
งบประมาณจ่ายตามแผน(บาท)

จ านวน (บาท) จ านวนร้อยละ

1.ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษา

    1.1)  เงินเดือนอาจารย์และเจ้าหนาที่ 29,588,895 25,588,095 86.48

    1.2)  งบประมาณด้านการบริหารหลักสูตร 1,600,000 1,000,000 62.50

    1.3)  ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 400,000 320,000 80.00

   1.4)  ค่าตอบแทนวิทยากร /สถานทีศึ่กษาภาคปฏิบัติ 3,200,000 2,500,000 78.13

   1.5)  คาครุภัณฑ์/ครุภัณฑการศึกษา 1,000,000 765,000 76.50

   1.6)  คาวัสดุทางการศึกษา 1,000,000 705,000 70.50

   1.7)  งบประมาณ (พัฒนาต ารา เอกสารและส่ือ 1,512,000 1,012,000 66.93

รวม 38,300,895 31,890,095 83.26

2. ดานการบริหารจัดการ

2.1)  งบประมาณสนับสนุนการให้ทุนการศึกษา 4,800,000 3,500,000 72.92

           ส าหรับบุคลากร

     2.2)  งบประมาณพัฒนาบุคลากร 63,000 63,000 100.00

รวม 4,863,000 3,563,000 73.27

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 1,050,000 756,500 72.05

4. ดานวิจัยและการประกันคุณภาพ 1,100,000 1,100,000 100.00

5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต 480,000 320,000 66.67

6. คาใชสอยอ่ืนๆ 500,000 330,230 66.05

รวม (ขอ้ 3.,4.,5. และ 6.) 3,130,000 2,506,730 80.09

รวมค่าใชจ้่ายทุกหมวดตลอดปีการศึกษา 46,293,895 37,959,825 82.00

งบประมาณรายรับจริง ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558  รายรับสูงกว่ารายจ่าย (39,025,000-37,959,825)=1,065,175 (2.73%)

(223×175,000)=39,025,000

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนกับการใชจ้่ายจริง ปี 2558

รายละเอียดแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ปี 2558
เปรียบเทียบการใชจ้่ายงบประมาณตามแผนกับการทีใ่ชจ้่ายจริง

งบประมาณรายจ่ายที่ใช้จรงิ



วิเคราะห์การใช้จา่ยงบประมาณ ปี 2558

1.ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษา

         ต่ ากว่าแผน

2. ดานการบริหารจัดการ

          ต่ ากว่าแผน  27.08%

    1.1)  เงินเดอืนอาจารย์และเจ้าหนาที ่  ใช้งบประมาณ 86.48%   ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 13.52%

          อธิบายไดว้่า ในระหว่างปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ลาออกจ านวน 2 คน จึงท าให้ใช้ประมาณต่ ากว่าแผน

    1.2)  งบประมาณดา้นการบริหารหลักสูตร ใช้งบประมาณ 62.50%  ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 37.50%

          อธิบาย  ได้ดังนี้

    1.3)  ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ   ใช้งบประมาณ 80.00%  ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 20.00%

           อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2558  อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์  เพิม่จ านวนวันขึ้นปฏิบัติงานนิเทศที่

   1.4)  ค่าตอบแทนวิทยากร /สถานทีศึ่กษาภาคปฏิบัต ิ  ใช้งบประมาณ 78.13%   ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 21.87%

         1.2.1)  เป็นช่วงพัฒนาหลักสูตร  ท าให้ไม่ได้ใช้งบประมาณส่วนนี้เท่าทีค่วร

         1.2.2)  อาจารย์บริหารหลักสูตรภายนอกบางท่านมาประชุมไม่ครบจ านวนคร้ังตามวาระ  จึงไม่ได้เบิกเงิน

           แหล่งฝึกมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนนิสิตลดลง  จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

                  มาใช้จ่ายได้ครบถ้วนตามแผน  จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

           อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2558  อาจารย์ของคณะพยาบาลมีจ านวนเพิม่มากขึ้น ท าให้สามารถไปนิเทศและสอน

   1.5)  คาครุภัณฑ์/ครุภัณฑการศึกษา  ใช้งบประมาณ 76.50%   ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 23.50%
         อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2558  ครุภัณฑ์ทีส่ั่งซ้ือจากต่างประเทศยังไม่มา จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน
   1.6)  คาวัสดทุางการศึกษา  ใช้งบประมาณ 70.50%  ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 29.50%

          นิสิตทีแ่หล่งฝึกได้เอง  ไม่ต้องเสียงบประมาณเป็นค่าตอบแทนวิทยากรทีแ่หล่งฝึก จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

     อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2558  วัสดุทางการศึกษาทีส่ั่งซ้ือจากต่างประเทศยังไม่มา  ประกอบกับจ านวนนิสิต
          พยาบาลน้อยลง  จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

         อธิบายไดว้่า  ปีการศึกษา 2558 ต ารา เอกสารและส่ือทีส่ั่งซ้ือจากต่างประเทศยังไม่มา  จึงท าให้ใช้งบประมาณ

   1.7)  งบประมาณ (พัฒนาตํารา เอกสารและสื่อ)  ใช้งบประมาณ 66.93%   ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน 33.07%

    2.1)  งบประมาณสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาสําหรับบุคลากร ใช้งบประมาณ 72.92%   ใช้งบประมาณ

          อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2557 มีผู้ลาศึกษระดับปริญญาเอก  และจบการศึกษา ปี 2557   จ านวน 3 คน
          ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ลาศึกษาต่อ  จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน



    จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

   รายหัวนิสิต  จึงท าให้ใช้งบประมาณต่ ากว่าแผน

    ค่าใช้จ่ายหมวดนี้ลดลงตามรายหัวนิสิต

    2.2)  งบประมาณพัฒนาบุคลากร  ใช้งบประมาณ 100%  ไม่มีงบประมาณเหลือ

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม  ใช้งบประมาณ 72.50%   ใช้งบประมาณต่ ากว่า 27.50%

    อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2558 บางโครงการของงานบริการวิชาการ  ได้งบสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

สรุปภาพรวม  ปีการศึกษา 2558 

        ใช้จ่ายงบประมาณไป  82.00% ใช้งบประมาณต่ าแผนกว่า 28.00%

4. ดานวิจัยและการประกันคุณภาพ ใช้งบประมาณ 100%  ไม่มีงบประมาณเหลือ

5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต  ใช้งบประมาณ 66.67%  ใช้งบประมาณต่ ากว่า 33.33%

   อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2558 จ านวนนิสิตพยาบาลลดลง (รายได้ต่อรายหัวนิสิตลดลง)  รายจ่าย ใช้จ่ายจริงตาม

6. คาใชสอยอ่ืนๆ  ใช้งบประมาณ 66.05%  ใช้งบประมาณต่ ากว่า 33.95%

    อธิบายไดว้่า  ในปีการศึกษา 2558  ได้เบิกจ่ายหมวดนี้ตามทีใ่ช้จ่ายจริง  และเนื่องจ านวนนิสิตพยาบาลลดลง  ท าให้




