
 

 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติงานสถาบัน 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน   

เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบัน และมีการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน โดยใช้หลักการดัดแปลงมาจากแนวทางของ 
Balanced Scorecard (BSC) ร่วมกับการพิจารณาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนพัฒนาสถาบันระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสจากร้อยละ
ความส าเร็จของตัวชี้วัด และการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้   

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า สถาบันมียุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดหลักตามแผนพัฒนา 4 ปีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.56 และมีตัวชี้วัดย่อยตามแผนพัฒนา       
4 ปีทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 38 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 27 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 71.05 โดยยุทธศาสตร์ที่ตัวชี้วัดหลักบรรลุค่าเป้าหมายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์
ความรู้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
และยุทธศาสตร์ที่ตัวชี้วัดหลักไม่บรรลุค่าเป้าหมายคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม 

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-4) จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวม 
122,875,911.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.61 ของงบประมาณจัดสรร โดยยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.69 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 5.29 

จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ทั้งด้านมิติการ
บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการบริหารงบประมาณ  คณะกรรมการสามารถระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของ
สถาบัน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบันได้ ดังนี้  

จุดเด่นของสถาบัน ผลการด าเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 1) ด้านการบริหารงานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันสามารถปรับการบริหารงานและการด าเนินงาน
ในพันธกิจหลักทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี 2) สถาบันมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการและการบริจาค 3) ด้านวิจัยมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ การอ้างอิง (Citation) และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 4) สถาบันมีการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะด้านทางคลินิก (Faculty Practice) 5) สถาบันมีทิศทางและ
นโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม หรือ
รองรับสังคมในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรด้านผู้สูงอายุ หลักสูตรด้านสาธารณภัย 6) สถาบันมีการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม ที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต ส่งเสริมความเป็นไทยให้แก่
นักศึกษา และบุคลากร และ 7) ผู้บริหารสถาบันมี Mindset ด้านการพัฒนา รับผิดชอบในภารกิจของแต่ละท่าน มี



ความมุ่งมั่นในการบริหารงานและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
ภายนอก และน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
2) การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ (MOU) 3) การติดตามคุณภาพของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4) การจัดท าหลักสูตรด้านสาธารณภัยและจ านวนผู้เรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ 5) 
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน ได้แก่ 1) การทบทวนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) การทบทวนการบริหารงานและด าเนินงานของสถาบันในปัจจุบันและอนาคต จาก
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 3) การทบทวนรูปแบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม   

และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีการหารือกับ
อธิการบดีและผู้บริหาร เกี่ยวกับผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า อธิการบดีและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการผลักดันการด าเนินงานที่ส าคัญของสถาบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1) การสร้างนวัตกรรมจาก Prototype 2) การพัฒนาและติดตามคุณภาพของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 3) การบูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและการวิจัย (Service Teaching Research 
Project) 4) การบริหารสถาบันด้วยเกณฑ์ EdPEx และ 5) การวางพ้ืนฐานรองรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกตามหมวดงบรายจ่าย 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

หมวดงบประมาณ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

ได้รับจัดสรร ใช้จริง ได้รับจัดสรร ใช้จริง ได้รับจัดสรร ใช้จริง 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

งบบุคลากร 129,625,300.00 104,417,885.98 2,520,000.00 1,904,400.00 132,145,300.00 106,322,285.98 
งบด าเนินงาน 99,078,500.00 77,645,864.27 47,681,800.00 29,375,480.00 146,760,300.00 107,021,344.27 
งบลงทุน 18,476,700.00 17,373,833.00 3,710,000.00 - 22,186,700.00 17,373,833.00 
งบเงินอุดหนุน 34,156,000.00 8,936,756.80 30,650,000.00 23,990,536.55 64,806,000.00 32,927,293.35 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

รวม 281,336,500.00 208,374,340.05 84,561,800.00 55,270,416.55 365,898,300.00 263,644,756.60 

 

 



แผนภูมผิลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามหมวดงบรายจ่าย 

 


