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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดการรายได ระยะ 5 (2566-2570) และ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จัดทำข้ึนเพ่ือรองรับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร วิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครอง ในยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีนโยบายสนับสนนุดานการจัดหา

รายไดเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายไดตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย คือ 1.รายได

จากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจำ และ 2.เงินรายจากโครงการจัดหารายไดดาน

การบริการวิชาการและวิจัย ซึ่งวัตถุประสงคของแผนการปฏิบัติการดานการจัดหารายได เปนการผลักดันเพื่อสนับสนุน

และพัฒนาการเรียนการสอนของหนวยงาน และเพื่อหารายไดในการบริหารจัดการของหนวยงาน ตามยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนตอบสนองยุทธศาสตรท่ี 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ไดดำเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ซ่ึงในสวนของยุทธศาสตรท่ี 1 ความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได โดยเกิดจากโครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ 

ทั้งนี้เปนการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการเพิ่มประสิทธิภาพความเขมแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถพึ่งพาตนเองได มีการกำหนดตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัด 1.4.1 จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยไดรับเพ่ือ

การพัฒนาจากการดำเนินการโครงการจัดหารายไดดวยการบริการวิชาการ เงินท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ หมายถึง เงินท่ีไดจาก

การจัดสรรเงินรายไดในการรับงานบริการวิชาการของบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ 

บริการวิชาการ หมายถึง การรับจัดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแกบุคลากรหรือหนวยงานที่มาวาจางหรือใหทุนอุดหนุน 

โดยผูรับงานจะตองใชความรูความสามารถทางเทคนิคเฉพาะวิชาชีพในการจัดทำ เชน งานคนควาวิจัย งานสำรวจ การ

ทดสอบ การออกแบบ การจัดฝกอบรม การสัมมนาวิชาการ เปนตนทั้งนี้ในสวนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มี

การจัดอบรมเปนโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดหารายได โดยดำเนินเปดอบรมมาตั้งแตปการศึกษา 2561 

เปนตนมา 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วทิยาลัยการเมืองและการปกครอง 

สำนักงาน หลักสูตร/สาขา หลักสูตร/สาขา 

 

- งานบรหิารงานท่ัวไป 

- งานธุรการ 

- งานบุคลากร 

- งานวชิาการ 

- งานคอมพวิเตอร์ 

- งานกจิการนักศึกษา 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานพัสดุ 

- งานประชาสัมพันธ ์

- งานวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวจัิยและบรกิารวจัิย 

- งานวเิทศน์สัมพันธ ์

 

 

หลักสูตรปรญิญาตร ี(ภาคปกต)ิ 

- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง 

สาขาวชิาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

-หลักสูตรนติศิาตรบัณฑติ 

สาขาวชิานติศิาสตร์ 

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

แขนงวชิาการปกครองท้องถิ่น 

แขนงวชิาภาครัฐและเอกชน 

แขนงวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการ 

หลักสูตรปรญิญาตร ี(ภาคพเิศษ) 

-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ โครงการ 

ความร่วมมอืทางวชิาการกับกองทัพบก 

-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ โครงการ 

บุคคลท่ัวไป 

-หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  

(ศนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) 

-หลักสูตรรัฐศาสตมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมอืงการ

ปกครอง 

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารภาครัฐ

และเอกชน 

-หล ักส ูตรร ัฐศาสตรด ุษฎี

บัณฑิต 

สาขาวิชาการเมอืงการ

ปกครอง 

 

- สโมสรนักศึกษา 

- กองทุนพัฒนาวทิยาลัย 

- ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการ

วชิาการ 

 

หลักสูตร/สาขา 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

   

หัวหนา้สำนักงาน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดวีทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

คณะกรรมการอำนวยการ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบรกิารวชิาการ รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดฝ่ีายแผนงานและประกันคุณภาพ

