
 

 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 

 



 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่อาคาร  31  

ช้ัน  4   โทรศัพท์ 0-2160-1221  โทรสาร 0-2160-1222  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการและสนองตอบความต้องการของสังคม โดยมีภาษาต่างประเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เป็นตัวเสริมการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นน า” อย่างแท้จริง 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก 

วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลักของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ   

ผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การด าเนินงานด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง  โดยท าการจัดซื้อจัดการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการจัดท าแผนการ

จัดซื้อจัดจ้าง  ตามยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานใหเ้ป็นเอตทัคคะและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนในระดับ

นานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

        

 

            

          

 

  

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 



 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 4 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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 2.1 นโยบายด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 6 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร ์ 6 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 
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ภาคผนวก  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง  

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง  



 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดย 

webometrics ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ และ

จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึน้ไปส าหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่าต่อไป การ

จะได้รับการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เครื่องมือที่ส าคัญนั่นคือ การประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชงิรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแหง่ความส าเร็จนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและแผนงำน  
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 

1. ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ  
 1.1 งำนภำษำต่ำงประเทศ  
 1.2 งำนอบรมพัฒนำศักยภำพนกัศึกษำ  
 1.3 งำนบริกำรวิชำกำร  
 
 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.1 งำนบริหำรงำนบุคคล  
2.2 งำนธุรกำรและสำรบรรณ  
2.3 งำนพัสดุ          
2.4 งำนประชำสัมพันธ ์ 
2.5 งำนกำรเงิน 
2.6 งำนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

 3. ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 3.1 งำนด้ำนวิจัย  
 3.2 งำนด้ำนกำรตลำด 
 3.3 งำนด้ำน IPTV 
 3.4 งำนกิจกรรมพัฒนำนกัศึกษำ 
 3.5 งำนเทียบโอน 
 3.6 งำนกิจกำรพิเศษ 
  

    

หัวหน้ำส ำนักงำน 

2. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  
2.7 งำนแผนงำนและงบประมำณ 
2.8 งำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
2.9 งำนบริหำรควำมเสี่ยง   
2.10 งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  
2.11 งำนควบคุมภำยใน  

  2.12 งำนโครงกำรวำระส ำคัญวำระปี
(Agenda)  

  2.13 งำนจัดกำรควำมรู้(KM) 
  2.14 งำนพัฒนำเอกลักษณ ์
  2.15 งำนประกันคุณภำพ 
  2.16 งำนพัฒนำระบบ 
 



 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถำบันสร้ำงสรรค์และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
 

ฝ่ำยกิจกำรพิเศษ 
 

ฝ่ำยภำษำต่ำงประเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 



 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีการด าเนินงานด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ดังนี ้

 1. กล้องวงจรปิด 
    

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สถาบันช้ันน าในระดับอุดมศึกษาไทยที่ให้บริการทางดา้นวิชาการด้านภาษาอังกฤษ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

การอบรมด้านภาษาต่างประเทศใหม้ีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

2.  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งนักศกึษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

3.  พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดความรูท้างวิชาการ วิชาชีพ นวัตกรรมกรรมการเรียนรู้  เทคโนโลยี 

ศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.  สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทุก

รูปแบบแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครือขา่ย (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

1.  มีความหนึ่งเดียวกัน ( Unity) 

2.  มีความศรัทธาเชื่อมั่นในงานในองค์กร (trust) 

3.  มีเกียรติ สงา่งาม มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมใิจ (Dignity) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

สร้างสรรค์การเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นนักปฏิบัติ อย่างมคีุณธรรม 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากลและส่งเสริมบริการวชิาการในหลากหลายมิต ิ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1.  มีนวัตกรรม (innovation) 



 

2.  ท างานอย่างมพีลวัต (dynamic) 

3.  เท่าทันเทคโนโลยี (Hi-Tech) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : การให้บริการบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้มทีักษะทางดา้นภาษาอังกฤษและความรู้ในระดับที่สามารถน าไปใช้

ในวิชาชีพ และชีวติประจ าวันได้ 

เป้าหมายที่ 3 : การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านความสามารถพิเศษ (TALENT) ในระดับที่

สามารถน าไปใช้ในวิชาชีพ 



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามแผน 

2. ปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3. มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็น

ระบบ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบันสร้างสรรค์

และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหน่วยงานใหเ้ป็นเอตทัคคะและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืนในระดับ

นานาชาติ 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1.  จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 

 3.  จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

 4.  เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้งแก่ผูบ้ริหารสถาบันฯ เพื่อพิจารณา 

 5.  ปรับแก้แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอแนะ 

 6.  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับจัดท าบันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของรายการที่จัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

(ร้อยละ) 

ร้อยละ 80 



 

 7.  จัดส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับส่งหนังสือที่อธิการบดีได้อนุมัตแิผนฯ 

ดังกล่าว ให้กับกองนโยบายและแผน



 

2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ล าดับ 

ท่ี 

แผนงาน 

 

ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้าง 

ลักษณะงาน (/) วธิีการ (/) 

 ออกแบบหรือ 

ก าหนด 

คุณลักษณะ 

เฉพาะแล้ว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หมาย

เหตุ 

งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

 

 

จ านวน 

(หน่วยนับ) 

งานต่อ 

เน่ืองที่ผูกพัน

งบประมาณปต่ีอไป 

งานที่เสร็จ

ภายในปี

2561 

จัด 

ซื้อ 

จัด 

จ้าง 

สอบ 

ราคา 

ประ 

มูล 

ราคา 

ประ 

กวด 

ราคา 

(e-GP) 

มี 

(/) 

ไม่มี 

(/) 

ประกาศ 

ประมูล 

ราคา/ 

ประกวด 

ราคา 

(เดือน/ปี) 

คาดวา่ 

จะลงนาม 

ในสัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดวา่ 

จะม ี

การส่งมอบ 

ปี 2561 

(เดือน/ปี) 

งบประมา

ณ 

ที่ได้รับ 

อนมุัติในปี

2561 

 

เงนินอก 

งบประมาณ 

หรือเงนิ 

สมทบ 

(ล้านบาท) 

(1) (2) (3) (4) (5.1) (5.2) (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) (7.1) (7.2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 
ก ากับ

องค์การที่ดี 

เครื่อง

คอมพวิเตอร์

แบบพกพา 

1  √ √     √  ไตรมาส 
๒ 

ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๒ 25,000   

2 
ก ากับ

องค์การที่ดี 
โปรเจคเตอร ์ 1  √ √     √  ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๒ 20,000   

3 
ก ากับ

องค์การที่ดี 

เครื่องพมิพ์

เอกสาร 
1  √ √     √  ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๒ 5,000   

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  



 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน

แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผูร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 


