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คํานาํ 

 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๑)ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

ฉบับน้ี จัดทําขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากร

บุคคล เพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  การสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้

จ่ายเงิน ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์  มีการติดตามผล และนําไปปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายบริหารกลาง

และทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่างต่อเน่ือง 

 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน        ๑-๗ 

 ช่ือหน่วยงาน  ที่ต้ัง  ประวัติความเป็นมา  สภาพแวดล้อมขององค์กร  

 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร    

๒  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทศัน์  พันธกิจ        ๘-๙ 

ยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

๓  แผนการดําเนินงานของหน่วยงาน       ๙-๑๔ 

๔ แผนการเงิน 

 ๔.๑ นโยบายงบประมาณ 

 ๔.๒ เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 

๔.๓  สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis ) 

๔.๔ แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

๔.๕  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

๔.๖   การจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 

๔.๗   การจัดทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑ 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมา 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  เป็นหน่วยงานสนับสนุน สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย 

จัดต้ังตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงานและการกําหนดภาระหน้าที่ของ

หน่วยงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย และสํานักงานวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๒  

ลงวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยรับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภา

คณาจารย์และพนักงาน  การประสานงานส่วนกลาง  การจัดการความรู้  การพัฒนาระบบบริหารและการ

จัดองค์กร  ประสานการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  การจัดทําแผนกําลังคนและ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของ

มหาวิทยาลัย 

๑. ลักษณะองค์กร 
ชื่อหน่วยงาน 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย 

ที่ต้ัง 

  สํานักงานวิทยาเขตพัทลุง ช้ัน ๑ อาคารบริหารและสํานักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตพัทลุง  เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 

  สํานักงานวิทยาเขตสงขลา อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร ๗) มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา เลขที่ ๑๔๐ ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

  สํานักงานกรุงเทพมหานคร ช้ัน ๑๔ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  

 



 
 

ประวัติความเป็นมา 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเกิดจากการยุบรวมของกองกลาง กองบริหารบุคคล 

สํานักงานสภาคณาจารย์และพนักงาน และงานการจัดการความรู้ จากสํานักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ      

พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการแบ่งส่วนในสํานักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การ

จัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  ๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โดยฝ่ายบริหาร

กลางและทรัพยากรบุคคล มีภาระหน้าที่ รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภา

คณาจารย์และพนักงาน  การประสานงานส่วนกลาง  การจัดการความรู้  การพัฒนาระบบบริหารและการ

จัดองค์กร  ประสานการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  การจัดทําแผนกําลังคนและ

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และภารกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหาร

ของมหาวิทยาลัย 

สภาพแวดล้อมขององค์กร  

          (๑) ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

รับผิดชอบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน   

การประสานงานส่วนกลาง  การจัดการความรู้  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร  ประสานการ

กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล  การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  และภารกิจอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดกลุ่มภารกิจภายในฝ่ายบริหารกลางและ

ทรัพยากรบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้แบ่งกลุ่มภารกิจตาม

โครงสร้างการบริหารและลักษณะงานภายใน ออกเป็น ๕ กลุ่มภารกิจ ดังน้ี 

 

 

 

 



 
 

  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนนิงาน 

๑.  กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย          

๑.๑  ภารกิจสนับสนุนการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

ธุรการฝ่าย  ธุรการสภาคณาจารย์และพนักงาน สารบรรณ

มหาวิทยาลัย ภารกิจงบประมาณ การเงิน และพัสดุของฝา่ย ภารกิจ

เลขานุการผู้บริหาร ภารกิจการประชุม คณะกรรมการนโยบายและ

การพัฒนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย  คณะการรมการนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล  หัวหน้าส่วนงาน  การไปราชการของผู้บริหารและการแต่งต้ัง

ผู้รักษาการแทน งานดูแลระบบ E-document  ภารกิจศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร งานดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภารกิจจัดระบบบริหารงาน

เอกสารของมหาวิทยาลัย ภารกิจพระราชพิธี  รัฐพิธี และพิธีการ

อ่ืนๆ ภารกิจประสานงานส่วนกลาง  

๒.  กลุ่มภารกิจบริหารงานบคุคล   

๒.๑  ภารกิจบริหารงานบุคคล 

 

