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วทิยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



บทสรุปผูบริหาร 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองจะประสบ

ความสําเร็จไดนั้น มีความจําเปนที่จะตองจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อเปนกลไกในการบริหาร

จัดการดานการเงินใหเหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจตางๆของวิทยาลัยการเมือง 

และการปกครองใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว อันไดแกการสรางกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะหรายได 

คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินงบประมาณเงินรายไดจากคาบํารุง

การศึกษา รวมทั้งรายไดอื่น ๆ ที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครองไดรับมีการนําเงินรายได 

ไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีฐานขอมูลทางการเงินที่สามารถแยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ 

มกีารจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ รวมทัง้มผูีตรวจสอบการใชเงินอยางมปีระสทิธภิาพ 

 จากแนวทางที่ ไ ด กล าวมา นั้ น  วิทยาลั ยการ เมืองและการปกครองจึ ง ไดทบทวน 

แผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองในทุกๆ ดาน รวมทั้งสงเสริมเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองใหบรรลุเปนไปตามเปาหมาย โดยแผนกลยุทธทางการเงิน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปดวย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ 

การจัดสรร การวางแผนการใชเงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใชจายงบประมาณ 

และปฏบิัตงิาน 

 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนกลยุทธทางการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวนปรับปรุง 

ณ กันยายน 2564) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของวิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครองใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

ผศ.(พเิศษ) พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท 

รักษาราชการแทน 

คณบดวีทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

กันยายน 2565 
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ความเปนมา (Back ground) 

แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 

2564) จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยสอดคลองตามเกณฑ 

การประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 5 ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ เกณฑมาตรฐานขอ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ

จากการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน 

และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ            

มวีัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาการบรหิารจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและตรวจสอบได (2) เพื่อสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบ แนวทางการ

ทํางานใหกับหนวยงานมหาวิทยาลัยภายในชวงเวลา 5 ปขางหนา ตลอดจนมีเปาหมายการบริหาร

จัดการงบประมาณที่ชัดเจนนําไปสูการปฏบิัตแิละตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงสราง ประกอบดวยสภามหาวิทยาลัยที่มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไวในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการตางๆ ที่มีหนาที่ใหขอเสนอแนะแนวทาง 

การบริหารจัดการที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดตามระเบียบ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

การปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและหนวยงานตรวจสอบภายใน 

มหีนวยงานตางๆ ที่จะทําหนาที่ในการนํานโยบาย ทศิทางการพัฒนา ภารกจิตางๆ ไปสูการปฏบิัต ิ

 

 

 

 

 

สวน 1 บทนํา 
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โครงสรางของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางของหนวยงาน
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โครงสรางการบรหิารจดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงสรางการบริหารจัดการ  
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  วิทยาลัยการเมืองและการปกครองโดยคณะผูบริหารไดกําหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบงบอก 

ทศิทางการดําเนนิงานของวทิยาลัยการเมอืงและการปกครองดังนี้ 

 

วสิัยทัศน (Vision) 

วิทยาลัยมุ งสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางดานการเมือง การปกครอง 

การบรหิารงานภาครัฐ และกฎหมาย มคีุณธรรมจรยิธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 

 

ปรัชญา (Philosophy) 

ทรงปญญา ศรัทธาธรรม นําสังคม 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศกึษาโดยมุงเนนความเปนเลศิทางวชิาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน 

การสอนใหเปนมาตรฐาน เสรมิสรางประสทิธภิาพในการเรียนรูของนักศกึษา 

2. วจัิยและสรางองคความรู นวัตกรรมที่มคีุณภาพ สูการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาต ิ

3. ใหบริการวิชาการทางดาน การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฏหมาย แกชุมชน 

และสังคม 

4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปญญาทองถิ่นและคานิยมอันดีงาม

ของไทยสูสากล 

 

เอกลักษณ (Identity) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยดึม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรยีนรูสูสากล 

 

อัตลักษณ (Uniqueness) 

เปนนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

 

คานิยม (Value) 

W (Wisdom & Creativity)  ปญญาและความคดิสรางสรรค 

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดใีนองคกร 

 I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความรวมมือ 

 P  (Professionalism)  ความเปนมอือาชีพ 
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เปาหมายในการพัฒนาวิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัยการเมือง 

และการปกครอง ที่จะดําเนนิการไปสูความสําเร็จ ดังนี้ 

1. นโยบายดานการผลติบัณฑติ 

1.1 การเรยีนการสอน 

1.1.1 เนนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยมุงเนนพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซยีน 

1.1.2 สงเสรมิกระบวนการเรยีนรูที่หลากหลาย โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร 

