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บทสรุปผู้บริหาร 

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองจะประสบความสำเร็จได้
นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองให้บรรลุเป้าประสงค์
ที ่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก  
ทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่ วิทยาลัย
การเมืองและการปกครองได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถ
แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ 2566-2570 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองใน

ทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองให้บรรลุเป็นไป

ตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผล

การใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารจัดการของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
เดือน พฤศจิกายน 2565 
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ความเป็นมา (Back ground) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
บริหารงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองลัยสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์  

(1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับวิทยาลัยการเมืองและ
การปกครองภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่
การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีโครงสร้าง ประกอบด้วย  
ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อทำหน้าที่
กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ  

 

 

 

 

 

 

ส่วน 1 บทนำ 
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โครงสร้างของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดกา

โครงสร้างการบริหารจัดการ  
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครองโดยคณะผู้บริหารได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือบ่งบอกทิศทางการ
ดำเนินงานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง 
การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรัชญา (Philosophy) 
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน  

การสอนให้เป็นมาตรฐาน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
3. ให้บริการว ิชาการทางด้าน การปกครอง การบริหารงานภาคร ัฐ และกฏหมาย แก่ช ุมชน  

และสังคม 
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของไทยสู่

สากล 

เอกลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

อัตลักษณ์ (Uniqueness) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
ค่านิยม (Value) 
W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 
 P  (Professionalism)  ความเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง (พ.ศ. 2566) 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองที่
จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
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1.1 การเรียนการสอน 

1.1.1 เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร 

  1.2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักส ูตรโดยเน ้นการมีส ่วนร ่วมของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  1.2.2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของบ ัณฑิตในแต ่ละหลักส ูตร และมีการสอบความรู้  
รวบยอด / ความรู้อื่นท่ีเทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จ
การศึกษา 

1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 

  1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

  1.3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 

  1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา 

  1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 2.1 สร้างระบบกลไกการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ในการพัฒนาชุมชน              
และท้องถิ่น 
 2.2 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื ่อนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู ้ด้านการเรียนการสอน          
และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

  3.1 ให ้บร ิการวิชาการที ่เป ็นประโยชน์ต ่อช ุมชนและท้องถิ ่นโดยบูรณาการเข ้าก ับการเร ียน  
การสอนและงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 3.2 มุ ่งให้บริการวิชาการที ่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริมรายได้                    
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

 

4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 

 4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
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5.1 ส่งเสริมการมีส ่วนร่วมของบุคลากรในการที ่จะดำเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัต ิราชการ                
และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 5.2 การใช ้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในการสน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการทั ้งด ้านบุคลากร                    
แผนงาน การเงิน การประกันคุณภาพ 
 5.3 ส่งเสริมการสร้างระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานทุกระดับ 
 5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมี
แผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองและการปกครองจึง
กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองดังภาพที่ 3 และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการบอกทิศทางและ
เป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการ
แสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ภาพที่ 3 ความเชื ่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่ 12  

(พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  
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ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การ

บริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

พฒันาคณะ 

ใหเ้ป็นเอตทคัคะ 

อย่างยัง่ยนื 

จดัการศกึษาโดยมุ่งเน้น

ความเป็นเลศิทาง

วชิาการและวชิาชพี 

พฒันาหลกัสตูร ระบบ

การเรยีน 

การสอนใหเ้ป็น

มาตรฐาน เสรมิสรา้ง

ประสทิธภิาพในการ

เรยีนรูข้องนกัศกึษา 

วจิยัและสรา้งองค์

ความรู ้นวตักรรมทีม่ี

คุณภาพ สู่การพฒันา

ชุมชนและสงัคม ทัง้

ในระดบัชาติ 
และระดบันานาชาต ิ

ผูร้บับรกิาร 

มคีวามพงึพอใจ 

ต่อการด าเนินงาน 

ผลงานวจิยั 

และบรกิารวชิาการ 

มกีารน าไปใช้

ประโยชน์ 

เครอืขา่ย 

มคีวามพงึพอใจ 

ต่อผลการด าเนินงาน 

หน่วยงานมกีาร

ขยายความรว่มมอื

ระดบันานาชาต ิ

ใหบ้รกิารวชิาการ

ทางดา้น การปกครอง 

การบรหิารงานภาครฐั 

และกฏหมาย แก่

ชุมชนและสงัคม 

อนุรกัษ์ ส่งเสรมิ ท านุ

บ ารุงศลิปะวฒันธรรม 

สบืสาน ภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่และค่านิยมอนั

ดงีามของไทย 

สู่สากล 

- มรีะบบบรหิารจดัการตาม

หลกัธรรมาภบิาล 

- มกีารบรหิารจดัการที่

สามารถพึง่พาตนเองได ้

- นักศกึษาไดร้บัการพฒันา

ตามอตัลกัษณ์ 

- หลกัสตูรไดม้าตรฐานสากล 

- มกีารบูรณาการ

งานวจิยักบัการ

เรยีนการสอน และ

การบรกิารวชิาการ 

- งานวจิยัมคีุณภาพ

และมาตรฐาน 

- มรีะบบบรหิาร

จดัการเครอืขา่ย 
- มกีารขยายความ

ร่วมมอืระดบันานาชาต ิ

- มกีระบวน

ประชาสมัพนัธแ์ละการ

สื่อสารทีห่ลากหลาย

และครอบคลุม 

บุคลากรมทีกัษะ ความรู ้คุณธรรมและจรยิธรรม 

คณะมภีูมทิศัน์ทีส่วยงาม บุคลากรมทีกัษะการรเิริม่สรา้งสรรค ์

มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั 

สรา้งผลงานวชิาการสู่การ

ยกระดบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่

อย่างยัง่ยนื 

สรา้งความสมัพนัธก์บั

เครอืขา่ยและขยายการยก

ย่องระดบันานาชาต ิ

บุคลากรมคีวามสามารถในการตดิต่อสื่อสาร 
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำ
รายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีกลไกในการขับเคลื ่อนที ่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี หรือ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีและผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่าติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
สาขาวิชา โครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุม
การเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและ
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

เป้าหมายแผนทางการเงิน 

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ตามกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย 

2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน  

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองโดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สำรวจความคิดเห็นใน
มุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเกี่ยวกับสถานภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้าน
การเงินและงบประมาณ ณ กันยายน 2565 สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน 
 2. มขี้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส คล่องตัว และตรวจสอบได้ 
 3. มีการวางแผนการบริหารงบประมาณประจำปี และสามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
 4. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่างๆ ตามสภามหาวิทยาลัย
กำหนด 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมากบางครั้งเกิด
ความล้าช้า 

           2. บุคลากรบางส่วนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
           3. การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลที่ดีเพ่ือ
เสนอต่อผู้บริหาร 
           4. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

โอกาส (Opportunities) 

1. มีแหล่งงบประมาณชัดเจน 

 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพ่ือสร้างการ

ยอมรับและเป็นที่รู้จักได้ 

           3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

           4. มีนโยบายและแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 

           5. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น 

อุปสรรค (Threats) 

           1. กฎระเบียบทางด้านการเงินเข้มงวด ไม่มีความยืดหยุ่น 

           2. บางครั้งระบบสารสนเทศขัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการทำงาน 

           3. มีการกำหนดปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ นโยบายทางการเงินและแนวปฏิบัติจากส่วนกลาง 
           4. การประสานงานกับส่วนกลางมีความล่าช้า 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการ

บริหารจัดการทางด้านการเงินของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงิน

ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึง

กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ80) 

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

   พัฒนาการบริหารจัดการจากรายได้ด้านการเงินและงบประมาณ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบและกลไกที่คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
 กลยุทธ์ที่ 1  : สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 มาตรการ : จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายรับ-รายจ่าย อย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการของ
วิทยาลัย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา 

 ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อม่ันและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิลย์เก่าต่อการดำเนินการ 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ 
ของกลยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ 
ทางการเงิน 

ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย แผนงาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

2566 2567 2568 2569 2570 

ระบบและกลไกทีค่ล่องตวัในการ
บรหิารงบประมาณ 

สนับสนุน
กระบวนการ
ตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ 
และเผยแพร่ผล
การด าเนินงาน
ใหส้าธารณชน
ไดร้บัทราบ 

ระดบัความ
เชื่อมัน่และ
ไวว้างใจของ
บุคลากร/
นักศกึษา/ศลิย์
เก่าต่อการ
ด าเนินการตาม
ภารกจิของ
มหาวทิยาลยั 

≥4.0 ≥4.0

0 

≥4.0

0 

≥4.0

0 

≥4.0

0 

โครงการ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การปฏบิตังิาน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ 

และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

 กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ ดังภาพที่ 3  
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ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ 

และกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

สรา้งความสมัพนัธก์บั

เครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดบันานาชาติ 

สรา้งผลงานวิชาการสู่

การยกระดบัภมูิ

ปัญญาทอ้งถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

พฒันาคณะ 

ใหเ้ป็นเอตทคัคะ 

อย่างยั่งยืน 

พฒันามหาวิทยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอย่างยั่งยืน 

ผลิตบณัฑิตท่ีเนน้องคค์วามรูสู้่ทอ้งถิ่น วิจยั บริการวิชาการ และท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

