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ส่วนที่ 1 
ความเป็นมา 

บทน า 
  ตามแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 -  2561    ส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักคอมพิวเตอร์ได้ 
แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจน
จัดท าแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยคณะท างานฯได้ด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ ตามกระบวนการจัดท ากลยุทธ์โดยน าเครื่องมือต่าง ๆ มา
ใช้ในการจัดท าและวิเคราะห์กลยุทธ์ เช่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการด าเนินงาน การ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง 
ๆ เช่น กพร. ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้บริการต่อบุคคลภายนอก นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ได้ประชุมชี้แจง และถ่ายทอด
แผนฯแก่บุคลากรเพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
โดยคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ได้ลงนามเห็นชอบในที่ประชุมต่อไป เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหาร ของส านักคอมพิวเตอร์ ในการมุ่ง
จัดการและพัฒนาระบบบริหารของส านักคอมพิวเตอร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสบความส าเร็จได้นั้น มีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินและงบประมาณ และแผนในการใช้จ่ายงบประมาณส านัก
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ 
ของส านักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในการสร้างกลไกการบริหารการเงินโดยใช้ระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบเงินรายได้
มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของส านัก
คอมพิวเตอร์ มีการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่
สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีผู้ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  จากแนวคิดดังกล่าว ส านักคอมพิวเตอร์จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ของหน่วยงานใน
ทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงิน ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมถึงการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดท ารายงานทางการเงินที่แสดงฐานะ
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ทางการเงินและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจประกอบการจัดท างบประมาณ/จัดท าแผนในการบริหารงบประมาณ 
ประจ าปอีย่างต่อเนื่อง  
  
 
ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์   พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ 
 
ปรัชญา 
 สั่งสมความรู้ มู่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามหาวิทยาลัยสู่ความทันสมัย 
  
พันธกิจ 
 1. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. จัดหาและให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานมหาวิทยาลัย  

4. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถน าระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและ
พอเพียง 

5. มีบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปสู่องค์กร 

สารสนเทศที่ทันสมัย 
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กรอบแนวคดิในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
 แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561 ได้มีการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณของส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557-2561 ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการบริหารตามแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัว
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ร่วมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2557-2561) และ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2567) ร่วมทั้งแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)   

 2. หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ตามคู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance Rating) ส านักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) พ.ศ. 2553 มี 10 องค์ประกอบ คือ 
 1) การบริหารตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
 2) การบริหารตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 3) การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ (Responsibility)  
 4) การบริหารตามหลักภาระรับผิดชอบ(Accountability) 
 5 ) การบริหารตามหลักความโปร่งใส (Transparency)  
 6) การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 7) การบริหารตามหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 8) การบริหารตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
 9) การบริหารตามหลักความเสมอภาค (Equity) 
 10) การบริหารตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 3. หลักการจัดการตามหลักระบบสมดุลของการจัดการ (Balanced Scorecard : BSC) ตาม The 
KPIs/BSC Model: (กพร.) คือ แผนงานที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์
ในเชิงเหตุและผล (Cause – and – Effect Relation Ship) กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่องค์การปรารถนาในมุมมองด้านต่างๆ ทั้ง 4 มิติ 

มิติที่ 1 : ประสิทธิผลตามพันธกิจ : ได้แก่ ผลลัพธ์ส าคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์และสิ่งบ่งชี้ส าคัญว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความส าเร็จ 

มิติที่ 2 :  คุณภาพการให้บริการ :   สิง่ที่ปรับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และสิ่งที่ยืนยันว่า
องค์กรสามารถน าเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ 
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มิติที่ 3 :  ประสิทธิภาพการจัดการ : ในการเสนอสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการและ/หรือการก่อให้เกิด
ประสิทธิผล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจากบุคลากร) รวมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือ
น าไปสู่คุณภาพบริการ และประสิทธิผลตามพันธกิจที่องค์กรต้องการ 