  1.2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  

และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

  1.2.2 กําหนดเกณฑมาตรฐานของบัณฑิตในแตละหลักสูตร และมีการสอบความรู 

รวบยอด / ความรูอื่นที่เทียบเทาหรือผานการทดสอบความรูตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

กอนสําเร็จการศกึษา 

1.3 การพัฒนานักศกึษาและศษิยเกา 

  1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุงใหมีความรูในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนา

นักศกึษาตามคุณลักษณะที่พงึประสงค  

  1.3.2 สงเสรมิกจิกรรมการมสีวนรวมของศษิยเกา 

  1.3.3 สงเสรมิความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการจัดการศกึษาแกนักศกึษา 

  1.3.4 สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหสามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันทาง

วชิาการในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

2. นโยบายดานงานวจัิยและงานสรางสรรค 

 2.1 สรางระบบกลไกการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูในการพัฒนาชุมชน              

และทองถิ่น 

 2.2 ใชกระบวนการวจัิยเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร องคความรูดานการเรียนการสอน          

และแหลงเรยีนรูดานศลิปวัฒนธรรม 

3. นโยบายดานการบรกิารวชิาการ 

  3.1 ใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นโดยบูรณาการเขากับการเรียน 

การสอนและงานวจัิย โดยเปนไปตามแนวทางการดําเนนิงานดานบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย 

 3.2 มุงใหบริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง สรางเสริมรายได                    

และความเปนอยูของชุมชนใหดขีึ้น 
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4. นโยบายดานศลิปวัฒนธรรม 

 4.1 สงเสรมิกจิกรรมทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมแกนักศกึษาและบุคลากร 

 4.2 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูในการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม               

กรุงรัตนโกสนิทร 

5. นโยบายดานการบรหิารจัดการ 

 5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการที่จะดําเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ                

และบรหิารจัดการอยางมธีรรมาภบิาล 

 5.2 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งดานบุคลากร                    

แผนงาน การเงนิ การประกันคุณภาพ 

 5.3 สงเสรมิการสรางระบบกลไกประกันคุณภาพการศกึษาทัง้หนวยงานทุกระดับ 

 5.4 สงเสรมิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการปฏบิัตงิาน 

 5.5 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุงสรางความกาวหนาในอาชีพ สรางขวัญกําลังใจในการ

ทํางาน โดยมแีผนพัฒนาบุคลากรที่มคีวามชัดเจน 
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ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองไดมีการเ ช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตร 

ของแผนการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมาย

การใหบริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตรเปาประสงค 

ตัวช้ีวัดที่สําคัญ กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ซึ่งเปนเครื่องมือในการบอก

ทศิทางและเปาหมายในแตละดาน ตามหลัก Balance Scorecard จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานพัฒนาองคกร 

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพการใหบริการ และดานประสิทธิผลตามพันธกิจ 

รวมถงึการแสดงความสําเร็จของยุทธศาสตร และวสิยัทัศน ดงัภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 

ที่สําคัญ และกลยุทธวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

https://www.google.co.th/images?hl=th&q=balance+score+card&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=vBRjU8CQHYy58gWov4LYDQ&ved=0CCAQsAQ
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แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง 
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ภาพท่ี 4 แผนท่ียุทธศาสตรวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

วิสัยทัศน  : วิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางดานการเมือง การปกครอง 

การบรหิารงานภาครัฐ และกฎหมาย มีคุณธรรมจรยิธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 

 พัฒนาคณะ 

ใหเปนเอตทัคคะ 

อยางย่ังยนื 

จัดการศกึษาโดยมุงเนน

ความเปนเลศิทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

พัฒนาหลักสูตร ระบบ

การเรยีน 

 

 

วจัิยและสรางองค

ความรู นวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพ สูการพัฒนา

ชุมชนและสังคม ท้ัง

ในระดับชาติ 

 

ผูรับบรกิาร 

มีความพึงพอใจ 

ตอการดําเนินงาน 

ผลงานวจิัย 

และบรกิารวชิาการ 

มีการนําไปใช

ประโยชน 

เครอืขาย 

มีความพงึพอใจ 

ตอผลการดําเนินงาน 

หนวยงานมีการ

ขยายความรวมมอื

ระดับนานาชาติ 

ใหบริการวิชาการ

ทางดาน การปกครอง 

การบริหารงานภาครัฐ 

และกฏหมาย แก

ชุมชนและสังคม 

อนุรักษ สงเสริม ทํานุ

บํารุงศลิปะวัฒนธรรม 

สบืสาน ภูมิปญญา

ทองถ่ินและคานยิมอัน

ดงีามของไทย 

 

- มีระบบบรหิารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

- มีการบรหิารจัดการท่ี

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

- นักศกึษาไดรับการพัฒนา

ตามอัตลักษณ 

- หลักสูตรได

มาตรฐานสากล 

- มกีารบูรณาการ

งานวจิัยกับการเรียน

การสอน และการ

บริการวชิาการ 

- งานวจิัยมคีุณภาพ

และมาตรฐาน 

- มีระบบบรหิาร

จัดการเครอืขาย 

- มีการขยายความ

รวมมอืระดับนานาชาติ 

- มีกระบวน

ประชาสัมพันธและการ

ส่ือสารท่ีหลากหลาย

และครอบคลุม 

บุคลากรมีทักษะ ความรู คุณธรรมและจรยิธรรม 

คณะมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม บุคลากรมีทักษะการรเิริ่มสรางสรรค 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

สรางผลงานวชิาการสูการ

ยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น

อยางย่ังยนื 

สรางความสัมพันธกับ

เครอืขายและขยายการยก

ยองระดับนานาชาติ 

บุคลากรมีความสามารถในการติดตอส่ือสาร 
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินที่กําหนด 

ใช เปนลายลักษณอักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการ 

ทางการเงินและการจัดทํารายงานผลการใช เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใชจาย 

โดยหนวยงานตรวจสอบภายในและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทําใหการดําเนินการดานการเงิน 

และงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค โดยมีการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับรองคณบด ี

หรือหัวหนาสํานักงานคณบดี และผูบริหารของหนวยงานในการบริหารจัดการดานการเงินของตนเอง 

โดยมีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ติดตามการใชจายงบประมาณเปนประจําทุกเดือน พรอมเรงรัด 

การบรหิารงบประมาณของวทิยาลัยการเมืองและการปกครองใหเปนไปตามเปาหมาย 

ภาระงานหลักของหนวยงานผูดูแลงบประมาณ คือดําเนินการตามแนวทางอยางเครงครัด 

และควบคุมการเบิกใชงบประมาณ ภายใตวงเงินที่ไดรับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ 

ที่มหาวทิยาลัยกําหนดและระเบยีบของกระทรวงการคลัง 

เปาหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใชระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ตามกองทุนจากงบประมาณ

แผนดนิและงบประมาณเงนิรายได เพื่อสนับสนุนภารกจิและยุทธศาสตรของวทิยาลัย 

2. บรหิารการเงนิโดยยดึหลักธรรมาภบิาล โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีการวางแผนการเบกิจาย

อยางมปีระสทิธภิาพและกอใหเกดิประโยชนสูงสุดกับองคกร 

3. การเบกิจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดไว 

สวนที่ 2 สภาพแวดลอมทางการเงิน 
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สถานภาพปจจุบันดานการเงินของวทิยาลัยการเมืองและการปกครอง 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง โดยฝายแผนงานและประกันคุณภาพไดสํารวจความคิดเห็น

ในมุมมองผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเกี่ยวกับสถานภาพ

การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองในปจจุบัน 

นํามาวเิคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มกีารวางแผนการใชจายงบประมาณประจําปอยางเปนระบบ 

 2. มกีารตดิตามการดําเนนิงานทุกเดอืน ไตรมาส ประจําป 

 3. มกีารนําระบบเทคโนโลยมีาใชในการบรหิารจัดการดานการเงิน 

 4. ผูบริหารสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายงบประมาณไดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใชในการ

ตัดสนิใจในการดําเนนิงาน 

จุดออน (Weaknesses) 

1. การสงเอกสารทางการเงินลาชาและไมเปนไปตามกําหนด 

 2. เอกสารทางการเงนิไมถูกตองตามระเบยีบการเบกิจาย 

 3. ความไมเขาใจในระเบยีบทางการเงิน 

โอกาส (Opportunities) 

1. มหาวิทยาลัยเปดอบรมใหความรู ความเขาใจระเบียบของการปฏิบัติงานแกบุคลากรการ

เปลี่ยนแปลงดานระเบยีบการเงิน 

 2. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาใชในการบริหารจัดการ บันทึกขอมูลทางการเงินและบัญชี

ที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทันสมัยใชในการปฏบิัตงิาน 

อุปสรรค (Threats) 

 1. การเปลี่ยนแปลงดานระเบยีบการเงิน 

 



11 
 

 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมในสวนที่ 2 ที่ไดแสดงใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 

ในการบริหารจัดการทางดานการเงินของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเพื่อใหการบริหารจัดการ

ทางดานการเงินของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 

พันธกิจและวิสัยทัศน จึงกําหนดวัตถุประสงค เปาประสงค  กลยุทธ มาตรการ และตัวช้ีวัดทางการเงิน

ไวดังนี้ 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการปฏบิัตริาชการบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2565 