น าขอ้มลูการทางการเงินปีท่ีผ่านมามา 

ใชใ้นการตดัสินใจทางดา้นการเงินได ้

ก าหนดแผนและมาตรการบริหารทรพัยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชดัเจน 
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แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน  โดยมีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ  
(เงินรายได้) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
2. เงินนอกงบประมาณ ได้แก่ 
 - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคปกติ) 
 - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
 - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ) 
 - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ) 
 - รายได้โครงการการจัดหารายได้ 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการ

เงิน ดังแสดงในภาพที่ 6 
 
 

 

  

    
 

  

 

  

    
    

    

  
  

    
  

      

ขัน้ตอนการจดัท างบประมาณ 

แผนงบประมาณแผ่นดนิ แผนเงนินอกงบประมาณ 

จดัท าค าขอตัง้งบประมาณแผ่นดนิ 
จดัท าค าขอตัง้งบประมาณ    

เงนินอกงบประมาณ 

 

ไดร้บัจดัสรร 

ไดร้บัอนุมตั ิ

คณะกรรมการกลัน่กรอง

งบประมาณและการเงนิ 
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งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

ข้อมูลงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของ

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมาจากเงินแผ่นดินและเงินรายได้ 

ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  

 
 

 
 

ที่มา :  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

 

แผ่นดิน รายได่ รวมท้ังส้ิน อัตราส่วน แผ่นดิน รายได่ รวมท้ังส้ิน อัตราส่วน แผ่นดิน รายได่ รวมท้ังส้ิน อัตราส่วน
งบบคุลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบอดุหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมทัง้ส ิน้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25632561 2562
ประเภทรายจ่าย

แผ่นดิน รายได่ รวมท้ังส้ิน อัตราส่วน แผ่นดิน รายได่ รวมท้ังส้ิน อัตราส่วน
งบบคุลากร - -                -                  -  0.00 9,225,000.00     9,225,000.00   51.24        

งบด าเนนิงาน - 8,000,000.00   8,000,000.00    100.00   0.00 5,881,150.00     5,881,150.00   32.67        

งบลงทุน -  - - - 0.00 - - -

งบอดุหนุน -  -  -  - 969000.00 1,928,400.00     2,897,400.00   16.09        

งบรายจา่ยอืน่ -  - - - 0.00 46,000 46,000 0.26          

รวมทัง้ส ิน้ - 8,000,000.00   8,000,000.00    100.00   0.00 17,034,550.00   18,003,550.00 100.00      

ประเภทรายจ่าย
2564 2565

ไดร้บัอนุมตั ิ แผนการใชจ้่ายงบประมาณ คณะกรรมการ     
สภามหาวทิยาลยั 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของวทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง 
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วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2566-2570) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566-2570) 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. รวมท้ังสิ้น 
2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณแผน่ดนิ 1,512,900 - - - - 1,512,900 

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 57,725,200 63,497,720 69,847,492 76,832,240 84,515,465 352,418,117 

   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศกึษา (ภาคปกติ) 33,828,400 37,211,240 40,932,364 45,025,600 49,528,160 206,525,764 

   - รายได้จากค่าธรรมเนยีมการศกึษา (ภาคพิเศษ)  23,896,800 26,286,480 28,915,128 31,806,640 34,987,305 145,892,353 

รายได้อื่นๆ(เช่น รายได้จากการจัดหารายได้) 
      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 59,238,100 63,497,720 69,847,492 76,832,240 84,515,465 352,418,117 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
    

  

 

 

  

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนการขอตั้งงบประมาณ 

มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน  ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังตารางที ่4   

ตารางท่ี 4 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 
แผนงาน/ผลผลิต/

โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 
แผน ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล แผน *ผล 

ผลผลิต : ผู้สำเร็จ
การศึกษาดา้น
สังคมศาสตร์ 
โครงการ : กิจกรรม
จัดการเรียนการสอน
ด้านสังคมศาสตร์  

992,900 992,900 1,092,190 1,092,190 1,201,409 1,201,409 1,321,549 1,321,549 1,453,704 1,453,704 

โครงการ : พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก  

520,000 520,000 572,000 572,000 629,200 629,200 692,120 692,120 761,332 761,332 

รวมทั้งสิ้น 1,512,900 1,512,900
  

1,664,190 1,664,190 1,830,609 1,830,609 2,013,669 2,013,669 2,215,036 2,215,036 

หมายเหต ุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ   
 ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร   

