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ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จะประสบความสำเร็จไดนั้้น 

มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนองให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  ใน

การจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์ฯ จังหวัดระนอง และจัดสรรให้เพียงพอต่อ

งบประมาณที่ทางศูนย์ฯ จังหวัดระนองไดรั้บมา รวมทัง้มผู้ีตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใส 

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจึงจัดทำแผนการจัดการด้านการจัดซื้อ

จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองให้บรรลุเป็นไป

ตามเป้าหมาย โดยแผนการจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประกอบไปด้วย แนว

ทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการติดตามและประเมินผล

แผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง 

ดังนั้นรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ 

2565 ฉบับนี้ทำให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์

การศกึษาจังหวัดระนอง มคีุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนยก์ารศกึษาจงัหวดัระนอง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
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ส่วน 1 
1.1 หลักการและเหตุผล 

 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการบริหารงบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)   มี

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองอย่างมี

ประสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้และ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มปีระสทิธิภาพในการจัดหางบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื ่อเป็นกรอบ แนว

ทางการทำงานให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการ

งบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏบิัตแิละตดิตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมีโครงสร้าง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองที่มีอำนาจ

และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนองตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี

หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ 

สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มหีน่วยงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่

ในการนำนโยบาย ทศิทางการพัฒนา ภารกจิต่างๆ ไปสู่การปฏบิตั ิ 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

 แผนปฏบิัติการดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ 2565 มกีารกำหนดตัวช้ีวัดไว ้1 ตัวช้ีวัด  

โดยมผีลดำเนนิงานดังนี้ 

  

โดยมรีายละเอยีดผลการจัดซื้อจัดจา้ง ดังต่อไปนี้  

ลำดับ รายการ จำนวน เปนเงิน หมายเหต ุ

1) วงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

1.1 คาสำรวจอาคารเรียนรวม 1 งาน 347,000  

1.2 คาควบคุมงานปรับปรุงอาคารรเรียนรวม 1 งาน 350,000  

2) วงเงินเกิน 500,000 บาท 

2.1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนยการศึกษาจังหวัด

ระนอง ปงบประมาณ 2565 

1 งาน 69,254,600  

2.2 งานกอสรางปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 งาน 8,100,000  

2.3 งานปรับปรงุถนน 1 งาน 2,400,000  

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองโดยคณะผู้บรหิารไดก้ำหนดทศิทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ

ดำเนนิงานของศูนย์การศกึษาจังหวัดระนองดังนี้ 

1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

 แหลงการเรียนรู มุงสูพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

    1) สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

     2) ใหบริการวิชาการ และเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินอยางยั่งยืน 

       3) จัดหารายไดจากทรัพยสิน และทรัพยากรเพ่ือใหแขงขันได อยูรอดอยางยั่งยืน 

 4) สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ

และสังคมอยางยั่งยืน 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) สนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจับ บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 

 2) เปนศูนยกลางแหลงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

      3) จัดหารายไดเพ่ือความอยูรอด อยางยั่งยืน 

 4) สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด ≥80 100 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

        1) ทุนความรู 

  2) คุณธรรม 

           3) เครือขาย 

  4) ความเปนมืออาชีพ 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

        เปนองคกรแหงผาสุก ทำงานดวยใจ ใหบริการที่เปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 

        เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

        เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

        เปนศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง จะยึดในคานิยมหลัก 4 ประการ ในการนำพาศูนยการศึกษา

จังหวัดระนอง สูความสำเร็จในอนาคต 

     1) ปญญาและความคิดสรางสรรค 

        2) ความผาสุก และความภักดีในองคกร 

        3) บูรณาการและความรวมมือ 

        4) ความเปนมืออาชีพ 

1.5.9 เปาหมายการพัฒนาศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง (พ.ศ.2565) 

        ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาศูนยการศึกษาจังหวัดระนองที ่จะ

ดำเนินการไปสูความสำเร็จ ดังนี้ 

1. ผูบริหารและบุคลากรของศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง มีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตรและ

แผนการปฏิบตัิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนงานและ

โครงการของหนวยงงานท่ีเก่ียวของท่ีสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด 

3. กำหนดเครื่องชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ไดอยางเปนรูปธรรม   
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิติการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ของศูนย์

การศกึษาจังหวัดระนอง จึงกำหนดนโยบายการดำเนนิงานไวด้ังนี้ 

นโยบายขอ้ที่ 1 บุคลากรทุกระดับมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มทีักษะ ความรู ้คุณธรรมและ 

จรยิธรรมในการปฏบิัตงิาน 

นโยบายขอ้ที่ 2 มกีารบรหิารงานที่สอดคลอ้งตามหลักธรรมภิบาล 

นโยบายขอ้ที่ 3 มอีาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนนิการตามพันธกจิได้

อย่างครบถว้น 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.2.1 เพื่อใหก้ารดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของศูนย์

การศึกษาจังหวัดระนอง 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

2.3.2.1 บุคลากรมคีุณภาพชีวิตการทำงานที่ดแีละอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการทำงาน 

2.3.2.2 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มกีารบรหิารงานที่สอดคลอ้งตามหลักธรรมภบิาล 