ตวัชี้วัดความสําเร็จ 

รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมายของแผนปฏบิัตกิาร (ไมนอยกวารอยละ80) 

ยุทธศาสตรทางการเงิน 

 พัฒนาการบรหิารจัดการจากรายไดดานการเงนิและงบประมาณ 

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการและโครงการ/กจิกรรมของแผนกลยุทธทางการเงิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการบรหิารจัดการจากรายไดดานการเงินและงบประมาณ 

เปาประสงคท่ี 1 ระบบและกลไกที่คลองตัวในการบรหิารงบประมาณ 

 กลยุทธที่ 1 : สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

และเผยแพรผลการดําเนนิงานใหสาธารณชนไดรับทราบ 

 มาตรการ : จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่แสดงแหลงที่มาและประมาณการรายรับ-รายจาย 

อยางเปนระบบ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

อํานวยการของวทิยาลัย โดยคํานงึถงึประโยชนสูงสุดของนักศกึษา 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความเช่ือม่ันและไววางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิลยเกาตอการดําเนินการ 

ตามภารกจิของมหาวทิยาลัย 

 โครงการ/กจิกรรม : โครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏบิัตงิาน 
 

สวนที่ 3 แผนกลยุทธทางการเงิน 
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แผนกลยุทธทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคลองของแผนกลยุทธทางการเงิน 

เปาประสงค 

ของกลยุทธทางการเงนิ 

กลยุทธ 

ทางการเงนิ 
ตัวชี้วัด 

เปาหมาย แผนงาน/

โครงการ/

กิจกรรม 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระบบและกลไกที่คลองตัวในการ

บริหารงบประมาณ 

สนับสนุน

กระบวนการ

ตดิตาม 

ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการ

ปฏบิัตริาชการ 

และเผยแพรผล

การดําเนนิงาน

ใหสาธารณชน

ไดรับทราบ 

ระดับความ

เชื่อมั่นและ

ไววางใจของ

บุคลากร/

นักศกึษา/ศลิย

เกาตอการ

ดําเนนิการตาม

ภารกจิของ

มหาวทิยาลัย 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 โครงการ

คุณธรรมและ

ความโปรงใสใน

การปฏบิัตงิาน 
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ความเชื่อมโยงระหวาง วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรทางการเงิน 

เปาประสงค และกลยุทธของแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการที่วิทยาลัยการเมืองและการปกครองไดกําหนดยุทธศาสตรทางการเงิน เปาประสงค

แผนกลยุทธทางการเงิน กลยุทธทางการเงิน ไดวิเคราะหเช่ือมโยงในการผลักดันใหประเด็นยุทธศาสตร

และวสิัยทัศนสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 5 ความเช่ือมโยงระหวาง วสิัยทศัน ประเด็นยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย ยุทธศาสตรทางการเงิน 

เปาประสงค และกลยุทธของแผนกลยุทธทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนาคณะ 

ใหเปนเอตทัคคะ 

อยางย่ังยนื 

สรางผลงานวชิาการสู

การยกระดับภูมิปญญา

ทองถิ่นอยางย่ังยนื 

สรางความสัมพันธกับ

เครอืขายและขยายการ

ยกยองระดับนานาชาติ 

พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยนื 

ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองคความรูสูทองถิ่น วจิัย บรกิารวชิาการ และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

กําหนดแผนและมาตรการบรหิารทรัพยากร 

อยางมีประสิทธภิาพเปนรูปธรรมชัดเจน 

นําขอมูลการทางการเงนิปท่ีผานมามา 

ใชในการตัดสินใจทางดานการเงนิได 

วิสัยทัศน : วทิยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางวชิาการและวชิาชพีทางดานการเมอืง การปกครอง การบรหิารงานภาครัฐ และกฎหมาย มีคุณธรรม

จรยิธรรม และรบัผดิชอบตอสังคม 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรดานการเงิน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรดานการเงินโดยมีฝาย

แผนงานและประกันคุณภาพ เปนหนวยงานกลางรวมกับฝายบริหาร ฝายบริการการศึกษา 

ฝายกจิการนักศกึษา ฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ดําเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบดวย 2 

แหลง คอื งบประมาณแผนดิน และเงนิงบประมาณ (เงนิรายได) ดังนี้ 

1. เงนิงบประมาณแผนดนิ 

2. เงินนอกงบประมาณ ไดแก 

 - รายไดจากการบํารุงการศกึษา (ภาคปกต)ิ 

 - รายไดจากการบํารุงการศกึษา (ภาคพเิศษ) 

 - รายไดจากการบํารุงการศกึษา (โครงการจัดการศกึษาภาคปกต)ิ 

 - รายไดจากการบํารุงการศกึษา (โครงการจัดการศกึษาภาคพเิศษ) 

