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สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่........................... 



 

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. 2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การด าเนินงานด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง  โดยท าการจัดซือ้จัดการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด าเนินการจัดท าแผนการ

จัดซื้อจัดจ้าง  ตามยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันสร้างสรรค์ฯให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

        

 

             

 

  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

≥15 



 

สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ   

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้านการจัดซือ้จัดจ้าง  

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

 

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  
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     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (University 

Development Goals) 
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 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบัน

สร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ  
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 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง  

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ระยะ 5 ปี  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตาม  
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ภาคผนวก  

 1. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง  

 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง  

 3. ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดย 

Webometrics ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ และ

จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้ และก้าวขึ้นไปส าหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่าต่อไป  

การจะได้รับการยอมรับเชน่นั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เครื่องมอืที่ส าคัญนั่นคือ การประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชงิรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้ก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ ที่หน่วยงานภายในทุกหน่วยจะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแหง่ความส าเร็จนั้น 

  



 

1 . 2



 

 โครงสร้างสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

 

 

 

 



 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 



 

 



 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการด าเนินงานด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ดังนี้ 

1. เครื่องพิมพ์เอกสาร 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

ให้การศึกษา 

(To offer education) 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้

สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลก

ที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว  

วิจัย 

(To conduct 

research) 

มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถ

น าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่าน

การแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  

บรกิารวชิาการ 

(To provide 

academic services) 

การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม 

โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

(To conserve arts 

and culture) 

การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและ

สร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุน ันทาให ้เป ็นที ่ยกย ่องและชื ่นชมของ

มนุษยชาติ 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic services 

and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop knowledge 

for society) 

5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities in 

ASEAN) 



 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system for 

versatility)  



 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม  (Morality)   

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 



 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (University 

Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ จึง

ได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารจัดการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ราชภัฏสวนสุนันทา 

คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อ

ยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ราชภัฏสวนสุนันทา “สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะ

นี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ .... SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ราชภัฏสวนสุนัน

ทาด้วย SSRU “KEEP” Model สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ได้ก าหนดเป้าหมายการ

พัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคม

ยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นสถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต ระดับโลก 

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



 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงาน

และวิชาการ 

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

สถาบันสร้างสรรคแ์ละส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ ที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศ

ของนักวิชาการ 

ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนาสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  SSRU 

“SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ ... SSRU “SWITCH” 

 

  



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 
2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ

เป็นไปตามแผน 

 2. ปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  3. มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่าง

เป็นระบบ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เพื่อให้การด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  
  
  



 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะ 5 ปี

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    

                   

 

    



 

 

 

 

  



 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี(ปกีารศึกษา/ปงีบประมาณ) 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี........... 

กลุ่มเปา้หมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการ

น าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจ้าง  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหม้ีการตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง  อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด

จา้ง  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงานสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

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 าปี 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของสถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน



 

 

 

แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง   ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประชมุทบทวนแผนปฏบิัติการด้านการจดัซื้อจัดจ้าง   
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 
 
 