มิติที่ 4 : พัฒนาองค์กร : จะต้องมีการพัฒนาองค์กรด้านใดบ้าง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
อนาคตในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการจัดหา การวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี     
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณละเอียดและรอบครอบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน

และปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. เพ่ือให้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและน ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไปปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณส านักคอมพิวเตอร์ ตามค าสั่ง
ส านักคอมพิวเตอร์ ที่ 008/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม  พ.ศ. 2556  เพ่ือท าหน้าที่ จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจ าปี  และแผนการใช้จ่ายเงินของส านัก
คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลด้านการเงินของหน่วยงาน โดยมีผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์เป็นประธาน หัวหน้าส านักงานเป็นเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านการเงิน และงบประมาณให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ ในวาระท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ พร้อมเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2561 ผ่านคณะกรรมการบริหารประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

4. จัดสรรงบประมาณโดยกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ ก าหนดนโยบายทางการเงิน จัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์/สภามหาวิทยาลัย 

5. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการด าเนินงานด้านการเงินทุกงบประมาณเสนอผู้บริหาร/แจ้งในที่
ประชุมบุคลากรเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร และตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
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6. ประสานงานกับฝ่ายแผนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าปฏิทิน/วางแผนการเบิกจ่ายรายเดือนราย
ไตรมาสและรายปี และพิจารณาปรับแผนการเบิกจ่ายรายเดือน ในไตรมาสถัดไป และจัดท า
งบประมาณในปีถัดไป 

7.  จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
8.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ต่อที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
   ส านักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์  
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ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) ด้านการเงินและ

งบประมาณ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของส านักคอมพิวเตอร์ 
จุดแข็ง  (Strengths) 

1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการเงิน 
2. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้ 
3. การใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัว  
4. มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนช่วยในการบริหารงานให้มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ น ามาใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจได้ 

 
จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน 
2. ระบบข้อมูลยังไม่สามารถใช้เพ่ือการตัดสินใจของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องทุกระบบ 
3. งบประมาณหมวดครุภัณฑ์โครงการที่ใช้งบประมาณเกิน 1 ล้านบาท ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามแผน 
4. การเบิกจ่ายเงินบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

  
โอกาส  (Opportunities)  

1. มีแหล่งงบประมาณท่ีชัดเจน 
2. มหาวิทยาลัยฝึกอบรมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงานเป็น 
   ประจ าทุกปี 
3. มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านการเงินได้ เนื่องจากเป็น 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

 
อุปสรรค (Threats) 
 1.  ระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 มิตเิกิดความขัดข้องบางครั้ง เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือ       
              เหตุต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้      
 2.  ข้อก าหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น 
 3.  ความไม่ม่ันคงทางด้านการเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อการจัดท าแผนงบประมาณของ  
               มหาวิทยาลัย และแผนการเงินระยะยาวของหน่วยงาน  
 4.  บางครั้งการเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ 
              จัดสรรแล้ว  
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

 
1. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณของส านักคอมพิวเตอร์ 

 ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจประเมินได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าแนวทางการบริหารการเงิน พัสดุ และ
งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
ระบบการจัดหา การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์ ตามองค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 
และยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
งบประมาณของส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557-2561 ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางและนโยบายในการบริหาร
จัดการหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  
 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินรายได้อุดหนุนจาก
รัฐบาลและงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ 

2.  บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

 1.1 บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ 
และเสนอเพ่ือรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
  1.2 จัดให้มีการวางแผนทางการเงิน พัสดุ และงบประมาณที่เน้นแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย
และทิศทางท่ีชัดเจน   
  1.3. จัดให้มีแผนการเงินระยะกลางและระยะยาว มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยน
แผนทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและนโยบายการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารและใช้ทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
 2.1 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การเงินงบประมาณของส านักคอมพิวเตอร์ ไปสู่บุคลากรทุก

กลุ่มภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กร โดยการประชุมชี้แจงในที่ประชุม บุคลากร ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์  

