แผนปฏิบตั ิ การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี งบประมาณ 2563

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รบั การอนุมตั ิ จากอธิ การบดี
เมื่อวันที่

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจะประสบความสาเร็จได้นัน้
มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องจัดทาแผนการปฏิบตั งิ านด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็ นกลไกในการบริหารจัดการด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุ นพันธกิจต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้
บรรลุเป้ าประสงค์ทก่ี าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ในการจัดสรร
วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์ฯ จังหวัด ระนอง และจัดสรรให้เพียงพอต่องบประมาณที่
ทางศูนย์ฯ จังหวัดระนองได้รบั มา รวมทัง้ มีผตู้ รวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
จากแนวทางทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจึงจัดทาแผนการจัดการด้านการจัดซือ้ จัด
จ้าง ปี งบประมาณ 2563 ให้มคี วามสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธะกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองในทุกๆ
ด้า น รวมทัง้ ส่ งเสริมเป้ าประสงค์เ ชิง ยุทธศาสตร์ของศู นย์การศึกษาจังหวัด ระนองให้บ รรลุ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย โดยแผนการจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563 ประกอบไปด้วย แนวทางการนา
แผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบตั ิ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ารด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนัน้ รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ของศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง ประจาปี งบประมาณ
2563 ฉบับนี้ทาให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัด ระนอง ได้ใช้แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดระนอง มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบตั ิการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการบริหารงบประมาณของศูนย์ การศึกษาจังหวัด ระนองสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุ ณ ภาพ
การศึก ษา สอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ศู น ย์ การศึก ษาจัง หวัด ระนองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของศูนย์ การศึกษาจังหวัดระนองอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพื่อสร้างกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็ นกรอบ แนวทางการ
ทางานให้กบั หน่ วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปี ขา้ งหน้า ตลอดจนมีเป้ าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่
ชัดเจนนาไปสู่การปฏิบตั แิ ละติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีโครงสร้าง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองทีม่ อี านาจและ
หน้ า ที่ค วบคุ ม ดู แ ลกิจ การทัว่ ไปของศู น ย์ ใ ห้ก ารศึก ษาจัง หวัด ระนองตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นมาตรา 18 ของ
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ทีม่ หี น้าที่
ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่ วยงานต่ างๆ ที่จะทาหน้าทีใ่ นการนา
นโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบตั ิ

2
1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองโดยคณะผู้บริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ
ดาเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองดังนี้
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
“แหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้ มีความยังยื
่ น”
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มุ่งที่จะเป็ นแหล่งการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ที่
สามารถพึง่ พาตนเองได้และมีความยังยื
่ น
ปรัชญา (Philosophy)
พันธกิ จ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตทีเ่ น้นองค์ความรูเ้ ป็ นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็ นมนุษย์ทร่ี บั ผิดชอบต่ออนาคตของโลกทีม่ แี นวโน้ม
เป็ นนานาชาติ มีจติ วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจ ัย (To conduct research) มุ่ ง มันในการลงทุ
่
น ทางการศึก ษาวิจ ัย ในศาสตร์ ท่ีเ ป็ น
เอตทัค คะ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการ
แสวงหาด้วยการวิจยั ทางวิชาการ
ทีอ่ ุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ
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ทีต่ อบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิน่ และสังคม
4) ทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ
เอกลักษณ์ (Identity)
เชีย่ วชาญทักษะวิชาชีพ
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
เป็ นนักปฏิบตั ิ ถนัดวิชาการ เชีย่ วชาญวิชาชีพ ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ
ค่านิ ยม (Value)
มุ่งมันพั
่ ฒนาเป็ นศูนย์การศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
เป้ าหมายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (พ.ศ.2563)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่
จะดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีความรูค้ วามเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิท่มี ีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงาน
และโครงการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ อดคล้องกับเป้ าหมายและตัวชีว้ ดั
3. กาหนดเครือ่ งชีว้ ดั ผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ าร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็ นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจึง
กาหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยื
่ น (Raise the University’s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 2 สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดับ ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยัง่ ยืน
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่ (Establish Relationship
to Link Local to Network)
ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่ องระดับ นานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิ บตั ิ การจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ของศูนย์
การศึกษาจังหวัดระนอง จึงกาหนดนโยบายการดาเนินงานไว้ดงั นี้
นโยบายข้อที่ 1 บุคลากรทุกระดับมีค วามก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทกั ษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
นโยบายข้อที่ 2 มีการบริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
นโยบายข้อที่ 3 มีอาคารสถานที่ และสิง่ อานวยความสะดวกทีร่ องรับการดาเนินการตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วน
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิ บตั ิ การด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมายของมหาวิ ทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นเอตทัคคะอย่างยังยื
่ น
2.3.2 เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์
2.3.2.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทางานทีด่ แี ละอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการทางาน
2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
2.3.2.3 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตาม
พันธกิจได้ อย่างครบถ้วน
2.3.2.4 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ติ ามภารกิจ
2.3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
ร้อยละของรายการทีจ่ ดั ซื้อจัดจ้างเป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
ระดับความเชื่อมันของบุ
่
คลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรทีม่ ตี ่ออาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความ
สะดวกของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้ นการบริการวิชาการและวิจยั ต่องบ
รายได้จากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้ าหมาย
≥80
≥4.00
≥4.00
≥20