  การสรรหา คดัเลือก บรรจุแต่งต้ัง อัตราค่าจ้างพิเศษ  ต่อสัญญา

จ้าง และการทาํสัญญาจ้าง  การเข้าสู่ตําแหน่ง/การโอนย้าย/ตัด

โอนตําแหน่ง/เปลี่ยนตําแหน่ง/ยืมตัว และช่วยราชการ  การปรับ

วุฒิการศึกษา  การขอตําแหน่งทางวิชาการ  การขอตําแหน่ง

ชํานาญการ  เงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ   การเลื่อน

ระดับตําแหน่ง  การเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร/ประเภท

อํานวยการ  การประเมินการปฏิบัติงานประจําปี   การประเมิน

เพ่ือต่อสัญญาจ้าง และการประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานประจํา  

ภาระงานข้ันตํ่า  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง บัญชีถือจ่าย  การ

เปลี่ยนสถานภาพ  การลาออก  การเกษียณอายุราชการ  การไป

ราชการในและต่างประเทศ  บริหารอัตรากําลัง 

 

 



 
 

  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนนิงาน 

๓. กลุ่มภารกิจทะเบยีนประวัติและสวัสดิการ  ประกอบด้วย 2 ภารกิจ ดังน้ี 

๓.๑  ภารกิจทะเบียนประวัติ 

 

จัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการทํางานของบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งเอกสาร และระบบคอมพิวเตอร์  

การเพ่ิมวุฒิการศึกษา  การลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

หนังสือรับรอง  การทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การเปลี่ยน

คํานําหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล  การขอยกเว้นการรับราชการทหาร  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

๓.๒  ภารกิจสวัสดิการ 

 

ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  บําเหน็จบํานาญ  การขอ

พระราชทานเพลิงศพ  ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ/ประกัน

อุบัติเหตุ   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ชพค./ชพส./กบข./กสจ. งาน

นโยบายการจัดสรรที่พัก  งานสวัสดิการเงินกู้ของโครงการต่าง ๆ  

งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 

 

๔.  กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

๔.๑ ภารกิจพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

การจัดการฝึกอบรม  การพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร  การลา

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (การลา

ศึกษาต่อ  การฝึกอบรมหรือดูงาน การปฏิบัติงานวิจัย)  ภารกิจ

ทุนการศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม  กองทุนพัฒนาบุคลากร  ประสานการ

จัดทําแผน ยุทธศาสตร์  แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแต่ละหน่วยงาน  การบริหาร

ความเสี่ยง / การควบคุม    ภายใน   การประกันคุณภาพ   นโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย 

 



 
 

  กลุ่มภารกิจ/ ภารกิจ ลักษณะการดําเนนิงาน 

๕.  กลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ 

๕.๑  ภารกิจวินัยและนิติการ 

 

ภารกิจด้านคดี ( คดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  คดีล้มละลาย  

การติดตามเรื่องรับหน้ี การบังคับคดี)  ภารกิจด้านนิติกรรมสัญญา  

ภารกิจด้านยกร่างประกาศ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ  ภารกิจ

ด้านวินัย/จรรยาบรรณ/ความรับผิดทางละเมิด  ภารกิจสนับสนุน

ด้านงานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  ภารกิจด้านให้คําปรึกษา

ตอบข้อหารือ 

 
  (๒)   ลักษณะที่สําคัญขององค์กร 

                    (๒.๑) ลักษณะท่ีสําคญัขององค์กร 

ปรัชญา ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

ปณิธาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสทิธิภาพ 

วิสัยทัศน ์
 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 
 
 

สร้างความเข็มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑. พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร      
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสมสุขในการทํางาน 

 
ค่านิยม ๑.  พร้อมให้บริการ ทํางานอย่างมืออาชีพ ทํางานเป็นทีม 

๒. ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 
 

สมรรถนะหลกัของ
องค์กร 
 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ

ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เช่น ระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ระบบการลาเป็น

