         0.1546         0.1546         0.1546         0.1546
5. งบรายจ่ายอ่ืน

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)      143.8466       35.9617       35.9617       35.9617       35.9617

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
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แบบ สงป.302 [ข้ันค าขอ]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส : 23000 รายงานแผน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย รหัส : 23099 งบกลาง รายการ :………. รายงานผลไตรมาสท่ี

รหัส :
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด
โอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

รหัส :

รหัส :
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ รหัส :  

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร
2. งบด าเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน      185.7103       30.0320       54.2405       46.4255       55.0122
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      185.7103       30.0320       54.2405       46.4255       55.0122

เงินอุดหนุนท่ัวไป      185.7103        30.0320        54.2405        46.4255        55.0122
 1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน        92.3621        23.0905        23.0905        23.0905        23.0905
    1. ค่าตอบแทน        10.6341         2.6585         2.6585         2.6585         2.6585

             - เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง         1.9056         0.4764         0.4764         0.4764         0.4764
             - ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ         1.4085         0.3521         0.3521         0.3521         0.3521
             - ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก         7.3200         1.8300         1.8300         1.8300         1.8300
          2. ค่าใช้สอย        50.6888        12.6722        12.6722        12.6722        12.6722
             - ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร         2.5000         0.6250         0.6250         0.6250         0.6250
             - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์         1.0000         0.2500         0.2500         0.2500         0.2500
             - ค่าจ้างเหมาบริการ        47.1888        11.7972        11.7972        11.7972        11.7972
           3. ค่าสาธารณูปโภค        22.3342         5.5836         5.5836         5.5836         5.5836
             - ค่าไฟฟ้า        19.2000         4.8000         4.8000         4.8000         4.8000
             - ค่าประปา         3.0660         0.7665         0.7665         0.7665         0.7665
             - ค่าบริการโทรศัพท์         0.0200         0.0050         0.0050         0.0050         0.0050
             - ค่าบริการไปรษณีย์         0.0482         0.0121         0.0121         0.0121         0.0121

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แบบ สงป.302 [ข้ันค าขอ]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส : 23000 รายงานแผน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย รหัส : 23099 งบกลาง รายการ :………. รายงานผลไตรมาสท่ี

รหัส :
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด
โอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

รหัส :

รหัส :
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ รหัส :  

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร
2. งบด าเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

    4. ค่าวัสดุ         8.7050         2.1763         2.1763         2.1763         2.1763
            - วัสดุส านักงาน         1.5494         0.3874         0.3874         0.3874         0.3874
            - วัสดุคอมพิวเตอร์         0.0750         0.0188         0.0188         0.0188         0.0188
            - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         0.2736         0.0684         0.0684         0.0684         0.0684
            - วัสดุงานบ้านงานครัว         0.3027         0.0757         0.0757         0.0757         0.0757
            - วัสดุก่อสร้าง         0.1240         0.0310         0.0310         0.0310         0.0310
            - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน         0.2523         0.0631         0.0631         0.0631         0.0631
            - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         0.1500         0.0375         0.0375         0.0375         0.0375
            - วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 0.1500         0.0375         0.0375         0.0375         0.0375
            - วัสดุการศึกษา         5.3280         1.3320         1.3320         1.3320         1.3320
            - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์         0.5000         0.1250         0.1250         0.1250         0.1250
         1) ค่าครุภัณฑ์         1.8050         1.8050

   - ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

1.3200         1.3200

   - เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

0.3500         0.3500

   - หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 5 ชุด

0.135         0.1350

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)



แบบ สงป.302 [ข้ันค าขอ]
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รหัส : 23000 รายงานแผน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย รหัส : 23099 งบกลาง รายการ :………. รายงานผลไตรมาสท่ี

รหัส :
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิด
โอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

รหัส :

รหัส :
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ รหัส :  

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2) ส่ิงก่อสร้าง 84.0432         5.0665        27.4700        21.4600        30.0467
   - ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

84.0432         5.0665        27.4700        21.4600        30.0467

           3) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต 3.0000 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500
           4) เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 4.5000 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
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     9.41 แบบสรุปล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม รายการส าคัญ* ปีงบประมาณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ เงิน
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 345.9789       

หน่วยงาน : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 345.9789       

1. ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

143.8466       

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ

2. ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 185.7103       

กิจกรรม จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

3. ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ 1.7500

กิจกรรม เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4. โครงการ โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 14.6720

กิจกรรม เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

สงป.1013 (หน่วยงาน)

แบบสรุปล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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     9.42 สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รวม 1 + 2
จ านวน
รายการ

งบประมาณ
จ านวน
รายการ

งบประมาณ
จ านวน
รายการ

งบประมาณ
จ านวน
รายการ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน       8                             18.4767       4                        85.8482       4                         85.8482                       85.8482                      67.3715        364.63

รายการปีเดียว       8                             18.4767       4                        85.8482       4                         85.8482                       85.8482                      67.3715        364.63 วงเงินเท่ากับรายละเอียดรายการปีเดียว 
(ส่ิงก่อสร้าง+ครุภัณฑ์)รายการผูกพันฯ วงเงินเท่ากับ ง.700 (รายจ่ายลงทุน)

        1) รายการผูกพันเดิม วงเงินเท่ากับ ง.700 (รายจ่ายลงทุน)

        2) รายการผูกพัน ม.41/ม.42 วงเงินเท่ากับ ง.700 (รายจ่ายลงทุน)

        3) รายการผูกพันใหม่ ปี 2564 วงเงินเท่ากับ ง.700 (รายจ่ายลงทุน)

        4) รายการผูกพันใหม่ วงเงินเท่ากับ ง.700 (รายจ่ายลงทุน)

1. กรุงเทพมหานครฯ       8                             18.4767       4                        85.8482       4                         85.8482                        85.8482                      67.3715        364.63

รายการปีเดียว       8                             18.4767       4                        85.8482       4                         85.8482                        85.8482                      67.3715        364.63

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

                            18.4767       3                          1.8050       3                           1.8050                         1.8050 -16.6717 -90.23

ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร                             18.3467       3                          1.8050       3                           1.8050                         1.8050 -16.5417 -90.16

ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ                               0.1300

       1. ครุภัณฑ์ส านักงาน                               2.2238

             1.1 ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 
1 ล้านบาท

                              0.1480

                  1) พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว  อาคารพระบรมคุณ
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 100 
ตัว

0.1480                              

      1.2 ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1
 ล้านบาท

                              2.0758

                 1) เคร่ืองปรับอากาศ แบบ VRF ขนาด 535,000 
BTU พร้อมติดต้ัง อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

 1 ชุด 2.0758                              

  2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             11.1229

           2.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีมีราคาต่อ
หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

                              0.9989

               1) กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อย
 กว่า 40 ล้านพิกเซล  อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา             
    แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 1 ตัว                               0.1300

              2) เคร่ืองเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 Lumens
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 7 
เคร่ือง

0.7490                              

             3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 4K UHD ขนาด 43 น้ิว
 อาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน                    
กรุงเทพมหานคร

 10 
เคร่ือง

0.1199                              

      2.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท่ีมีราคาต่อ
หน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท

                            10.1240

               1) ระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ังห้อง
ประชุมศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 1 
ระบบ

10.1240

3. ครุภัณฑ์การศึกษา                               5.1300                          1.8050                           1.8050                           -                           1.8050 -3.3250 -64.81

          3.1 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 
ล้านบาท

                              1.2000                          1.8050                           1.8050                           -                           1.8050                        0.6050         50.42

              1) ชุดหุ่นฝึกจ าลองการเจาะเลือด การให้ยาและ
สารละลายทางหลอดเลือดด า อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 10 ชุด 1.2000                               -   

             2) ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 6 ชุด 1.3200                          6 ชุด 1.3200                                                  1.3200                        1.3200            100

             3) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator                      
   อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน      
   กรุงเทพมหานคร

 1 
เคร่ือง

0.3500                          1 
เคร่ือง

                          0.3500                         0.3500                        0.3500            100

            4) หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการ         
  ไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน         
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 5 ชุด 0.1350                          5 ชุด 0.1350                                                  0.1350                        0.1350            100

     3.2 ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 
ล้านบาท

                              3.9300

     1) ชุดหุ่นฝึกจ าลองห้องคลอด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 1 ชุด 3.9300

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

                                    -    1 งาน                        84.0432                         84.0432                       84.0432                      84.0432            100

รายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท 84.0432                                               84.0432                        84.0432                      84.0432            100

รายปีเดียว 84.0432                                               84.0432                        84.0432                      84.0432            100

                1) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน          
 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 1 งาน 84.0432                                               84.0432                        84.0432                      84.0432            100

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ข้อเสนอบัญชีท่ี  2 บัญชี 1+2 เพ่ิม/ลด
ปี 2564

หลังปรับปรุง

สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (งบลงทุน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายการ ค าขอ ข้อเสนอบัญชีท่ี 1
ปี 2565

หมายเหตุ
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     9.43 ตารางสรุปสถานภาพความพร้อมและความเหมาะสมของราคารายการครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว) 
 

 
 
     9.44 ตารางสรุปสถานภาพความพร้อมและความเหมาะสมของราคารายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปี
เดียว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทดแทน (A) เพ่ิมประสิทธิภาพ (B)รวม (A) + (B) นวัตกรรม (4) สงป./DE(5)

รวมหน่วยงาน 1.8050 1.8050

รวมครุภัณฑ์การศึกษา 1.8050 1.8050

ครุภัณฑ์การศึกษา 1.8050 1.8050
1. ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์                
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา     
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

6 ชุด 4 ชุด P 1.3200     1.3200 P - ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
- เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
- จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ฝึกปฏิบัติ จ านวน 100 คน

2. เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา   
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

1 เคร่ือง 1 เคร่ือง P 0.3500     0.3500 P - ครุภัณฑ์ทดแทน
- เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
- จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ฝึกปฏิบัติ จ านวน 200 คน

3. หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณ
ไฟแสดงการไหลเวียน                   
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

5 ชุด 1 ชุด P 0.1350     0.1350 P - ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
- เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
- จ านวนนักศึกษาท่ีใช้ฝึกปฏิบัติ จ านวน 800 คน

ตารางสรุปสถานภาพความพร้อมและความเหมาะสมของราคารายการครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว)

วงเงิน
(ล้านบาท)

(2)

จ านวนท่ีเสนอต้ัง งปม. (หน่วยนับ)
มีอยู่แล้ว
(จ านวน)

กรอบ
ความต้องการ

ครุภัณฑ์
(จ านวน)

ราคามาตรฐานรายการ หมายเหตุราคาเคยจัดซ้ือ
(3)

มีใบเสนอราคา 3 ราย
(6)

มีใบเสนอราคา 1-2 ราย
(7)

รายละเอียดความเหมาะสมของราคาของวงเงินท่ีเสนอ (ล้านบาท)
ค าขอ

(ล้านบาท)
(1)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จ านวน หน่วยนับ
มีแบบรูปรายการ
และประมาณราคา

(2)

แบบมาตรฐาน
(3)

ไม่มีแบบรูปรายการ/มีบางส่วน
(4)

รวมหน่วยงาน 1 งาน 84.0432 84.0432
รวมรายการปรับปรุงซ่อมแซม 1 งาน 84.0432 84.0432
รวมรายการก่อสร้างใหม่

รวมรายการปรับปรุงซ่อมแซม 84.0432 84.0432
1. ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

1 งาน 84.0432 84.0432 - อาคารเปิดใช้บริการต้ังแต่ปี 2540
- อาคารมีการใช้งานมานาน 23 ปี
- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีการ
เส่ือมสภาพ
- ผนังห้องน้ ามีการร่ัวซึม

เป้าหมาย

ตารางสรุปสถานภาพความพร้อมและความเหมาะสมของราคารายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการปีเดียว)

รายการ
วงเงิน

(ล้านบาท)
(1)

หมายเหตุ

รายละเอียดความเหมาะสมของราคาของวงเงินท่ีเสนอ (ล้านบาท)
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 9.45 แบบรายงานประมาณการรายได้ 

 

 
 
 

แบบรายงานประมาณการรายได้ 
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แบบ ง.400 
การยื่นงบประมาณ           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  ขอเสนอประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือพิจารณา ดังได้แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
 
     ลงชื่อ      รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
           (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) 
 
 
 
     ลงชื่อ      หัวหน้าส่วนราชการ โทรศัพท์หมายเลข 02-256-4092-9 ต่อ 1111 
           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา  รอยกุลเจริญ) 
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     ลงชื่อ      เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า โทรศัพท์หมายเลข 02-256-4092-9 ตอ่ 1210 
                                 (นางสาวจันทรา  เขมาภิรัต) 
แบบ ง.401 
หน้างบรายได้                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม               สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ล าดับ รหัสรายได ้ ประเภทรายได้ 
รายได้ปีที่ล่วงมา ประมาณการรายได้ 

ปีปัจจุบัน 
ประมาณการรายได้ 

ปีที่ขอตั้ง 
หมายเหตุ 

จัดเก็บได้ น าส่งคลัง* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 รายได้เงินบ ารุง 
รายได้ค่าสมัครสมาชิก 
รายได้และค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาล 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
รายได้จากดอกเบี้ยรับและการลงทุน 
รายได้จากการจัดการศึกษา งานวิจัย และงานวิชาการ 
รายได้จากการรับบริจาค 
รายได้อ่ืน 

0.0760 
0.0387 
0.0009 
0.0093 
0.0650 
1.2728 
6.2760 
3.0013 
3.0109 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.0221 
0.0112 
0.0003 
0.0027 
0.0189 
0.3702 
1.8256 
0.8731 
0.8758 