 - รายไดโครงการการจัดหารายได 
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณและแนวทางการจัดหา

ทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 4 
 
 

 

  

    
 

  

 

  

    

    

    

    

    

  

      

        

        

        

        

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ขัน้ตอนการจัดทํางบประมาณ 

 

ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 

แผนงบประมาณแผนดนิ แผนเงินนอกงบประมาณ 

จัดทําคําขอตัง้งบประมาณ

 

จัดทําคําขอต้ังงบประมาณ    

เงนินอกงบประมาณ 

 

ไดรับจัดสรร 

ไดรับอนุมัติ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง

งบประมาณและการเงนิ 

ไดรับอนุมัติ แผนการใชจายงบประมาณ คณะกรรมการ     

สภามหาวทิยาลัย 

รายละเอยีดงบประมาณรายจายประจําปของวทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง 
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งบประมาณวทิยาลัยการเมืองและการปกครองที่ไดรับจากแหลงงบประมาณตาง ๆ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ประมาณการรายรับจากแหลงตาง ๆ ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แหลงงบประมาณ 
ปงบประมาณ 

2565 
รวมท้ังสิ้น 

เงนิงบประมาณแผนดนิ 969,000 969,000 

เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได)   

   - รายไดจากคาธรรมเนยีมการศกึษา (ภาคปกต)ิ 41,760,170 41,760,170 

   - รายไดจากคาธรรมเนยีมการศกึษา (ภาคพเิศษ)  25,937,950 25,937,950 

รายไดอื่นๆ - - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 68,667,120 68,667,120 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

เงนินอกงบประมาณ (เงินรายได) มแีผนการขอตัง้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) พ.ศ. 2565 

รายการ หนวยนับ ปงบประมาณ 2565 รวมท้ังสิ้น 

แผนการรับนักศึกษา       

-ระดับขัน้พื้นฐาน คน - - 

-ระดับปรญิญาตรี คน 3,441 3,441 

-ระดับบัณฑิตศกึษา คน 116 116 

รวมนักศึกษาทุกช้ันป คน 3,557 3,557 

ขอมูลงบประมาณ     

คาธรรมเนียมการศกึษา บาท 67,698,120 67,698,120 

ประมาณรายไดอื่นๆ บาท - - 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น บาท 67,698,120 67,698,120 

ท่ีมา : ประมาณการรายรับจากฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ เดอืนสงิหาคม 2564 
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แนวทางการวางแผนการใชจายงบประมาณ 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 

แหลงตามยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน เพื่อตอบสนองตอพันธกิจ ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได

วางแผนกลยุทธทางการเงินเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดนํา

เกณฑตัวบงช้ีที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สม

ศ.) สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานัก

งบประมาณเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางดานการเงิน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 แนวทางการวางแผนการใชจายเงินตามตัวบงช้ี  

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

2565 

รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากคําขอตัง้

งบประมาณแผนดนิ 
- 

รอยละของงบประมาณรายไดที่ไดรับจรงิจากการประมาณ

การรายรับ 
95 

รอยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับ

รายรับที่เกดิขึ้นจรงิ 
5 
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ตารางที่ 4 แนวทางการวางแผนการใชจายเงนิตามยุทธศาสตร 

หนวย : บาท 

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน 
ปงบประมาณ 

2565 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยนื 65,898,120 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางผลงานวชิาการสูการยกระดับภูมปิญญาทองถิ่นอยางยั่งยนื 1,200,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับ

นานาชาต ิ

600,000.00 

รวมท้ังสิ้น 67,698,120 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองไดมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแกหลักเกณฑการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมรีายละเอยีด  ดังนี้ 

หลักเกณฑการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

(เงนิรายได) สําหรับการผลักดันความสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กจิกรรมของหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมี

ประสทิธภิาพจะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน 

โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา 

รวมทั้งรายไดอื่นๆที่สถาบันไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทาง

การเงนิ แยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ 

มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของหนวยงาน 

หรือมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และ

สรางเสริมเอกลักษณ ศลิปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการ

พัฒนาอาจารย คาใชจายทัง้หมดตอนักศกึษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจาย

ลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเช้ือเพลิงงบประมาณที่ประหยัดได  รอยละเงินเหลือจายสุทธิตอ

งบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับเหตุผลขางตน 

ทางวิทยาลัยการเมืองและการปกครองจึงไดกําหนดนโยบายดานการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําป ดังนี้ 
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1. จัดสรรตามประมาณการรายรับของหนวยงาน 

2. สอดคลองกับพันธกจิรวมทัง้ยุทธศาสตรของหนวยงานคณะและมหาวทิยาลัย 

3. สอดคลองกับตัวบงช้ีมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกกําหนด เชน สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เปนตน 

4. สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานจากการทบทวนผลการประเมินผลการดําเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

5. เปนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดนักศึกษาพัฒนาศักยภาพโดยตรง ทั้งดานความรู ทักษะ และ

ความสามารถทางดานวชิาชีพ 

6. เปนโครงการ/กจิกรรมที่เปนจุดเนนของหนวยงานคณะ สาขาวชิา หรอืมหาวทิยาลัย 

จากการดําเนนิงานดังกลาว ทางหนวยงานไดนํากระบวนการดังกลาวมาจัดทําเปน Flow Chart 

กระบวนการจัดทําแผน ไดดังตอไปนี้ 
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การจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหนวยงาน 

ตารางท่ี 5 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามหนวยงาน 

สาขาวิชา/หลักสูตร งบประมาณ

แผนดนิ 

งบประมาณเงินรายได รวม 

ภาคปกติ ภาคพเิศษ โครงการหารายได เงินคงคลัง 

สาขาวิชานติศิาสตร - 349,000 192,500 - - 541,500 

สาขาวิชาการบรหิารงานตํารวจ - 228,500 - - - 228,500 

กลุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร -   - - - 

แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น - 192,500 - - - 192,500 

แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ - 120,500 - - - 120,500 

แขนงการจัดการภาครัฐและเอกชน - 164,500 11,000 - - 175,500 

กลุมสาขาวิชารัฐศาสตร -   - - - 

แขนงการเมอืงการปกครอง) - 281,500 587,600   869,100 

แขนงความสัมพันธระหวางประเทศ - 83,000 -   83,000 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - - 64,000 - - 64,000 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ - - 218,000 - - 218,000 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต - - 84,000 - - 84,000 

รวมท้ังสิ้น - 1,419,500 1,157,100 - - 2,576,600 
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจะดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได) ผานระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการใชจายงบประมาณของวิทยาลัยการเมือง 

และการปกครอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหาร

งบประมาณในภาพรวม จงึกําหนดแนวทางในการปฏบิัติ ดังนี้ 

เงินรายได มแีนวทางในการปฏบิัตขิองแตละหมวดรายจาย คอื 

 เพื่อใหการใชจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสงูสุดอันจะนําไปสูการผลักดันใหการปฏบิัตริาชการบรรลุตามวัตถุประสงค  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดออกประกาศเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติวาดวย 

การบริหารงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงบประมาณ และการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของการเบิกจาย

งบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ดังนี้ 

ขอ 1 ในแนวปฏบิัตนิี้ 

 “หนวยงาน” หมายความถึง หนวยงาน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป        

ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 

 “การโอนงบประมาณรายจาย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใด ไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน 

หรอื การโอนเงนิตางงบรายจายในผลผลติหรอืโครงการเดยีวกันภายใตแผนงบประมาณเดยีวกัน 

 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 

และหรอืวงเงินภายใตงบรายจายของแผนงาน ผลผลติเดยีวกัน 

 “การโอนภายในหมวดเดียวกัน” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

เฉพาะที่ไดรับจัดสรรเปนคาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสด ุ

 “การโอนขามหนวยงาน” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรรจากหนวยงานหนึ่ง ไป หนวยงานหนึ่ง เชน หนวยงาน ก ไป หนวยงาน ข เปนตน 

 “รายการกันเงินเหลื่อมป” หมายความถึง รายการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหจายเงิน

งบประมาณรายจายขามปงบประมาณ 

  ขอ 2 การบริหารงบประมาณรายจายประจําป ตองดําเนินการเพื่อเปนการสงเสริม 

และสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย 

ที่กําหนดไว และจะตองคํานึงถึงความคุมคา ความประหยัด ความโปรงใส และตรวจสอบได 

สวนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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โดยหัวหนาหนวยงานทุกระดับตองรับผิดชอบตอการใชจายงบประมาณที่ ได รับมอบอํานาจ 

โดยเครงครัด 

 ขอ 3 ใหหนวยงานจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ โดยบันทึก

ขอมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) 

และเสนอผูบรหิารเห็นชอบ พรอมสงใหกองนโยบายและแผน 

  ขอ 4 ใหหนวยงานดําเนินการเบิกจายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกตองตามระเบียบ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 

และระเบยีบอื่นที่เกี่ยวของ 

  ขอ 5 การใชจายงบประมาณตามหมวดรายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

   (1) งบบุคลากร หมวดคาจางช่ัวคราว 

   หนวยงานที่ไดขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยงบประมาณแผนดิน 

โดยการปรับหรือคัดเลือกอัตราพนักงานที่จางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หากไดรับอนุมัติอัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวแลว ใหหนวยงานดําเนินการแจงยุบพนักงานที่จาง สงกองบริหารงาน

