สรุปรายงานประจําป 2545 -2546 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปฏิบัติภารกิจโดยคํานึงถึงวิสยั ทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดไว บนฐานการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุมในองคกร มี
การพัฒนาองคกรใหสามารถสรางความรูใหมดวยการวิจัย และถายทอดความรูไปสูระบบการผลิตบัณฑิต
เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาสังคมในลักษณะการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็น
ไดจากผลงานวิจัยเดนที่ไดรับรางวัลและผลงานที่มีประโยชนตอชุมชน รวมทั้งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไดรับรางวัลดีเดนในดานตางๆ ดังรายละเอียดตามรายงานประจําป หนา 12 – 18 สําหรับผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2545 – 2546 สรุปไดดังนี้
ดานการบริหารจัดการ
1. นโยบายและแนวทางการบริหารงาน มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในชวงป พ.ศ. 2543 – 2545 และชวงป พ.ศ. 2546 – 2549 โดยไดวางรูปแบบความสอดคลองในการนํา
วิสัยทัศนและพันธกิจ แปลงไปสูการปฏิบัติที่มีตัวชี้วัดของการบรรลุความสําเร็จ
2. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่
จะพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเปนแผนกลยุทธ พัฒนาระบบดัชนีชี้วัด(KPIs)
และมีการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง ในการนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอคํารับรองการปฎิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2547 ในระดับทาทาย โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน คือ การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใช
กับงานบางสวน การเพิ่มและวัดผลิตภาพ การเพิ่มคุณภาพการใหบริการ รวมถึงการใหบริการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การนําระบบประกันคุณภาพมาใชและใหความสําคัญกับการบริหารอัตรากําลัง การมอบ
อํานาจ พรอมกันนี้ไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดระดับบุคคลใหสอดคลองกับระดับองคกร
3. การจัดทําพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแลว และขณะนี้อยูร ะหวางการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเสร็จ ก็จะไดจัดสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาและยืนยันราง
พ.ร.บ. ดังกลาว เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึง่ กอนสงเขาพิจารณาในรัฐสภาตามขั้นตอนการ
ออกกฎหมายตอไป
4. การปรับโครงสรางหนวยงานและการบริหารภายใน จากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายไมใหมีการ
จัดตั้งหนวยงานใหมระดับคณะและภาควิชา ทําใหเปนขอจํากัดในการขยายงานของมหาวิทยาลัย ตอมา
ทบวงมหาวิทยาลัย
ไดใหอํานาจแกสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งหนวยงานเปนการภายในได
มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดตั้งหนวยงานเพิ่มระดับคณะ 7 หนวยงาน
หนวยงานเทียบเทาคณะ 2 หนวยงาน และหนวยงานภาควิชา/เทียบเทา 6 หนวยงาน
การบริหารจัดการภายในที่สาํ คัญ ไดแก
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงภูมิทัศน โดยใชนโยบาย เขียว สะอาด
มาตรฐาน นอกจากนี้ยงั สรางหอพักนักศึกษา เพื่อรองรับภาวะการขาดแคลนหอพักนักศึกษา
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- การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีบุคลากรทั้งสิน้ 7,197 คน เปน
บุคลากรสาย ก 1,580 คน (พนักงาน 169 คน) สาย ข, ค 3,025 คน (พนักงาน 311 คน) และลูกจาง 2,592
คน การพัฒนาบุคลากรสาย ก เนนการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นและพัฒนาความกาวหนาในสายวิชาชีพ
บุคลากรสาย ข, ค เนนความสามารถดานการบริหารจัดการ การเขาสูตําแหนงชํานาญการ และพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน บุคลากรประเภทลูกจาง เนนการเพิ่มทักษะและการเพิ่มความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับสายวิชาชีพที่มีตําแหนงเหมือนขาราชการ เนนการพัฒนาเชนเดียวกับสาย ข,ค
- การบริหารงานแบบมีสวนรวม จัดใหมีตัวแทนหรือผูแ ทนกลุมตางๆ การรับฟงความ
คิดเห็น การจัดทําประชาพิจารณ ในเรื่องตางๆ
- การพัฒนาระบบงบประมาณ มหาวิทยาลัยเตรียมรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ ไปสูมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ มีการพัฒนาระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย
ลักษณะ 3 มิติ ปจจุบันกําลังทดลองการใชงานในบางระบบ
ดานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
1. การพัฒนาการเรียนการสอนและการเปดสาขาวิชา/หลักสูตรใหมเปนกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัย
พยายามเนนใหแตละวิทยาเขตมีการบูรณาการของศาสตรตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร
ไดเขาใจและพัฒนาตนใหสอดคลองกับวิถีชวี ิตจริง พรอมกันนี้ไดเปดหลักสูตรกลาง พัฒนาการสอนวิชา
พื้นฐานทั่วไป รวมทั้งจัดใหมีการสอนเสริมดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานออน สวนนักศึกษาที่
มีพื้นฐานดีอยูแลว ใหยกเวนการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบบริการออนไลน มีการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียน On-line ใหบริการนักศึกษาตั้งแตเขารายงานตัว จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา จัดทําระบบ Virtual
Classroom เปนการเรียนการสอนแบบ Asynchronous ตามรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนไว โดยใน
ปการศึกษา 2546 มีจํานวนรายวิชาทั้งสิ้น 149 รายวิชา จัดระบบหองสมุด On-line พัฒนาเชื่อมโยงเปน
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสทั้ง 5 วิทยาเขต การจัดหาตําราเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสนองนโยบายพัฒนาความ
เขมแข็งดานภาษาอังกฤษ พัฒนาระบบโปรแกรมหองสมุด และการเพิ่ม band width ใหสามารถใช
วารสารอิเล็กทรอนิกส มีระบบหอพัก On-line ใหขอมูลเกีย่ วกับหอพักและการจองหองพักสําหรับนักศึกษา
3. การพัฒนานักศึกษาใหมีจิตสํานึกสาธารณะและสมรรถนะสากล โดยเนนกิจกรรมนักศึกษาใน
การทํางานชวยเหลือสาธารณะและคายอาสาพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความเขมแข็งดาน
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดคายภาษาอังกฤษ และพัฒนาหลักสูตรบางหลักสูตรจัดสอนเปนสองภาษา การ
แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษากับประเทศจีน การพัฒนานักศึกษาในโครงการเสนทางสูความสําเร็จ
พัฒนาบุคลิกภาพ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศมาเลเชียและอินโดนิเชีย
4. การศึกษาภาวะการไดงานทําของบัณฑิตและการศึกษาความพึงพอใจของนายจาง รุนปการศึกษา
2544-2545 พบวา นักศึกษาไดงานทํา โดยเฉลี่ย รอยละ 70.7 ศึกษาตอประมาณ รอยละ 14.2 และยังไมได
ทํางาน รอยละ 15.1 สําหรับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา รุนปการศึกษา 2545 พบวา นักศึกษา
พึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานอาจารยผสู อนและดานวิธีการสอน สวนการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
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ของนายจาง/ผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นายจาง/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก ในเรื่อง
ความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน และการปรับตัวใหเขากับระบบการ
ทํางาน (คาเฉลี่ย = 3.60, 3.65 และ 3.75 ตามลําดับ) สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ความรูเกี่ยวกับงานทั่วไปใน
หนวยงานและความสามารถในการบริหารจัดการ (คาเฉลี่ย = 3.11 และ 3.23 ตามลําดับ) และสิ่งที่นายจาง/
ผูใชบัณฑิต เสนอใหปรับปรุง คือ ใหนักศึกษาฝกงานมากขึ้น สอนใหนักศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง
ในเชิงรุก เนนในดานภาษา การบริหาร คอมพิวเตอร การทํางานรวมกับผูอนื่
5. การจัดสรรทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษา ในรูปแบบตางๆ ไดแก
เงินยืมเพื่อการศึกษา ป 2546 จัดสรรเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 391 ลานบาท ใหนักศึกษา
จํานวน 7,909 คน นอกจากนี้ยังมีทุนทํางานแลกเปลี่ยน 1,200 ทุน เปนเงิน 0.8 ลานบาท ทุนการศึกษาของ
คณะ/หนวยงาน 1,077 ทุน เปนเงิน 15.17 ลานบาท ทุนบัณฑิตศึกษา เชน ทุนผูชวยสอน (TA) จัดสรรไวป
ละ 1.2 ลานบาท ทุนเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษาละ 0.79 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีทุนยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาที่จัดใหนักศึกษาเปนประจําทุกป
ดานการวิจัยและพัฒนาสูความเปนมหาวิทยาลัยเนนวิจยั
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหพัฒนาระบบการประเมินทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ หนวยงาน และ