ต้น 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

มีจิตบริการที่ดี  มีความต่ืนตัว กระตือรือร้น และสร้างความพึงพอใจในทกุ
บริการ 

              

 

     (๓) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน 

          บุคลากรส่วนใหญ่ในฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๕.๗๑ 

เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐.๗๑ และเป็นข้าราชการ ร้อยละ ๓.๕๗ 

          บุคลากรส่วนใหญ่ รอ้ยละ ๖๗.๘๕ สําเร็จระดับปริญญาตรี และร้อยละ ๓๒.๑๔ สําเร็จระดับปริญญา

ตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  (๓ - ๑) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเภท และวุฒิการศึกษา 

  

ข้อมูลบคุลากร สายสนบัสนุน (๒๘ คน) 

จํานวน ร้อยละ 

ประเภทบุคลากร   

     ข้าราชการ ๑ ๓.๗๐ 

     พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๓ ๘๕.๑๙ 

     ลกูจ้างของส่วนราชการ ๐  

     ลกูจ้างของมหาวิทยาลัย ๓ ๑๑.๑๑ 

วุฒิการศึกษา   

     ปรญิญาเอก   

     ปรญิญาโท ๑๐ ๓๗.๐๔ 

     ปรญิญาตรี ๑๕ ๕๕.๕๖ 

     ตํ่ากว่าปริญญาตร ี ๒      ๗.๔๑ 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความสัมพันธร์ะดับองค์กร 

   (๑)   โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มีสายบังคับบัญชาจากอธิการบดี และรองอธิการบดีที่

เก่ียวข้องดังแสดงตามโครงสร้างต่อไปน้ี  

(๑-๑) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติและ

สวัสดิการ 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจวินัยและนิติการ 



 
 

(๑-๒) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

อธิการบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชํานิ) 

รองอธิการบดี (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) 

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์) 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  

(นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ) 

กลุ่มภารกิจสนับสนุน 

การบริหารมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภารกิจบริหารงานบุคคล กลุ่มภารกิจทะเบียนประวัติ 

และสวัสดิการ 

กลุ่มภารกิจพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มภารกิจวินัยและนิติกร 

๑. นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ 

๒.  นางสาวพยอม  ธนมี 

๓.  นางสาววัลภา ทับแก้ว 

๔.  นางสาวธันยธรณ์ สุทธิพงศ ์

๕.  นางสาวปวีณา  จันทร์ประดิษฐ์ 
๖.  นางสาววรรณา  เหมทานนท์* 

๗.  นายนนทพัทธ์  นวลนิ่ม 

๘. นางสุภาพร  สิกขพันธ์ 

๙. น.ส.เสาวรีย์  ฤทธิ์ทอง 
๑๐. นางรุจิรา  แก้วคีรีวรรณ 

๑. น.ส.เพ็ญฉาย  กุลโชติ 

๒. นายฐานิต  วังวิวัฒน์ขจร 

๓. น.ส.กันยารัตน์  หนูสุข 

๔. นางลลิดา  นันทวงศ ์

๕. น.ส.วรรณา  เหมทานนท์* 

๖.  น.ส.ธิดา  จิตต์ล้ําเลิศกุล 

๑. นางปุญชรัสมิ์  บุญรักษา 

๒. นางสําราญ  ชูจนัทร์ 

 

๑.  นางอุทัยวรรณ  จันทรโชติ 

๒. นางอ้อยอุสา  ฉัตรทอง 

๓. นางลลิดา  นันทวงศ์* 

๔. นางปุณญาดา  สวุรรณมณี 
๕.   น.ส.วรรณา  เหมทานนท์* 

๑.  นายจิตตพล  ช่วยหนู 
๒. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์ 

๓. นายพิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ์ 

๔. นายธีรวิทย์  มงคลสวัสดิ์ 

 



 
 

๒ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร ์

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

ปรัชญา 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
ปณิธาน 

มุ่งมั่นพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ม ี
ประสิทธิภาพ 

 
วิสัยทัศน ์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
 
พันธกิจ 

สร้างความเข็มแข็งด้านการสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
 

๑. แผนการดําเนนิงานของหนว่ยงาน 

 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้จัดทําแผนการดําเนินการ โดยปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ของหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดต้ังหน่วยงาน และการกําหนดภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานภายใน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย  และสํานักงานวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๒ 
โดยรับผิดชอบ งานสารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน  การประสานงาน
ส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนกําลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และภารกิจอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัยนอกจากน้ียังได้กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน เป็น โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของฝ่าย  



