แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด สอดคล้องตาม
ยุ ท ธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุ ท ธ์ โครงการ/กิ จกรรม ตัวชี้ วัด และเป้ าหมายที่ ก าหนด ส่ งเสริม และ
สนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างที่มีคุณภาพ และติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามภารกิจให้เป็นไปตามแผน บรรลุตามตัวชีว้ ัดและเป้าหมายที่กาหนด รองรับเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2565-2569 โดยได้กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด :
ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
ภายใต้โครงการกากับองค์การที่ดี จานวน 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 323,000 บาท (สามแสนสอง
หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายการครุภัณฑ์ ดังนี้
รายการ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เครือ่ งปริน้ ท์ HP LaserJet Pro M12A
3. เครือ่ งสารองไฟ
รวม

จานวน
9 ตัว
7 เครื่อง
6 เครื่อง

งบประมาณ
270,000.00
18,200.00
34,800.00
323,000.00

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การ
ปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดาเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์ และ
เอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึง
บทบาทความรับ ผิ ด ชอบในทางที่ จะสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร รวมถึ งการติ ด ตาม
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กาหนด

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.5 ข้อมูลพืน้ ฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา 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 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.3.1 ยุทธศาสตร์และเป้า
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1
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4
4
4
4
5
5
5
5
5
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6
6
6
6
6
6
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8
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10

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

11
12
13
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
ด้วยพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายพันธกิจด้านการวิจัย ให้แก่
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในวิทยาลัยครูส วนสุนันทา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 ศูนย์วิจัยและบริการ
ศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ร่วมมือประสาน
งานวิจัยและบริการการศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรม
บุค ลากรในสาขา วิชาการต่างๆ โดยประสานงานและให้บ ริก าร การดาเนินงานของศูนย์วิจัย ในระยะ
เริ่มแรกจะมุ่งเน้นไปที่การบริการการศึกษา ด้วยรูปแบบของการจัดฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และอาจารย์จะมี
การทาวิจัย น้อยมาก ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูขยายการสอนถึงระดับปริญญาตรีและได้กาหนดเป็น ภารกิจ
ด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2527 รวมทั้งมีการกาหนดนโยบาย
และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น การดาเนินงานวิจัยจึงได้พัฒนาขึ้นตามลาดับจนกระทั่งสถาปนาเป็น
สถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้กาหนดสานักวิจัยตามส่วนราชการ
ตามมาตรา 10(4) ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจแบ่งเป็นสานักงาน เลขานุการฝ่าย หรือ ส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย สานักวิจัยและบริการวิชาการ
ปี พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา ได้ รั บ การยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ตาม
พระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ 2557 ส่งผลให้สานัก วิจัย และบริการวิชาการ ได้รับ การเปลี่ยน
สถานะเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทาภารกิจวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมมือประสาน
งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ให้ความสาคัญกับภารกิจ การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังปรากฏใน
มาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้ เชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยาเพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยื นของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ใ ห้ก ารศึกษา ส่งเสริม
วิชาการวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุ บารุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่า
ศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2

1.2 โครงสร้ำงสถำบันวิจัยและพัฒนำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

สำนักอำนวยกำร

ฝ่ำยบริหำร

ฝ่ำยวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติกำญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
1. คณะกรรมการประจา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. คณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิจัยและเผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต วรชัยรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ฝ่ำยงบประมำณแผนงำน
และประกันคุณภำพ

ฝ่ำยวิจัยและเผยแพร่

ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร

1. นำยอนุพันธ์ สุทธิมำร
หัวหน้ำฝ่ำย

1. นำยฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ
หัวหน้ำฝ่ำย

1. น.ส.อทิตยำ บัวศรี
หัวหน้ำฝ่ำย

1. น.ส.ธนัญญำ ศำนติธรรมกุล
หัวหน้ำฝ่ำย

2. น.ส.ชไมพร ยะปวง
3. น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช
4. น.ส.พัชพรกานต์ ศรีบุญเพ็ง

2. นายวุฒิกร มะลิคง
3. น.ส.อนุธิดา แสงใส
4. น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว

2. น.ส.ชุติมา
ธีรสุวรรณ
3. น.ส.วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว
4. น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
5. นางสาวอารยา ยอดฉิม
6.

