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รายงานผลการใชจ้่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติงานสถาบัน 
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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน  ได้รับการแต่งตั้ งโดย               
สภาสถาบัน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบัน และมีการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน  พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ 
คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน โดยใช้หลักการดัดแปลง
มาจากแนวทางของ Balanced Scorecard (BSC) ร่วมกับการพิจารณาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนพัฒนาสถาบันในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการจะพิจารณา
จากผลการด าเนินงานว่า บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดหรือไม่ โดยพิจารณาร้อยละความส าเร็จเมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมายของสถาบัน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ ทุกรายไตรมาส   

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า สถาบันมียุทธศาสตร์รวม
ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา 
ทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด ด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 28 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 โดยยุทธศาสตร์ที่ตัวชี้วัดหลักบรรลุค่าเป้าหมายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิต
พยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้าง
ทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบ
ยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่าย
สากล คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และยุทธศาสตร์ที่ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุค่า
เป้าหมายคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม 

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1 – 4) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวม 
97,420,747.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.12 ของงบประมาณจัดสรร โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.98 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 14.85 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังกล่าว ทั้งด้านมิติการ
บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการสามารถระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของ
สถาบัน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบันได้ดังนี้  

จุดเด่นของสถาบัน ผลการด าเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้ง
ความสมบูรณ์ของข้อมูลในการรายงาน และผลด าเนินงานที่ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ไปด าเนินการ จนเกิดผลส าเร็จที่เป็น
รูปธรรมและเป็นจุดเด่นของสถาบัน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สถาบันยังคงรักษาคุณภาพ
ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้อย่างต่อเนื่อง  2) สถาบันมีแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เพ่ิมขึ้น 3) สถาบันมี
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562  4) ด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันมีกระบวนการด าเนินการพัฒนาในเรื่องนี้ และ
ท าให้บุคลากรสถาบันสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันก าหนดได้ร้อยละ 40  5) ด้านการ
แสวงหารายได้ ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของการรับบริจาค ท าให้ใน
ปีงบประมาณ 2563 สถาบันมีรายได้เพ่ิมขึ้น (14.32 ล้านบาท) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดในแผน  และ 6) 
สถาบันมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ITA) 
โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นปีที่สองของสถาบัน พบว่า ผล
การประเมินอยู่ในระดับ A คะแนนประเมิน 90.01 มีคะแนนสูงเป็นล าดับที่ 37 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 83 แห่ง  โดยผลคะแนนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีงบประมาณ 2562 (88.86 คะแนน) 

จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน ได้แก่ 1) การทบทวนกลยุทธ์ของการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสร้างงานวิจัย 
นวัตกรรมของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลงานนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  2) การ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริการวิชาการ  3) การพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง clinic 
(Faculty Practice) 4) การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education 
และ 5) การใช้จ่ายงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน ได้แก่ 1) การปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามแผน
และพันธกิจของสถาบันให้สอดคล้องตามสถานการณ์ประเทศและโลก  2) การพัฒนาและการประเมินคุณลักษณะ 
STIN ของผู้เรียน 3) การด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 4) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกประเด็นตามงบประมาณ 
                (บาท) 

งบรายจ่าย 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

จัดสรร เบิกจ่าย  ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย  ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย  ร้อยละ 
1. งบบุคลากร 115,229,700.00 104,883,906.70 91.02 19,496,300.00 - 0.00 134,726,000.00 105,062,906.70 77.85 

2. งบด าเนินงาน   76,994,400.00 40,268,036.97 52.30 33,686,341.00 10,903,749.24 32.37 110,680,741.00 51,171,786.21 46.23 

3. งบลงทุน  46,363,100.00 48,256,504.80 104.08 3,946,000.00 - 0.00 50,309,100.00 48,256,504.80 95.92 

4. งบอุดหนุน  35,984,000.00 7,650,830.96 21.26 27,389,159.00 17,537,929.45 64.03 63,373,159.00 25,188,760.41 39.75 

รวม 274,571,200.00 201,059,279.43 73.23 84,517,800.00 28,441,678.69 33.65 359,089,000.00 229,500,958.12 63.91 

                                                                                                                                                               ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
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ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกประเด็นตามยุทธศาสตร์ 
                (บาท) 
 