               ผล*  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 

รายการ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

แผนการรับนักศึกษา             
-ระดับขั้นพื้นฐาน คน -  -  -  -  -  

-ระดับปริญญาตร ี คน 2,092 2,300 2,530 2,785 3,065 

-ระดับบัณฑิตศึกษา คน 114 125 135 150 165 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี คน 2,206 2,425 2,665 2,935 3,230 

ข้อมูลงบประมาณ   
     

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล้านบาท 57,725,200 63,497,720 69,847,492 76,832,240 84,515,465 

ประมาณรายได้อื่นๆ (เช่น รายได้จากการจัดหารายได้) ล้านบาท 
     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ล้านบาท 57,725,200 63,497,720 69,847,492 76,832,240 84,515,465 

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ณ เดือน ตุลาคม     

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการจัดสรรงบประมาณงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) แหล่ง 
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้วางแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง  4 ด้าน ซึ่งได้นำตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังตาราง
ที่ 6  
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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ตารางท่ี 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละของนกัศกึษาที่เป็นไปตามแผนการรบันักศึกษา 

 
  100 100 

ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ไดร้ับจริงเมือ่เทยีบกับการประมาณการรายรับตน้ปี 
 

  95 95 

ร้อยละของอตัราความเสีย่งในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึน้จริง 
 

  5 5 

จำนวนงบประมาณที่ได้จากการจดัหารายได้และบรกิาร    - - 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้นำข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อน
หน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7 
ตารางท่ี 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สัดส่วน
เพิ่มขึ้น/

ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 

เงินใน
งบประมาณ 

สัดส่วน เงินใน
งบประมาณ 

สัดส่วน เงินใน
งบประมาณ 

สัดส่วน 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร     16521837.74 52.94%  
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ     6009900 19.26%  
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา     6,009,900.00 0.00%  
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน     4,546,270.03 14.57%  
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม      97,109.00  0.31%  
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง      175,970.00  0.56%  
7. ค่าสาธารณูปโภค      9,584.82  0.03%  
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย      24,388.45  0.08%  
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน      2.09  0.00%  
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้      6,397.66  0.02%  
11. การให้บริการวิชาการ      3,818,788.21  12.24%  
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     - -  
13. การวิจยั     - -  
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ตารางท่ี 8 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทคา่ใช้จา่ย/กิจกรรมผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 22,566,180 24,822,798 27,305,077 30,035,584 33,039,142 
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ 13,097,020 14,406,722 15,847,394 17,432,134 19,175,347 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา 150,000 165,000 181,500 199,650 219,615 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 19,810,000 21,791,000 23,970,100 26,367,110 29,003,820 
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 1,050,000 1,155,000 1,270,500 1,397,550 153,730 
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 
7. ค่าสาธารณูปโภค 202,000 222,200 244,420 268,862 295,748 
8. ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย - - - - - 
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 1,512,900 1,664,190 1,830,609 2,013,670 2,215,037 
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้ 100,000 110,000 121,000 133,100 146,410 
11. การให้บริการวิชาการ 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 
13. การวิจยั 550,000 605,00 665,500 732,050 805,255 

รวมทั้งสิ้น 59,238,100 64,617,410 71,678,100 78,845,910 85,346,924 

 

 

ตารางที่  9 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

56,325,200 61,957,720 61,957,720 68,158,492 74,968,841 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวจิัยและนวัตกรรมระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

950,000 1,045,000 1,149,500 1,264,450 1,390,895 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธก์ับเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานาชาต ิ

450,000 495,000 544,500 598,950 658,845 

รวมท้ังสิ้น 57,725,200 63,497,720 63,651,720 70,021,892 77,018,581 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

• หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดย
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้ 

 

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัการจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิ 

 

ผงัการจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิ วิทยาลยัการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 100  

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร (100%) 

โครงการ : กิจกรรมจดัการเรยีนการสอนดา้น

สงัคมศาสตร ์(65%) 

โครงการ : พฒันาคณุภาพชีวิตและ

ยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก (35%)  
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• หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

สำหรับการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
1. งบประมาณ (รายได้) ที ่หน่วยงานได้รับ จะจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื ่อดำเนินการตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. สนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 
 

ภาพที่ ......... ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 
 

 

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

ภาพท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยทุธศาสตร์ 

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ(รายได)้ 

จดัสรรเงินงบประมาณตามค าขอตั งงบประมาณ 
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3. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต 

 
ภาพท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต 

 

4. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา่ย 

 

