
งบประมาณจา่ยตามแผน
(บาท)

จ านวน (บาท) จ านวนร้อยละ

1.ดานการผลติบณัฑิตและการจดัการศึกษา

    1.1)  เงินเดือนอาจารยแ์ละเจา้หนาที่ 31,068,340 25,588,095 82.36

    1.2)  งบประมาณด้านการบริหารหลักสูตร 1,600,000 800,000 50.00

    1.3)  ค่าตอบแทนอาจารยพ์เิศษ 400,000 225,000 56.25

     1.4)  ค่าตอบแทนวิทยากร /สถานที่ศึกษา 3,200,000 2,050,000 64.06

          ภาคปฏบิติั 

   1.5)  คาครุภณัฑ์/ครุภณัฑการศึกษา 1,000,000 765,000 76.50

   1.6)  คาวัสดุทางการศึกษา 1,000,000 500,000 50.00

   1.7)  งบประมาณ (พฒันาต ารา เอกสารและส่ือ 1,512,000 1,200,000
79.37

รวม 39,780,340 31,128,095 78.25

2. ดานการบริหารจดัการ

 2.1) งบประมาณสนบัสนนุการใหท้นุการศึกษา 4,800,000 2,500,000 52.08

         ส าหรับบคุลากร

   2.2)  งบประมาณพฒันาบคลากร 63,000 63,000 100.00

รวม 4,863,000 2,563,000 52.70

3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 1,050,000 345,000 32.86

4) ดานวิจยัและการประกนัคุณภาพ 1,100,000 1,510,000 137.27

5) ดานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ            
   พฒันานสิิต

480,000 120,000
25.00

6) คาใชสอยอื่นๆ 500,000 230,230 46.05

รวม ขอ้ 3)-6) 3,130,000 2,205,230 70.45

รวมค่าใชจ้า่ยทกุหมวดตลอดปกีารศึกษา 47,773,340 35,896,325 75.14

งบประมาณรายรับจริง ปกีารศึกษา 2559

  ปกีารศึกษา  2559 รายรับต ่ากวา่รายจา่ย

วเิคราะหก์ารใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2559
1.ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการศึกษา

ตารางที  3 การเปรียบเทยีบการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนกบัการใชจ้า่ยจริง ป ี2559

(163×175,000) = 28,525,000

(28,525,000-35,896,323) = -7,371,325 (25.84%)

รายละเอียดแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ป ี2559

เปรียบเทยีบการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนกับการที ใชจ้า่ยจริง

งบประมาณรายจา่ยที ใชจ้ริง(บาท)

    1.1)  เงนิเดือนอาจารย์และเจ้าหนาที    ใช้งบประมาณ 82.36%   ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 17.64%
          อธบิายได้ว่า ในระหวา่งปีการศึกษา 2559 มีอาจารยล์าออกจ านวน 3 คน จงึท าให้ใช้ประมาณต่ ากวา่แผน
    1.2)  งบประมาณด้านการบรหิารหลักสูตร ใช้งบประมาณ 50%  ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 50%
          อธบิาย  ได้ดังนี้



         ต่ ากวา่แผน
2. ดานการบรหิารจัดการ

          ต่ ากวา่แผน 47.92%

    จงึท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน

    ด้านงานด้านการเรียน/การสอนมากขึ้น

         1.2.1)  เป็นช่วงพัฒนาหลักสูตร  ท าให้ไม่ได้ใช้งบประมาณส่วนนี้เท่าที่ควร
         1.2.2)  อาจารยบ์ริหารหลักสูตรภายนอกบางท่านมาประชุมไม่ครบจ านวนคร้ังตามวาระ  จงึไม่ได้เบิกเงิน
                  มาใช้จา่ยได้ครบถ้วนตามแผน  จงึท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
    1.3)  ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ   ใช้งบประมาณ 56.25%  ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 43.75%
           อธบิายได้ว่า  ปีการศึกษา 2559 ไม่มีการรับนิสิต เนื่องจากผู้บริหารมหาวทิยาลัยต้องการให้คณะฯ สร้างหลักสูตผู้ช่วยพยาบาล  อาจารยข์องคณะ
           จไม่มีการใช้งบประมาณส่วนนี้  ท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน

   1.4)  ค่าตอบแทนวิทยากร /สถานที ศึกษาภาคปฏิบัติ   ใช้งบประมาณ 64.06%   ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 35.94%
           อธบิายได้ว่า  ปีการศึกษา 2559   อาจารยข์องคณะพยาบาลมีภาระงานน้อยลง  เนื่องจากไม่ได้รับนิสิตพยาบาลในปีการศึกษานี้  ท าให้สามารถไป
           นิสิตที่แหล่งฝึกได้เอง  ไม่ต้องเสียงบประมาณเป็นค่าตอบแทนวทิยากรที่แหล่งฝึก ท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
   1.5)  คาครภุัณฑ์/ครภุัณฑการศึกษา  ใช้งบประมาณ 76.50%   ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 23.50%
         อธบิายได้ว่า  ปีการศึกษา 2559  ครุภัณฑ์ที่ส่ังซ้ือจากต่างประเทศยงัไม่มา จงึท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
   1.6)  คาวัสดุทางการศึกษา  ใช้งบประมาณ 50%  ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 50%
          อธบิายได้ว่า  ปีการศึกษา 2559  วสัดุทางการศึกษาที่ส่ังซ้ือจากต่างประเทศยงัไม่มา  ประกอบกับจ านวนนิสิต
          พยาบาลน้อยลง  ท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
   1.7)  งบประมาณ (พัฒนาต่ารา เอกสารและสื อ)  ใช้งบประมาณ 79.37%   ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน 20.63%
         อธบิายได้ว่า  ปีการศึกษา 2559 ต ารา เอกสารและส่ือที่ส่ังซ้ือจากต่างประเทศยงัไม่มา  จงึท าให้ใช้งบประมาณ

    2.1)  งบประมาณสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาส่าหรบับุคลากร ใช้งบประมาณ 52.08%   ใช้งบประมาณ

          อธบิายได้ว่า  ในปีการศึกษา 2559 มีผู้ลาศึกษระดับปริญญาเอก 3 คน ไม่มีผู้ลาศึกษาระกับปริญญาโท
          ซ่ึงประมาณท าเผ่ือผู้ลาศึกษาระดับปริญญาโทไวด้้วย  ท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
    2.2)  งบประมาณพัฒนาบุคลากร  ใช้งบประมาณ 100%  ไม่มีงบประมาณเหลือ
3. ดานการบรกิารวิชาการแกสังคม  ใช้งบประมาณ  32.86%   ใช้งบประมาณต่ ากวา่ 67.14%
    อธบิายได้ว่า  ในปีการศึกษา 2559 บางโครงการของงานบริการวชิาการ  ได้งบสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

4. ดานวิจัยและการประกันคุณภาพ ใช้งบประมาณ 137.27%  ใช้งบประมาณเกิน 37.27%

5. ดานท่านุบ่ารงุศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานิสิต  ใช้งบประมาณ 25%  ใช้งบประมาณต่ ากวา่ 75% ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
   อธบิายได้ว่า  ในปีการศึกษา 2559 จ านวนนิสิตพยาบาลลดลง  การด าเนินการด้านพัฒนานิสิตในปี 255+ น้อยลง จงึท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน
6. คาใชสอยอื นๆ  ใช้งบประมาณ 46.05%  ใช้งบประมาณต่ ากวา่ 53.95%
    อธบิายได้ว่า  ในปีการศึกษา 2558  ได้เบิกจา่ยหมวดนี้ตามที่ใช้จา่ยจริง  เนื่องจ านวนนิสิตพยาบาลลดลง  ท าให้

สรปุภาพรวม  ปีการศึกษา 2559
        ใช้จา่ยงบประมาณไป  75.14% ใช้งบประมาณต่ าแผนกวา่ 25.84%

    อธบิายได้ว่า  ในปีการศึกษา 2559 เนื่องจากไม่ได้นิสิตในปี 2559 ท าให้อาจารยม์ีเวลาศึกษษวจิยัและพัฒนาการประกันคุณภาพได้และครอบคลุมงาน

    ค่าใช้จา่ยหมวดนี้ลดลงตามรายหัวนิสิต  ท าให้ใช้งบประมาณต่ ากวา่แผน



ตารางที  4 สรปุการใช้จ่ายงบประมาณจรงิเมื อเปรยีบเทียบกับงบประมาณที ได้รบัในแต่ละปีการศึกษา (2557-2559)

ปีการศึกษา งบประมาณรายรบัจรงิ รายจ่ายจรงิ รายรับ-รายจ่าย(บาท)

ปี 2557 45,150,000 40,393,425 4,756,575
ปี 2558 39,025,000 37,959,825 1,065,175
ปี 2559 28,525,000 35,896,325 -7,371,325



 





% สูง/ต ่ากว่ารายรบั

10.54%
2.73%

-25.84%