ยุทธศาสตร์ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบจัดสรรทั้งสิ้น 

(บาท) 
เบิกจ่ายท้ังสิ้น 

(บาท) ร้อยละ จัดสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) ร้อยละ จัดสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 52,863,622.05 48,743,914.06 92.21 323,370.75 179,000.00 55.35 53,186,992.80 48,922,914.06 91.98 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 4,503,000.00 664,042.13 14.75 2,514,400.00 3,473,752.65 138.15 7,017,400.00 4,137,794.78 58.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 4,998,999.00 879,899,75 17.60 3,369,000.00 812,464.35 24.12 8,367,999.00 1,692,364.10 20.22 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 352,000.00 384,283.25 109.17 422,920.00 120,448.24 28.48 774,920.00 504,731.49 65.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 65,247,783.22 33,353,211.15 51.12 17,837,738.20 8,527,957.85 47.81 83,085,521 41,881,169.00 50.41 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 1,331,204.98 188,452.07 14.16 566,844.80 93,322.30 16.46 1,898,049.78 281,774.37 14.85 

รวม 129,296,609.25 84,213,802.41 65.13 25,034,273.75 13,206,945.39 52.76 154,330,883.00 97,420,747.80 63.12 

 

*หมายเหตุ : การจัดสรรงบประมาณ ไม่รวมงบบุคลากร, พตส., เงินประจ าต าแหน่ง, ค่าอยู่เวรล่วงเวลา, ค่าสาธารณูปโภค, อุดหนุนทุนการศึกษา 
 

 จากตารางข้างต้น สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์        
ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวม 97,420,747.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.12  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.98 และ
ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 14.85 เนื่องมาจากปัจจัย ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิด
เป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อย จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  มีผลการเบิกจ่าย จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ ร้อยละ 92.21 และเงินนอก
งบประมาณ ร้อยละ 55.35 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 91.98 ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนจัดสรรได้ เนื่องจาก 
ค่า preceptor ในการสอนภาคปฏิบัติลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตารางการศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนานักปฏิบัติเชิงรุกลดลง เนื่องจากนักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน มีตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 50.00  และมีตัวชี้วัดย่อย 6 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 50.00  มีผลการเบิกจ่าย 
จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ ร้อยละ 14.75 และเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ  138.15  การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณมากกว่าแผนจัดสรรโดยเบิกจ่ายจาก
เงินงบประมาณด้านการวิจัยของสภากาชาดไทย รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 58.96 ส่วนเงินงบประมาณที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายตามแผนจัดสรรได้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การจัดกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ เช่น การจัดพัฒนา
ศักยภาพให้กับอาจารย์ 6 สาขาวิชา สามารถจัดได้แค่ 2 สาขาวิชา ไม่มีการจัดประชุมวิชาการนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง ไม่มีอาจารย์เดินทางไปน าเสนอผลงาน
วิชาการด้านงานวิจัยที่ต่างประเทศ และการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นการประชุมออนไลน์แทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ มีตัวชี้วัดหลัก 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 80.00  มีผลการเบิกจ่าย จ าแนก
เป็นเงินงบประมาณ ร้อยละ 17.60 และเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ 24.12 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 20.22 ส่วนที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนจัดสรรได้ เนื่องจากกิจกรรมบริการวิชาการด้านสาธารณภัยในชุมชน จ านวน  4  กิจกรรม งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงไตรมาส 2-3 ส่วนกิจกรรมบริการวิชาการอ่ืนได้ปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ ที่ไม่มีการใช้งบประมาณ  นอกจากนี้
การบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยาการและอุปกรณ์จากเครือข่ายภายนอก จึงไม่ได้ใช้ งบประมาณ
ของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม มีตัวชี้วัดหลัก 
1 ตัวชี้วัด ด าเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และมีตัวชี้วัดย่อย 4 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 75  มีผลการเบิกจ่าย จ าแนกเป็นเงิน
งบประมาณ ร้อยละ 109.17 และเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ 28.48 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 65.13  
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การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากกว่างบจัดสรร และมีการเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เนื่องจากโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านดนตรีไทย มี
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าฝึกสอน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ ส่วนเงินนอกงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนจัดสรรได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ 
2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ เช่น งานมุทิตาจิต   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ตัวชี้วัดหลัก  2 ตัวชี้วัด 
ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อย 10 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีผลการเบิกจ่าย จ าแนกเป็นเงิน
งบประมาณ ร้อยละ 51.12 และเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ 47.81 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 50.41  ส่วนที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายตามแผนจัดสรรได้เนื่องจาก มีโครงการใหญ่ 2 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 32 ล้านบาท คือ โครงการบริหารจัดการอาคารสิรินธรา
นุสรณ์ ๖๐ พรรษา ประมาณการงบประมาณด าเนินการ 20.20 ล้านบาท เดือนละประมาณ 1,684,950 บาท แต่ไม่ได้น ามาใช้ด าเนินการเนื่องจากการวาง
แผนการใช้อาคารจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เลื่อนมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันจึงได้น าเงินอุดหนุนจากสภากาชาดไทยมาใช้ในการ
ด าเนินการเพื่อรองรับการใช้งานอาคารดังกล่าว  ส่วนอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสถาบันและห้องประชุมศักรินทรภักดี โดยประมาณ
การงบประมาณด าเนินการ 11.80 ล้านบาท  สถาบันมีความเห็นว่าควรให้มีการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน จึงท าให้เลื่อนการปรับปรุง
ห้องประชุมดังกล่าวไปใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล มีตัวชี้วัดหลัก 1 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 และมีตัวชี้วัดย่อย 5 
ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีผลการเบิกจ่าย จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ ร้อยละ 14.16 และเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ 
16.46 รวมเบิกจ่ายภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่จัดสรรคิดเป็นร้อยละ 14.85  ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามแผนจัดสรรได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน มีการประกาศห้ามการเดินทางออกนอกประเทศ หรือห้ามกิจกรรมที่ต้องมีวิ ทยากร/
นักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามา  มีการปิดเมืองปิดประเทศ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่อบางเรื่องกับสถาบัน/หน่ วยงานต่างประเทศ  จึงปรับเปลี่ยนงาน
บางเรื่องใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น งานวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ 
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การจัดสรรงบประมาณ และผลการเบิกจ่าย จ าแนกตามส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ส่วนงาน 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบจัดสรรทั้งสิ้น 