บุคลากร จัดทําดัชนีชี้วัดทุกระดับ รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาภาควิชา โดยการกระจายอํานาจใหหัวหนา
ภาควิชา การสรางระบบจูงใจใหกับหัวหนาภาควิชา การตรวจสอบและประเมิน การเขาสูตําแหนงหัวหนา
ภาคและการเตรียมความพรอม ในป 2545 มหาวิทยาลัยไดเริ่มกอตั้งกองทุนวิจัย เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย ป 2546 กองทุนวิจัย มีเงินสะสม 218 ลานบาท นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาสาขาความเปน
เลิศ โดยมหาวิทยาลัยประกาศสนับสนุนสาขาวิชาใหมีความเปนเลิศ ใน 7 สาขา ไดแก ชีวเคมี ระบาดวิทยา
พลังงาน ยางพารา อุตสาหกรรมเกษตร ปาลมน้ํามัน และอิสลามศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ
แลว 4 สาขา ไดแก อิสลามศึกษา ชีวเคมี อุตสาหกรรมเกษตร และเภสัชศาสตร นอกจากนี้ยังจัดใหมีโครงการ
พัฒนาคุณวุฒิอาจารย โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มคุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอกเปน 50% ( ป 2545
มหาวิทยาลัยมีสดั สวนอาจารยที่วุฒิปริญญาเอกทั้งสิ้น 538 คน หรือรอยละ 34.4 ของอาจารยทั้งหมด )
ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพร ปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2546 รวม 1,578 เรื่อง ( 733, 845 เรื่อง
ตามลําดับ ซึ่งผลงานตีพิมพปรากฏในหนา 71-89 )
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 733 เรือ่ ง โดยตีพิมพใน
วารสาร 227 เรือ่ ง (ระดับนานาชาติ 167 เรือ่ ง ระดับประเทศ 60 เรือ่ ง) เสนอในที่ประชุม 365 เรือ่ ง (ระดับ
นานาชาติ 166 เรื่อง ระดับประเทศ 199 เรือ่ ง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 134 เรื่อง การยื่นขอจดสิทธิบัตร
จํานวน 4 เรือ่ ง และไดรับสิทธิบัตร จํานวน 3 เรื่อง
- ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 845 เรือ่ ง โดยตีพิมพใน
วารสาร 290 เรือ่ ง (ระดับนานาชาติ 182 เรือ่ ง ระดับประเทศ 108 เรือ่ ง) เสนอในที่ประชุม 432 เรือ่ ง (ระดับ
นานาชาติ 139 เรื่อง ระดับประเทศ 293 เรือ่ ง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 120 เรื่อง การยื่นขอจดสิทธิบัตร
จํานวน 3 เรือ่ ง
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ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย ใหบริการวิชาการใน 3 รูปแบบ คือ การบริการวิชาการแบบใหเปลา จัดขึ้นสําหรับ
กลุมคนดอยโอกาสและยากไร ป 2545-2546 จัดทั้งสิ้น 202 ครั้ง มีผูเขารวม 35,210 คน แบบไมมุงหวังผล
กําไรและแบบมุงหวังผลกําไร ในลักษณะของการวิเคราะห ตรวจสอบ ทดสอบ การใหบริการเครื่องมือ
การฝกอบรม เปนตน โดยจัดกิจกรรมตามสาขาวิชาที่เปดสอนหรือทําการวิจัย โดย ป 2545-2546 มีการจัด
กิจกรรมทั้งสิ้น 705 ครั้ง มีผูเขารวม 85,754 คน จําแนกเปนดานสังคมศาสตร รอยละ 61.8 ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รอยละ 25.5 และดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รอยละ 12.7 นอกจากนี้ยังบริการใหคําปรึกษาซึ่ง
สวนใหญวิเคราะหความเปนไปได การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การสํารวจ วางแผน ปงบประมาณ
2545 มีทั้งสิ้น 30 โครงงาน (63.51 ลานบาท) สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2546 มีทั้งสิ้น 34 โครงการ
(33.84 ลานบาท) การใหบริการวิเคราะห ทดสอบ ทางวิศวกรรม ทางเคมี ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร โดยเฉลีย่ ปละ 30,036 กิจกรรม นอกจากนี้ในป 2546 มหาวิทยาลัยยังไดจัดงาน มอ.วิชาการ ( PSU
open week) ขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธผลงานของมหาวิทยาลัยออกสู
ประชาคม
การใหบริการดานสาธารณสุขของหนวยงานตางๆ ไดแก โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาล
ทันตกรรม สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต (สวรส.ภาคใต) ศูนยสมุนไพร
ทักษิณ ศูนยสงเสริมสุขภาพและฟนฟูสภาพผูสูงอายุ ศูนยคริสตัลเลสิค ฝายทันตสาธารณสุขชนบท
ภาคใต และฝายพัฒนาเด็กปฐมวัย
การใหบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของหนวยงานตางๆ
ไดแก
ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก ศูนยวิศวกรรมพลังงาน ศูนยเครื่องมือกลาง
สถานีวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ และหนวยเครื่องมือกลาง
การใหบริการดานสังคมศาสตรมีหนวยงานที่ใหบริการ ไดแก สถาบันทรัพยากรชายฝง และ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)
ดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยดําเนินการศึกษา คนควา