2. น.ส.เจนจิรา ชินวงษ์
3. นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย
4. น.ส.วรฤทัย หาญโชติพันธุ์
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1.4 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำด้ำนกำรจัดซื้อจัดซื้อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน
5 รายการ งบประมาณรวม 243,200 บาท รายละเอียดดังนี้
ลำดับ

รำยกำรครุภัณฑ์

1
2
3

เก้าอีส้ านักงาน
รถสามล้อไฟฟ้าขนาด 2 ที่นั่ง
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผล 3 เครื่อง
โน๊ตบุ๊ค หน้าจอ 15.6 นิว้ 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นท์ HP LaserJet Pro M12A
2 เครื่อง
รวมทั้งสิ้น

4
5

งบประมำณ
ที่เสนอขอ
76,000.00
50,000.00
90,000.00

งบประมำณ
ที่ใช้จริง
76,000.00
50,000.00
90,000.00

22,000.00
5,200.00

22,000.00
5,200.00

100
100

243,200.00

243,200.00

100

คิดเป็น (%)
100
100
100

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งบริการ ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มุ่งก้าว เป็นศูนย์วจิ ัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
มุ่งสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยชัน้ นาเพื่อปวงชน
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดดี ้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น
เสรีทางวิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรูด้ ้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อ
นาไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
3. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
4. สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เน้นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
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1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม
1.5.4 เสำหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
มุ่งมั่นบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยหลักธรรมาภิบาล
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วย
จิตสาธารณะ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้วจิ ัยและบริการวิชาการ เน้นความเป็นวัง มุง่ สูส่ ากล
1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
1. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน
1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำสถำบันวิจัยและพัฒนำ (Development Goals)
1. พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สถำบันวิจัยและพัฒนำ
2.1 นโยบำยของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาเนินการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน ยุทธศำสตร์ท่ี 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน โดยกาหนดกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
ทีก่ าหนด เพื่อให้มผี ลการดาเนินงานเป็นไปตามตัวชีว้ ัดที่กาหนด โดยมีนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของสถำบันวิจัย
และพัฒนำ
2.3.1 ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิด
ธรรมาภิบาล
2.3.3 ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ร้อยละ 80
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2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
การจัด ท าแผนพั ฒนาบุค ลากร มีเ ป้าหมายที่จะสร้างแผนดาเนินการที่มีพื้นฐานมาจากปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม การมีส่วนร่วมของประชาคม และรวมถึงการ
นาผลการประเมินต่าง ๆ ดังนัน้ ในการจัดทาแผนจึงมีรูปแบบและกระบวนการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก
2. กาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม)
3. ประเมินให้น้าหนั ก คะแนนตามล าดับ จากมากไปหาน้ อยของจุ ดแข็ ง จุดอ่ อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม)
4. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
5. คณะกรรมการฯ กาหนดโครงการและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์
6. ยกร่างแผนด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาร่างแผนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
7. จัดทาแผนด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. เสนอแผนด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อผู้บริหาร
9. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนาสู่การปฏิบัติ
10. ประชาสัมพันธ์แผนด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาคมรับทราบ
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2.5 แผนปฏิบัตกิ ำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แผนงำน

ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง

ลักษณะงำน (/)

ลำดับ
ที่
งำน/
โครงกำร

(1)
1
2
3

(2)

รำยกำร

(3)
คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ PC
โครงการ สาหรับประมวลผล
กากับ
เครื่องปริ้นท์ HP
องค์การ
LaserJet Pro M12A
ที่ดี
เครื่องสารองไฟ

งำนต่อ
เนื่องที่ผกู พัน
งบประมำณปี
ต่อไป

ออกแบบหรือ
กำหนด
คุณลักษณะ
เฉพำะแล้ว

วิธีกำร (/)

ประ
กวด
รำคำ
(e-GP)

มี
(/)

ไม่มี
(/)

(6)

(7)

(7)


แผนปฏิบตั ิกำร

แผนกำรจ่ำยเงิน

ประกำศ
ประมูล
รำคำ/
ประกวด
รำคำ
(เดือน/
ปี)

คำดว่ำ
จะลง
นำม
ในสัญญำ
(เดือน/ปี)

คำดว่ำ
จะมี
กำรส่ง
มอบ
ปี 2565
(เดือน/ปี)

(8)

(9)

(10)

งบประมำณ
ที่ได้รับ
อนุมัติในปี
2565
(บำท)