0.0276 
0.0141 
0.0003 
0.0034 
0.0236 
0.4628 
2.2820 
1.0913 
1.0948 

 

รวม 13.7509 - 4.0000 5.0000  

หมายเหตุ * รายได้น าส่งคลังของปีที่ล่วงมา คือ รายได้แผ่นดินตามผลการจัดเก็บท่ีน าส่งคลังตามระบบ GFMIS 

ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน นายธีรวุฒิ  กู้จรุงคุณธรรม โทรศัพท์หมายเลข .02-256-4092-9 ต่อ 1214
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ค าอธบิายการกรอกแบบ ง.401 

  1. เป็นแบบประมาณการรายได้ แสดงประเภทรายได้ต่าง ๆ ที่หน่วยราชการจัดเก็บอยู่ใน
ปัจจุบัน 
  2. ให้เรียงประเภทรายได้เป็นล าดับที่ 1 2 3 และรหัสรายได้ตามรายหมวดเรื่อยไปจนจบ 
  3. การจัดท าแบบ ง.401 ในช่องหมายเหตุ ให้ใส่เลขก ากับหน้าของแต่ละประเภทรายได้ 
ที่แสดงไว้ในแบบ ง.402 ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

ประเภทรายได้ หมายเหตุ 

ค่าขายของเบ็ดเตล็ด หน้า 2 – 4 และ 6 - 7 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน หน้า 5 และ 8 - 10 

  4. “รหัสรายได”้ และ “ประเภทรายได้” ให้กรอกรหัสและประเภทรายได้ที่จัดเก็บได้และ 
ที่น าส่งคลังที่มีความสัมพันธ์กันให้ตรงตามที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้ 
และรหัสแหล่งของเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2551 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  
กค 0410.2/ว 78 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ 
GFMIS 
  5. ประมาณการรายได้ปีที่ล่วงมา ใช้ตัวเลขที่ส่วนราชการจัดเก็บได้จริงและน าส่งคลัง 
  6. ประมาณการรายได้ปีปัจจุบัน และประมาณการรายได้ปีที่ขอตั้ง ใช้ตัวเลขที่ส่วนราชการ
คาดว่าจะจัดเก็บได้จริงและน าส่งคลัง 
  7. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ขอให้แนบ 
file ข้อมูลของแบบ ง.401 รวมทั้งรายละเอียดค าอธิบายประกอบและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกรณีท่ี
รายได้ที่จัดเก็บได้ไม่เท่ากับรายได้ท่ีน าส่งคลัง ส่งมาท่ี rev@bb.go.th 
  

mailto:rev@bb.go.th
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แบบ ง.402 
หน้างบรายได้              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทล าดับที่ 1 - 5  ชื่อประเภท รายไดเ้งินบ ารุง , รายได้ค่าสมัครสมาชิก , รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการ , รายได้จากดอกเบี้ยรับและการลงทุน ,  
   รายได้จากการจัดการศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ , รายได้จากการรับบริจาค , รายได้อ่ืน 
 

1. เป็นรายได้จาก  
  - เงินบ ารุงสถานที่   - ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ 
  - ค่าสมาชิกบ ารุง    - ค่าลงทะเบียนเรียนฯ 
  - ค่าสมาชิกวารสาร/นิตยสาร  - ค่าบริการเกี่ยวกับห้องสมุด 
  - รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ - ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา 
  - รายได้จากการบริการอ่ืนๆ  - ค่าธรรมเนียมจากการบริการนักศึกษา 
  -รายไดจ้ากการรับบริจาค   - รายได้ค่าปรับและดอกเบี้ยจากการผิดสัญญา 
  -รายได้ค่าสมัครสอบ   - รายได้จากการจ าหน่ายของที่ระลึก 
  - รายได้เบ็ดเตล็ด 
2. เก็บโดย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
3. อัตราการจัดเก็บ เป็นไปตามประกาศสถาบัน 
4. ก าหนดเวลาการจัดเก็บ .............................................................. - .........................................................................................  
5. หลักเกณฑ์การต านวณตั้งในปีงบประมาณ ใช้จากฐานข้อมูลรายได้ปีก่อน 

ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน นางสาวจันทรา  เขมาภิรัต โทรศัพท์หมายเลข 02-256-4092-9 ต่อ 1210 
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ค าอธบิายการกรอกแบบ ง.402 

  1. เป็นแบบแสดงค าชี้แจงรายได้แต่ละประเภท ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก บางหัวข้ออาจกินเนื้อที่
มาก ท าให้อาจจะบรรจุเนื้อหาได้ไม่ครบทุกข้อตามที่แสดงไว้ในแบบภายในหนึ่งหน้า  ถ้าเป็นดังนี้ให้ขึ้นหน้าใหม่เรื่อยไป
จนกว่าจะจบรายการทุกหัวข้อ การเรียงหัวข้อให้เรียงติดต่อกันไปโดยไม่ต้องขึ้นแบบใหม่ถ้าหน้าเดิมยังมีเหลืออยู่ 
  2. หัวข้อที่ 1 ให้อธิบายให้ชัดเจนว่ารายได้ประเภทที่จัดเก็บนั้น เป็นรายได้จากอะไร เช่น รายได้
ประเภทค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ก็ให้อธิบายว่าเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง หรือค่าขายของเบ็ดเตล็ด ก็ให้
อธิบายว่า เป็นรายได้จากการขายอะไร 
  3. หัวข้อที่ 2 ให้แสดงให้เห็นว่าเก็บโดยอาศัยกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ในปี พ.ศ. 
ใด  บทบัญญัติต่าง ๆ นี้ ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมปีใด อย่างไรบ้าง ให้ระบุบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นั้น ๆ ด้วย โดยแจ้งวัน เดือน ปี ที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ๆ จนครบทุกครั้ง และให้แจ้งด้วยว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มใด ตอนใด วันใด ปีใด 
  4. หัวข้อที่ 3 ให้แสดงอัตราการจัดเก็บเป็นรายหน่วยมาให้ทราบ หากมีการแก้ไขอัตราการจัดเก็บใหม่
ต่างไปจากปีก่อน ให้เทียบอัตราการจัดเก็บเดิมกับอัตราใหม่ไว้ และแสดงวันที่ที่แก้ไขอัตรานั้น ๆ  
ไว้ด้วย และ/หรือถ้ามีการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บในปีที่ขอตั้งใหม่อย่างไร ก็ให้แสดงและเทียบเคียงอัตรา 
ในขณะนี้ไว้ด้วย 
  5. หัวข้อที่ 4 ให้แสดงก าหนดช่วงเวลาการจัดเก็บของรายได้ประเภทที่จัดเก็บนั้น 
  6. หัวข้อที่ 5 ให้แสดงวิธีการค านวณโดยแสดงปริมาณจ านวนหน่วย และอัตราจัดเก็บ เช่น จ านวน
หน่วยคูณด้วยอัตราการจัดเก็บ เป็นผลของการค านวณนั้น ๆ ด้วย 
  6. หัวข้อที่ 6 เป็นหัวข้อที่ใช้แสดงค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สถานการณ์ท่ัวไปและความเคลื่อนไหว
ของตลาดที่อาจจะกระทบกระเทือนถึงรายได้ประเภทนี้ ฯลฯ 
  7. ให้ใส่เลขก ากับหน้าไว้ เพื่อสะดวกในการอ้างถึงในช่องหมายเหตุของแบบ ง. 401 และให้เรียง
หมายเลขก ากับหน้าต่อจาก ง.401 
  8. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ขอให้แนบ file ข้อมูล
ของแบบ ง.402 ส่งมาท่ี rev@bb.go.th 
 

6. แบบรายงานค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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     9.46 แบบรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 หมายเหตุ

1. เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา -                     -                     -                     -                     -                     -                     

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 288.3221           285.3365           350.9789           261.4129           235.1988           242.4553           

   2.1 เงนิรายได ้ 13.7509            4.0000              5.0000              5.0000              5.5000              5.5000              

   2.2 เงนิงบประมาณทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้            274.5712            281.3365            345.9789            256.4129            229.6988            236.9553

   2.3 ทนุหมนุเวยีน -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   2.8 อืน่ๆ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 288.3221           285.3365           350.9789           261.4129           235.1988           242.4553           

4. น าไปสมทบกบังบประมาณ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   4.1 งบบคุลากร -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   4.2 งบด าเนินงาน -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   4.3 งบลงทนุ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   4.4 งบเงนิอดุหนุน -                     -                     -                     -                     -                     -                     

   4.5 งบรายจ่ายอืน่ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนิน าไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.)            288.3221            285.3365            350.9789            261.4129            235.1988            242.4553

6. แผนการใชจ้่ายอืน่ 288.3221           285.3365           350.9789           261.4129           235.1988           242.4553           

6.1 ภารกิจพื้นฐาน 13.7509            4.0000              5.0000              5.0000              5.5000              5.5000              

6.1.1 รายจ่ายประจ า 13.7509            4.0000              5.0000              5.0000              5.5000              5.5000              

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

6.2 ภารกิจเพือ่การพฒันา 274.5712           281.3365           345.9789           256.4129           229.6988           236.9553           

6.2.1 รายจ่ายประจ า 274.5712           281.3365           345.9789           256.4129           229.6988           236.9553           

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                     -                     -                     -                     -                     -                     

7. คงเหลอื (5.-6.) -                     -                     -                     -                     -                     -                     

รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

หน่วยงาน : สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
แผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ

แบบค าขอ สงป. 1012

หมายเหตุ
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     9.47 แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 480,000.00        ประจ า 27.90                    22.97                ประจ า 29.92               30.44            ประจ า 21.94             22.70             ประจ า 20.23             23.89              100.00            

1,439,966          479,988.67        ลงทุน 8.00                     ลงทุน 32.00               ลงทุน 25.00             ลงทุน 35.00             100.00            

ประเภทรายจ่าย รวม

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ท้ังส้ิน

งบประมาณรวม 345,978,900 24,195,300        24,195,300        31,066,800            79,457,400         25,947,400        25,947,400      53,417,400       105,312,200   19,027,300     19,027,400       40,487,500     78,542,200     17,539,900     17,540,200        47,587,000     82,667,100      345,978,900    

    ร้อยละ 100.00              6.99                 6.99                 8.98                     22.97                7.50                  7.50               15.44               30.44            5.50              5.50                11.70             22.70             5.07              5.07                  13.75             23.89              100.00            

รายจ่ายประจ า (ไม่รวมงบลงทุน) 260,130,700      24,195,300        24,195,300        24,195,300            72,585,900         25,947,400        25,947,400      25,947,400       77,842,200     19,027,300     19,027,400       19,027,500     57,082,200      17,539,900     17,540,200        17,540,300      52,620,400       260,130,700    

   งบประจ า ร้อยละ 100.00              9.30                 9.30                 9.30                     27.90                9.97                  9.97               9.97                29.92            7.31              7.31                7.31               21.94             6.74              6.74                  6.74               20.23              100.00            

รายจ่ายลงทุน 85,848,200        -                   -                   6,871,500              6,871,500          -                   -                 27,470,000       27,470,000     -                -                  21,460,000     21,460,000      -                -                   30,046,700      30,046,700       85,848,200      

   งบลงทุน ร้อยละ 100.00              -                   -                   8.00                     8.00                  -                   -                 32.00               32.00            -                -                  25.00             25.00             -                -                   35.00             35.00              100.00            

3. งบเงินอุดหนุน 345,978,900      24,195,300        24,195,300        31,066,800            79,457,400         25,947,400        25,947,400      53,417,400       105,312,200   19,027,300     19,027,400       40,487,500     78,542,200     17,539,900     17,540,200        47,587,000     82,667,100      345,978,900    
3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 345,978,900      24,195,300        24,195,300        31,066,800            79,457,400         25,947,400        25,947,400      53,417,400       105,312,200   19,027,300     19,027,400       40,487,500     78,542,200     17,539,900     17,540,200        47,587,000     82,667,100      345,978,900    
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 143,846,600      13,341,800       13,341,800       13,341,800            40,025,400         14,318,800        14,318,800     14,318,800      42,956,400     10,500,100     10,500,200       10,500,200     31,500,500      9,788,000      9,788,100         9,788,200       29,364,300       143,846,600    

ผลผลิตท่ี 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก

143,846,600      13,341,800       13,341,800       13,341,800            40,025,400         14,318,800        14,318,800     14,318,800      42,956,400     10,500,100     10,500,200       10,500,200     31,500,500      9,788,000      9,788,100         9,788,200       29,364,300       143,846,600    

1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 135,986,100      12,608,100       12,608,100       12,608,100            37,824,300        13,532,700        13,532,700      13,532,700       40,598,100    9,923,800      9,923,800        9,923,800       29,771,400      9,264,000      9,264,100          9,264,200       27,792,300       135,986,100    

1 เงินเดือน 129,305,400      11,984,600       11,984,600       11,984,600            35,953,800        12,864,700        12,864,700      12,864,700       38,594,100    9,433,800      9,433,800        9,433,800       28,301,400     8,818,600      8,818,700         8,818,800      26,456,100       129,305,400    

(1) อัตราเดิม 213 อัตรา 97,667,400        9,054,300         9,054,300         9,054,300              27,162,900         9,701,000          9,701,000        9,701,000         29,103,000     7,114,100       7,114,100        7,114,100       21,342,300      6,686,400      6,686,400          6,686,400       20,059,200       97,667,400      

(2) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 31 อัตรา 2,186,400          204,000            204,000            204,000                612,000             218,600            218,600          218,600           655,800         160,000         160,000           160,000         480,000          146,200         146,200            146,200          438,600           2,186,400        

(3) ค่าตอบแทนรายเดือน ต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา 1,126,800          82,600              82,600              82,600                  247,800             112,600            112,600          112,600           337,800         82,600           82,600             82,600           247,800          97,800           97,800              97,800            293,400           1,126,800        