วิจัย และสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรม มีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พิพิธภัณฑคติ
ชนวิทยาและพิพิธภัณฑพระเทพญาณโมลี ที่วิทยาเขตปตตานี และมีโครงการจัดตั้งศูนยสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่วิทยาเขตหาดใหญ โดยในป 2545-2546 ไดดําเนินงานวิจัยที่เกีย่ วกับการทํานุบํารุง
วัฒนธรรม จํานวน 13 โครงการ มีการสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมกับชุมชนโดยรอบ ไมวา
จะเปนเครือขายสถาบันการศึกษา องคกรในทองถิ่นทุกระดับ และสถาบันอุดมศึกษาในเขตสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน การแสดงและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การ
จัดงานตามประเพณีและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการจัดโครงการคายเยาวชน นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดตอเนื่องตลอดป
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ดานวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัย ไดกําหนดทิศทางดานวิเทศสัมพันธ ใน 3 ประเด็น คือ 1) เสริมสรางใหนกั ศึกษา
และบุคลากรมีโลกทัศนกวางไกล มีศักยภาพและความพรอม ในการแขงกับประชาคมโลก 2) สรางความ
เปนเครือขายของมหาวิทยาลัย และสถาบันทางวิชาการ 3) พัฒนาการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ ให
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและเครือขายวิชาการระดับนานาชาติ
เปาหมายการดําเนินงานใหมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งในป 2545-2546 มหาวิทยาลัยไดลงนามในขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันในตางประเทศ จํานวน 124 แหง ใน 23 ประเทศ โดยเพิ่มขึ้นในชวงป 2545 - 2546 จํานวน 33 ฉบับ
ขอตกลงที่ไดลงนามทั้งหมดนี้อยูในขั้น Active ประมาณ 82%
- โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก โครงการคายภาษาอังกฤษ (English Camp) โครงการ
พัฒนาความเขมแข็งการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
- โครงการวิจัยรวมกับตางประเทศ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 โครงการ ดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 4 โครงการ และดานการทองเที่ยว จํานวน 1 โครงการ
- การจัดกิจกรรมระดับชาติ/นานาชาติ เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับประเทศเดนมารก
4 โครงการ และมหาวิทยาลัยรวมกับมหาวิทยาลัยฮาวารด มูลนิธิโตโยตา มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร จัดประชุม
เรื่อง “ประสบการณถิ่นไทยทักษิณ : การปริวรรตทางสังคมในทัศนะของประชาชน” ที่วิทยาเขตปตตานี มี
ผูเขารวม 370 คน จาก 23 ประเทศ
- โครงการความชวยเหลือแกตางประเทศ ไดแก การเปดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น
เรื่อง “infectious pediatric nursing” สําหรับพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานการดูแลเด็กจากประเทศตางๆ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต และสนับสนุนโครงการความชวยเหลือ Universitas Sumatera Utara
(USU) ประเทศอินโดนิเชีย โดยเนนพัฒนาคณาจารยพยาบาลในดานการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ดานการเงินและงบประมาณ
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 1742.4
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เล็กนอย งบประมาณสวนใหญเปนเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว 1051.7 ลานบาท คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 278.5 ลานบาท
เงินอุดหนุน 240.1 ลานบาท และคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 172.1 ลานบาท ( คิดเปน รอยละ 60.4,
15.9, 13.8 และ 9.9 ตามลําดับ )
งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย มีงบประมาณทั้งสิ้น 953.2 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2545 จํานวน 102.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12 งบประมาณสวน
ใหญเปน คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 589.8 ลานบาท เงินอุดหนุน 125.4 ลานบาท
คาจางชั่วคราว 86.5 ลานบาท คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 82.3 ลานบาท และรายจายอื่นๆ 69.2 ลาน
บาท (คิดเปนรอยละ 61.9, 13.2, 9.1, 8.6 และ 7.2 ตามลําดับ)
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