บุคคล หากมีความจําเปนตองคงอัตราดังกลาวไว ใหวิเคราะหภาระงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

พรอมทัง้สรุปเหตุผล/ความจําเปนเสนออธกิารบดเีปนกรณไีป 

   (2) งบดําเนนิงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และคาสาธารณปูโภค 

  รายการใดที่สามารถเบกิจายจากงบประมาณแผนดินใหหนวยงานเบิกจายงบประมาณ

แผนดนิกอน แลวจึงเบกิจายจากงบประมาณเงินรายได 

   (3) งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง 

   ก. ใหหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใหแลว

เสร็จกอนเดอืนตุลาคม 2561 

  ข. ใหหนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ใหดําเนินการ

ตัง้แตไตรมาสแรก 

  ค. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง หรือการดําเนินการตามโครงการจะตองไดรับ

อนุมัติในหลักการกอน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการ 

ผูรับผิดชอบและผูดําเนนิการจะตองรับผิดชอบในความเสยีหายที่เกดิขึ้น 

   ง. การกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑตองสอดคลองกับรายการที่ไดรับอนุมัติ 

ในเอกสารงบประมาณเปนสําคัญ 

   (4) งบเงนิอุดหนุน 

   ใหหนวยงานสามารถดําเนนิการเบกิจายงบประมาณไดภายในวงเงนิที่ไดรับจัดสรร 

  (5) งบรายจายอื่น 

  ใหหนวยงานสามารถดําเนนิการเบกิจายงบประมาณไดภายในวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

  (6) งบกลาง 
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  การใชจายงบกลางใหเปนการดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน เรงดวน จําเปนตองแกไข

ปญหา หรือรายการที่ไมไดตั้งงบประมาณไวหรือตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ และใหอยูในดุลยพินิจ

ของอธกิารบด ี 

 ขอ 6 เพื่อประโยชนในการบรหิารงบประมาณ ใหกองนโยบายและแผนและกองคลังดําเนินการ

เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจายกับรายจายจริงเปนประจํา

ทุกเดอืน 

 ขอ 7 ใหกองคลังรายงานสถานะทางการเงินใหกับหนวยงานไดรับทราบ และใชในการควบคุม

การใชจายเปนประจําทุกเดอืน 

 ขอ 8 กรณีการใชจายเงินภาคพิเศษ สามารถดําเนินการไดตอเมื่อสถานะทางการเงิน 

ของภาคพเิศษเพยีงพอกับการใชจาย 

 ขอ 9 การกันเงินเหลื่อมปงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 

วาดวยการบรหิารเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวปฏิบัติวาดวยการ

กันเหลื่อมป เสนอผานกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 

 ขอ 10 กรณีเงินเหลือจายจากการจัดหาครุภัณฑและการดําเนินโครงการ ใหถือเปนอํานาจ 

ของหนวยงานในการบรหิารงบประมาณนัน้ 

 ขอ 11 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่

มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เปนการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจากรายการ

อื่นเปนงบลงทุนและรายงานอธกิารบดเีพื่ออนุมัตติอไป 

 ขอ 12 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบบุคลากรนี้ในทุกกรณี ที่มีการใชงบประมาณไมตรงตาม

เอกสารงบประมาณ เชน การขออนุมัติอัตราระหวางป การขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนง การขออนุมัติ

ปรับอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษาฯลฯ ให หนวยงานเสนอ ผานกองบริหารงานบุคคล โดยอนุมัต ิ

จากอธกิารบด ี

  ขอ 13 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

ที่เปนการโอนงบประมาณในหมวดเดยีวกัน ใหถอืเปนอํานาจของหนวยงานที่จะอนุมัติได ทั้งนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน คณบดหีรอืรองอธกิารบดทีี่รับผิดชอบ 

  ขอ 14 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวของกับงบลงทุนของหนวยงาน เสนอผาน 

กองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน 

คณบดีหรือ รองอธิการบดีที่ รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ ตองแนบใบเสนอราคาพรอม

รายละเอียดประกอบ หรือกรณีรายการสิ่งกอสราง ตองแนบรายละเอียดการใชพื้นที่ แบบรูปรายการ

และใบแสดงราคากลางประกอบ 
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  ขอ 15 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น ใหหนวยงานเสนอ โดยอนุมัติ

จากอธิการบดี ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน คณบดี หรือรองอธิการบดีที่

รับผิดชอบ 

  ขอ 16  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเปนรายการที่มีความ

จําเปนเรงดวน รายการเพื่อแกไขปญหา รายการที่ ตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ หรือไมไดตั้ง

งบประมาณไว โดยไดรับความเห็นชอบจากอธกิารบดเีทานัน้ 

  ขอ 17 หามโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงนิกันเหลื่อมปในทุกกรณี 

