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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศกึษาจงัหวดัระนองจะประสบความส าเรจ็ได้นัน้   
มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งจดัท าแผนการปฏบิตังิานดา้นการจดัซื้อจดัจา้งเพื่อเป็นกลไกในการบรหิารจดัการดา้น
การจดัซื้อจดัจ้างใหเ้หมาะสมและเพยีงพอที่จะสนับสนุนพนัธกจิต่างๆ ของศูนย์การศกึษาจงัหวดัระนองให้
บรรลุเป้าประสงคท์ีก่ าหนดไว ้อนัไดแ้ก่ การสรา้งกลไกในการจดัสรร การวเิคราะหค์่าใชจ้่าย  ในการจดัสรร
วสัดุ อุปกรณ์ให้เพยีงพอต่อความตอ้งการของศูนย์ฯ จงัหวดัระนอง และจดัสรรใหเ้พยีงพอต่องบประมาณที่
ทางศูนยฯ์ จงัหวดัระนองไดร้บัมา รวมทัง้มผีูต้รวจสอบการจดัซื้อจดัจา้งอย่างมปีระสทิธภิาพ และโปร่งใส 
 จากแนวทางทีไ่ดก้ล่าวมานัน้ ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองจงึจดัท าแผนการจดัการดา้นการจดัซือ้จดั

จา้ง ปีงบประมาณ 2563 ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธะกจิของศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองในทกุๆ 

ด้าน รวมทัง้ส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนองให้บรรลุเป็นไปตาม

เป้าหมาย โดยแผนการจดัการด้านการจดัซื้อจดัจา้ง ปีงบประมาณ 2563 ประกอบไปด้วย แนวทางการน า

แผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง ไปสู่การปฏบิตั ิแนวทางการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารดา้น

การจดัซื้อจดัจา้ง 

 ดงันัน้รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ของศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ฉบบันี้ท าให้บุคลากรของศูนย์การศกึษาจงัหวดัระนอง ได้ใช้แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้ศูนย์
การศกึษาจงัหวดัระนอง มคีุณภาพตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 
 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
 แผนปฏบิตัิการด้านการจดัซื้อจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการบริหารงบประมาณของศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนองสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาจงัหวัดระนองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)   มี
วตัถุประสงค์ (1) เพื่อพฒันาการบริหารจดัการด้านงบประมาณของศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนองอย่างมี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อสร้างกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัหางบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจดัสรรงบประมาณใหส้อดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการ
ท างานให้กบัหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีขา้งหน้า ตลอดจนมเีป้าหมายการบรหิารจดัการงบประมาณที่
ชดัเจนน าไปสู่การปฏบิตัแิละตดิตามผลเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  

ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองมโีครงสรา้ง ประกอบดว้ย ศูนย์การศกึษาจงัหวดัระนองทีม่อี านาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนองตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มหีน่วยงานหรอืคณะกรรมการต่างๆ ทีม่หีน้าที่
ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการบรหิารจดัการทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบยีบ ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหีน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าทีใ่นการน า
นโยบาย ทศิทางการพฒันา ภารกจิต่างๆ ไปสู่การปฏบิตั ิ 
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1.2 โครงสร้างศนูยก์ารศึกษาจงัหวดัระนอง 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจดัการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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ศูนย์การศกึษาจงัหวดัระนองโดยคณะผู้บรหิารไดก้ าหนดทศิทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทศิทางการ
ด าเนินงานของศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองดงันี้ 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
 “แหล่งการเรียนรู้   พึ่งพาตนเองได้   มีความยัง่ยืน” 
ศูนย์การศึกษาจงัหวดัระนอง   มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์   ที่

สามารถพึง่พาตนเองไดแ้ละมคีวามยัง่ยนื 
ปรชัญา (Philosophy) 
พนัธกิจ (Mission) 
          1) ใหก้ารศกึษา (To offer education) ผลติบณัฑติทีเ่น้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทคัคะ ฝึกหดัครู 

ปลูกฝังประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดบัสงู มคีวามเป็นมนุษยท์ีร่บัผดิชอบต่ออนาคตของโลกทีม่แีนวโนม้
เป็นนานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลวัลม้เหลว 

         2) วิจ ัย (To conduct research) มุ่งมัน่ในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เ ป็น
เอตทคัคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาดว้ยการวจิยัทางวชิาการ 

ทีอุ่ดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 
         3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดบั

เอตทคัคะ 
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ทีต่อบและแกปั้ญหาของสงัคม โดยการมสี่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่ และสงัคม 
4) ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสรมิและสนับสนุน

ศลิปะ 
เอกลกัษณ์ (Identity) 

   เชีย่วชาญทกัษะวชิาชพี   
อตัลกัษณ์ (Uniqueness) 

           เป็นนักปฏบิตั ิ ถนัดวชิาการ  เชีย่วชาญวชิาชพี  ช านาญการคดิ   มจีติสาธารณะ 
  ค่านิยม (Value) 

มุ่งมัน่พฒันาเป็นศูนยก์ารศกึษาทีม่คีุณภาพ   
เป้าหมายในการพฒันาศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง (พ.ศ.2563) 
 ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง ที่

จะด าเนินการไปสู่ความส าเรจ็ ดงันี้ 
1. ผูบ้รหิารและบุคลากรของศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน แผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมสี่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัิ 
2. มกีลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิที่มีประสทิธภิาพ และมกีารจดัท าแผนงาน

และโครงการของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายและตวัชีว้ดั 
3. ก าหนดเครือ่งชีว้ดัผลส าเรจ็ของแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏบิตักิาร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร ์เพื่อการพฒันาศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง 

 เพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายการพฒันาศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนองจงึ
ก าหนดยุทธศาสตร ์ดงันี้ 

          ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอย่างยัง่ยนื  (Raise the University’s 
Potential to Become Sustainable Specialist) 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน  
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

         ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความสมัพนัธ ์เชื่อมโยงเครอืขา่ยและทอ้งถิน่  (Establish Relationship 
to Link Local to Network) 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดบันานาชาติ   (Elevate the Level of International 
Recognition) 
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ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบติัการจดัซื้อจดัจ้าง 
 

2.1 นโยบายด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง 
เพื่อให้การด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของศูนย์

การศกึษาจงัหวดัระนอง จงึก าหนดนโยบายการด าเนินงานไวด้งันี้ 

นโยบายข้อที่ 1 บุคลากรทุกระดบัมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและ
 จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 

นโยบายขอ้ที ่2 มกีารบรหิารงานทีส่อดคลอ้งตามหลกัธรรมภบิาล 
นโยบายขอ้ที ่3 มอีาคารสถานที ่และสิง่อ านวยความสะดวกทีร่องรบัการด าเนินการตามพนัธกจิได้

 อย่างครบถว้น 
2.2 วตัถปุระสงคข์องแผนปฏิบติัการด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง 

 2.2.1 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด 
2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ตวัช้ีวดัความส าเรจ็และค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 

2.3.1 ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นเอตทคัคะอย่างยัง่ยนื 
2.3.2 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์
2.3.2.1 บุคลากรมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่แีละอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการท างาน 
2.3.2.2 มหาวทิยาลยัมกีารบรหิารงานทีส่อดคลอ้งตามหลักธรรมภบิาล 
2.3.2.3 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรบัการด าเนินการตาม

 พนัธกจิได ้อย่างครบถว้น 
2.3.2.4 มหาวทิยาลยัสามารถบรหิารจดัการทรพัยส์นิเพื่อใชใ้นการปฏบิตัติามภารกจิ 
 

2.3.3 ตวัช้ีวดัความส าเรจ็และค่าเป้าหมาย 

 

 

 

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
รอ้ยละของรายการทีจ่ดัซื้อจดัจา้งเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด ≥80 
ระดบัความเชื่อมัน่ของบุคลากรต่อระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของ
มหาวทิยาลยั 