 
 

 

๒. แผนการเงิน 

  

๔ แผนการเงิน 

๔.๑ นโยบายงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายงบประมาณ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย  และหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งในเรื่องการ

ประมาณการรายได้  เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงาน และหน่วยงาน โดยเริ่มต้ังแต่การประมาณการ

รายได้ การพิจารณารายการค่าใช้จ่ายส่วนรวม  

 

 ๔.๒ เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงนิ   

 ๔.๒.๑ บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีจากงบประมาณเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร เพ่ือสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารกลาง 

 ๔.๒.๒ บริหารการเงินผ่านระบบ ๓ มิติ ทั้งเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน 

 ๔.๒.๓  บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้

จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์กร 

 

๔.๓  สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินฝ่ายบริหารกลางและทรพัยากรบุคคล (SWOT Analysis ) 

จุดแข็ง (Strengths ) 

 ๑ มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง 

 ๒ มีการเบิกจ่ายตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ระเบียบกระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบัญชี ๓ มิติ มาควบคุมในการบันทึกรายการทางการเงิน 

 ๔  มขี้อมูลทางการเงิน เพ่ือตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้ 

 ๕ ผู้บริหารใหค้วามสําคัญต่อการบริหารการเงินของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

 



 
 

จุดอ่อน (Weaknesses ) 

 ๑ การใช้จ่ายเงินต้องปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ทาํให้ต้องมีการโอนเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณ  

 ๒ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ไมม่ี

รายได้จากแหล่งอ่ืน นอกจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพียงทางเดียว (เงินสะสมของ

ฝ่ายบริหารกลางเป็นของมหาวิทยาลัย) 

 

โอกาส (Opportunities ) 

 ๑ มหาวิทยาลยัสามารถกําหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านการเงินได้ เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ 

 ๒ มหาวิทยาลยัมีแนวโน้มการขยายตัวของจํานวนรับนิสิตใหม่ทุกระดับ ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ 

มีผลต่อการอนุมัติกรอบอัตรารองรับหลักสูตรใหม่  

 ๓ การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ ระบบบัญชี 3 มิติกับฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ช่วยในการ

ตรวจสอบความถูกต้องช่วยในการบริหารความเสี่ยงอีกระดับหน่ึง 

 

อุปสรรค (Threats ) 

 ๑ บางช่วงเวลาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสรรขัดข้อง ทําใหม้ีปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 ๒ ข้อกําหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น 

 ๓ ความไม่มั่นคงด้านนโยบายทางการเงินของรัฐ มีผลต่อการจัดทําแผนด้านการเงินระยะยาว 

๔.๔ แนวทางการจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษณิ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุน การ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีจากมหาวิทยาลัย 

แหล่งรายได้หลักและงบประมาณรายจ่าย 

 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลมีรายได้หลักจากการสนับสนุนงบประมาณประจําปีจาก

มหาวิทยาลัย ในลักษณะการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

 ๑ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 ๒ งบประมาณเงินรายได้ 



 
 

ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ  

งบประมาณเงินรายได้ 

 

จําแนกตามประเภทของหมวดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนนุจากรัฐบาล 

 

ที่ หมวดงบ/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑ ค่าจ้างช่ัวคราว ๕๓๔,๖๐๐ ๕๕๖,๐๐๐ 

๒ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๗๑๙,๐๐๐ ๗๑๙,๐๐๐ 

๓ ค่าสาธารณูปโภค - - 

๔ เงินอุดหนุน ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 

๕ งบรายจ่ายอ่ืน - - 

 รวม ๑,๙๐๓,๖๐๐ ๑,๙๒๕,๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จําแนกตามประเภทของหมวดค่าใช้จ่ายงบประมาณเงนิรายได ้