 
รองคณบดฝี่ายวชิาการ 

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

1.1 งานธุรการและสาร

บรรณ 

1.2 งานประชาสัมพันธ ์

1.3 งาน IT/โสต 

1.4 งานอาคาร/

ยานพาหนะ 

1.5 งานบุคลากร 

1.6 งาน ISO 

   
2. ฝ่ายคลังและพัสด ุ

2.1 งานพัสด ุ

2.2  งานการเงิน  

งานบัญชี งบประมาณ 

1. ฝ่ายวชิาการ 

1.1 งานบรหิารงาน

ทั่วไป 

1.2 งานหลักสูตรและ 

การสอน 

1.3 งานทะเบยีนและ

ประมวลผลขอ้มูล 

1.4 งานรับเขา้ศกึษา

ต่อ 

   

1. ฝ่ายนโยบาย/แผน

และประกันคุณภาพ 

1.1 งานวเิคราะห์

แผนงาน/งบประมาณ 

1.2 งานพัฒนาระบบ/

ประเมนิผลปฏบิัติ

ราชการ 

   

1. ฝ่ายงานวิจัยและ

บรกิารวชิาการ 

1.1 งานผลติผลงานวจัิย 

1.2 งานเผยแพร่

ผลงานวจัิย 

1.3 งานผลติ

วารสารวชิาการ 

1.4 งานบรกิารวิชาการ 

แก่สังคม 

1.5 งานศูนย์เรยีนรูชุ้มชน 

      

1. ฝ่ายกจิการนักศกึษาและ 

ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.1 งานกจิการนักศกึษา 

1.2 งานบรหิารและสวัสดิภาพ

1.3 งานแนะแนวและ

ทุนการศกึษา 
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1.4 ผลการดำเนินงานดานการจัดหารายได 

ปงบประมาณ ดานบริการวิชาการ ดานการวิจัย รวม 

2565 1.684,863.81 4,972,819.32 4,972,819.32 

 

1.5 ขอมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

วิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางดานการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.5.2.1 จัดการศึกษาโดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน 

การสอนใหเปนมาตรฐาน เสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษา 

1.5.2.2 วิจัยและสรางองคความรู นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สูการพัฒนาชุมชนและสังคม ท้ังใน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.5.2.3 ใหบริการวิชาการทางดาน การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฏหมาย แกชุมชนและ 

สังคม 

1.5.2.4 อนุรักษ สงเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ินและคานิยมอันดีงาม 

ของไทยสูสากล 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

การสงเสริมการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขาย (Partnership)  

4) ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ 
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เปนนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถดานวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุงม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใชหลักวิชาการดวยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝศึกษาเรียนรู  และพัฒนาตนเองใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถสื่อสารและถายทอด

ความร ู  ความชำนาญในสาขาว ิชาท ี ่ ศ ึกษา โดยใช  ระบบเคร ือข  ายและเทคโนโลย ีสารสนเทศท ี ่ท ันสมัย 

สูชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที ่มีคุณธรรม จริยธรรม รู จักแบงปน ชวยเหลือผู อื ่น มุ งทำความดี 

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ 

เนนความเปนวัง หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่เนนภาพลักษณ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะทอนความเปน

วังสวนสุนันทา และเผยแพรแหลงเรียนรูขอมูลศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล หมายถึง เปนมหาวิทยาลัยที่มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสามารถ

แขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรูของผูรับบริการไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปญญาและความคิดสรางสรรค  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองคกร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเปนมืออาชีพ 

1.5.9 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เปาหมายที่ 1 : สรางเอตทัคคะเพื่อใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต เพ่ือสูการเปนเอตทัคคะท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

เปาหมายท่ี 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนำไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายที่ 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงที่จะสรางเครือขายความ

รวมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธที ่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ี 4 : สรางภาพลักษณเพ่ือใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภายในท่ีตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการดานจัดหารายได 
2.1 นโยบายดานจัดหารายได 

1. มีการบริหารจัดการรายไดและทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอองคกรมากขึ้นจากการหารายไดเปน

ของตนเอง  

 2. แสวงหาแหลงทุนและรายไดจากงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อใหวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีความ

ม่ันคงและชวยเหลือตนเองไดในดานการเงิน  

 3. พัฒนาขยายหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยและตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ   