2.2 จัดให้มีการบริหารการเงินที่มีอิสระคล่องตัวเพิ่มขึ้น 
2.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 
2.4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2.5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบทุกพันธกิจ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การติดตามและจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3.1 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปี 

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
3.2 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
3.3 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

 2. นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้/เงินแผ่นดิน   

มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ภารกิจ คือ สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัย และ   ในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2557-2561)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ของส านักคอมพิวเตอร์ 
 
3. การจัดท างบประมาณ      

1. ส านักคอมพิวเตอร์จะได้รับงบประมาณสนับสนุนใน 2 ส่วน ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

2. ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมุ่งเน้น 
2.1 การประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
2.2 กลุ่มภารกิจภายในส านักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและวิเคราะห์

ร่วมกัน 
2.3 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์ 

ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอและประหยัด ตามความจ าเป็น 
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2.4 การพิจารณาจัดสรรจะจ าแนกการพิจารณาออกเป็น  2  ลกัษณะ  คือ การพัฒนาตาม
แผนพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553-2556  และ รายการที่
สามารถชะลอได้  

2.5 ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งการมีวินัยทางการเงิน 

 
4. แนวทางในการบริหารจัดการทางด้านรายจ่าย   

  มุ่งเนน้ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลักในการบริหาร ทั้งในส่วนของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง  
บุคลากร โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพเป้าหมายการจัดสรร จ าแนกตาม
ภารกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักคอมพิวเตอร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ สัดส่วนร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดหาและใช้
สอยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด (Sustainability IT 
University: SIT-U) 

15 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
สื่อสารและโทรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

15 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

10 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา วิจัยและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

30 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลส าเร็จของงานตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะเชิงกว้าง)  เพ่ือให้ครอบคลุมงานทุกประเภททั้งภารกิจ
ประจ าและภารกิจยุทธศาสตร์  โดยจะมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

รายงานประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 

แผน ผล แผน แผน แผน แผน 

เงินแผ่นดิน       

     สงขลา 5,900,000.00 3,000,000.00 5,900,000.00 6,960,000.00 6,960,000.00 6,960,000.00 
     พัทลุง 3,900,000.00 1,300,000.00 3,900,000.00 4,960,000.00 4,960,000.00 4,960,000.00 

เงินรายได้       

     สงขลา 6,614,500.00 6,334,200.00 6,994,000.00 7,805,000.00 7,805,000.00 7,805,000.00 
     พัทลุง 1,807,000.00 1,302,800.00 2,287,000.00 2,497,500.00 2,497,500.00 2,497,500.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น       

     สงขลา 12,514,500.00 9,334,200.00 12,894,000.00 14,765,000.00 14,765,000.00 14,765,000.00 
     พัทลุง 5,707,000.00 2,602,800.00 6,187,000.00 7,457,500.00 7,457,500.00 7,457,500.00 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

3.2 แผนการขอตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25562 
3.2.1 แผนการขอตั้งเงินรายได้ 

ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 

   

งบรายจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ

2558 2559 2560 2561

 1.  งบบคุลากร 492,377.60     549,472.00   549,472.00     549,472.00     7.04
 1.1  ค่าจ้างชั่วคราว 492,377.60      549,472.00    549,472.00      549,472.00      7.04
 2.  งบด าเนินงาน 3,704,022.40   4,133,528.00 4,133,528.00   4,133,528.00   52.96
 2.1  ค่าตอบแทน 699,400.00      780,500.00    780,500.00      780,500.00      10
 2.2  ค่าใช้สอย 699,400.00      780,500.00    780,500.00      780,500.00      10
 2.3  ค่าวสัดุ 2,235,282.40   2,494,478.00  2,494,478.00   2,494,478.00   31.96
 2.4  ค่าสาธารณูปโภค  69,940.00       78,050.00     78,050.00       78,050.00       1
 3. งบลงทนุ 699,400.00     780,500.00   780,500.00     780,500.00     10
 3.1 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 699,400.00      780,500.00    780,500.00      780,500.00      10
 4. งบเงินอุดหนุน  -               -              -               -                -
 4.1  อดุหนุนการบริการวชิาการแกสั่งคม -               -              -               -                -
 4.2  อดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -               -              -               -                -
 5. งบรายจ่ายอ่ืน 2,098,200.00   2,341,500.00  2,341,500.00   2,341,500.00   30
 6. งบกลาง -               -              -               -                -

