
 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะ ๕ ป ี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔)  

และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ปรับปรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยนเิทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ..............มนีาคม 2564



บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   มีเป้าหมายเพื่อการประสานงานและติดตาม และสนับสนุนการ

ปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และการประกัน

คุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศการสร้างสรรค์และการศกึษาสื่อบันเทิงในภูมิภาค  แผนปฏิบัติ

การด้านการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เกิดจากการระดมความคดิเห็นที่ได้จาก

การประชุมผู ้บริหารและบุคลากรที ่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการบริการด้านการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด สรุปดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑ 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล  

 ๑.๒ โครงสร้างวทิยาลัยนเิทศศาสตร์ ๓ 

 ๑.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) ๔ 

 ๑.๔ ผลการดำเนนิงานดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง ๕ 

 ๑.๕ ข้อมูลพืน้ฐานวทิยาลัยนเิทศศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

     ๑.๕.๑ วสิัยทัศน์ (Vision)  

     ๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission) 

     ๑.๕.๓ ภารกิจกลัก (Key result area) 

     ๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar) 

     ๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture)  

     ๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity)  

๖      ๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

     ๑.๕.๘ ค่านิยมหลกั (Core Values) 

     ๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Gloals) 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ 

 ๒.๑ นโยบายดา้นการจัดวือ้จัดจ้าง  

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดซือ้จัดจ้าง  

 ๒.

๓ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวทิยาลัย

นเิทศศาสตร์ 

 

  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์  

  ๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  ๒.๓.๓ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย  

 ๒.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดซือ้จัดจ้าง ๘ 

 ๒.๕ แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซื้อจดัจ้าง 

๒.๕.๑  แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) 

๒.๕.๒  แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจา้ง  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๙ 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมนิผล ๑๐ 

 ๓.๑ 

๓.๒ 

แนวทางการนำแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง ไปสู่การปฏบัิติ 

การตดิตามและประเมินผลแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ภาคผนวก  



๑ คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง ๑๒ 

๒ รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดซือ้จัดจ้าง ๑๓ 

๓ ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏบัิตกิารดา้นการจดัซือ้จัดจ้าง ๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  

ซึ่งทำให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานและกระบวนการทำงาน การจัดการองค์

ความรู้ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุ 

และบุคลากรของหน่วยงาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้องและ

เป็นมาตรฐานเกี่ยวกัน จึงได้รวบรวมข้อมูลด้านการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับลักษณะงานตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานและมีเอกสารอ้างอิงในเรื่องการ

เบิกจ่าย กฏระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรรู้และเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงิน 

และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน การบริหารงานพัสดุ เป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหาร

จัดการ เป็นระบบการดาเนินงานที่ต้องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ดังนั้น 

หากไม่มีการวางระบบบริหารจัดการที่ดีอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย  ทุกระดับ จากการ

ติดตามการบริหารจัดการด้าน พัสดุ ของหนว่ยงาน พบว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อจัด

จ้าง การเบิกจ่าย และการจัดทาบัญชี ที่ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ ทั้งนี้สาเหตุส่วน

หนึ่งมาจากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย  และเจ้าหนา้ที่พัสดุที่รับผดิชอบซึ่งบุคลากรเหล่านี้

มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินบัญชี พัสดุ ไม่มากนัก อีกทั้งการวางระบบใน

การบริหารงานระหว่างงานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี ยังเป็นระบบ

ที่ใช้คนเป็นด้านหลักไม่มีการใช้งานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ทำให้ตัวเลขที่แต่ละงานยึดถือ

ยังมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่  

 ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญชี พัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานต้องดาเนินการ

ด้วยความสุจรติ ทันเวลาที่ต้องใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานได้

โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ รวมทั้งไม่เอาเปรียบผู้ค้าและต้อง

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย  ต่อผู้เสนอราคา ผู้เสนอ

งาน หรือคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย ทุกรายด้วยความเสมอภาคทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการ

พิจารณาและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบคำนึงถึงความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) โดย

เปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม และเกิดประโยชน์จากการใช้งาน

มากที่สุด ได้ผลลัพธ์คุ้มค่าดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม 
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1.2 โครงสร้างวิทยาลยันิเทศศาสตร ์
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
๑.๔ ผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

   

ปีงบประมาณ งบประมาณ ผลการดำเนินการ 

๒๕๕๗ - ✓ 

๒๕๕๘ -  ✓ 

๒๕๕๙ - ✓ 

๒๕๖๐ ๖๔,๐๐๐ ✓ 

๒๕๖๒ ๔,๙๔๓,๗๐๐ ✓ 

๒๕๖๓ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ✓ 

 
 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวทิยาลยั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยแม่แบบทีด่ีของสังคม 

(Smart Archetype University of the Society) 
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1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

1) ให้การศกึษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตท่ีเนน้องค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ท่ีรับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโนม้เป็นนานาชาต ิมี

จิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวจิยัในศาสตร์ท่ีเป็นเอตทัคคะ ที่สามารถ