 4. พัฒนาศักยภาพใหพรอมเปนศูนยกลางวิชาการดานภาษาและวิชาการ 

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได 

 1. รายไดจากโครงการจัดหารายดานการบริการวิชาการและวิจัยตออาจารยประจำ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ

เรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 2. เงินรายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อหารายไดในการบริหารจัดการของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

เปาประสงคที่ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน สินทรัพยเพื่อใชในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  

สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  

สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

 

 

 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได 

2.4.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได 

  2.4.2 ประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานการจัดหารายไดของวิทยาลัยฯ 

 2.4.3 จัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายไดของวิทยาลัยฯ และนำเสนอเพ่ืออนุมัติแผน 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.9.1 รายไดจากโครงการจัดหารายไดดานการบริการวิชาการ

และวิจัยตออาจารยประจำ 

25,000/คน 
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2.5 แผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2567-2570) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.5.1 แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ระยะ 5 ป (พ.ศ.2567-2570) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผูรับ 

ผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการบริการวิชาการ 

“การอบรมเทคนิคการ

ตีพิมพบทความสูฐานระดับ

นานาชาติ” 

1.เพื่อยกระดับ

มาตราฐานงาน

วิชาการสูการตีพิมพ

วารสารระดับ

นานาชาติ 

2.เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

เขียนบทความทาง

วิชาการ 

 1. จำนวน

ผูเขารวม

โครงการ  

80 80 80 80 80 1.นักศึกษา     

2.อาจารย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  รองคณบดี

ฝายวจิัยและ

บริการ

วิชาการ 

2 โครงการบริการวิชาการ  

“การเปนที่ปรึกษาสถาน

ประกอบการเพื่อสรางกล

ยุทธสูการแขงขัน” 

1.เพื่อใหการศึกษา

นำไปใชประโยชนตอ

สถานประกอบการ 

 

1. จำนวน

ผูเขารวม

โครงการ 

1 1 1 1 1 สถาน

ประกอบการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รองคณบดี

ฝายวจิัยและ

บริการ

วิชาการ 



9 

 

 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ 2566 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เปาหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ป 2565 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

 
1. โครงการฝกอบรมใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อถายทอดองคความรู

ใหกับบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

จำนวนผูเขารวม

โครงการ 
รอยละ 80 องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
ตุลาคม 2565- 

กันยายน 2566 
1,500,000 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 2. โครงการบริการวิชาการและ

ใหคำปรึกษา 

เพื่อบริการวิชาการและให

คำปรึกษาแกองคกรภาครัฐ

และเอกชน 

จำนวนผูเขารวม

โครงการ 

รอยละ 80 หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

 ตุลาคม 2565- 

กันยายน 2566 

200,000 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ 
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สวนท่ี 3 แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การนำแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสูการปฏิบัติจำเปนตองใหความสำคัญ

ตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมใหสำเร็จตามวัตถุประสงค 

ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ที่กำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกำหนด

วัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงาน ในเรื่องการดำเนินงานโครงการ/

กิจกรรมดานจัดหารายได  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำ

แผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยางเปน

ระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัต ิ

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากร

ภายในหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานจัดหา

รายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 

3. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน

เครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถตอบสนองตอ

วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมท้ังสามารถประเมินผลไดอยางเปน

รูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะสนับสนุนใหการดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

จะบรรลุเปาประสงคตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการดานจัดรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใหผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน

เพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได โดยจัดทำระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี ้
1.  พัฒนาองค ความร ู และเสร ิมสร างความเข าใจเร ื ่องการต ิดตามประเม ินผลและกำหนดต ัวช ี ้ วั ด 

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานจัดหารายไดประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 อยางตอเนื่อง  

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานจัดหารายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุกๆ 

เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสูการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนปฏิบัตกิาร 

ดานการจัดหารายได ประจำปงบประมาณ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมเกี่ยวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการ

จัดหารายได ประจำปงบประมาณ 2566 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ดานการจัดหารายได ประจำปงบประมาณ 2566 
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