 รวมประมาณการรายจ่ายทัง้สิน้    6,994,000.00  7,805,000.00    7,805,000.00 7,805,000.00 100
 ประมาณการรายรับ 6,994,000.00   7,805,000.00 7,805,000.00   7,805,000.00   100

 เงินสะสมยกมา -               -              -               -                 - 

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง

ปงีบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายลว่งหน้า
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

วิทยาเขตพัทลุง 

 

งบรายจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ

2558 2559 2560 2561

 1.  งบบคุลากร 228,700.00     249,750.00   249,750.00     249,750.00     10
 1.1  ค่าจ้างชั่วคราว 228,700.00      249,750.00    249,750.00      249,750.00      10
 2.  งบด าเนินงาน 1,143,500.00   1,248,750.00 1,248,750.00   1,248,750.00   50
 2.1  ค่าตอบแทน 114,350.00      124,875.00    124,875.00      124,875.00      5
 2.2  ค่าใช้สอย 548,880.00      599,400.00    599,400.00      599,400.00      24
 2.3  ค่าวสัดุ 457,400.00      499,500.00    499,500.00      499,500.00      20

 2.4  ค่าสาธารณูปโภค  22,870.00       24,975.00     24,975.00       24,975.00       1

 3. งบลงทนุ 228,700.00     249,750.00   249,750.00     249,750.00     10

 3.1 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 228,700.00      249,750.00    249,750.00      249,750.00      10

 4. งบเงินอุดหนุน  -               -              -               -               -             

 4.1  อดุหนุนการบริการวชิาการแกสั่งคม -               -              -               -                -

 4.2  อดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -               -              -               -                -

 5. งบรายจ่ายอ่ืน 686,100.00      749,250.00    749,250.00      749,250.00      30

 6. งบกลาง -               -              -               -                -

 รวมประมาณการรายจ่ายทัง้สิน้    2,287,000.00  2,497,500.00    2,497,500.00 2,497,500.00 100

 ประมาณการรายรับ 2,287,000.00   2,497,500.00 2,497,500.00   2,497,500.00   100

 เงินสะสมยกมา -               -              -               -                 - 

ปงีบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายลว่งหน้า

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง



 

13 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

3.2.2 แผนการขอตั้งงบลงทุน  
ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 แผนการขอตั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

3.2.3 แผนการขอตั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 

ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา 

 
 

งบรายจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ

2558 2559 2560 2561

 1.  งบบคุลากร -               -              -               -                -
 1.1  ค่าจ้างชั่วคราว -               -              -               -                -
 2.  งบด าเนินงาน 3,540,000.00   4,176,000.00 4,176,000.00   4,176,000.00   60
 2.1  ค่าตอบแทน -               -              -               -                -
 2.2  ค่าใช้สอย 3,540,000.00   4,176,000.00  4,176,000.00   4,176,000.00   60
 2.3  ค่าวสัดุ -               -              -               -                -
 2.4  ค่าสาธารณูปโภค  -               -              -               -                -
 3. งบลงทนุ 2,065,000.00   2,436,000.00 2,436,000.00   2,436,000.00   35
 3.1 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 2,065,000.00   2,436,000.00  2,436,000.00   2,436,000.00   35
 4. งบเงินอุดหนุน  295,000.00     348,000.00   348,000.00     348,000.00     5
 4.1  อดุหนุนการบริการวชิาการแกสั่งคม 295,000.00      348,000.00    348,000.00      348,000.00      5
 4.2  อดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -               -              -               -                -
 5. งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -               -                -
 6. งบกลาง -               -              -               -                -

 รวมประมาณการรายจ่ายทัง้สิน้    5,900,000.00  6,960,000.00    6,960,000.00 6,960,000.00 100
 ประมาณการรายรับ 5,900,000.00   6,960,000.00 6,960,000.00   6,960,000.00   100