(3) เงินเพ่ิมส าหรับบุคลากรท่ีเปล่ียนสภาพ  31 อัตรา 27,784,400        2,593,200         2,593,200         2,593,200              7,779,600          2,778,500          2,778,500        2,778,500         8,335,500      2,037,500       2,037,500        2,037,500       6,112,500       1,852,200      1,852,300          1,852,300       5,556,800        27,784,400      

(4) อัตราต้ังใหม่ 6 อัตรา 540,400            50,500              50,500              50,500                  151,500             54,000              54,000            54,000             162,000         39,600           39,600             39,600           118,800          36,000           36,000              36,100            108,100           540,400          

2 ค่าจ้างประจ า 6,680,700         623,500            623,500            623,500                1,870,500          668,000            668,000          668,000           2,004,000      490,000         490,000           490,000         1,470,000       445,400         445,400            445,400          1,336,200        6,680,700        

(1) อัตราเดิม  28 อัตรา 6,545,300          610,900            610,900            610,900                1,832,700          654,500            654,500          654,500           1,963,500      480,000         480,000           480,000         1,440,000       436,400         436,400            436,300          1,309,100        6,545,300        

(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจ า 5 อัตรา 67,800              6,300               6,300               6,300                    18,900               6,800                6,800              6,800               20,400           5,000             5,000              5,000             15,000            4,500            4,500                4,500             13,500             67,800            

(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 6 อัตรา 67,600              6,300               6,300               6,300                    18,900               6,700                6,700              6,700               20,100           5,000             5,000              5,000             15,000            4,500            4,500                4,600             13,600             67,600            

2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 7,860,500         733,700            733,700            733,700                2,201,100          786,100            786,100          786,100           2,358,300      576,300         576,400           576,400         1,729,100       524,000         524,000            524,000          1,572,000        7,860,500        

1 ค่าตอบแทน 7,860,500         733,700            733,700            733,700                2,201,100          786,100            786,100          786,100           2,358,300      576,300         576,400           576,400         1,729,100       524,000         524,000            524,000          1,572,000        7,860,500        

(1) เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะและวิชาการ 7 อัตรา 696,000            65,000              65,000              65,000                  195,000             69,600              69,600            69,600             208,800         51,000           51,000             51,000           153,000          46,400           46,400              46,400            139,200           696,000          

(2) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 100 อัตรา 1,806,000          168,600            168,600            168,600                505,800             180,600            180,600          180,600           541,800         132,400         132,400           132,400         397,200          120,400         120,400            120,400          361,200           1,806,000        

(3) เงินประจ าแหน่ง ประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระ ของพนักงานมหาวิทยาลัยะ 18 อัตรา 2,370,000          221,200            221,200            221,200                663,600             237,000            237,000          237,000           711,000         173,800         173,800           173,800         521,400          158,000         158,000            158,000          474,000           2,370,000        

(4) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย
 18 อัตรา

2,370,000          221,200            221,200            221,200                663,600             237,000            237,000          237,000           711,000         173,800         173,800           173,800         521,400          158,000         158,000            158,000          474,000           2,370,000        

(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มข้ัน 24 อัตรา 618,500            57,700              57,700              57,700                  173,100             61,900              61,900            61,900             185,700         45,300           45,400             45,400           136,100          41,200           41,200              41,200            123,600           618,500          

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ประเภทรายจ่าย รวม

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม ท้ังส้ิน

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 187,460,300      9,484,100         9,484,100         16,355,600            35,323,800        10,161,400        10,161,400      37,631,400       57,954,200     7,451,300       7,451,300        28,911,400     43,814,000     6,773,800      6,773,900          36,820,600     50,368,300      187,460,300    

ผลผลิตท่ี 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 185,710,300      9,320,800         9,320,800         16,192,300            34,833,900        9,986,400          9,986,400       37,456,400       57,429,200     7,323,000       7,323,000        28,783,000     43,429,000      6,657,100      6,657,200          36,703,900      50,018,200      185,710,300    

1) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 92,362,100        8,620,800         8,620,800         8,620,800             25,862,400        9,236,400          9,236,400        9,236,400         27,709,200     6,773,000       6,773,000        6,773,000       20,319,000      6,157,100      6,157,200          6,157,200       18,471,500      92,362,100      

1 ค่าตอบแทน 10,634,100        992,600            992,600            992,600                2,977,800          1,063,400          1,063,400        1,063,400         3,190,200      779,800         779,800           779,800         2,339,400       708,900         708,900            708,900          2,126,700        10,634,100      

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 6 อัตรา 1,905,600          177,900            177,900            177,900                533,700             190,600            190,600          190,600           571,800         139,700         139,700           139,700         419,100          127,000         127,000            127,000          381,000           1,905,600        

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 65 อัตรา 1,408,500          131,500            131,500            131,500                394,500             140,800            140,800          140,800           422,400         103,300         103,300           103,300         309,900          93,900           93,900              93,900            281,700           1,408,500        

(3) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 95 อัตรา 7,320,000          683,200            683,200            683,200                2,049,600          732,000            732,000          732,000           2,196,000      536,800         536,800           536,800         1,610,400       488,000         488,000            488,000          1,464,000        7,320,000        

2 ค่าใช้สอย 50,688,800       4,731,100         4,731,100         4,731,100              14,193,300         5,068,900          5,068,900       5,068,900        15,206,700     3,717,100       3,717,100        3,717,100       11,151,300      3,379,100      3,379,100          3,379,300       10,137,500       50,688,800     

(2) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 2,500,000          233,400            233,400            233,400                700,200             250,000            250,000          250,000           750,000         183,300         183,300           183,300         549,900          166,600         166,600            166,700          499,900           2,500,000        

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,000,000          93,400              93,400              93,400                  280,200             100,000            100,000          100,000           300,000         73,300           73,300             73,300           219,900          66,600           66,600              66,700            199,900           1,000,000        

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 47,188,800        4,404,300         4,404,300         4,404,300              13,212,900         4,718,900          4,718,900        4,718,900         14,156,700     3,460,500       3,460,500        3,460,500       10,381,500      3,145,900      3,145,900          3,145,900       9,437,700        47,188,800      

3 ค่าสาธารณูปโภค 22,334,200        2,084,600         2,084,600         2,084,600             6,253,800          2,233,500.00      2,233,500        2,233,500         6,700,500      1,637,700       1,637,700        1,637,700       4,913,100       1,488,900      1,489,000          1,488,900       4,466,800        22,334,200      

(1) ค่าไฟฟ้า 19,200,000        1,792,000         1,792,000         1,792,000              5,376,000          1,920,000          1,920,000        1,920,000         5,760,000      1,408,000       1,408,000        1,408,000       4,224,000       1,280,000      1,280,000          1,280,000       3,840,000        19,200,000      

(2) ค่าประปา 3,066,000          286,200            286,200            286,200                858,600             306,600            306,600          306,600           919,800         224,800         224,800           224,800         674,400          204,400         204,400            204,400          613,200           3,066,000        

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000              1,900               1,900               1,900                    5,700                2,000                2,000              2,000               6,000            1,400             1,400              1,400             4,200             1,300            1,400                1,400             4,100              20,000            

(4) ค่าบริการไปรษณีย์ 48,200              4,500               4,500               4,500                    13,500               4,900                4,900              4,900               14,700           3,500             3,500              3,500             10,500            3,200            3,200                3,100             9,500              48,200            

4 ค่าวัสดุ 8,705,000         812,500            812,500            812,500                2,437,500          870,600            870,600          870,600           2,611,800      638,400         638,400           638,400         1,915,200       580,200         580,200            580,100          1,740,500        8,705,000        

(1) วัสดุส านักงาน 1,549,400          144,600            144,600            144,600                433,800             155,000            155,000          155,000           465,000         113,600         113,600           113,600         340,800          103,300         103,300            103,200          309,800           1,549,400        

(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ 75,000              7,000               7,000               7,000                    21,000               7,500                7,500              7,500               22,500           5,500             5,500              5,500             16,500            5,000            5,000                5,000             15,000             75,000            

(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 273,600            25,500              25,500              25,500                  76,500               27,400              27,400            27,400             82,200           20,100           20,100             20,100           60,300            18,200           18,200              18,200            54,600             273,600          

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว 302,700            28,200              28,200              28,200                  84,600               30,300              30,300            30,300             90,900           22,200           22,200             22,200           66,600            20,200           20,200              20,200            60,600             302,700          

(5) วัสดุก่อสร้าง 124,000            11,600              11,600              11,600                  34,800               12,400              12,400            12,400             37,200           9,100             9,100              9,100             27,300            8,200            8,200                8,300             24,700             124,000          

(6) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 252,300            23,600              23,600              23,600                  70,800               25,200              25,200            25,200             75,600           18,500           18,500             18,500           55,500            16,800           16,800              16,800            50,400             252,300          

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 150,000            14,000              14,000              14,000                  42,000               15,000              15,000            15,000             45,000           11,000           11,000             11,000           33,000            10,000           10,000              10,000            30,000             150,000          

(8) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 150,000            14,000              14,000              14,000                  42,000               15,000              15,000            15,000             45,000           11,000           11,000             11,000           33,000            10,000           10,000              10,000            30,000             150,000          

(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 500,000            46,700              46,700              46,700                  140,100             50,000              50,000            50,000             150,000         36,700           36,700             36,700           110,100          33,300           33,300              33,200            99,800             500,000          

(10) วัสดุการศึกษา 5,328,000          497,300            497,300            497,300                1,491,900          532,800            532,800          532,800           1,598,400      390,700         390,700           390,700         1,172,100       355,200         355,200            355,200          1,065,600        5,328,000        

2) ค่าครุภัณฑ์ 85,848,200       -                   -                   6,871,500             6,871,500          -                   -                 27,470,000       27,470,000     -                -                  21,460,000     21,460,000      -                -                   30,046,700      30,046,700       85,848,200     

   (1) ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

1,320,000          -                   -                   1,320,000              1,320,000          -                   -                 -                  -                -                -                  -                -                 -                -                   -                 -                  1,320,000        

   (2) เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 1 เคร่ือง

350,000            -                   -                   350,000                350,000             -                   -                 -                  -                -                -                  -                -                 -                -                   -                 -                  350,000          

   (3) หุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 5 ชุด

135,000            -                   -                   135,000                135,000             -                   -                 -                  -                -                -                  -                -                 -                -                   -                 -                  135,000          

   (4) ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

84,043,200        -                   -                   5,066,500              5,066,500          -                   -                 27,470,000       27,470,000     -                -                  21,460,000     21,460,000      -                -                   30,046,700      30,046,700       84,043,200      

3)  เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 3,000,000          280,000            280,000            280,000                840,000             300,000            300,000          300,000           900,000         220,000         220,000           220,000         660,000          200,000         200,000            200,000          600,000           3,000,000        

4)  เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 4,500,000          420,000            420,000            420,000                1,260,000          450,000            450,000          450,000           1,350,000      330,000         330,000           330,000         990,000          300,000         300,000            300,000          900,000           4,500,000        

ผลผลิตท่ี 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,750,000          163,300            163,300            163,300                489,900             175,000            175,000          175,000           525,000         128,300         128,300           128,400         385,000          116,700         116,700            116,700          350,100           1,750,000        
1) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 1,750,000          163,300            163,300            163,300                489,900             175,000            175,000          175,000           525,000         128,300         128,300           128,400         385,000          116,700         116,700            116,700          350,100           1,750,000        
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

14,672,000        1,369,400         1,369,400         1,369,400              4,108,200          1,467,200          1,467,200        1,467,200         4,401,600      1,075,900       1,075,900        1,075,900       3,227,700       978,100         978,200            978,200          2,934,500        14,672,000      

โครงการท่ี 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม 14,672,000        1,369,400         1,369,400         1,369,400              4,108,200          1,467,200          1,467,200        1,467,200         4,401,600      1,075,900       1,075,900        1,075,900       3,227,700       978,100         978,200            978,200          2,934,500        14,672,000      
1) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม -                   -                   -                   -                       -                    -                   -                 -                  -                -                -                  -                -                 -                -                   -                 -                  -                 
2) โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561-2565)

14,672,000        1,369,400         1,369,400         1,369,400              4,108,200          1,467,200          1,467,200        1,467,200         4,401,600      1,075,900       1,075,900        1,075,900       3,227,700       978,100         978,200            978,200          2,934,500        14,672,000      

เงินงบประมาณ
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
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     9.48 เหตุผลความจ าเป็นในการขอสนับสนุนครุภัณฑ์ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 

ด้วยสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีพ้ืนที่รวม 84,458 ตารางเมตร โดยครุภัณฑ์ที่ขอ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการให้กับบุคลากรภายในและ
ภายนอก เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

รายละเอียดจุดติดตั้งครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ดังนี้ 

ล าดับ รายการ ประจ าชั้น 
ครุภัณฑ์ปีเดียว 

1 ชดุหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน   
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  6 ชุด 

อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
ชั้น 5 

2 เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา   
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง 

อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
ชั้น 5 

3 หุ่นจ าลองช่วยฟื้นคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน                 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร  5 ชุด 

อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา 
ชั้น 5 

รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) 
1 ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

1 งาน 
อาคารพระบรมคุณ ชั้น 1 - 8 
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การเปรียบเทียบของเดิมและใหม่ 
 

รายการ เดิม ใหม่ 
1. ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ ์
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร      
6 ชุด 