2.3.2.3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการ

ดำเนนิการตามพันธกจิได ้อย่างครบถว้น 

2.3.2.4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกจิ 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด ≥80 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ลำดับ ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิาร ระยะเวลา 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤษภาคม 2564 

2 รวบรวมขอ้มูลประกอบการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อจัด

จา้งประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤษภาคม 2564 

3 รวบรวมขอ้มูลและจัดทำ (ร่าง) แผนปฏบิัตกิารการจัดทำแผนปฏบิัติ

การดา้นการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤษภาคม 2564 

4 นำเสนอแผนปฏบิัตกิารดา้นจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 

2565 ต่อคณะกรรมการบริหารงานวทิยาลัยฯ (ครั้งที่ 1) เพื่อ

พจิารณา  

มถิุนายน 2564 

5 ปรับแก ้(ร่าง) แผนปฏบิตักิารดา้นการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบรหิารงานวทิยาลัยฯ          

เพื่อพจิารณา 

กรกฎาคม 2564 

6 จัดส่งแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ใหก้องนโยบายและแผนพจิารณา 

กรกฎาคม 2564 

7 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื ่อรับทราบ

แผนปฏบิัตกิาร 

ตุลาคม 2564 

8 ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม 2564 – 

กันยายน 2565 
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2.5  แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง   

 2.5.1  แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง  ระยะ 5 ป  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 2566 2567 2568 2569 

งานปรบัปรุงอาคารเรยีนรวมฯ - - - - - 

จดัซื้อรถตูโ้ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ - - - - - 

งานปรบัปรุงทศันียภาพ - - - - - 

จา้งปรบัปรุงอาคารเรยีนรวม และหอ้งประชุมชัน้ 4 - - - - - 

จดัซื้อลฟิทโ์ดยสารพรอ้มตดิตัง้ อาคารเรยีนรวมฯ - - - - - 

จา้งตกแต่งหอ้งประชุมชัน้ 3 - - - - - 

จา้งตกแต่งภายในหอพกัฯ - - - - - 

จา้งก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารฯ  69,254,600 - - - - 

จา้งควบคุมงานโครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารฯ 350,000 - - - - 

จดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์จาํนวน 50 เครื่อง - - - - - 

งานปรบัปรุงอาคารเรยีนรวมฯ 8,100,000 - - - - 

จา้งเหมาบรกิารในโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั เพื่อการ

พฒันาทอ้งถิน่ 

- - - - - 

งานปรบัปรุงถนน 2,400,000     

งานสาํรวจอาคารเรยีนรวม 347,000     

 

 

 2.5.2 แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ลำดับ 

แผนงาน 
หมวดคาครุภัณฑ 

ลักษณะงาน(/) วิธีการ(/) 
ออกแบบหรือ 

แผนปฏิบัติการ แผนการจายเงิน 

หมาย

เหตุ 

ที่ดินและส่ิงกอสราง กำหนดคุณ 

งาน/ 

รายการ 

จำนวน งานตอเนื่องที่ 

งานที่

เสร็จ จัด จัด ประกวด วิธ ี ลักษณะเฉพาะ ประกาศ 

คาดวา

จะ คาดวา งบประมาณที่ เงินนอก 

โครงการ 
(หนวย

นับ) ผูกพัน ภายใน ซ้ือ จาง ราคา อื่นๆ แลว 

จัดซ้ือจัด

จาง ลงนาม จะมีการ ไดรับอนุมัติ งบประมาณ 

  

  งบประมาณ ป 2565     e-bidding 

ระบุ

ชอง มี ไมมี   

ใน

สัญญาป

... 

สงมอบป

.... ในป 2565 หรือเงินสมทบ 

  
  ปตอไป         

หมาย

เหตุ (/) (/) (เดือน/ป) 

(เดือน/

ป) 

(เดือน/

ป) (ลานบาท) (ลานบาท) 

1) 

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาหรือ

ปรับปรุง

โครงการ

พื้นฐาน 

1.งานกอสรางอาคารเรียน

รวมและปฏบิัติการฯ 1 งาน  √   √  √     69,254,600  
 

2.งานกอสรางอาคารเรียน

รวม 1 งาน  √   √  √     8,100,000  
 

3.งานปรับปรุงถนน 1 งาน  √   √  √     2,400,000   

4.คาสำรวจอาคารเรียน

รวม 1 งาน  √  √   √     347,000  
 

5.คาควบคุมงานปรับปรุง

อาคารเรียนรวม 1 งาน  √    √ √     350,000  

วิธี

คัดเลือก 

รวมเปนเงิน 80,451,600    
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

การนำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏบิัตเิป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมนิผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติ

การดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏบัิติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏบิัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การ

ปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจา้ง ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดทำฐานขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที ่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม
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3.2 การติดตามและประเมนิผลแผนปฏบัิติการดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ     

2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง บรรลุเปา้ประสงค์ตามที่กำหนดไวใ้นแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน

ทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน

เพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายได ้โดยจัดทำ

ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสรา้งทักษะในการติดตามประเมนิผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กจิกรรมทำการวเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร
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ภาคผนวก 
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