 เงินสะสมยกมา -               -              -               -                 - 

ปงีบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายลว่งหน้า

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง



 

21 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตวิทยาเขตพัทลุง 

 
 
 

งบรายจ่าย ร้อยละ

งบประมาณ

2558 2559 2560 2561

 1.  งบบคุลากร -               -              -               -                -
 1.1  ค่าจ้างชั่วคราว -               -              -               -                -
 2.  งบด าเนินงาน 2,340,000.00   2,976,000.00 2,976,000.00   2,976,000.00   60
 2.1  ค่าตอบแทน -               -              -               -                -
 2.2  ค่าใช้สอย 2,340,000.00   2,976,000.00  2,976,000.00   2,976,000.00   60
 2.3  ค่าวสัดุ -               -              -               -                -
 2.4  ค่าสาธารณูปโภค  -               -              -               -                -
 3. งบลงทนุ 1,365,000.00   1,736,000.00 1,736,000.00   1,736,000.00   35
 3.1 ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 1,365,000.00   1,736,000.00  1,736,000.00   1,736,000.00   35
 4. งบเงินอุดหนุน  195,000.00     248,000.00   248,000.00     248,000.00     5
 4.1  อดุหนุนการบริการวชิาการแกสั่งคม 195,000.00      248,000.00    248,000.00      248,000.00      5
 4.2  อดุหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม -               -              -               -                -
 5. งบรายจ่ายอ่ืน -               -              -               -                -
 6. งบกลาง -               -              -               -                -

 รวมประมาณการรายจ่ายทัง้สิน้    3,900,000.00  4,960,000.00    4,960,000.00 4,960,000.00 100
 ประมาณการรายรับ 3,900,000.00   4,960,000.00 4,960,000.00   4,960,000.00   100

 เงินสะสมยกมา -               -              -               -                 - 

ปงีบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายลว่งหน้า

ระยะสัน้ ระยะปานกลาง
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   

 

4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ และ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 4.1 แผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
                   วิทยาเขตสงขลา               อัตราร้อยละ 

ประเภทการใช้จ่าย ร้อยละ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณที่รับ
จัดสรร 

(ตุลาคม – ธันวาคม ) (มกราคม – มีนาคม) (เมษายน – มิถุนายน) (กรกฎาคม – กันยายน) 

รวมงบประมาณ 100 26.01 30.01 25.97 18.01 

ค่าจ้างลูกจ้ามหาวิทยาลัย 7.04 1.76 1.76 1.76 1.76 

      ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  7.04 1.76 1.76 1.76 1.76 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 51.96 14 16 11.96 10 

     ค่าตอบแทน 10 2 3 2 3 

     ค่าใช้สอย 10 2 3 3 2 

    ค่าวัสด ุ 31.96 10 10 6.96 5 

ค่าสาธารณูปโภค 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

     ค่าสาธารณูปโภค 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

รายจ่ายอื่น 30 5 10 10 5 

    รายจ่ายอื่น 30 5 10 10 5 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 10 5 2 2 1 

    ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 10 5 2 2 1 
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          วิทยาเขตพัทลุง                อัตราร้อยละ 
ประเภทการใช้จ่าย ร้อยละ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณที่รับ
จัดสรร 

(ตุลาคม – ธันวาคม ) (มกราคม – มีนาคม) (เมษายน – มิถุนายน) (กรกฎาคม – กันยายน) 

รวมงบประมาณ 100 26 32 26 16 

ค่าจ้างลูกจ้ามหาวิทยาลัย 10 2.50 2.50 2.50 2.50 

      ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  10 2.50 2.50 2.50 2.50 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 49 13.25 17.25 11.25 7.25 

     ค่าตอบแทน 5 1.25 1.25 1.25 1.25 

     ค่าใช้สอย 24 6 8 6 4 

    ค่าวัสด ุ 20 6 8 4 2 

ค่าสาธารณูปโภค 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

     ค่าสาธารณูปโภค 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

รายจ่ายอื่น 30 5 10 10 5 

    รายจ่ายอื่น 30 5 10 10 5 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 10 5 2 2 1 

    ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 10 5 2 2 1 
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   4.1 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
                                                                              วิทยาเขตสงขลา             อัตราร้อยละ 

ประเภทการใช้จ่าย ร้อยละ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณที่รับ
จัดสรร 

(ตุลาคม – ธันวาคม ) (มกราคม – มีนาคม) (เมษายน – มิถุนายน) (กรกฎาคม – กันยายน) 

รวมงบประมาณ 100 26 27 26.5 20.5 

ค่าจ้างลูกจ้ามหาวิทยาลัย - - - - - 

      ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  - - - - - 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60 15 15 15 15 

     ค่าตอบแทน - - - - - 

     ค่าใช้สอย 60 15 15 15 15 

    ค่าวัสด ุ - - - - - 

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

     ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

รายจ่ายอื่น - - - - - 

    รายจ่ายอื่น - - - - - 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 35 10 10 10 5 

    ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 35 10 10 10 5 

งบเงินอุดหนุน   5 1 2 1.5 0.5 

  อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 5 1 2 1.5 0.5 
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                                                                       วิทยาเขตพัทลุง                  อัตราร้อยละ 

ประเภทการใช้จ่าย ร้อยละ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณที่รับ
จัดสรร 

(ตุลาคม – ธันวาคม ) (มกราคม – มีนาคม) (เมษายน – มิถุนายน) (กรกฎาคม – กันยายน) 

รวมงบประมาณ 100 26 27 27 20 

ค่าจ้างลูกจ้ามหาวิทยาลัย - - - - - 

      ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  - - - - - 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 60 15 15 15 15 

     ค่าตอบแทน - - - - - 

     ค่าใช้สอย 60 15 15 15 15 

    ค่าวัสด ุ - - - - - 

ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

     ค่าสาธารณูปโภค - - - - - 

รายจ่ายอื่น - - - - - 

    รายจ่ายอื่น - - - - - 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 35 10 10 10 5 

    ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 35 10 10 10 5 

งบเงินอุดหนุน   5 1 2 2 - 

  อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 5 1 2 2 - 
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5. ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
 

แผนการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ล าดับ

ที ่
ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน กลุ่มภารกิจที่

เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ/

ประสานงาน 
1 
 
 

ธ.ค. หน่วยงานจัดท ารายละเอียดความ
ต้องการ พร้อมส่งรายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี) 

ทุกกลุ่มภารกิจ  - ปรับปรุงและเพิม่เตมิรายละเอียดตาม
ต้องการงบลงทุนโดยใช้ฐานข้อมูลของ  
- บันทึกขอส่งรายละเอยีดค าขอฯ        
  - แนบส าเนาค าของบลงทุน  (พิมพ์
รายงานจากโปรแกรมค าขอฯ) 

 - รายละเอยีดค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2562 (งบลงทุน) 

จันทร์จิรา รัตนอุบล   
เยาวภา หนูทอง 

   

2 เม.ย.-พ.ค. การจัดท ารายละเอียดความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

กลุ่มภารกิจบริการ
และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน และ 
ทุกกลุ่มภารกิจ 

 -  ประสานให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดท า
โครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งไปยังฝา่ย
วิชาการและประกันคณุภาพการศกึษา 

 - โครงการบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ  

กฤษภา คงหน ู        
กนกวรรณ จินดามณี
อนงค์ แก้วคีรีวรรณ 

3 เม.ย.-พ.ค. การจัดท ารายละเอียดความต้องการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ทุกกลุ่มภารกิจ  -  ประสานให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดท า
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าป ี

 -  โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าป ี 

จันทร์จิรา รตันอุบล   
เยาวภา หนูทอง 
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ล าดับ
ที ่

ระยะเวลา กระบวนการ/ขั้นตอน กลุ่มภารกิจที่
เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ/
ประสานงาน 

4 พ.ค.-มิ.ย. ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ทุกกลุ่มภารกิจ  - จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนรวม 
ประจ าป ี

