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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของส านักวิชาการศึกษา  

ทั่วไปฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสทิธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจา้ง พ.ศ. 2546 ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องยึดหลักการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ

ได้พัสดุตามเป้าหมาย เพื่อให้ได้พัสดุที่มคีุณภาพดี ปริมาณที่ถูกต้อง สามารถส่งของได้ทันตามก าหนดเวลา และมี

ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ  ที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรมการติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านัก วิชา

การศึกษาทั่วไปฯ  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ  2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ด าเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
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1.2 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบรหิำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

 1.4.1 เม้าส์ปากกา   จ านวน  1  ตัว ราคาตอ่หนว่ย  20,000 บาท   

จ านวนเงิน  20,000 บาท 
 

 1.4.2 จอมอนิเตอร์     จ านวน  2  ตัว ราคาตอ่หนว่ย  25,000 บาท   

จ านวนเงิน  50,000  บาท 
 

1.4.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน  10  ตัว ราคาต่อหน่วย  22,000 บาท  

จ านวนเงิน  220,000บาท 
  

 1.4.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  จ านวน 1 ตัว  ราคาตอ่หนว่ย  50,000 บาท 

จ านวนเงิน  50,000  บาท 
 

1.4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟิก  จ านวน 1 ตัว ราคาตห่นว่ย  110,000 บาท 

  จ านวนเงิน  100,000  บาท 
 

1.4.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   จ านวน  4  เครื่อง ราคาตอ่หนว่ย  40,000 บาท  

จ านวนเงิน  160,000  บาท 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1)  ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2)  วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3)  บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4)  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1)  ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2)  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3)  อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the 

Thainess) 

4)  วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5)  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดี  

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธภิาพ 

1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 
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1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก 

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดัง ภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1  SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแหง่ความย่ังยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแหง่ความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภำพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 

2.1 นโยบำยด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

2.1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง มี 

ประสิทธภิาพและเป็นไปตามแผน 

2.1.2 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธภิาพ 

2.1.3 เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565  

อย่างเป็นระบบ  
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 

2.2.1. เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามเป็นไปตามแผน 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมา 

ภิบาล 

2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานใช้

เป็นเครื่องมอืในการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจา้ง โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

2.4.1  ฝ่ายพัสดุด าเนินการจัดท าแบบรายงานแผนปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากได้รับ อนุมัติ 

รายการครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

2.4.2  ฝ่ายพัสดุด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ประจ าปี 

งบประมาณ  2565 เสนอฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

  

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 80 
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2.5 แผนปฏบัิติการดานจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2565 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง ระยะ 5 ปี 

กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

 1 โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีด ี

เพื่อให้บุคลากร

ทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัย/

ส านักฯ ตาม

ทิศทางที่ก าหนด

ไว้ 

 

การปฏบัิตริาชการ

ตามเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัย

ก าหนด เพื่อน าแผน

ไปสู่การปฏบัิตทิาง

ส านักเนน้ระบวน

การปฏบัิตงิานท่ีมี

คุณภาพ และให้

สอดคล้องกับ

หลักธรรมภิบาล 10 

ประการ โดยหวังวา่

จะสามารถด าเนนิ 

การตามภารกิจให้

บรรลุตาม

เป้าหมายและมี

คุณภาพการ

ปฏบัิตงิานท่ีด ี  

โดยมีภารกิจในการ

จัดการเรียนการ

สอนรายวิชาศึกษา

ท่ัวไปของ

มหาวทิยาลัย  

- - - - - 

  

- - - - - ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไปฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิำรด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กจิกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย 

ของตัวชี้วัด 

ป ี2565 

กลุ่ม 

เป้ำ 

หมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

 1 โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีด ี

เพื่อให้บุคลากรทุก

ระดับรับรู้และมีสว่น

ร่วมในการขับเคลื่อน

มหาวทิยาลัย/ส านักฯ 

ตามทิศทางที่ก าหนด

ไว้ 

การปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัย

ก าหนด เพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบัติทางส านัก

เน้นกระบวนการปฏิบัติงานที่มคีุณภาพ และ

ใหส้อดคล้องกับหลักธรรมภิบาล 10 ประการ 

โดยหวังวา่จะสามารถด าเนินการตามภารกจิ

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและมีคุณภาพการ

ปฏิบัติงานที่ดี   โดยมีภารกจิในการจัดการ

เรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนใน

ระบบออนไลน์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวชิา ดังนี ้1) กลุ่ม

วชิาภาษา 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  และ 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีซึ่งการบริหารของส านักวชิา

การศึกษาทั่วไปฯ ได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย และการมส่ีวนร่วมของ

คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่มส่ีวน

ร่วมในการขับเคล่ือนของส านักฯ ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย 

 

การปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลัย

ก าหนด เพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบัติทางส านัก

เน้นกระบวนการปฏิบัติงานที่มคีุณภาพ และ

ใหส้อดคล้องกับหลักธรรมภิบาล 10 ประการ 

โดยหวังวา่จะสามารถด าเนินการตามภารกจิ

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายและมีคุณภาพการ

ปฏิบัติงานที่ดี   โดยมีภารกจิในการจัดการ

เรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนใน

ระบบออนไลน์ ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มรายวชิา ดังน้ี 1) กลุ่ม

วชิาภาษา 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  และ 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีซ่ึงการบริหารของส านักวชิา

การศึกษาทั่วไปฯ ได้รับการสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย และการมส่ีวนร่วมของ

คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รวมทัง้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่มส่ีวน

ร่วมในการขับเคล่ือนของส านักฯ ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรม

การเรียนรู้อิเล็กทรอนกิส์ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย 

 

- ต.ค.  2564 –  

ก.ย. 2565 

- ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไปฯ 



12 
 

 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏบิตัแิละกำรตดิตำมประเมินผล 

 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้  

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมให้

ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ  2565 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ   2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 อย่าง

เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

2564  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565  

โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2565 รวมทั้งสามารถประเมินผล

ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 2565 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักวิชาการศึกษา

ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว

ของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.  พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 อย่างตอ่เนื่อง  

3.  ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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บันทึกข้อควำมขออนุมัตแิผนยทุธศำสตร์ระยะ 5 ปี  (2565  – 2569) 

แผนปฏิบัตกิำรด้ำนต่ำงๆ และแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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