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แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน

อธิการบดี จัดท าขึ้นเพื่อรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเป็นแมแ่บบที่ดี   

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานอธิการบดี มีผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัด

จา้ง ดังนี้ 

 
  

ทั้งนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่

การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์ 

และเอกสารเผยแพร่  เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับ

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการ

ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ก าหนด 

 

 

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

กันยายน 2564 

 

 

 

 

จ ำนวนท่ีต้ัง ด ำเนนิกำรแล้ว ยังไม่ได้ด ำเนนิกำร

1 กองกลาง 1 1 0

2 กองนโยบายและแผน 27 27 0

3 กองพัฒนานกัศกึษา 71 71 0

4 กองบริหารงานบุคคล 9 9 0

5 กองคลงั 4 4 0

6 กองบริการการศกึษา 8 8 0

รวม 120 120 0

ล ำดับท่ี
หนว่ยงำน
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ดังนี้  

มาตรา 23 ก าหนดว่า “ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวของส่วน
ราชการที่จะได้รับประกอบกัน” 

การจัดหาพัสดุเพ่ือเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน (Value for Money) ความโปร่งใส 
(Transparency) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความ
รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน (Accountability) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้อง
ด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นการยกเว้นที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ 

และตามข้อเสนอของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณของตน  โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้
สามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปีเพ่ือป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงาน
ตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ โดยการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ
ในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหา
ระหว่างปีงบประมาณ 
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1.2 โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

แมแ่บบที่ดใีนการให้บริการ 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

บริการและสนับสนุนการจัดการศกึษาด้วยนวัตกรรม   

 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

สวนสนันทา    มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 โดยมีผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและด าเนินงาน                             

ดังรายละเอียดดังนี ้

1) บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

การศกึษา  

2)  ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคก์ารบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย 

3)  บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมทิัศน์ 

4)  บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสรา้งเครือขา่ย 

5)  ส่งเสริม สนับสนุน การบริการดา้นหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและประมวลผล 

6)  ก ากับดูแลการบริหารจัดการดา้นการเงนิ การคลังให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

 ทุนความรู้ คุณธรรม เครือขา่ย ความเป็นมืออาชีพ  

 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

       ใส่ใจบริการ ท างานเป็นทีม  

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

    บริการด้วยใจ (service mind) 

 

 1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

      บริการเป็นเลิศ 
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1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

     Smart  Office 

  Flow = กระบวนการท างานที่ลื่นไหล ไม่ตดิขัด 

  Work Environment =สภาพแวดล้อมในการท างานที่เอื้อต่อการท างาน 

  Information =มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้สะดวก 

  Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมคีวามเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ

ร่วมกัน 

 

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี (University Development Goals) 

ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาส านักงานอธิการบดี  ที่จะด าเนินการไปสู่

ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดีมุ่ งพัฒนากระบวนการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว  มี

ประสิทธิภาพ และผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ  

  2. ส านักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพ

ชีวติที่ดียิ่งขึ้น 

  3. ส านักงานอธิการบดีมุง่ให้หน่วยงานมรีายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

2.1  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     2.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิน 500,000 บาท 

 

 
 

        2.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกิน 500,000 บาท 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ

เป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ

ส านักงานอธิการบดีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด

จา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน                     

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงาน

อธิการบดี  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ

การด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