ที่ หมวดงบ/งบประมาณเงินรายได ้

 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑ ค่าจ้างช่ัวคราว - - 

๒ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๓,๑๙๗,๗๐๐ ๒,๔๘๕,๖๒๐ 

๓ ค่าสาธารณูปโภค ๑๓๕,๖๐๐ ๓๒๔,๐๐๐ 

๔ เงินอุดหนุน ๑๔,๒๘๐,๐๐๐ ๒๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๕ งบรายจ่ายอ่ืน ๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๖ กองทุนสินทรพัย์ถาวร - ๓๒๘,๔๘๐ 

 รวม ๑๗,๖๖๓,๓๐๐ ๒๔,๓๖๘,๑๐๐ 

 

ตารางเปรียบเทียบ รายรบั – รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗– ๒๕๕๘ 

เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 

ปีงบประมา

ณ 

งบประมาณรบั เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายคิดเปน็

ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐ 

 

๑,๐๘๗,๔๐๓.๑๘ ๘๑๖,๑๙๖.๘๒ ๕๗.๑๒ 

๒๕๕๘ ( ณ 

๓๑ 

กรกฎาคม 

๒๕๕๘) 

 

๑,๙๒๕,๑๐๐ 

 

๑,๒๖๗,๓๗๑.๐๖ 

 

๖๕๗,๗๒๘.๙๔ 

 

๖๕.๘๓ 



 
 

ตารางเปรียบเทียบ รายรบั – รายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

งบประมาณเงินรายได ้

ปีงบ 

ประมาณ 

งบประมาณรบั เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายคิดเปน็

ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๑๗,๖๖๓,๓๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๔,๖๙๔.๑๙ ๕,๐๕๘,๖๐๕.๘๑ ๗๑.๓๖ 

๒๕๕๗( ณ 

๓๑ ก.ค. 

๒๕๕๘) 

 

๒๔,๓๖๘,๑๐๐ 

 

๒๑,๓๑๕,๑๐๒.๘๐ 

 

๓,๐๕๒,๙๙๗.๒๐ 

 

๘๗.๔๗ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 กลยุทธ์ทางการเงินของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของ

ฝ่าย และให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่าย 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ 

๑ มีระบบการควบคุมและการกันเงินค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินกิจกรรม/โครงการตามคําขอ

งบประมาณเงินรายได้ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 

            

๒ ระบบติดตามและควบคุมการเบิกจ่ายให้

เป็นไปตามแผน 

 

            

๓ การวิเคราะห์การบริหารการเงินเพ่ือให้การใช้

จ่ายเป็นไปตามแผน 

 

            

 



 
 

๔.๕  แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 

มีการทําแผนการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบ ๓ มิติ ตรวจสอบผลการใช้จ่าย  

แผน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๕๖ ๕๖ ๕๖ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ 

๑ จัดทําเอกสารประกอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

            

๒ ควบคุมติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นประจํา

สม่ําเสมอ 

 

            

๓ สรุปบัญชีรับ – จ่าย เป็นประจําทุกเดือน  

 

            

๔ วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณของฝ่าย

บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

            

๕ มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินในท่ีประชุม

ฝ่ายกลางและทรัพยากรบุคคล 

 

            

๖ มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอผู้บริหาร

ทุกเดือน 

 

            

 

 

 

 



 
 

แผนการขอต้ังงบประมาณ ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๗– ๒๕๖๑) 

เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 

 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

งบบุคลากร

(ค่าจ้างช่ัวคราว) 

๓๘๙,๔๐๐ ๗๒๘,๓๐๐ ๗๒๘,๓๐๐ ๕๓๔,๖๐๐ ๕๓๔,๖๐๐ 

งบดําเนินงาน

(ค่าตอบแทน ใช้

สอย วัสดุ และค่า

สาธารณูปโภค 

๗๔๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 

(ครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง) 

- - - - - 

งบอุดหนุน ๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - 

รวมงบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

๑,๙๒๙,๔๐๐ ๒,๓๖๘,๓๐๐ ๒,๓๖๘,๓๐๐ ๒,๑๗๔,๖๐๐ ๒,๑๗๔,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนการขอต้ังงบประมาณ ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๗– ๒๕๖๑) 