1. ผิวหนังสามารถใส่หรือถอดออกจาก
หุ่นทั้งสองข้าง/ขวา และซ้าย/และยึดติด
ด้วยเทป 
2.  ลักษณะและต าแหน่ งของทารก
เปลี่ยนได้ตามความต้องการ 
3. วัสดุรองช่องทางคลอดมี 2 ชั้น เล็ก
และใหญ่ เมื่อวางในต าแหน่งที่พอเหมาะ 
จะท าให้หุ่นอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม 
4. ลักษณะเต้านมตามแบบธรรมชาติ  
สามารถแนะน าการดูแลก่อนคลอด    
แต่ไม่สามารถใช้ในการนวดเต้านม 
5. เมื่อสวิตช์ล าโพงเปิด สามารถฟังเสียง
หัวใจเด็กจากล าโพงได้ 
6. มีจ านวน 4 ตัว ไม่เพียงพอเม่ือ
เปรียบเทียบกับนักศึกษา จ านวน    400 
คน ท าให้อัตราส่วนของหุ่นเป็น  1 : 
100 การหมุนเพื่อการฝึกจึงไม่เพียงพอ
ในการฝึกปฏิบัติซ้ าเพื่อให้เกิดความ
ม่ันใจ 
 

1. เป็นหุ่นจ าลองล าตัวหญิงตั้งครรภ์ขนาดเท่าของ
จริง ซึ่งใช้ในการเรียนการสอน การตรวจหน้า
ท้องแบบ Leopold Maneuver การฟังเสียง
หัวใจทารก และการดูแลเต้านม 
2. ผิวหนังหน้าท้องของหุ่นท าจากซิลิโคนชนิด
พิเศษ เพ่ือให้มีลักษณะใกล้เคียงของจริงมากที่สุด          
ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและการสัมผัส 
3. มีแผ่น Abdominal wall sheet คลุมทารก
ในครรภ์ก่อนปิดผิวหนังหน้าท้องท าให้ได้
ความรู้สึกนุ่มและสมจริงระหว่างการฝึก 
4. ภายในท้องมีถุงน้ าคร่ า (Amnion) พร้อม
ทารกอยู่ภายใน สามารถบีบลมเข้าภายในเพ่ือ
สร้างสถานการณ์ในการตรวจครรภ์ที่แตกต่างกัน
ในการคล าแต่ละครั้ง (Palpation Sensation) 
เช่น ภาวะท้องแข็งท าให้คล ายาก 
5. มีมาตรวัดระดับอากาศท่ีบีบเข้าในถุงน้ าคร่ า
เพ่ือป้องกันการบีบลมเข้ามากเกินไป 
6. เต้านมมีลักษณะแบบเต้านมหญิงตั้งครรภ์ 
สามารถฝึกสอนการดูแลเต้านม การนวดเต้านม 
และการดูแลหัวนม 
7. การจ าลองสภาวะภายในท าให้การได้ยินเสียง
หัวใจทารกในครรภ์คล้ายจริง โดยล าโพงจะถูกฝัง
อยู่ในตัวเด็กทารก ระดับของเสียงและอัตราการ
เต้นของหัวใจสามารถปรับได้ง่ายด้วยการ หมุน
ปุ่มควบคุมความดังของเสียงและปุ่มควบคุม
ความเร็วของอัตราการเต้นของหัวใจ 
8. สามารถใช้ Stethoscope ฟังเสียงการเต้น
ของหัวใจทารกทางหน้าท้องได้ และฟังเสียงของ
หัวใจทารกจากล าโพงภายนอกในกรณีเรียนเป็น
กลุ่มได้ด้วย 
9. สามารถเปิดผิวหนังหน้าท้องเพ่ือจัดท่าทารก
ในครรภ์ให้อยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น ท่าหัว ท่าก้น
ตะแคงซ้าย หรือ ขวา 
10. มีแผ่น Abdominal wall sheet  แยกคน
ละชิ้นกับแผ่นผิวหนังหน้าท้อง ใช้คลุมทารกใน
ครรภ์ก่อนปิดผิวหนังหน้าท้อง ท าให้การคล าผ่าน
หน้าท้องมีลักษณะที่หนาและนุ่มคล้ายจริงกับการ
ตรวจ 
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รายการ เดิม ใหม่ 
  11. แผ่นรองทารก จ านวน 2 ขนาด ใช้ส าหรับ

จ าลองสถานการณ์ ในลักษณะการตรวจ  Seitz 
method (-), normal และ Seitz method (+) 
12. สามารถคล ากระดูกลิ้นปี่และขอบบนของ
กระดูกหัวหน่าวได้ 
13. สามารถตรวจหน้าท้องแบบ Leopold 
Maneuver ได้ 

2. เครื่องกระตุ้นหัวใจ 
Defibrillator    
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
๖๐ พรรษา         
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร      
1 เครื่อง 

1. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจ น้ าหนักเครื่อง
โดยประมาณ 10 กิโลกรัม 
2. ตัวเครื่องประกอบด้วย คือ การ
กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillation), 
การบันทึกการท างานของหัวใจ (ECG) 
3. ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 
เฮิรตซ์ 
4. ไม่มีแบตเตอรี่ ต้องใช้ไฟฟ้าโดยตรง 
5. มีจ านวน 1 เครื่อง จ านวนไม่
เพียงพอต่อการฝึกทักษะของนักศึกษา
พยาบาล 
6. จัดซื้อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีอายุการใช้
งานมาแล้ว 20 ปี  
 

1. เป็นเครื่องกระตุกหัวใจขนาดกระทัดรัด 
น้ าหนักเครื่องโดยประมาณ 7.7 กิโลกรัม 
2. ตัวเครื่องประกอบด้วย คือ การกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้า (Defibrillation), การกระตุกหัวใจด้วย
ไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบแนะน าด้วยเสียง 
(AED), การบันทึกการท างานของหัวใจ (ECG), 
หรือการกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (Pacemaker) หรือ
การวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
หรือการการวัดความดันโลหิต หรือการวัด
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ลมหายใจออก 
3. สามารถใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 
โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
4. มีแบตเตอรี่แบบที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ชนิด 
Ni-MH 10.8V 3000 mAh  เมื่อแบตเตอรี่เต็ม
สามารถใช้กระตุกหัวใจที่พลังงาน 200 Joule ได้
ไม่ต่ ากว่า 200 ครั้ง หรือสามารถใช้ติดตามการ
ท างานของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 300 นาทีหรือ
สามารถใช้กระตุ้นหัวใจพร้อมติดตาม สัญญาณชีพ
ได้ไม่น้อยกว่า 180 นาที  (60 BPM, 160 mA) 
5. สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาโดยการพิมพ์
บนกระดาษหรือเก็บไว้ในหน่วยความจ าใน
ตัวเครื่อง หรือน าข้อมูลออกจากตัวเครื่องได้โดย 
USB drive  
6. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการยอมรับ และสามารถ
ใช้งานได้ตาม AHA Guideline 2010 ว่าด้วย
กระบวนการ ฟ้ืนคืนชีพ(CPR)แก่ผู้ป่วย และผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัย CE0120 
7. สามารถใช้กับหุ่น Sim Man ได ้
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รายการ เดิม ใหม่ 
3. หุ่นจ าลองช่วยฟื้น
คืนชีพมีสัญญาณไฟ
แสดงการไหลเวียน                 
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 5 ชุด 

1. ศีรษะของหุ่นสามารถจับเคลื่อนไหว 
Head Tilt and Chin lift ได ้
2. สามารถถอดเปลี่ยนปอดและใบหน้า
หุ่นได ้
3. มีต าแหน่งกายวิภาคที่ส าคัญ ได้แก่ 
Sternum, ribcage และ Sternal 
notch 
4. สามารถเปิด/ปิดเสียง Clicker ในการ
บอกความลึกของการท า CPR ได ้
5. จ านวนไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะ
ของนักศึกษาพยาบาล มีเพียง 1 ตัว 
6. ปัจจุบันสถาบัน มีหุ่นจ าลองช่วยฟื้น
คืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน 
ซึ่งจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2555 
 
 

1. ศีรษะของหุ่นสามารถจับเคลื่อนไหว Head tilt 
และ Chin lift ได้  
2. สามารถถอดเปลี่ยนปอด (Artificial lung) และ
ใบหน้าหุ่น (Face Skin) ได้  
3. มีต าแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ที่ส าคัญได้แก่ 
Sternum, Ribcage และ Sternal notch  
4. สามารถบอกคุณภาพในการท า CPR ได้ ทั้งอัตรา
การปั๊มและความลึก โดยจะมีไฟปรากฏเมื่อท าการ
ปั๊มหัวใจตั้งแต่หน้าอกจนถึงศีรษะ และ/หรือ มีเสียง 
Clicker ในการบอกความลึกของการท า CPR  
5. เมื่อท าการปั๊มหัวใจอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 
อัตราการความเร็วและความลึกถูกต้อง จะปรากฎ
ไฟวิ่งไป ทั่วหุ่นรวมถึงปรากฎที่ศีรษะ หากท าไม่
ถูกต้อง ไฟจะไม่ปรากฏทั่วทั้งหุ่น 
6. ตัวหุ่นที่มีไฟปรากฏ สามารถใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ จ านวน 6 ก้อน   
7. ตัวหุ่นที่มีเสียง Clicker สามารถเปิด/ปิดเสียง 
Clicker ในการบอกความลึกของการท า CPR ได้ 
8. มีกระเป๋าบรรจุหุ่น สามารถพกพาได้สะดวก 

4. ปรับปรุงอาคาร  
พระบรมคุณ        
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 1 งาน 

1. อาคารเปิดใช้บริการตั้งแต่ปี 2540 
2. อาคารมีการใช้งานมานาน 23 ปี 
3. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีการ
เสื่อมสภาพ 
4. ผนังห้องน้ ามีการรั่วซึม  

1. สร้างความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้อาคารมีความปลอดภัย พร้อมใช้
งาน และทันสมัย มีสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น 
2. ระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งานมากขึ้น  
3. มีการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคาร ดังนี้ 
   3.1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
   3.2. งานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องพัก 
เพ่ือรองรับอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
   3.3. งานระบบสุขาภิบาล ห้องน้ าภายในห้องพัก 
   3.4. งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องพัก  
   3.5. งานระบบแสงสว่างภายในห้องพัก  
   3.6. งานปรับปรุงระบบ Network เพ่ือรองรับใน
การเรียนสอนยุคดิจิทัล   
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เหตุความจ าเป็นในการขอสนับสนุนงบประมาณ 

 
1. ชุดหุ่นฝึกตรวจครรภ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 6 ชุด 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ รับผิดชอบ                 
ได้ก าหนดให้นักศึกษาพยาบาลขึ้นฝึกปฏิบัติที่หน่วยฝากครรภ์ เพ่ือฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีที่ตั้งครรภ์ โดยการฝึก
ประสบการณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การตรวจครรภ์ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ท่า ที่จะท าให้ทราบว่าลักษณะของทารกในครรภ์
เป็นอย่างไร สัมพันธ์กับอายุครรภ์ที่ค านวณได้หรือไม่ ส่วนน าของทารกในครรภ์อยู่ในลักษณะท่าใดเพ่ือประเมินวิธีการ
คลอด และจะได้ทราบต าแหน่งของการฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างมากที่ต้องฝึกให้
นักศึกษาสามารถฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ได้ 

การตรวจครรภ์ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่งมีความซับซ้อน ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ 
และทักษะในการฝึกปฏิบัติ เพราะในสถานการณ์จริงต้องท าตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วและมีความระมัดระวัง สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรอบคอบและมีสติ การที่นักศึกษาจะสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วนั้นต้องอาศัยการ
ฝึกปฏิบัติซ้ าๆ เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้  

จึงเห็นว่าหากนักศึกษามีการเตรียมตัวฝึกทักษะเกี่ยวกับการตรวจครรภ์ ด้วยหุ่นเสมือนจริง ก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สตรีตั้งครรภ์และทารกปลอดภัยและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริงกับผู้รับบริการ จึงได้
จัดท าโครงการจัดซื้อหุ่นฝึกตรวจครรภ์ ซึ่งแต่เดิมมีจ านวนน้อยเพียง 4 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาจ านวน 400 คน 
ท าให้อัตราส่วนของหุ่นเป็น 1 : 100 การหมุนเพ่ือการฝึกจึงไม่เพียงพอในการฝึกปฏิบัติซ้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ และหุ่น
ตรวจครรภ์ที่มีไม่ทันต่อความสามารถของหุ่นในยุคปัจจุบัน และยังช ารุดในบางส่วนอีกด้วย เมื่อฝึกก็อาจท าให้บกพร่อง
ในการฝึกเสมือนจริง โดยการจัดซื้อหุ่นตรวจครรภ์ใหม่ในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการครรภ์เสมือน
จริงด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะเมื่อขึ้นฝึกในภาคปฏิบัติต่อไป   

2. เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ Defibrillator อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา   แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 เคร่ือง  

 ปัจจุบันสถาบัน มีเครื่อง Defibrillator เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจ านวน 1 เครื่อง ซึ่งมีอายุการ
ใช้งานมาแล้ว 20 ปี (จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2543) โดยใช้ร่วมกับหุ่น Sim Man ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง
วิกฤต และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะของนักศึกษาพยาบาล อีกท้ังสภาพของเครื่อง
เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานหลายปี สายข้อต่อต่างๆ มีการช ารุด ซึ่งโดยปกติอายุการใช้งานของเครื่อง 
Defibrillator มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงควรมี
การจัดซื้อเครื่อง Defibrillator เพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลสามารถฝึกทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูงผ่านเครื่อง 
Defibrillator ได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. หุ่นจ าลองช่วยฟื้นคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ 
พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  5 ชุด 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถทางการพยาบาล การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงถือว่ามี
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ความส าคัญอย่างมากเพ่ือให้บัณฑิตพยาบาลที่จบการศึกษาไปมีความสามารถในเชิงวิชาชีพ โดยการสอนในแต่ละชั้นปี
จะมีความแตกต่างกันโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