 - ค่าใช้จ่ายส่วนรวม 
ประจ าป ี

จันทร์จิรา รัตนอุบล   
เยาวภา หนูทอง 

5 มิ.ย.-ก.ค. รายละเอียดความต้องการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

ทุกกลุ่มภารกิจ  - จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบของ
ฝ่ายแผนงาน 

 - รายละเอยีดค าขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 

จันทร์จิรา รัตนอุบล   
เยาวภา หนูทอง 

6 ก.ค. ส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี กลุ่มภารกิจ
บริหารงานท่ัวไป 

 - ส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
โดยบันทึกในระบบค าขอฯ งบประมาณ
มหาวิทยาลยั 

 - รายละเอยีดค าขอ
งบประมาณรายจ่าย  

จันทร์จิรา รัตนอุบล   
เยาวภา หนูทอง 

7 ก.ย. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี กลุ่มภารกิจ
บริหารงานท่ัวไป 

 - ตรวจสอบข้อมูลการได้รับจดัสรร
งบประมาณประจ าป ีเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผน ฯ 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
- ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าป ี
 

 - แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี 

จันทร์จิรา รัตนอุบล   
เยาวภา หนูทอง 
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6. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 
 การบริหารงบประมาณเพ่ือก าหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การบริหารการเงิน เพ่ือประโยชน์
สูงสุดในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เกิดความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากกรอบการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์และพัฒนาตามกรอบทิศทางของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ก าหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ  โดยการจัดท ากรอบรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) วิเคราะห์การเบิกจ่ายพัสดุ การน าพัสดุไปใช้
งานตามความต้องการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

          1. ผลกระทบที่ควรน ามาพิจารณาในการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.1 ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการพัสดุ ระเบียบการงบประมาณ 
      1.2 ดัชนีระบบประกันคุณภาพ องค์ประกอบการปฏิบัติตามค ารับรองราชการประจ าปี และการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
      1.3 สถานะรายได้-รายจ่ายของหน่วยงาน เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีนั้นเพ่ือค านึงถึงความ
มั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน 
      1.4 การวางแผนการใช้เงิน อัตราการเปลี่ยนแปลงตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้บวกลบไม่เกินร้อยละ10 
      1.5 ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
          2. วิธีการ/ขั้นตอนในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      2.1 พิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ  
      2.2 ทบทวนและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสมทันสมัย 
สอดคล้องกับระเบียบทางราชการ และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.3 วางระบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ 
และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
      2.4 ก าหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      2.5 การวางแผนการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ โดยวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดของงานที่
จะต้องด าเนินการตามโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งาน โครงการ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และ
ก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
และวงเงินตามแผนระดับทรัพยากร และจัดประชุมการจัดสรรงบประมาณลงสู่กิจกรรม  
      2.6 การบริหารทางการเงิน วางแผนการบริหารการเงินให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติในการใช้เงิน เพื่อ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด พร้อมจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณ 
พร้อมจัดท าบันทึกบัญชีเพ่ือรายงานการเงินและงบการเงินประจ าเดือนส่งกองแผนงาน กองคลังและพัสดุ 
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      2.7 การด าเนินการจัดหาพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดมาตรการในการติดตาม ควบคุม บ ารุงรักษา และการ
จ าหน่ายพัสดุ เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
      2.8 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน และพัสดุ โดยจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง 
      2.9 ประเมินผลกลยุทธ์ทางการเงิน และเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่องทกุปี 
 

7. การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน/ฐานระบบข้อมูลทางการเงิน 
      1. มีการจัดท าแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินทดรองราชการทุก ๆ สิ้น
เดือนและรายงานต่อกองแผน กองคลังและพัสดุทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   
      2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางการเงิน พัสดุ งบประมาณ (MIS) ใน 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละเดือน การตัดยอดและการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม น าเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการต่อไป 
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8. สรุปงบประมาณประจ าป ี
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส านักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประเภทการใช้จ่าย วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง รวมงบประมาณ 