≥4.00 

ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรทีม่ตี่ออาคารสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความ
สะดวกของมหาวทิยาลยั 

≥4.00 

รอ้ยละของงบรายไดจ้ากโครงการจดัหารายไดด้า้นการบรกิารวชิาการและวจิยัตอ่งบ
รายไดจ้ากการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 

≥20 
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2.4 ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบติัการด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง 
 

ล าดบั ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบติัการ ระยะเวลา 

1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซื้อ
จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤษภาคม 2562 

2 รวบรวมขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซือ้จดั
จา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤษภาคม 2562 

3 รวบรวมขอ้มูลและจดัท า (ร่าง) แผนปฏบิตักิารการจดัท าแผนปฏบิตัิ
การดา้นการจดัจดัซื้อจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤษภาคม 2562 

4 น าเสนอแผนปฏบิตักิารดา้นจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อคณะกรรมการบรหิารงานวทิยาลยัฯ (ครัง้ที ่1) เพือ่พจิารณา  

มถิุนายน 2562 

5 ปรบัแก ้(ร่าง) แผนปฏบิตักิารดา้นการจดัจดัซือ้จดัจา้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบรหิารงานวทิยาลยัฯ          
เพื่อพจิารณา 

กรกฎาคม 2562 

6 จดัส่งแผนปฏบิตักิารดา้นการจดัจดัซื้อจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ใหก้องนโยบายและแผนพจิารณา 

กรกฎาคม 2562 

7 จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจดัท าแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับทราบ
แผนปฏบิตักิาร 

ตุลาคม 2562 

8 ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2562 – 
กนัยายน 2563 
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ส่วนท่ี 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏบิตัิการด้านการจดัซื้อจดัจา้ง ไปสู่การปฏบิตัิเป็นต้องให้ความส าคญัต่อการบรหิารจดัการ
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมอืในการจดัท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจงัหวัดระนอง ที่ก าหนดไว้ รวมทัง้มีการพัฒนาการติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ไดก้ าหนด
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเขา้ใจร่วมกนัของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน
โครงการ/กจิกรรมด้านการจดัซื้อจดัจา้ง เพื่อปรบัประบวนการ และกลไกการบรหิารจดัการการน าแผนปฏบิตักิาร
ดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง ไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบติัการด้านการจดัซ้ือจดัจ้างไปสู่การปฏิบติั 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบตัิการด้านการจดัซื้อจดัจ้าง ไปสู่การ

ปฏบิตั ิดงันี้ 
1. สร้างความเขา้ใจร่วมกนัเกี่ยวกบัแผนปฏบิตัิการด้านการจดัซื้อจดัจ้าง โดยจดัท าแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรบัผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการด้านการ
จดัซื้อจดัจา้ง ใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัิ 

2. ผลกัดนัระบบงบประมาณ และการพฒันาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีก่ าหนด 
3. ส่งเสรมิการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบัแผนทีก่ าหนดไว ้และน าไปสู่การพจิารณาการสนับสนุนทรพัยากร

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกบัหน่วยงานให้ขบัเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคีวามก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูล จดัเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกนั โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจดัท าฐานขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ไดง้่าย 

5. ตดิตาม ตรวจสอบผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวตัถุประสงคข์องแผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบติัการด้านการจดัซ้ือจดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ    

2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                       
บรรลุเป้าประสงคต์ามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง เพื่อใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทราบถึง
ความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทนัสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายได ้โดยจดัท าระบบการ
ตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้ว ัด  
แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งทกัษะในการตดิตามประเมนิผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจดัซื้อจดัจ้าง 
อย่างต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มกีารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏบิตัิการด้านการจดัซื้อจดัจ้าง ทุกๆ เดอืน พร้อมให้
ผูร้บัผดิชอบในแต่ละโครงการ/กจิกรรมท าการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
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