ปัจจุบันสถาบันการพยาบาลฯ มีหุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียน จ านวน 1 ตัว ซึ่ง
จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วิชาการ
พยาบาลสาธารณภัย และใช้ส าหรับเสริมทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพชีวิตขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการฝึกทักษะของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ
เพ่ือให้นักเรียนและอาจารย์ทราบว่ามีการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตามข้ันตอนอย่างถูกต้องหรือไม่ จากสัญญาณไฟที่
แสดงบนตัวหุ่น จึงควรมีการจัดซื้อหุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพมีสัญญาณไฟแสดงการไหลเวียนเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษา
พยาบาลสามารถฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานผ่านหุ่นจ าลองช่วยฟ้ืนคืนชีพแบบมีสัญญาณไฟบนตัวหุ่นได้อย่าง
ถูกต้องและมีความมั่นใจ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
ที่ส าคัญของนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

4. ปรับปรุงอาคารพระบรมคุณ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  1 งาน 

  อาคารพระบรมคุณ เป็นอาคารหอพักส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยเปิด
ใช้งานอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 อายุการใช้งานอาคารรวม 23 ปี อาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก
ทั้งหมด     8 ชั้นและมีชั้นดาดฟ้าส าหรับการซักรีดในชั้นที่ 9 มีพ้ืนที่ใช้สอย จ านวน 14,220 ตารางเมตร ซึ่งได้มีการ
บ ารุงรักษาอาคารเป็นระยะ ได้แก่ การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ห้องน้ า ท่อน้ า ระบบกันซึม 
ทาสีอาคาร เป็นต้น  
  ด้วยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่มีการใช้งานมานาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีการเสื่อมสภาพ ผนัง
ห้องน้ ามีการรั่วซึม สถาบันจึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บริการจึงได้จัดให้มีการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเพ่ือให้อาคารมีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน และทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สถาบัน
จะมีการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในอาคาร ดังนี้  
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
2. งานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องพัก เพ่ือรองรับอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น  
3. งานระบบสุขาภิบาล ห้องน้ าภายในห้องพัก  
4. งานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องพัก  
5. งานระบบแสงสว่างภายในห้องพัก  
6. งานปรับปรุงระบบ Network เพ่ือรองรับในการเรียนสอนยุคดิจิทัล   
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9.49 แบบฟอร์มแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 
     

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชือ่สว่นงาน  ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์  ส ำนักวชิำบณัฑติศกึษำ

 ศนูยว์จัิยและนวตักรรม  ศนูยบ์รกิำรกำรพยำบำล  ส ำนักงำนสถำบนั

วสิยัทศันข์องสว่นงาน

พนัธกจิของสว่นงาน

ลงนาม

(คณบดสี านกัวชิาพยาบาลศาสตร)์

วนั/เดอืน/ปี

เอกสารหมายเลข 1

แบบฟอรม์แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย

จัดกำรศกึษำพยำบำลศำสตรไ์ดม้ำตรฐำนระดบัสำกล ผลติบณัฑติพยำบำลเป็นนักปฏบิตัเิชงิรกุ มมีนุษยธรรม โดดเดน่ดำ้นผูส้งูอำยุ

ผูด้อ้ยโอกำส และผูป้ระสบสำธำรณภัย

1.ผลติบณัฑติพยำบำลเป็นนักปฏบิตัเิชงิรกุ มมีนุษยธรรม โดดเดน่ดำ้นผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส และผูป้ระสบสำธำรณภัยไดม้ำตรฐำน

ระดบัสำกล

2.ผลติงำนวจัิยและนวตักรรมเพื่อกำรพัฒนำสขุภำพของสงัคม เสรมิสรำ้งจดุเนน้ของสถำบนั

3.สรำ้งงำนบรกิำรวชิำกำร วชิำชพี ทีม่คีณุภำพพัฒนำสขุภำวะของประชำชนอย่ำงยั่งยนื

4.สบืสำนควำมเป็นไทย เขำ้ใจควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม และใชภ้มูปัิญญำไทยในงำนพัฒนำสขุภำพ

5.พัฒนำกำรบรหิำรส ำนักวชิำพยำบำลศำสตรด์ว้ยธรรมำภบิำลและหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง
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      9.50 แผนความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน ปรับปรุง ก่อสร้าง
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ

ปี 2563
แผนงานพ้ืนฐาน

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ -                    -            46,363,100 46,363,100 46,363,100   

- ชุดหุ่นฝึกจ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพช้ันสูง อาคารสิรินธรานุสรณ์ 
๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1 ชุด 26,000,000 26,000,000     1         26,000,000       

- ชุดระบบ Smart Classroom อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1 ชุด 13,920,000 13,920,000     1         13,920,000       

- ชุดครุภัณฑ์ประจ าห้องสมุด อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1 ชุด 3,119,000 3,119,000      1         3,119,000        

 - เก้าอ้ีแถวพักคอย 2 ท่ีน่ัง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
(128 ชุด)

128 ตัว 343,200 343,200         128      343,200           

 - ชุดส่ือประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage อาคารสิริน
ธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 จุด

10 จุด 695,500 695,500         10       695,500           

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ปีปัจจุบัน - MTEF ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2567)

ปีงบประมาณ / ผลผลิต
ครุภัณฑ์ท่ีดิน 

รวมท้ังส้ิน
ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์ผูกพัน รวมครุภัณฑ์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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10. แบบฟอร์มค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

     10.1 แบบฟอร์มค าขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 

 

 

 

 

 

 

กระทรวง :
หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ค าขอ)

เงินนอก
งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือน
1.1.1 เงินเดือน

(1) อัตราเดิม  
[อัตรา]

 
[อัตรา]

(2) อัตราใหม่  
[อัตรา]

 
[อัตรา]

1.1.2 เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
(1)....................
(2)....................
(3).....................

1.2 ค่าจ้างประจ า
1.2.1 ค่าจ้างประจ า  

[อัตรา]
 

[อัตรา]
1.2.2 เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า

(1)....................
(2)....................
(3)....................

แบบค าขอเบ้ืองต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ
ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/ลด

ค าช้ีแจง

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว
1.3.1 ค่าจ้างช่ัวคราว

(1) อัตราเดิม  
[อัตรา]

 
[อัตรา]

(2) อัตราใหม่  
[อัตรา]

 
[อัตรา]

1.3.2 เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว
(1)....................
(2)....................

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.4.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(1) อัตราเดิม  
[อัตรา]

 
[อัตรา]

(2) อัตราใหม่  
[อัตรา]

 
[อัตรา]

1.4.2 เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

(1)....................
(2)....................

2. งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน
(1)....................
(2)....................
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2.1.2 ค่าใช้สอย
(1)........................................
(2)........................................
(3)........................................
(4)..........(แสดงรายการภาระผูกพัน)..........
งบประมาณท้ังส้ิน
ปี .... ต้ังงบประมาณ
ปี .... ต้ังงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ
ปี .... ผูกพันงบประมาณ

3. งบเงินอุดหนุน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันตามแบบ
งบบุคลากรข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอ่ืน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันตามแบบ
งบบุคลากรข้างต้น)
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     10.2 รายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

อัตรา วงเงิน อัตรา วงเงิน วงเงิน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ/รายการงบกลาง..

1. งบบุคลากร 
1.1 เงินเดือน

1) เงินเดือน หรือท่ีเรียกเป็นอย่างอ่ืน
(1) อัตราเดิม
(2) อัตราใหม่ (ใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ)

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
(1) เงินประจ าต าแหน่ง

(1.1) ……………………………….
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน

(2.1) ………………………………
(3) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(4) เงินเพ่ิม

(4.1) ………………………………

1.2 ค่าจ้างประจ า
1)  ค่าจ้างประจ า

(1)  อัตราเดิม (ค่าจ้างประจ า)
2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างประจ า

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจ า

(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
(3) เงินเพ่ิม

(3.1) ……………………………………………
1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว

1) ค่าจ้างช่ัวคราว
(1) ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ

(1.1) อัตราเดิม (ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ)
(1.2) อัตราใหม่ (ค่าจ้างช่ัวคราวในประเทศ)

(2) ค่าจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ
(2.1) อัตราเดิม (ค่าจ้างช่ัวคราวต่างประเทศ)
(2.2) อัตราเดิม (ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ)
(2.3) อัตราเดิม (อาจารย์ชาวต่างประเทศ)
(2.4) อัตราเดิม (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ)

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว
(3.1) .......................................

1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) อัตราเดิม (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
(2) อัตราใหม่ (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)

2) เงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(2.1) ...................................

รายละเอียดข้อเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

รายการ

ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง
งบประมาณ

(พ.ร.บ.)
ค าขอ

เพ่ิม /ลด
จากปี 2563
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     10.3 รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. … (ทดแทดอัตราเดิม/
อัตราใหม่) 

 
 
     10.4 เงินสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สมทบ
กองทุนประกัน

สังคม

 กองทุน
ทดแทน

 รวม
สวัสดิการ

 ผู้
เกษียณ

 ค่าจ้าง
ต่อเดือน

 เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

 เงิน
ประจ า

ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

ระบุรายการ
จ านวน

เงิน
 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

 เงินประจ า
ต าแหน่ง

 ค่าตอบแทน
รายเดือน

 (เทียบเท่าเงิน
ประจ าต าแหน่ง)

 สวัสดิการ

 รวมเงินเดือน +
สวัสดิการ

 ผู้เกษียณ
อายุราชการปี 2564

 เล่ือนข้ัน
คร้ังท่ี 2

 ค่าจ้าง
  ธ.ค. 63

 ค่าจ้าง
  พ.ย. 63

 

 ค่าจ้าง
  ต.ค. 63

 

ล าดับ
ท่ี

ช่ือต าแหน่ง
วิชาการ

รายละเอียดค่าจ้างและส่วนควบพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 (ทดแทดอัตราเดิม/อัตราใหม่)
หน่วยงาน ..............................................

หน่วย : บาท

 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

 รวมค่าจ้าง
และ

ส่วนควบ

ช่ือต าแหน่ง
บริหาร

 รวมค่าจ้าง
   ต.ค.-ธ.ค. 63
(รวมเล่ือนข้ัน 
ณ 1 ต.ค. 63) 

 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ค่าตอบแทน
เหมาจ่าย
แทนการ
จัดหารถ
ประจ า

ต าแหน่ง

อ่ืน

ช่ือ- สกุล

 เงินประจ าต าแหน่ง
บริหารท่ีมีวาระ

 ส่วนควบงบด าเนินงาน

 รวม
เงินเดือน

 เงินประจ าต าแหน่ง
บริหารไม่มีวาระ

 เงินประจ าต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ เชียวชาญเฉพาะ

 รวม

หนังสือค าส่ัง 
ก.พ.อ. และวันท่ี
ด ารงต าแหน่ง

วิชาการ

 ส่วนควบงบเงินอุดหนุน

 รวม

รายการ ปี 63 ปี 64 น้อง NOTE ปี 64  MJ ปี 65  MJ

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (ส่วนของนายเจา้) (1)

ค่ารกัษาพยาบาล/ค่าเล่าเรยีนบตุร (2) -                 -             

อืน่ (ระบ.ุ.............) (3) -                 -             -              

รวม ค่าใชจ่้ายทีไ่มแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (4) = (1)+(2)+(3) -              

เงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชพี (5) พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานมหาวทิยาลยั

อืน่ (ระบ.ุ.............) (6) -                  อตัรา  อตัรา

รวม ค่าใชจ่้ายทีแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (7) = (4)+(5)

บวก เงนิเลื่อนข ัน้ 4% ของค่าใชจ่้ายทีแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (8) = (7)*0.04

รวม ค่าใชจ่้ายทีไ่มแ่ปรผนัตามค่าจา้ง (9) = (7)+(8)

รวม ค่าใชจ่้ายต่อเดอืน (10) = (4)+(9)

รวม คา่ใชจ้่ายตอ่ปี (11) = (10)*12 -            -                 -             -              

หมายเหต ุ: 

1. กรอกขอ้มลูช่องสีชมพู

2. น าช่องสีสม้ไป หกั ในแบบฟอรม์บคุลากรช่อง (1)

3. น าช่องสีเขยีวไปกรอกในแบบฟอรม์บคุลากรช่อง (14)

เงินสวสัดิการ…………………………………………

หน่วย : บาท
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      10.5 แบบฟอร์มความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเด็นแผนแม่บทฯ

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

ตัวช้ีวัดแผนแม่บทฯ

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

เป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ตัวช้ีวัดแผนย่อยของแผน

แม่บทฯ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

แผนงาน

ผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง

ผลสัมฤทธ์ิหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
หน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ตัวช้ีวัดเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

งบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

ความเช่ือมโยงงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
หน่วยรับงบประมาณ...............................................................
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      10.6 แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
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     10.7 แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับงบประมาณ 
 

รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 
จากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

หน่วยงาน....................................................................... 

กระทรวง........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : รายงานการวิเคราะหร์ะดับความส าเร็จในการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการในระดับหน่วยรับงบประมาณ 
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หมวดที ่1 : การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ 
 
ค าถามข้อที่ 1-1 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของท่าน 
ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ หรือไม่ 
อย่างไร 

ค าตอบ                                      ใช่                ไม่ใช่            

8. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน....................................................................................................................  
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น……………………............….ตัวชี้วัด............................ 

........................................................................................................................ .......................................... 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น……………………….ตวัชี้วัด................................. 
........................................................................................................................................................ .......... 

10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์………….เป้าหมาย.............ตัวชี้วัด 
................................................................................................................................................................. . 

11. แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้าน.........................................
แนวทาง……………………………………………………................................................................................... 

12. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
............................................................................................................................. .............................. 

13. นโยบายส าคัญของรัฐบาล
............................................................................................................................. .............................. 