แหล่งเงิน แหล่งเงิน ทั้ง 2 วิทยาเขต 

 แผ่นดิน   รายได้   รวมเงิน   แผ่นดิน   รายได้   รวมเงิน   แผ่นดิน  รายได้ รวมท้ังสิ้น 

รวมงบประมาณ 3,000,000 5,634,220 8,634,220 1,300,000 1,302,800 2,602,800 4,300,000 6,937,020 11,237,020 

ค่าจ้างลูกจ้ามหาวิทยาลัย - 396,000 396,000 - 138,600 138,600 - 534,600 534,600 

     ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  - 396,000 396,000 - 138,600 138,600 - 534,600 534,600 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,000,000 3,011,020 6,011,020 1,300,000 594,800 1,894,800 4,300,000 3,605,820 7,905,820 

     ค่าตอบแทน - 601,520 601,520 - 84,700 84,700 - 686,220 686,220 

     ค่าใช้สอย 3,000,000 557,600 3,557,600 1,300,000 303,100 1,603,100 4,300,000 860,700 5,160,700 

    ค่าวัสดุ - 1,851,900 1,851,900 - 207,000 207,000 - 2,058,900 2,058,900 

ค่าสาธารณูปโภค - 43,200 43,200 - 13,200 13,200 - 56,400 56,400 

   ค่าสาธารณปูโภค - 43,200 43,200 - 13,200 13,200 - 56,400 56,400 

รายจ่ายอื่น - 2,060,000 2,060,000 - 556,200 556,200 - 2,616,200 2,616,200 

    รายจ่ายอื่น - 2,060,000 2,060,000 - 556,200 556,200 - 2,616,200 2,616,200 

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร - 124,000 124,000 - - - - 124,000 124,000 

    ค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            -       124,000    124,000              -               -                -               -      124,000      124,000  
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เอกสารอ้างอิง 
 
แผนพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557-2561 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
แผนการรับนิสิต จากฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แผนกลยุทธท์างการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
ส านักคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
 หัวหน้าส านักงานส านักคอมพิวเตอร์ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 นายศุภโชค ชินพงศ์   หัวหน้าส านักงานส านักคอมพิวเตอร์ 
 นางสาวจันทร์จิรา รัตนอบุล  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 นางสาวเยาวภา หนูทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
พิมพ/์พิสูจน์อักษร 
 นางสาวจันทร์จิรา รัตนอบุล  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 นางสาวเยาวภา หนูทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
 
ปีที่พิมพ ์

พฤษภาคม 2557 
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ค าสั่งส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ที่ ๐๐๘/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของส านักคอมพิวเตอร์  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ ๐๓๒๓/๒๕๕๒  ลงวันที่ ๖ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๒  เรื่อง มอบอ านาจและภารกิจให้ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึง
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะท างานการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 ๑.  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์     ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  หัวหน้าส านักงานส านักคอมพิวเตอร์   รองประธานคณะกรรมการ 
 ๓.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย  

     ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา   กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย  

     ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง   กรรมการ 
 ๕.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

     ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา   กรรมการ 
 ๖.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

     ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง   กรรมการ 
 ๗.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป  

     ส านักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง   กรรมการ 
๘.  หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ   กรรมการ 
๙.  หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย   กรรมการ 

          ๑๐.  นางสาวจันทร์จริา รัตนอุบล    กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๑.  นางสาวเยาวภา หนูทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีหน้าที่ : 
 ๑.  จัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ของส านักคอมพิวเตอร์   
 ๒.  ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์การเงิน ของส านักคอมพิวเตอร์  
 ๓.  พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเงินของส านัก
คอมพิวเตอร์ 

๔.  พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักคอมพิวเตอร์  
     ตามองค์ประกอบที่ ๘ ตัวบ่งชี้ ๘.๑   

 ๕.  ด าเนินการอ่ืนๆ ในการบริหารการเงินตามแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท) 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติหน้าที่แทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 