 ขอ 18 เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหกองนโยบายและแผนจัดทํารายงานผล

การใชจายงบประมาณเปนรายเดือนทุกเดือน โดยใชขอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน

ทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อวิเคราะหและประเมินผล และรายงานผล

ตอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัยเปนรายไตรมาส 

 ขอ 19 กําหนดใหวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เปนวันสุดทายของหนวยงาน ในการขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเวน การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวของกับงบลงทุน ให

ดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 มถิุนายน 2565 

 ขอ 20 กําหนดใหวันที่ 15 กันยายน 2565 เปนวันสุดทายของหนวยงาน ในการเบิกจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ขอ 21 กรณีหนวยงานมีผลการตรวจสอบรายรับจริงที่ปรากฏรอบปดปงบประมาณสูงกวา

งบประมาณที่ตั้งไว สวนตางที่เกินจะนํามาจัดสรรตามเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปนเงินสะสมของ

หนวยงาน 

 ขอ 22 กรณกีารขอใชเงนิสะสมของหนวยงานใหปฏบิัตติามระเบยีบ/ประกาศที่เกี่ยวของ 

 ขอ 23 ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขนี้ 
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แนวทางการติดตาม และประเมนิผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏบัิติงาน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใชจาย

งบประมาณและผลการปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนาและการแระเมินผลสําเร็จของการใชจาย

งบประมาณอยางตอเนื่อง โดยกําหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการดําเนินของวิทยาลัย 

และมหาวทิยาลัยฯ 

2. พัฒนาองคความรูและเสรมิสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบ

ผลการใชจายงบประมารผานระบบตางๆ แกหนวยงานภายใน เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผล

และสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

3. วิทยาลัยมีการนําระบบขอมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบขึ้นมาใชเพื่อ

สนับสนุนการติดตามการใชจายงบประมาณอยางตอเนื่องและสนับสนุนใหมีการเช่ือมโยงเพื่อใช

ประโยชนรวมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 

และการตดิตามประเมนิผลเช่ือมโยงสูการตัดสนิใจทางการบริหาร 

4. วิทยาลัยมีการติดตามความกาวหนาของการใชจายงบประมาณทุกๆเดือน พรอมทั้งจัดทํา

รายงาน ปญหา อุปสรรค เสนอตอผูบริหารและมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่ง

มแีนวทางในการปฏบิัตงิาน ดังนี้ 

 4.1 สรุปรายละเอยีดตัวช้ีวัดตามแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2565 

 4.2 กําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวช้ีวัดอยางชัดเจน 

 4.3 ผูบริหาร /สาขาวิชา/หนวยงานสนับสนุน ที่รับผิดชอบแตละตัวช้ีวัดดําเนินการใน

กจิกรรมตาง ๆ ตามรายละเอยีดของแตละตัวช้ีวัดในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมาย 

 4.4 รายงานผลการดําเนินงานตลอดจนปญหาอุปสรรคในแตละตัวช้ีวัด โดยกําหนดให

ใหกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีตามกําหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป โดย

ใหใชแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.5 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช

จายงบประมาณรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใชกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเบิกจายงบประมาณภายใตกระทรวงการคลัง และตามแนว

ปฏบิัตขิองมหาวทิยาลัย  

4.6  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 

พรอมรายงานปญหาอุปสรรคที่สงผลใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนสงใหกองนโยบายและแผน 

สํานักงานอธิการบด ีภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
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4.7 วทิยาลัยการเมอืงและการปกครองติดตามผลความกาวหนาทุกๆ เดือน โดยจะยึด

ผลการบรหิารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของ

ระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆเดือนเปนสําคัญ เพื่อนําเสนอผูบริหารและคณะกรรมการการบริหาร

ของหนวยงานตอไป 

ระบบฐานขอมูลทางการเงนิ  

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการนําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดหามาเพื่อบรหิารจัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองคกร (ERP: Enterprise Resource 

Planning) ซึ่งสามารถรายงานผลการใชจายเงินไดทั้งระดับกิจกรรมและภาพรวมทั้งหมดของแผน 

การดําเนินงานในแตละเดือน และจัดทํารายงานผลการใชจายเงินเปนรายไตรมาสนําเสนอตอผูบริหาร 

และคณะกรรมการอํานวยการ มาใชเปนขอมูลในการตัดสนิใจเพื่อการบรหิารงานตอไป 

การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงนิ 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบง

ออกเปน 2 สวนดวยกัน คอื 

1. รายงานฐานะทางการเงนิรายเดอืนและรายป 

2. รายงานงบประมาณคงเหลอืตามยุทธศาสตร กจิกรรม และ สาขาวิชา 
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คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงนิ 
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