14. อ่ืน ๆ (ระบุ)  
        ................................................................. .................................................................................... ...... 
 
  ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 
  ค าของบประมาณที่แสดง ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด 

สอดคล้อง เชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ) 

  รายงานการประชุมทบทวนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมาย
การให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จและค่าเป้าหมาย  
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ค าถามข้อที่ 1-2 การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของท่านได้มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณของโครงการต่างๆ หรือไม่ อย่างไร  
 

ค าตอบ                                    ใช่               ไม่ใช่            

4. ความพร้อมของรายการสิ่งก่อสร้าง พื้นที่ด าเนินการ 
รายการค่าก่อสร้าง.............รายการ มีแบบรูปรายการ............รายการ พื้นที่ด าเนินการ.............รายการ 

5. การเตรียมความพร้อมของรายการครุภัณฑ์ อาทิ คุณลักษณะ ใบเสนอราคา 
รายการครุภัณฑ.์.............รายการ มีใบเสนอราคา 3 บริษัท จ านวน...............รายการ 

6. รายการงบรายจ่ายอ่ืน  
รายการงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน.............รายการ มี ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ านวน...............รายการ 
 

   แบบรูปรายการ หนังสือแสดงความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ 
   คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา 
   ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 

 

ค าถามข้อที่ 1-3 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานของท่านได้วิเคราะห์
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จาก 
การด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ                         ใช่               ไม่ใช่             ไม่เก่ียวข้อง 

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล  
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ 

โครงการ............................................................................................................................. ....................... 
4. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ  

ตลอดจนความพร้อมของโครงการ 
โครงการ............................................................................................................................. ....................... 
 

  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญตามนโยบาย 
ของรัฐบาล 

        รายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ 
ตลอดจนความพร้อมของโครงการ 
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หมวดที ่2 : การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ 
(วิเคราะห์ผลฯ จากปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว) 

ค าถามข้อที่ 2-1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผล (Sign off) การปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รวมถึงผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ตาม
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ ร้ อ ม ทั้ ง ปั ญ ห า  อุ ป ส ร ร ค  
และแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB 
EvMis) เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือไม่อย่างไร 
 

ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  รายเดือน  รายไตรมาส 
รายเดือน (Sign off)     วันที่..........เดือน ............................. พ.ศ…………..... 
รายไตรมาส (Sign off)  วันที่..........เดือน ............................. พ.ศ…………..… 

   รายงานตามแบบ สงป. 301  
   รายงานตามแบบ สงป. 302, 302/1, 302/2, 302/3  
   รายงาน สงป. 301 (บูรณาการ) 
   รายงาน สงป. 302, 302/1, 302/2, 302/3 (บูรณาการ)   
 

 
ค าถามข้อที่ 2-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการ ใช้
จ่ายงบประมาณ (Quick look monitoring) เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทางการแก้ไขระหว่าง
ปีงบประมาณหรือไม่ 
 
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

การติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ จ านวน ...................... เรื่อง 
1. ระบุชื่อรายงาน.......................................................................................................  

งบประมาณ .................................... ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... 
2. ระบุชื่อรายงาน....................................................................................................... 

งบประมาณ .................................... ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... 
3. ระบุชื่อรายงาน....................................................................... ................................ 

งบประมาณ .................................... ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... 
 

 รายงานการติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 
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ค าถามข้อที่ 2-3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่านไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ท่านมีวิธีการด าเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
 
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

4. ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนรายเดือน/รายไตรมาส 
ระบุ : ประธานการประชุม ..................................................................................... ................................ 
        วันที่ ..................................................................... ......................................................................... 

5. ระบุปัญหา/อุปสรรค................................................................................................ ................................. 
6. ระบุแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

           ............................................................................................................................. .......................  
 

      รายงานการประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนรายเดือน/   ไตร
มาส ซึ่งระบุแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
 

 
หมวดที ่3 : การติดตามและประเมินผลภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ 
(วิเคราะห์ผลฯ จากปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว) 

ค าถามข้อที่ 3-1 หน่วยงานของท่านมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล โดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน แล้วจัดส่งให้ส านักงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับแต่สิ้น
ปีงบประมาณหรือไม่ อย่างไร  
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            
 ระบุชื่อผลผลิต..................................................................งบประมาณ...................................... ......ลบ. 

- ตัวชี้วัด.....................................................หน่วยนับ........................ค่าเป้าหมาย................ ................ 
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด................................................................................................... .......... 

 ระบุชื่อโครงการ (ระดับผลผลิต)........................................งบประมาณ.......................... ..................ลบ. 
- ตัวชี้วัด.....................................................หน่วยนับ........................ค่าเป้าหมาย.................... ............ 
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด...................................................................... ....................................... 

      รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาใน    แต่ละไตรมาส 

 

ค าถามข้อที่ 3-2 หน่วยงานของท่านมีการวัดระดับความส าเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 
ค าตอบ                          ใช่                     ไม่ใช่            
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1. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่จะได้รับ....................................................งบประมาณ.................................ลบ .  
- ตัวชี้วัด...................................................หน่วยนับ........... .............  ค่าเป้าหมาย................................ 
- ผลการด าเนินงาน............................................................................................................. .................. 

 

2. เป้าหมายการให้บริการ  ....................................................งบประมาณ.................................ลบ. 
- ตัวชี้วัด...................................................หน่วยนับ........................  ค่าเป้าหมาย.................... ............ 
- ผลการด าเนินงาน...............................................................................................................................  

3.  ระบุปัญหาอุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
         (ระบุตามตัวชี้วัด)……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

      รายงานประจ าปีที่แสดงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เชื่อมโยง
กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศโดยมีค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
 

 
ค าถามข้อที่ 3-3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีที่หน่วยงานของท่านมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
รายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพ่ิมประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานฯ จะต้อง
แสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า 
ความโปร่งใส  
ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            

3. การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในอ านาจส่วนราชการ 
โอนเข้า    จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
โอนออก   จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
 

4. การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในอ านาจส านักงบประมาณ 
โอนเข้า    จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
โอนออก   จ านวน...........รายการ  วงเงินงบประมาณ  จ านวน.................................ลบ. 
 

      รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      รายงานการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งระบุเหตุผลความจ าเป็นแต่ละรายการ 
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ค าถามข้อที่ 3-4 ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วหน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลโครงการส าคัญเร่งด่วนของ
รัฐบาล หรือโครงการตามนโยบายของกระทรวง ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณหรือไม่ 
 

ค าตอบ                     ใช่                ไม่ใช่            ไม่เก่ียวข้อง       

2. การติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ ที่ส าคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล  
จ านวน ...................... เรื่อง 

ระบุชื่อรายงาน.......................................................................................................  
งบประมาณ .................................... ลบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................... 
 
 รายงานการติดตามและประเมินผล ผลผลิต/โครงการ ที่ส าคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล  

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ 
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      10.8 แบบรายงานประมาณการรายได ้
 
แบบ ง.400 
การยื่นงบประมาณ             ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................. 
กระทรวง ........................................           กรม .................................................... 
 
เรียน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
  ขอเสนอประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา ดังได้แนบมาพร้อมนี้ 
 
 
     ลงชื่อ      รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
           (..........................................................................) 
 
 
     ลงชื่อ      หัวหน้าส่วนราชการ โทรศัพท์หมายเลข .............................. 
           (..........................................................................) 
 
 
     ลงชื่อ      เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า โทรศัพท์หมายเลข .............................. 
           (..........................................................................) 
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แบบ ง.401 

หน้างบรายได้              ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................. 
กระทรวง ........................................           กรม .................................................... 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ล าดับ รหัสรายได ้ ประเภทรายได้ 
รายได้ปีที่ล่วงมา ประมาณการรายได้ 

ปีปัจจุบัน 
ประมาณการรายได้ 

ปีที่ขอตั้ง 
หมายเหตุ 

จัดเก็บได้ น าส่งคลัง* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

รวม      

หมายเหตุ * รายได้น าส่งคลังของปีที่ล่วงมา คือ รายได้แผ่นดินตามผลการจัดเก็บท่ีน าส่งคลังตามระบบ GFMIS 

ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน ...........................................................  โทรศัพท์หมายเลข .............................. 
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ค าอธบิายการกรอกแบบ ง.401 

  1. เป็นแบบประมาณการรายได้ แสดงประเภทรายได้ต่าง ๆ ที่หน่วยราชการจัดเก็บอยู่ใน
ปัจจุบัน 
  2. ให้เรียงประเภทรายได้เป็นล าดับที่ 1 2 3 และรหัสรายได้ตามรายหมวดเรื่อยไปจนจบ 
  3. การจัดท าแบบ ง.401 ในช่องหมายเหตุ ให้ใส่เลขก ากับหน้าของแต่ละประเภทรายได้ 
ที่แสดงไว้ในแบบ ง.402 ตามตัวอย่าง ดังนี้ 

ประเภทรายได้ หมายเหตุ 

ค่าขายของเบ็ดเตล็ด หน้า 2 – 4 และ 6 - 7 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน หน้า 5 และ 8 - 10 

  4. “รหัสรายได”้ และ “ประเภทรายได้” ให้กรอกรหัสและประเภทรายได้ที่จัดเก็บได้และ 
ที่น าส่งคลังที่มีความสัมพันธ์กันให้ตรงตามที่แสดงไว้ในตารางเปรียบเทียบรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้ 
และรหัสแหล่งของเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 74 ลงวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2551 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  
กค 0410.2/ว 78 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ 
GFMIS 
  5. ประมาณการรายได้ปีที่ล่วงมา ใช้ตัวเลขที่ส่วนราชการจัดเก็บได้จริงและน าส่งคลัง 
  6. ประมาณการรายได้ปีปัจจุบัน และประมาณการรายได้ปีที่ขอตั้ง ใช้ตัวเลขที่ส่วนราชการ
คาดว่าจะจัดเก็บได้จริงและน าส่งคลัง 
  7. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ขอให้แนบ 
file ข้อมูลของแบบ ง.401 รวมทั้งรายละเอียดค าอธิบายประกอบและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกรณีท่ี
รายได้ที่จัดเก็บได้ไม่เท่ากับรายได้ท่ีน าส่งคลัง ส่งมาท่ี rev@bb.go.th 
  

mailto:rev@bb.go.th
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แบบ ง.402 
หน้างบรายได้              ปีงบประมาณ พ.ศ. ............................. 
ประเภทล าดับที่ ....................  ชื่อประเภท ............................................................  รหัส ................ .... 
 

6. เป็นรายได้จาก
................................................................................................................ ..........................................................................................................................  

7. เก็บโดย (กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ) 
.................................................................................................. ................................................................... .............................................................. ....... 
 

8. อัตราการจัดเก็บ 
...................................................................................................... ................................................................................................... ................................. 
 

9. ก าหนดเวลาการจัดเก็บ 
...................................................................................................... ............................................................................ ........................................................ 
 

10. หลักเกณฑ์การค านวณตั้งในปีงบประมาณ 
........................................................................................ ............................................................................. .................................................................... . 

11. ............................................................................................................. ..........................................................................................  
 

ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน ...........................................................  โทรศัพท์หมายเลข ....................... ....... 
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ค าอธบิายการกรอกแบบ ง.402 

  1. เป็นแบบแสดงค าชี้แจงรายได้แต่ละประเภท ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก บางหัวข้ออาจกินเนื้อที่
มาก ท าให้อาจจะบรรจุเนื้อหาได้ไม่ครบทุกข้อตามที่แสดงไว้ในแบบภายในหนึ่งหน้า ถ้าเป็นดังนี้ให้ขึ้นหน้าใหม่เรื่อยไป
จนกว่าจะจบรายการทุกหัวข้อ การเรียงหัวข้อให้เรียงติดต่อกันไปโดยไม่ต้องขึ้นแบบใหม่ถ้าหน้าเดิมยังมีเหลืออยู่ 
  2. หัวข้อที่ 1 ให้อธิบายให้ชัดเจนว่ารายได้ประเภทที่จัดเก็บนั้น เป็นรายได้จากอะไร เช่น รายได้
ประเภทค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ก็ให้อธิบายว่าเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง หรือค่าขายของเบ็ดเตล็ด ก็ให้
อธิบายว่า เป็นรายได้จากการขายอะไร 
  3. หัวข้อที่ 2 ให้แสดงให้เห็นว่าเก็บโดยอาศัยกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ในปี พ.ศ. 
ใด บทบัญญัติต่างๆ นี้ ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมปีใด อย่างไรบ้าง ให้ระบุบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นั้นๆ ด้วย โดยแจ้งวัน เดือน ปี ที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นๆ จนครบทุกครั้ง และให้แจ้งด้วยว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม
ใด ตอนใด วันใด ปีใด 
  4. หัวข้อที่ 3 ให้แสดงอัตราการจัดเก็บเป็นรายหน่วยมาให้ทราบ หากมีการแก้ไขอัตราการจัดเก็บใหม่
ต่างไปจากปีก่อน ให้เทียบอัตราการจัดเก็บเดิมกับอัตราใหม่ไว้ และแสดงวันที่ที่แก้ไขอัตรานั้น ๆ  
ไว้ด้วย และ/หรือถ้ามีการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บในปีที่ขอตั้งใหม่อย่างไร ก็ให้แสดงและเทียบเคียงอัตรา 
ในขณะนี้ไว้ด้วย 
  5. หัวข้อที่ 4 ให้แสดงก าหนดช่วงเวลาการจัดเก็บของรายได้ประเภทที่จัดเก็บนั้น 
  6. หัวข้อที่ 5 ให้แสดงวิธีการค านวณโดยแสดงปริมาณจ านวนหน่วย และอัตราจัดเก็บ เช่น จ านวน
หน่วยคูณด้วยอัตราการจัดเก็บ เป็นผลของการค านวณนั้น ๆ ด้วย 
  6. หัวข้อที่ 6 เป็นหัวข้อที่ใช้แสดงค าชี้แจงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สถานการณ์ท่ัวไปและความเคลื่อนไหวของ
ตลาดที่อาจจะกระทบกระเทือนถึงรายได้ประเภทนี้ ฯลฯ 
  7. ให้ใส่เลขก ากับหน้าไว้ เพื่อสะดวกในการอ้างถึงในช่องหมายเหตุของแบบ ง. 401 และให้เรียง
หมายเลขก ากับหน้าต่อจาก ง.401 
  8. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ข้อมูลไม่มีความผิดพลาด ขอให้แนบ file ข้อมูล
ของแบบ ง.402 ส่งมาท่ี rev@bb.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rev@bb.go.th
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      10.9 แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวง..........................................................