(บาท) 
เบิกจ่ายท้ังสิ้น 

(บาท) ร้อยละ จัดสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) ร้อยละ จัดสรร 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) ร้อยละ 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 5,813,128.25 4,637,120.46  79.77 348,000.00 179,000.00  51.44 6,161,128.25 4,816,120.46  78.17 

ส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 3,325,629.25 248,078.25  7.46 144,370.75 - 0.00 3,470,000.00 248,078.25  7.15 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 3,958,000.00 601,983.13  15.21 1,712,400.00 3,102,819.45  181.20 5,670,400.00 3,704,802.58  65.34 

ศูนย์บริการการพยาบาล 1,050,000.00 289,522.50  27.57 3,200,000.00 812,464.35  25.39 4,250,000.00 1,101,986.85  25.93 

ส านักงานสถาบัน 115,149,851.75 78,437,098.07  68.12 19,629,503.00 9,112,661.59  46.42 134,779,354.75 87,549,759.66  64.96 

รวม 129,296,609.25 84,213,802.41  65.13 25,034,273.75 13,206,945.39  52.76 154,330,883.00 97,420,747.80  63.12 

 
จากตารางเมื่อจ าแนกตามส่วนงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมทุกส่วนงานเมื่อ

เทียบกับแผนจัดสรรตามแผนปฏิบัติการสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 63.12  โดย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.17 รองลงมา 
คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.34 ส านักงานสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 64.96 ศูนย์บริการการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 25.93 และส านักวิชา
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.15 
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สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตามส่วนงาน 

ยุทธศาสตร์ 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน 
(1) 

ค่าใช้จ่ายปันส่วน * 
(2) 

 รวมค่าใช้จ่าย 
(1)+(2)  

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย 
ร้อย
ละ 

      ส านักวิชาพยาบาลศาสตร ์ 6,161,128.25 4,816,120.46 78.17 93,157,928.40 65,805,584.45 70.64 99,319,056.65 70,621,704.91 71.11 

ส านักวิชาบัณฑติศึกษา 3,470,000.00 248,078.25 7.15 15,838,677.00 7,468,401.46 47.15 19,308,677.00 7,716,479.71 39.96 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม 5,670,400.00 3,694,712.58 65.34 15,353,663.40 7,102,459.90 46.26 21,024,063.40 10,797,172.48 51.36 

ศูนย์บริการการพยาบาล 4,250,000.00 1,101,986.85 25.93 15,825,204.40 7,458,236.41 47.13 20,075,204.40 8,560,223.26 42.64 

ส านักงานสถาบัน 134,779,354.75 87,559,849.66 64.96 64,582,543.80 44,245,527.80 68.51 199,361,898.55 131,805,377.46 66.11 

รวมทุกส่วนงาน 154,330,883.00 97,420,747.80 63.12 204,758,017.00 132,080,210.02 64.51 359,088,900.00 229,500,957.82 63.91 

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายปันส่วนประกอบด้วย งบบุคลากร งบสาธารณูปโภค งบอุดหนุน 

จากตารางส่วนงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมทุกส่วนงาน
เมื่อเทียบกับรวมค่าใช้จ่ายจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 63.91  โดย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71.11 รองลงมา คือ ส านักงาน
สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 66.11  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.36  ศูนย์บริการการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 42.64  และส านักวิชาบัณฑิตศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 39.96 


