แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานอธิการบดี
จัดทาขึ้นเพื่อรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สานักงานอธิการบดี ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหาร
จัดการเพื่อเป็นแม่แบบที่ดี
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานอธิการบดี ได้ดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกาหนด
เป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จานวน 1 ยุทธศาสตร์ โดยได้กาหนดเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการให้บริการสูค่ วามเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ มี ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ กิ จ พ อ เ พี ย ง ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ เ กิ ด
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ทั้งนี้ สานักงานอธิการบดี ได้กาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่
เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ในทางที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงาน ให้บรรลุ
ตามตัวชีว้ ัดและเป้าประสงค์ที่กาหนด

ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
กันยายน 2564

ข

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 นโยบายด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ระยะ 5 ปี
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2565
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
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ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ส่วนราชการจะต้องดาเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ดังนี้
มาตรา 23 กาหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์และผลเสียทางสังคม
ภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกัน”
การจัดหาพัสดุเพื่อเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money) ความโปร่งใส (Transparency) ความ
มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล (Efficiency and Effectiveness) และความรับผิ ดชอบต่อผลส าเร็จของงาน
(Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่
มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการยกเว้นที่กาหนดไว้ในระเบียบ
และตามข้อเสนอของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสาคัญ
กับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด
และกระจายงานออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยการใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณ
1.2 โครงสร้างสานักงานอธิการบดี

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานด้าน
4.1.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิน 500,000 บาท

4.1.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกิน 500,000 บาท
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานสานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
แม่แบบที่ดใี นการให้บริการ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสนันทา

มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและดาเนินงานดังรายละเอียดดังนี้
1) บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา
2) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย
3) บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมทิ ัศน์
4) บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย
5) ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและประมวลผล
6) กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
ทุนความรู้ คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ใส่ใจบริการ ทางานเป็นทีม
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
บริการด้วยใจ (service mind)
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
บริการเป็นเลิศ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
Smart Office
Flow = กระบวนการทางานที่ล่นื ไหล ไม่ตดิ ขัด
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Work Environment =สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการทางาน
Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้สะดวก
Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญร่วมกัน
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสานักงานอธิการบดี (University Development Goals)
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นาส านั ก งานอธิ ก ารบดี ที่ จ ะด าเนิ น การไปสู่
ความสาเร็จ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ผูร้ ับบริการมีความพึงพอใจ
2. สานักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น
3. สานักงานอธิการบดีมงุ่ ให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดกว้างและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสูค่ วามเป็นเลิศ
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1.8 มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิ
บาล
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานอธิการบดี
รวบรวมข้อมูลและจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี

ระยะเวลา
1 กันยายน 2564
6 – 10 กันยายน 2564

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานอธิการบดี
นาเสนอแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
คณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดี
นาเสนอแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส่งแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้กับกองคลัง
เผยแพร่แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น Website, E-Office
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ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2564
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ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

20 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
20 กันยายน 2564
1 – 30 พฤศจิกายน 2564
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน
2565

งบประมาณ พ.ศ. 2565
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- รอบไตรมาสที่ 1

26 ธันวาคม 2564

- รอบไตรมาสที่ 2

26 มีนาคม 2565

- รอบไตรมาสที่ 3

26 มิถุนายน 2565

- รอบไตรมาสที่ 4
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

26 กันยายน 2565

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีและกองคลัง
- รอบไตรมาสที่ 1

30 ธันวาคม 2564

- รอบไตรมาสที่ 2

30 มีนาคม 2565

- รอบไตรมาสที่ 3

30 มิถุนายน 2565

- รอบไตรมาสที่ 4

30 กันยายน 2565
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้างระยะ 5 ปี
กิจกรรม/โครงการ

1

2

โครงการ
กากับ
องค์การที่ดี
กิจกรรม
จัดการเรียน
การสอน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เพื่อสนับสนุน
การ
ดาเนินงานให้
บรรลุ
เป้าหมาย
ตามแผน

ร้อยละของ
รายการที่
จัดซื้อจัด
จ้างเป็นไป
ตามแผนที่
กาหนดไว้

เป้าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

2568

2569

80

80

80

80

80

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2565

2566

2567

2568

2569

94,400

94,400

94,400

94,400

94,400

ทุก
11,642 11,642 11,642 11,642 11,642
หน่วยงาน ,700 ,700 ,700 ,700 ,700
ใน
สานักงาน
อธิการบดี

สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอ้างอิงจากปีงบประมาปีงบประมาณ 2565
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2565
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปี 2565

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระบุประเภทของโครการ

1.

2

โครงการกากับ
องค์การที่ดี

กิจกรรมจัดการ
เรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เพื่อสนับสนุนการ ร้อยละของ
ดาเนินงานให้บรรลุ รายการที่จัดซือ้
เป้าหมายตามแผน จัดจ้างเป็นไป
ตามแผนที่
กาหนดไว้

80

กองคลัง
กองนโยบายและ
แผน
กองบริหารงาน
บุคคล
กองกลาง

1 เดือน
1 เดือน
1 เดือน
8 เดือน

34,500

กองคลัง

15,900 กองนโยบายและ
แผน
44,000 กองบริหารงาน
บุคคล
11,642,000
กองกลาง
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2.5.3 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2565

10

ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตาม
วัตถุ ประสงค์ ยุ ทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เ ชิงยุท ธศาสตร์ของสานัก งานอธิก ารบดีที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีก าร
พัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่
การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม
ให้กับ บุค ลากรภายในหน่ว ยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับ ผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
การติด ตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่จะสนับ สนุนให้ก ารดาเนินงานของสานัก งานอธิก ารบดี
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและก า หนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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