งบประมาณเงินรายได ้

 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

งบบุคลากร

(ค่าจ้างช่ัวคราว) 

- - - - - 

งบดําเนินงาน

(ค่าตอบแทน ใช้

สอย วัสดุ และ

ค่า

สาธารณูปโภค 

 

๒,๙๗๐,๒๒๙ 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

งบลงทุน 

(ครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง) 

 

๔๕๘,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

งบอุดหนุน ๑๔,๑๖๒,๕๗๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

งบรายจ่ายอ่ืน ๕๑๒,๙๕๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ 

ทั้งสิ้น 

๑๘,๑๐๓,๗๕๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 
 

แผนการใช้จ่ายโครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑.พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชพีของบคุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ / กลยุทธ ์

โครงการ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง ใหม่ 

๑. พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคคลากร 

    

ตัวช้ีวัดหลัก 

๑. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะทางวิชาชีพ 

๒. ร้อยละของบุคลากรกรที่ได้รบัการพัฒนา

สมรรถนะสากล 

    

     

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร √  ส.ค.     ก.ย.  

- พัฒนาบุคลากรตามแผน √  ต.ค. มิ.ย. 

- การติดตามและประเมินผลสาํเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผน ฯ  

√   มิ.ย.     ก.ค. 

- การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรฝ่ายฯ √   ก.ค. 



 
 

                                        

โครงการกิจกรรม 

โครงการ ประมาณ

การงบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

โครงการ “อธิการบดีพบประชาคม” ๗๐,๐๐๐ พ.ย. ๕๗  ธ.ค.๕๗ 

โครงการจําทําผลงานเพ่ือกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น : 

การจัดทําผลงานเชิงวิเคราะห์ 

๔๕,๐๐๐ ม.ค. ๕๘ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําผลงานเพ่ือขอ

กําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น : มมุมองจากพ่ีเลี้ยง 

  ๔,๐๐๐ ก.ค. ๕๘ 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะสากล 

“ภาษาอังกฤษฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล” 

๒๒,๐๐๐ มิ.ย. ๕๘ ก.ค. ๕๘ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑๑,๐๐๐ ก.ค. ๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒.การปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์ / กลยุทธ ์

โครงการ  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อเนื่อง ใหม่ 

๒. การปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักและ

วัฒนธรรมองค์กร 

    

ตัวช้ีวัดหลัก 

ระดับพฤติกรรม/คุณลักษณะของบุคลากร

ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและวัฒนธรรม

องค์กร 

    

- การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมสู่การ

ปฏิบัติของบุคลากร 

√  ส.ค.     ต.ค.  

- การจัดทําแผนเสริมสร้าง/ปลูกฝังค่านิยม

หลักแก่บุคลากร 

√   ม.ค.     มี.ค. 

 

โครงการกิจกรรม 

โครงการ ประมาณ

การงบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

โครงการ อง๕กรแห่งความสขุ :สร้างได้ สรา้งได้

อย่างไร 

๗๐,๐๐๐ มิ.ย. ๕๘   

โครงการ กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา กีฬาสามัคคี” ๒๒,๔๐๐ ก.ค. ๕๘ 

 

 



 
 

๔.๖  การจัดทาํระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหส้่วนงาน  หน่วยงานจัดทาํข้อมูลทางการเงนิผา่นระบบทีม่หาวิทยาลัย

กําหนด เช่น การจัดทําคําของงบประมาณ  การบันทึกงบประมาณรายรับ  งบประมาณรายจ่าย การทํา

รายการขอเบิกเงิน และการรายงานข้อมูลทางการเงนิ ซ่ึงการดําเนนิการดังกลา่ว ทาํให้ส่วนงาน 

หน่วยงานได้รบัความสะดวก และมหาวิทยาลัยสามารถทราบสถานะทางการเงินได้ตลอดเวลา เปน็ข้อมูลที่

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ  และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้สะดวกขึน้ 

๔.๗  การจัดทาํรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้ใชร้ายงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดในการบรหิารจัดการ 

และได้จัดทํารายงานในรูปแบบที่ฝา่ยบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลกําหนดด้วย 

 

 