เงินนอก
งบประมำณ
หรือเงิน
สมทบ
(บำท)

(11)
270,000

(12)

งำนที่เสร็จ
ภำยในปี 2565

จัด
ซื้อ

จัด
จ้ำง

ประ
มูล
รำคำ

(5)


(6)


(6)

(6)

7 เครื่อง







18,200

6 เครื่อง







34,800

จำนวน
(หน่วย
นับ)

(4)
9 เครื่อง

(5)

รวมงบประมำณ

323,000

หมำย
เหตุ

(13)
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ
ปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทาโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล
และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ และความเข้ า ใจร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานในเรื่ อ งการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 อย่างเป็นระบบ
3.1 แนวทำงกำรนำแผนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดั งกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลั ก ดั นระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกั บ แนวทางที่
กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับ สนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติก ำรด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน
และน าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคให้ เ หมาะสมเท่ า ทั น
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล
ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้มีก ารติด ตามความก้ าวหน้ า ของแผนปฏิบั ติก ารด้ านการจัดซื้ อจั ดจ้ า ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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คำสั่งสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ที่ ๔/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
และจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำง ๆ
ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
----------------------------มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) เพื่อ
เป็นแผนชี้นำในกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่กำรปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ปี และในแต่ละปี
ต่อไป ประกอบกับสภำพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและมีผลกระทบต่ อกำร
ดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย จึงต้องมีกำรทบทวนเป้ำประสงค์ แผนงำน/กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำยให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนเป็ น ไปอย่ ำงมี ประสิ ทธิภ ำพ เกิดประโยชน์ต่อหน่ว ยงำนและมหำวิทยำลั ย
สถำบันวิจัยและพัฒนำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน แผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ –
๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติ กำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ ของ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ ดังรำยชื่อต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรีย์
ยอดฉิม
ที่ปรึกษำ
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รจนำ
จันทรำสำ
ประธำน
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุทธนำ สุดเจริญ
กรรมกำร
๔. อำจำรย์มรกต
วรชัยรุ่งเรือง
กรรมกำร
๕. อำจำรย์ ดร.วัฒน์
พลอยศรี
กรรมกำร
๖. นำงสำวชุติมำ
ธีรสุวรรณ
กรรมกำร
๗. นำยอนุพันธ์
สุทธิมำร
กรรมกำร
๘. นำยวุฒิกร
มะลิคง
กรรมกำร
๙. นำงสำวธนัญญำ
ศำนติธรรมกุล
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวเจนจิรำ
ชินวงษ์
กรรมกำร
๑๑. นำงสำววรำภรณ์
ศรีบัวแก้ว
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวชไมพร
ยะปวง
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวสรวงสุดำ
ทรัพย์เจริญ
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวอำรยำ
ยอดฉิม
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวพัชพรกำนต์
ศรีบุญเพ็ง
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวอำรยำ
ยอดฉิม
กรรมกำร
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-๒–
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นำงสำวพัชพรกำนต์
นำงสำวสุรัสวดี
นำยพงศ์ธร
นำงสำววรฤทัย
นำงสำวพรทิพย์
นำยฉัตรไชย
นำงสำวอนุธิดำ
นำงสำวจุไรรัตน์

ศรีบุญเพ็ง
เรืองเดช
ผลพัฒนำสกุลชัย
หำญโชติพันธุ์
เรืองปรำชญ์
ดิษฐ์เจริญ
แสงใส
ต๊อดแก้ว

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่
๑. จัดทำข้อมูลปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก นำมำเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
องค์กรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (SWOT) เพื่อกำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ โครงกำร กิจกรรม
งบประมำณ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. ทบทวนข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำ อำทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
อัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
๓. ร่ ำงนโยบำย แผนยุ ทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้แก่
๑)
แผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ๒) แผนพัฒนำบุคลำกร ๓) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ๔) แผนปฏิบัติ
กำรด้ำนปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ๕) แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ๖) แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ๗) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ๘) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย ๙) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
จัดหำรำยได้ ๑๐) แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑๑) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
๑๒) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ๑๓) แผนปฏิบัติกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ำย ๑๔) แผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรพัฒนำเอกลักษณ์ และ ๑๕) แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งแผนต่ำงๆ ที่
ได้รับมอบหมำย ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน
สุนันทำ
๔. วำงแผนเตรียมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
๕. จั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) แผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้ทันตำมเวลำที่กำหนด
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม)
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
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