หน่วยงาน..........................................................

ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2564 .................. ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 .................. ล้านบาท

เพ่ิมข้ึน - ลดลง (จากปี 2564) .................. ล้านบาท

                        ร้อยละ ..................

วิสัยทัศน์ …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

พันธกิจ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงาน

สงป.1001 (หน่วยงาน)
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      10.10 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงป.1001(1) (หน่วยงาน)

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธ์ิ 

และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ปี 2564 ปี 2565

 (1)  ผลสัมฤทธ์ิ : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

 (2)  ผลสัมฤทธ์ิ : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

 (3)  ผลสัมฤทธ์ิ : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

- ตัวช้ีวัด : ...................................

 ฯลฯ

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย
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     10.11 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน เป้าหมายฯหน่วยงาน งบประมาณ เงินนอก

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง* ผลผลิต / ตัวช้ีวัด หน่วยนับ จ านวน ปี 2565 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)

รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ : …………….................

แผนงาน : ………..........................

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์.................

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …..

เป้าหมายฯหน่วยงาน : ..........................

ผลผลิต/โครงการ : ..........................

ตัวช้ีวัด : …………………

ผลผลิต/โครงการ : ..........................

ตัวช้ีวัด : …………………

เป้าหมายฯหน่วยงาน : ..........................

ผลผลิต/โครงการ : ..........................

ตัวช้ีวัด : …………………

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …..

เป้าหมายฯหน่วยงาน : ..........................

ผลผลิต/โครงการ : ..........................

ตัวช้ีวัด : …………………

ฯลฯ

หมายเหตุ หน่วยงานพิเศษท่ีไม่ได้รับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ให้เช่ือมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์โดยตรง

เป้าหมายผลผลิต / โครงการ 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สงป.1002 (หน่วยงาน)
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     10.12 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงป.1003 (หน่วยงาน)

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรม และนโยบายการจัดสรรงบประมาณฯ

ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธ์หน่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

1. (ระบุยุทธศาสตร์กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง)

1.1 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน) 1.1.1 ………………..

1.1.2 ………………..

1.2 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน) 1.2.1 ………………..

1.2.2 ………………..

2. (ระบุยุทธศาสตร์กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง)

2.1 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน) 2.1.1 ………………..

2.1.2 ………………..

2.2 (ระบุกลยุทธ์หน่วยงาน) 2.2.1 ………………..

2.2.2 ………………..

หมายเหตุ

1. หน่วยงานท่ีไม่ได้รับผิดชอบยุทธศาสตร์กระทรวง ให้เช่ือมโยงกิจกรรม กับกลยุทธ์หน่วยงานโดยตรง

2. ยุทธศาสตร์กระทรวงและกลยุทธ์หน่วยงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะ หน่ึงต่อหลาย

3. ให้ระบุกิจกรรมของหน่วยงานท่ีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธ์หน่วยงาน

4. ให้เช่ือมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (เพียงนโยบายเดียวและต้องเป็นนโยบายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

    ท่ีผลผลิต/โครงการ ของกิจกรรมก าหนดไว้)
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     10.13 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

 

สงป.1004 (หน่วยงาน)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า จ าแนกตามแหล่งเงิน

หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท

รวมเงินงบประมาณ ล้านบาท

รวมเงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

1. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี 1

 - ตัวช้ีวัด : …

 - ตัวช้ีวัด : …

เงินงบประมาณ ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

2. ระบุเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานท่ี 2

 - ตัวช้ีวัด : …

 - ตัวช้ีวัด : …

เงินงบประมาณ ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัด

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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      10.14 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกตามกลุ่มแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังส้ิน

1. ผลผลิต/โครงการ : …………….

 - กิจกรรม.................

 - กิจกรรม.................

 - กิจกรรม.................

2. ผลผลิต/โครงการ : …………….

 - กิจกรรม.................

 - กิจกรรม.................

3. ผลผลิต/โครงการ : …………….

 - กิจกรรม.................

 - กิจกรรม.................

ฯลฯ

สงป.1005 (หน่วยงาน)

  หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามกลุ่มแผนงาน

ผลผลิต / โครงการ
แผนงาน
พ้ืนฐาน

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

แผนงาน
บูรณาการ

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ

รายการ
ค่าด าเนินการ

ภาครัฐ
รวมท้ังส้ิน
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        10.15 ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลิต (1 ชุด : 1 ผลผลิต)

1. ผลผลิต : …………………………….. ...................... ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

  (1) วัตถุประสงค์ผลผลิต : ........................................................................................................................

       ................................................................................................................................................................

       ................................................................................................................................................................

  (2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      (2.1) กลุ่มเป้าหมาย : ………………………………………………………………………………………………

      (2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………

อิทธิพลท่ีมีต่อผลผลิต : ……………………………………………………………………………………

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ………………………………………………………………

  (3) แนวทางการประเมินผล

      (3.1) ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

        ประเมินตนเอง

        ผู้ประเมินอิสระ

      (3.2) แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

        ประเมินผลก่อนการด าเนินการ (Pre - Evaluation) 

        ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

        ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

        ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

   (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ..........(ระบุปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด ท่ีมีต่อการน าส่งผลผลิต)..........

       ...............................................................................................................................................................

       ...............................................................................................................................................................

       ...............................................................................................................................................................

       ...............................................................................................................................................................

  (5) แนวทางแก้ไข : ….....(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)…......

       .................................................................................................................................................................

       .................................................................................................................................................................

       .................................................................................................................................................................

       .................................................................................................................................................................

สงป.1006 (ผลผลิต)



123 
 
 

     10.16 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (6) เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2564
แผน
(ผล)*

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

ปี 2568
แผน

ตัวช้ีวัด : ……………….

ตัวช้ีวัด : ………………

ตัวช้ีวัด : ………………

ตัวช้ีวัด : ...................

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท

เงินงบประมาณ ล้านบาท

 - งบบุคลากร ล้านบาท

 - งบด าเนินงาน ล้านบาท

 - งบลงทุน ล้านบาท

 - งบเงินอุดหนุน ล้านบาท

 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สงป.1006(6) (ผลผลิต)

ตัวช้ีวัด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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      10.17 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ (1 ชุด : 1 โครงการ)

ช่ือโครงการ : …………………………………. ...................... ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

    (1)  ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ

          (1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ..........................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................................................................

          (1.2) ลักษณะโครงการ

O  ด้านเศรษฐกิจ O  ด้านสังคม O  ด้านส่ิงแวดล้อม O  ด้านความม่ันคง O  ด้านคุณภาพชีวิต

          (1.3) ลักษณะการด าเนินการ

O  ท าคร้ังเดียว O  ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม O  ท าซ้ าทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

          (1.4) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินการ

O  เป็นโครงการริเร่ิมใหม่ไม่เคยมีมาก่อน O  เป็นโครงการเดิมท่ีน ามาต่อยอดขยายผล

O  เป็นโครงการเดิมท่ีด าเนินการต่อเน่ือง

          (1.5) สถานภาพปัจจุบัน (ณ วันท่ีจัดท าค าของบประมาณ)

O  ยังมิได้ด าเนินการ O  อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลและวางแผนด าเนินการ

O  พร้อมด าเนินโครงการได้ทันทีเม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ O  ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างด าเนินการ

O  อ่ืนๆ : …………………………………………………………………………………………….

O  พัฒนา O  ด าเนินการปกติ

          (1.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี   เร่ิมต้นปี............................   ส้ินสุดปี............................

          (1.8) สถานท่ีด าเนินโครงการ : …………………………………………………………………………………………………….

    (2)  ท่ีมาและความต้องการ 

          (2.1) ท่ีมา : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

          (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………………………….

          ..........................................................................................................................................................................................

          (2.3) ความเร่งด่วน : ………………………………………………………………………………………………………………….

          ..........................................................................................................................................................................................

    (3)  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

          (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : …………………………………………………………………………………………………………………

          (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : …………………………………………………………………………………………………………..

อิทธิพลท่ีมีต่อโครงการ : …………………………………………………………………………………………………….

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : …………………………………………………………………………………

    (4)  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

สงป.1007 (หน่วยงาน)

          (1.6) ประเภทของโครงการ
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          (4.2) ผลลัพธ์ : …………………………………………………………………………………………………………………………..

          ..........................................................................................................................................................................................

การประเมินผลลัพธ์ (ถ้ามี)

  - Benefit-Cost Ratio :

  - สรุปการประเมิน Cost-effectiveness 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ………………………………………………………………………………………………………………………….

เชิงลบ : ...………………………………………………………………………………………………………………………….

          (4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ

O  ต่ ากว่าเป้าหมาย O  ตามเป้าหมาย O  สูงกว่าเป้าหมาย

          (4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ

O  ต่ ากว่าแผน O  ตามแผน O  เกินกว่าแผน

          (4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน

O  ล่าช้ากว่าแผน O  ตามแผน O  เร็วกว่าแผน

    (5)  วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ

25……

25……

25……

25……

รวมท้ังส้ิน

    (6)  ความเหมาะสมของโครงการ 

          (6.1) ความพร้อมของพ้ืนท่ีด าเนินการ

O  มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที O  อยู่ในระหว่างเตรียมการ O  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม

          (6.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

O  ต่ ามาก   O  ต่ า O  ปานกลาง O  สูง O  สูงมาก

          (6.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ

O  ต่ ามาก   O  ต่ า  O  ปานกลาง O  สูง O  สูงมาก

          (6.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

O  ต่ ามาก   O  ต่ า  O  ปานกลาง O  สูง O  สูงมาก

          (6.5) ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

O   ด้านการเมืองและสังคม : ……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................................................

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านกฎหมาย : .............………………………………………………………………………………………………………………..

.................................................................................................................................................................................................

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านการด าเนินการ : .......…………………………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................................................................

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านการเงินและเศรษฐกิจ : …………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................................................

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านเทคโนโลยี : ….............……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................................................

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

O   ด้านส่ิงแวดล้อม : …...........……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................................................

แนวทางการบริหารความเส่ียง : …………………………………………………………………………………………………………

          (6.6) แนวทางการประเมินผล

  - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

O  ประเมินตนเอง

O  ผู้ประเมินอิสระ

  - แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

O  ประเมินผลก่อนการด าเนินการ (Pre - Evaluation) 

O  ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

O  ประเมินผลเม่ือส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

O  ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

    (7)  ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................................................

    (8)  แนวทางแก้ไข : ........(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)………..

    ...................................................................................................................................................................................................................

    ...................................................................................................................................................................................................................

รวมเงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สูตรการค านวน ค่าท่ีได้
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      10.18 เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (4.1) เป้าหมายโครงการ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงิน

เร่ิมต้น-2564
แผน
(ผล)*

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

ปี 2568-จบ
แผน

ตัวช้ีวัด : ……………….

ตัวช้ีวัด : ………………

ตัวช้ีวัด : ………………

ตัวช้ีวัด : ...................

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท

เงินงบประมาณ ล้านบาท

 - งบบุคลากร ล้านบาท

 - งบด าเนินงาน ล้านบาท

 - งบลงทุน ล้านบาท

 - งบเงินอุดหนุน ล้านบาท

 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สงป.1007(4.1) (หน่วยงาน)

ตัวช้ีวัด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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    10.19 ข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรม 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมท่ี..... : ..........(ช่ือ).......... ……………….. ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

          O  กิจกรรมหลัก O  กิจกรรมรอง O  กิจกรรมสนับสนุน

               O  กิจกรรมย่อย (เป็นกิจกรรมซ่ึงเป็นข้อย่อยของกิจกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

           O  นโยบายต่อเน่ือง O  นโยบายใหม่

   (3) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต/โครงการ : ......................................................................................................................................

          - กลยุทธ์หน่วยงาน : ......................................................................................................................................

          - ยุทธศาสตร์ชาติ

O ยุทธศาสตร์ด้าน : ……………………………………..

O ประเด็นหลัก : ………………………………………….

O ประเด็นย่อย : ………………………………………….

          - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

O ยุทธศาสตร์ด้าน : ……………………………………..

O ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………..

O นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : ………………

          - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

O ประเด็นหลัก : ………………………………………….

O ประเด็นย่อย : ………………………………………….

O โครงการ/กิจกรรม (Flagship) : …………………

          - แผนปฏิรูปประเทศ

O ด้าน : ……………………………………………………..

O ประเด็นปฏิรูป : ……………………………………….

O โครงการ/กิจกรรม (Flagship) : …………………

          - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

O ยุทธศาสตร์ด้าน : ……………………………………..

O เป้าหมาย : ………………………………………………

O ตัวช้ีวัด : ………………………………………………….

สงป.1008 (หน่วยงาน)
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   (4) ท่ีมาของกิจกรรม

O ภารกิจพ้ืนฐาน ตามกฏหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงาน

O ภารกิจยุทธศาสตร์

O มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) : ……………………..(สาระส าคัญ).........................................................

............................................................................................................................................................................

O ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี : ……………………..(สาระส าคัญ)............................................................

............................................................................................................................................................................