6
2.4 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
ขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การ
ระยะเวลา
1
จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดซื้อ พฤษภาคม 2562
จัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
2
รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดซือ้ จัด
พฤษภาคม 2562
จ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
3
รวบรวมข้อมูลและจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารการจัดทาแผนปฏิบตั ิ พฤษภาคม 2562
การด้านการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
4
นาเสนอแผนปฏิบตั กิ ารด้านจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
มิถุนายน 2562
2563 ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยฯ (ครัง้ ที่ 1) เพือ่ พิจารณา
5
ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปี
กรกฎาคม 2562
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารงานวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณา
6
จัดส่งแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
กรกฎาคม 2562
พ.ศ. 2563 ให้กองนโยบายและแผนพิจารณา
7
จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการ ตุลาคม 2562
จัด ซื้ อ จัด จ้ า ง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ รับ ทราบ
แผนปฏิบตั กิ าร
8
ติด ตามความก้า วหน้ า ของแผนปฏิบัติก ารด้ า นการจัด ซื้อ จัด จ้ า ง ตุลาคม 2562 –
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
กันยายน 2563
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิ บตั ิ และการติ ดตามประเมิ นผล
การนาแผนปฏิบตั ิการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบตั ิเป็ นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้ า ประสงค์เ ชิง ยุ ท ธศาสตร์ข องศู น ย์ก ารศึก ษาจัง หวัด ระนอง ที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ มีก ารพัฒ นาการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นรูปธรรม ซึง่ ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุค ลากรภายในหน่ วยงานในเรื่องการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบตั กิ าร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็ นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิ บตั ิ การด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบตั ิการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทาแนวทางการสื่อสาร
และประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ สร้า งความเข้าใจในภารกิจ เป้ า หมาย และโครงการ/กิจ กรรมให้กับ บุ ค ลากรภายใน
หน่ วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุ นการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางทีก่ าหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับแผนทีก่ าหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่ วยงานให้ขบั เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคี วามก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลทีไ่ ด้รบั จากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทัง้ สามารถประเมินผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม
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3.2 การติ ดตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บตั ิ การด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ
2563
การติ ด ตาม ประเมิน ผลเป็ น เครื่อ งมือ ส าคัญ ที่จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของ คณะ/วิท ยาลั ย
บรรลุเป้ าประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทราบถึง
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายได้ โดยจัดทาระบบการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจเรื่อ งการติ ด ตามประเมิน ผลและก าหนดตั ว ชี้ ว ัด
แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ น
รูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มกี ารติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบตั ิการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ เดือน พร้อมให้
ผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
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