ภาพท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

 

 

 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
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5. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน 

ตารางท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณ 

สาขาวิชา/หลกัสตูร งบประม
าณ

แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการ

หารายได้ 
เงินคง
คลงั 

สาขาวชิานิตศิาสตร ์ - 265,500 36,000 - - 301,500 
สาขาวชิาการบรหิารงาน
ต ารวจ 

- 375,000 - - - 375,000 

กลุ่มสาขาวชิารฐัประศาสน
ศาสตร ์

-   - - - 

แขนงวชิาการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

- 157,500 - - - 157,500 

แขนงวชิานโยบายสาธารณะ
และการจดัการภาครฐั 

- 73,000 - - - 73,000 

แขนงการจดัการภาครฐัและ
เอกชน 

- 137,000 - - - - 

กลุ่มสาขาวชิารฐัศาสตร ์ -   - - - 
แขนงการเมอืงการปกครอง) - 215,000 397,200 - - 612,200 
แขนงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ประเทศ 

- 75,000 -   75,000 

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร
มหาบณัฑติ 

- - 54,000 - - 54,000 

หลกัสตูรรฐัศาสตร
มหาบณัฑติ 

- - 120,000 - - 120,000 

หลกัสตูรรฐัศาสตรดุษฎี
บณัฑติ 

- - 84,000 - - 84,000 

รวมทัง้ส้ิน - 1,298,000 691,200 - - 1,989,200 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยการเมืองและการปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 1.1 วัสดุการศึกษา 
          1.2 ค่าตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบ 

         1.3 โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

50% 30% 20% - 100% 

 
2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 
 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
 2.1 งบบุคลากร  

     - วิทยาลัยฯ ดำเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 2.2  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)  
          2.3  สนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

20% 30% 30% 20% 100% 

  

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและการแระเมินผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
โดยกำหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฯ 

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบ
ประมารผ่านระบบต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประ โยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. วิทยาลัยมีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เพื่อสนับสนุนการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนา
ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำกิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 

4. วิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ปัญหา 
อุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 4.1 สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
 4.2 กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
 4.3 ผู้บริหาร /สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตาม

รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 4.4 รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้ให้กองนโยบายและ

แผน สำนักงานอธิการบดีตามกำหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4.5 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งมี
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่าย
งบประมาณภายใต้กระทรวงการคลัง และตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

4.6 มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหา
อุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  

 4.7 วิทยาลัยการเมืองและการปกครองติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหาร
งบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆ
เดือนเป็นสำคัญ เพ่ือนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 
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ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหาร
จัดการทางการเงิน ดังนี้  

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)  
ซึ่งสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ท้ังระดับกิจกรรมและภาพรวมทั้งหมดของแผนการดำเนินงานในแต่ละเดือน และ
จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการอำนวยการ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเพ่ือการบริหารงานต่อไป 

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกัน คือ 

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี 
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ สาขาวิชา 

 

  



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(ถ้ามี) 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
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รายงานการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ คณบดี 
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน                       รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์             รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๔.อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร                                       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย                   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
๖.นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ                                  หัวหน้าสำนักงาน 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
ประธานที่ประชุม คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ -๒๕๖๙) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ได้จัดทำสาระสำคัญของแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภ ารกิจ ค่านิยม อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ และประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ จำนวน ๑๗ แผน โดยให้รองคณบดีเป็น
ผู ้รับผิดชอบดำเนินการ และงานแผนและงบประมาณได้จัดทำแบบสำรวจกิจกรรม/โครงการ ที ่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส่งให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการกรอกข้อมูล โดยกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการต้องให้
สอดคล้องกับภารกิจของสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



 
 

36 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  

    งานแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงตามนโยบายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

    ๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Thrusts) ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential 

to Become Sustainable Specialist) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct Academic 

Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 

Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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              ๒.เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตราการของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

และปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

     ๓.ใช้ตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพตามคู่มือตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

     ๔.ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ๕.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

     รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จากที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ จำนวน ๑๗ แผ่น 

คณบดีมอบรองคณบดีฝ ่ายแผนและประกันคุณภาพเป็นผ ู ้ร ับผิดชอบจัดทำแผนด้านต่างๆ โดยงานแผน  

และงบประมาณ ดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอ ง  

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดำเนินการกรอกข้อมูลลในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ จะเป็นข้อมูลของการ

ดำเนินงานในแต่ละแผนปฏิบัติการ และกำหนดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วดัการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 
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ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 

                

                    

                    

                                                                        (นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะ) 

                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