O นโยบายส าคัญของรัฐบาล : ……………………..(สาระส าคัญ)................................................................

............................................................................................................................................................................

O แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ : ……………………..(สาระส าคัญ).................................................

............................................................................................................................................................................

O ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด : ……………………..(สาระส าคัญ).........................................

............................................................................................................................................................................

O อ่ืนๆ ......................................(ระบุ)............................................................................................................

   (5) แนวทางการด าเนินงาน

O แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : ……………………..(สาระส าคัญ)......................................................................

..................................................................................................................................................................................

O ประเทศไทย 4.0 : ………….…………..(สาระส าคัญ).....................................................................................

..................................................................................................................................................................................

O การจัดท างบประมาณท่ีค านึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting : GRB) : ...........

..............................................................(สาระส าคัญ).............................................................................................

O การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน : ......................................................................

..............................................................(สาระส าคัญ).............................................................................................

O อ่ืนๆ : ...............................(ระบุ).......................................................................................................................

   (6) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานย่อย 

        1. ช่ือ............................................................ ต าแหน่ง......................................................................

        2. ช่ือ............................................................ ต าแหน่ง......................................................................
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     10.20 เป้าหมายกิจกรรม 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (7) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2564
แผน
(ผล)*

ปี 2565
แผน

ปี 2566
แผน

ปี 2567
แผน

ปี 2568
แผน

ตัวช้ีวัด : ……………….

ตัวช้ีวัด : ………………

ตัวช้ีวัด : ………………

ตัวช้ีวัด : ...................

รวมท้ังส้ิน ล้านบาท

เงินงบประมาณ ล้านบาท

 - งบบุคลากร ล้านบาท

 - งบด าเนินงาน ล้านบาท

 - งบลงทุน ล้านบาท

 - งบเงินอุดหนุน ล้านบาท

 - งบรายจ่ายอ่ืน ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท

 - เงินรายได้ ล้านบาท

 - เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ ล้านบาท

 - ทุนหมุนเวียน ล้านบาท

 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ล้านบาท

 - เงินอุดหนุนและบริจาค ล้านบาท

 - เงินกู้ในประเทศ / เงินกู้ต่างประเทศ ล้านบาท

 - อ่ืนๆ ล้านบาท

(ผล)* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

สงป.1008(7) (หน่วยงาน)

ตัวช้ีวัด /
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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     10.21 แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแสดงรายละเอียดตามงบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน / แผนงาน /

ผลผลิต / โครงการ / เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธาร- รวม ค่า ท่ีดินและ รวม งบเงิน งบรายจ่าย รวมท้ังส้ิน

กิจกรรม ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน ณูปโภค ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

หน่วยงาน : ………………..

แผนงาน : ………………..

ผลผลิต/โครงการ : ………………..

(1) รวมกิจกรรม : ………………..

    - กิจกรรมหลัก : ………………..

      กิจกรรมย่อย : ………………..

      กิจกรรมย่อย : ………………..

ฯลฯ

    - กิจกรรมรอง : ………………..

    - กิจกรรมสนับสนุน : ………

(2) รวมกิจกรรม : ………………..

    - กิจกรรมหลัก : ………………..

      กิจกรรมย่อย : ………………..

      กิจกรรมย่อย : ………………..

ฯลฯ

    - กิจกรรมรอง : ………………..

    - กิจกรรมสนับสนุน : ………

สงป.1009 (หน่วยงาน)

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน
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    10.22 แบบแสดงรายละเอียดรายการ 
 

 

สงป.1010 (หน่วยงาน)

กระทรวง :
หน่วยงาน :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

ปริมาณ
[หน่วยนับ]

งบประมาณ
(ร่าง พ.ร.บ.)

เงินนอก
งบประมาณ

จ านวน ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ....................
รายการบุคลากรภาครัฐ / รายการงบกลาง
1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
1.1.1 เงินเดือน

 - อัตราเดิม .........
[หน่วยนับ]

.........
[หน่วยนับ]

 - อัตราใหม่ .........
[หน่วยนับ]

.........
[หน่วยนับ]

 - เงินอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบกับเงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจ า

1.2 ค่าจ้างช่ัวคราว
 - อัตราเดิม .........

[หน่วยนับ]
.........

[หน่วยนับ]
 - อัตราใหม่ .........

[หน่วยนับ]
.........

[หน่วยนับ]
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 - อัตราเดิม .........
[หน่วยนับ]

.........
[หน่วยนับ]

 - อัตราใหม่ .........
[หน่วยนับ]

.........
[หน่วยนับ]

2. งบด าเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน (เฉพาะท่ีจ่ายให้ในลักษณะ
เงินเดือนหรือจ่ายควบกับเงินเดือน)

(1)........................
(2).......................

2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3. งบเงินอุดหนุน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและ
งบด าเนินงานท่ีก าหนดข้างต้น)
4. งบรายจ่ายอ่ืน
(ให้แสดงค่าใช้จ่ายตามแบบงบบุคลากรและ
งบด าเนินงานท่ีก าหนดข้างต้น)
แผนงานพ้ืนฐาน
แผนงานพ้ืนฐานด้าน....................
แผนงานรอง....................
ผลผลิต/โครงการ : ....................
กิจกรรม : ........................................
1. งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน

(1)........................
(2).......................

1.1.2 ค่าใช้สอย
รายการไม่ผูกพัน

(1)........................
(2).......................

แบบแสดงรายละเอียดรายการ

รายการ
ปี 2564 ปี 2565

ค าช้ีแจง
เพ่ิม/ลด
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     10.23 แบบแสดงการระบุค่าพิกัดงบลงทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงป.1011 (หน่วยงาน)

หน่วยงาน - กิจกรรม - งบรายจ่าย - งบประมาณ รายละเอียดพิกัด

จังหวัด - รายการ ปี 2565 (ประเภทพิกัด : ชุดข้อมูลพิกัด)

หน่วยงาน : ........................................

กิจกรรม : ....................

งบรายจ่าย : ....................

จังหวัด

(1) ....................รายการ....................

(2) ....................รายการ....................

(3) ....................รายการ....................

จังหวัด

(1) ....................รายการ....................

(2) ....................รายการ....................

แบบแสดงการระบุค่าพิกัดงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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    10.24 แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
 

 

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

รหัส : 15000 รายงานแผน
รหัส : 15002 รายงานผล

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล
แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล
แผน

(ข้ัน พ.ร.บ.)
แผน

(ข้ัน บริหาร)
ผล

แผน
(ข้ัน พ.ร.บ.)

แผน
(ข้ัน บริหาร)

ผล

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน
ยุทธศาสตร์ชาติ :
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
- ตัวช้ีวัด :

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :
- ตัวช้ีวัด : 

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธ์ิ :
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ยุทธศาสตร์จัดสรร :
แผนงาน :
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
- ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :
โครงการท่ี 1 :
1. แผนการปฎิบัติงาน
1.1 ตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมท่ี 1 :
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :
- ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 งบประมาณ :
กิจกรรมท่ี 1 :
- รายจ่ายประจ า

2.2 เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลือมปีท่ีผ่านมา :
2.3 เงินนอกงบประมาณ :

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวง :
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) 

แบบ สงป.301
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     10.25 แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ สงป.302 [ข้ันค าขอ]
กระทรวง : ….. รหัส : รายงานแผน
ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ….. รหัส : งบกลาง รายการ :………. รายงานผลไตรมาสท่ี

รหัส :

รหัส :
รหัส :

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ รหัส :  

ประเภทรายจ่าย 
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
...............

2. งบด าเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน
 - ...............
 - ...............

5. งบรายจ่ายอ่ืน
 - ...............
 - ...............

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน : …..

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …..
ผลผลิต / โครงการ : …..

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
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      10.26 แบบสรุปล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม รายการส าคัญ* ปีงบประมาณ  
 

 
       
 

โครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ เงิน
1. ……….……….……….……….
2. ……….……….……….……….
3. ……….……….……….……….

* หมายเหตุ ให้จัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม หรือรายการ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เฉพาะเร่ืองหลักๆ

     ท่ีหน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยให้เรียงความส าคัญจากมากคืออันดับ 1 2 3 ... ลงไป

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แบบสรุปล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม รายการส าคัญ* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สงป.1013 (หน่วยงาน)
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     10.27 แบบรายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
หน่วยรับงบประมาณ……………………………………………………..     

       หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

สถานะการเงิน ปี 2563 
แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา             
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ             

2.1 เงินรายได ้             
2.2 เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือจดัสรรให ้             
2.3 ทุนหมุนเวียน              
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ             
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค             
2.6 เงินกู้ในประเทศ             
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ             
2.8 อื่น ๆ               

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)             
4. น าไปสมทบกับงบประมาณ             

4.1 งบบุคลากร             
4.2 งบด าเนินงาน             
4.3 งบลงทุน             
4.4 งบเงินอุดหนุน             
4.5 งบรายจ่ายอื่น             

5. คงเหลือหลังหักเงินน าไปสมทบกับ
งบประมาณ (3.-4.)             

6. แผนการใช้จ่ายอื่น             
6.1 ภารกิจพ้ืนฐาน             

6.1.1 รายจ่ายประจ า             
6.1.2 รายจ่ายลงทุน             

6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา             
6.2.1 รายจ่ายประจ า             
6.2.2 รายจ่ายลงทุน             

7. คงเหลือ (5.-6.)       
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     10.28 สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกงบรายจ่าย 
 

 
 

แบบ ม./ส. 65-3 (2) หน่วย : บาท

งบบุคลากร งบเงินอุดหนุนท่ัวไป* รวมงบประมาณ เงินนอก

ล าดับท่ี แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน (แผ่นดิน) งบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมงบลงทุน

ปีเดียว ผูกพันเดิม ผูกพันใหม่
รวมท้ังส้ิน -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-                 -                 

1.3  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-                 -                 

2 แผนงานพ้ืนฐาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  -                 -                 

2) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -                 -                 

3) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  -                 -                 

4) ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) -                 -                 

5) ผลงานการให้บริการวิชาการ  -                 -                 

6) ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม -                 -                 

3 แผนงานยุทธศาสตร์**** -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3.2  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต -                 -                 

2) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3.3  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                 -                 

2) โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

-                 -                 

3) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

-                 -                 

4) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน (เฉพาะ มศว. เท่าน้ัน)

-                 -                 

5) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ (ม.เกษตร)

-                 -                 

6)  โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เฉพาะ ม.มหิดลเท่าน้ัน)

-                 -                 

7) ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและ
ส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย

-                 -                 

8) โครงการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ (เฉพาะ มวล. เท่าน้ัน)

-                 -                 

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                 -                 

2) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                 -                 

3) โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
(เฉพาะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่าน้ัน)

-                 -                 

4) โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0

-                 -                 

5) โครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และวิทยาเขต
ปราจีนบุรี (มจพ.)

-                 -                 

6) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-                 -                 

2) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

2) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3) โครงการ (โปรดระบุ)................................................. -                 -                 

3.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

1) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน (เฉพาะ มรภ. เท่าน้ัน)

-                 -                 

สรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ าแนกงบรายจ่าย*

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน..........................................................................

(แบบน้ีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในก ากับใหม่ 19 แห่งกรอกเท่าน้ัน)
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     10.29 ตารางค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ  
 

  
 

 
 
 
 
 

ช่ือหน่วยงาน :

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จ านวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา 
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี

คน-ปี รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 1

ตัวช้ีวัดท่ี 2 จ านวนบุคลากรท่ีท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 2

ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ราย รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 3

ตัวช้ีวัดท่ี 4 จ านวนบุคลากรวิจัยและ
พัฒนาของ อว. ได้รับรางวัลท่ีมีช่ือเสียง
ในระดับชาติ/นานาชาติ

คน รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 4

ตัวช้ีวัดท่ี 5 จ านวนผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเข้าถึงส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning

คน รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 5

ตัวช้ีวัดท่ี 6 สัดส่วนของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรท่ีมี
การฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
สูงข้ึน (ตัวช้ีวัดใหม่)

ร้อยละ รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 6

ตัวช้ีวัดท่ี 7 สัดส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ป.
เอก : ต่ ากว่า ป.เอก) (ตัวช้ีวัดใหม่)

ร้อยละ รายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี 7

(โปรดเลือกหน่วยงานจาก <<หน้าแรก>> )

ตารางค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

<<คลิกกลับไปหน้าแรก>>

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2566 ปี 2567 ปี  2568
ปี 2569
- 2573

ปี 2574
 - 2578

ปี 2579
 - 2580

หน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1.2 การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงท่ีหลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ อว. 1 : การผลิตก าลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1.1 ก าลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดตัวช้ีวัด
<เลือกคลิกจาก

ตัวอักษรสีฟ้าพร้อมขีดเส้นใต้ก ากับ  

เพ่ือไปหน้ารายละเอียดตัวช้ีวัดน้ันๆ>



139 
 
 

10.30 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชือ่สว่นงาน  ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร์  ส ำนักวชิำบณัฑติศกึษำ

 ศนูยว์จัิยและนวตักรรม  ศนูยบ์รกิำรกำรพยำบำล  ส ำนักงำนสถำบนั

วสิยัทศันข์องสว่นงาน

พนัธกจิของสว่นงาน

ลงนาม

วนั/เดอืน/ปี

เอกสารหมายเลข 1

แบบฟอรม์แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย

(……………………………….)
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     10.31 แผนความต้องการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 5 ปี 
 

 

จ านวน ปรับปรุง ก่อสร้าง
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ปีปัจจุบัน - MTEF ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2567)

ปีงบประมาณ / ผลผลิต
ครุภัณฑ์ท่ีดิน 

รวมท้ังส้ิน
ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์ผูกพัน รวมครุภัณฑ์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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