นำไปใชใ้ห้เกิดผลประโยชน์ได้เพือ่ความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการท่ี

อุดมไปด้วยความคดิสร้างสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวชิาการในระดับเอตทัคคะท่ีตอบและ

แก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศลิปะและ

วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นท่ียกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดบัแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and Transfer 

Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พฒันาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สบืสานความเป็นไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the Thainess) 

4) วจิัย สรา้งนวัตกรรมและองคค์วามรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชพี (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขีองรัตนโกสินทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏบัิตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ ์



 

 

 

 

เป็นนักปฏิบัต ิหมายถึง บัณฑิตท่ีมีความสามารถด้านวชิาการหรือวชิาชีพ มีทักษะและมคีวามมุง่มั่น 

ในการปฏบัิตงิาน สามารถใชห้ลกัวิชาการด้วยความชำนาญ มีคณุธรรม ใฝ่ศกึษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศกึษา โดยใชร้ะบบเครอืข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชน

และสังคม 

มจีิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ักแบ่งปัน ช่วยเหลอืผู้อื่น มุ่งทำความดท่ีี

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ ์

เนน้ความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเนน้ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ท่ีสะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวฒันธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถงึ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมแีหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.5.8 คา่นิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชพี 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อใหไ้ด้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมายที่ 2 : สรา้งผลงานวชิาการ วจัิย เพื่อการบรกิารวชิาการ : มหาวทิยาลัยมุ่งท่ีจะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวจิัยท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของแหล่งทุน 

เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิรวมท้ังการนำไปใชป้ระโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือขา่ยมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวทิยาลัยมุ่งท่ีจะสร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดกีับ

มหาวทิยาลัย 



 

 

 

 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เปน็ที่รู้จักและยอมรับ : มหาวทิยาลัยมุ่งท่ีจะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิและสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ  

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒.๑ นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

 1.  ดำเนินการดว้ยความสุจริต ทันเวลาที่ตอ้งใชง้าน มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 

 ๒.  ดำเนินการโดยคานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสาคัญ รวมทั้งไม่เอา

เปรียบผู้คา้และต้องป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของหน่วยงานด้วย 

 ๓.  ดำเนินการกับผูเ้สนอราคา ผูเ้สนองาน หรอืคู่สัญญา ทุกรายด้วยความเสมอภาคทั้งในด้าน

การให้ขอ้มลูข่าวสารและการพิจารณาและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 

 ๔.  คำนึงถึงความคุ้มค่าของเงนิ โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี 

เหมาะสม และเกิดประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า 

 ๕.  ดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 ๖.  วางแผนและจัดทาแผนในการจัดหาที่ดเีพื่อให้ได้พัสดุภายในเวลาที่ต้องการใช้และรีบดาเนิน

การตามแผนภายในเวลาที่กำหนด 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นไปตามแผนที่กาหนด 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 

  1.1 บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

  1.2 มรีะบบและกลไกในการบริหารจัดการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิ

บาล 

  1.3 มีกลไกลการแสวงหาการสนับสนุนการดาเนินงานพัสดุอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ

เหมาะสม 

  1.4 ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมึความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการของ

องค์กรและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสนิค้าและบริการ 

 
 

 

7 



 

 

 

 

๒.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบติัการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

คณะกรรมการทบทวน/จดัทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ 

 

ผู้บริหารกำหนดปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการดำเนินงานท่ีผ่านมาของหน่วยงาน  

คณะกรรมการทบทวน/จดัทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานกำหนดโครงการและกิจกรรม 

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด/โครงการ หรือกิจกรรม 

- เสนอคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 
- เสนออธิการบด ี

 

นำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ไปสู่การปฏิบัติ 

 

ก.พ.2564 

มีนาคม 2564 

ก.พ.2564 
 

ก.พ.2564 
 

มีนาคม 2564 

กก.พ.2564 
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๒.๕ แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.๕.๒  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการ จดัซือ้

ครุภัณฑ์ทางการ

ศกึษา 
  

  

  

  

๒.เพื่อจัดซือ้จัดวัสดุ

ครุภัณฑ์ทาง

การศึกษา 

ปีงบประมาณ  

๒๕๖๓ 

ร้อยละการเบิกจ่าย ไตรมาส ๓ นักศกึษาวทิยาลัย

การภาพยนตร์ฯ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- 

๓๐ กันยายน  

๒๕๖๔ 

98,000   อาจารย์ประจำ

วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์ทุกคน 
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการตดิตามประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตไิด้อย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏบัิตไิด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ

ให้บริการ อย่างเป็นระบบ  
 

 ๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซือ้จัดจ้าง  ไปสู่การปฏบัิต ิดังนี้ 

๑) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยจัดทำแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน

หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ

จัดจ้าง  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๒) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

๓) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคีวามก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได้ง่าย 

๕) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดซือ้จัดจ้าง รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยการภาพยนตร์  

ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
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๑) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง  

๓) กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ เดือน พร้อม

ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนนิงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


