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แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2560-
2564 ในยุทธศาตร์ท่ี 1 ความเข(มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 



 
 

 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ได้ดำเนินงานด้านด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อกำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 1 
ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาตร์ท่ี 1 ความเข(มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1.1 สำนักมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฎิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ได้กำหนดโครงการกิจกรรม 14 โครงการ จำนวนงบประมาณท้ังสิ้น 
9,005,950 บาท จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ด้าน/กลุ่มกิจกรรม จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ความเข(มแข็งทางการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. 1. ครุภัณฑ์ 13 5,305,950 

2. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างจบใน
ปี 1 3,700,000 

  
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัดการดำเนิน

โครงการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย ร้อยละ 
≥ 80 ร้อยละของรายการท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด เป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80 

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุม 
เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับ
ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ท่ีกำหนด 
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ส่วนที ่1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดกรอบตามยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้นั้น  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ โดยมีพันธกิจพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัย  
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้สนับสนุนและให้บริการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้เริ่มดำเนินการในระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 ซึ่ง
ทางสำนักวิทยบริการได้มีการมอบหมายคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2 โครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ 
 
 
   

 
    

   
 

 
 

 
 

สำนักงานผู*อำนวยการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย;วิทยบริการ ศูนย;เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบด ี
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์อันนำไปสู่การ
ปรับเปล่ียนแนวทางการดำเนินการให้เท่าทันต่อสถานการณ์และบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ได้ 

-  โครงการจ+างที่ปรึกษาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองคCกร (ERP) จำนวน

เงิน 2,490,000 บาท  ผลของการดำเนินงานคือเพื่อบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร

องคCกร (ERP) เพื ่อใช+ในการบริหารงานด+านระบบงบประมาณ บุคลากร พัสดุ การเงิน และบัญชี 3 มิติ ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-  โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ จำนวนเงิน 789,000 บาท ผลของการดำเนินงานคือมีซอฟแวรC

ไมโครซอฟทCสำหรับสถาบันการศึกษาท่ีถูกลิขสิทธ์ิแกlนักศึกษา อาจารยC และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

- โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรCชนิดพกพา จำนวนเงิน 1,950,000 บาท ผลของการดำเนินงานคือเพื่อทดแทน

เครื่องคอมพิวเตอรCชนิดพกพาและอุปกรณCท่ีชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช+งานมานานกวlา ๗ ปp พร+อมท้ัง

เพิ่มประสิทธิภาพการให+บริการคอมพิวเตอรC สารสนเทศ สืบค+นข+อมูลตlาง ๆ รวมทั้งจัดการสอบออนไลนCและจัดอบรม

ให+กับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 

-  โครงการจ+างบำรุงรักษาเครื่องแมlขlายเสมือนและระบบสำรองข+อมูล จำนวนเงิน 830,000 บาท ผลของการ

ดำเนินงานคือได+ดำเนินการบำรุงและดูแลรักษาเครื่องแมlขlายเสมือนและระบบสำรองข+อมูล เพื่อลดเหตุขัดข+องของระบบ 

และสามารถใช+งานอุปกรณCและระบบดังกลlาวได+อยlางมีประสิทธิภาพเปrนไปตามมาตรฐาน ไมlกlอให+เกิดผลเสียหายตlอทาง

ราชการ 

-  โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและอุปกรณCตlาง ๆ ของระบบของศูนยCข+อมูลอิเล็กทรอนิกสC มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนเงิน 899,870 บาท ผลของการดำเนินงานคือได+ระบบสารสนเทศและอุปกรณCตlาง ๆ ของ

ระบบของศูนยCข+อมูลอิเล็กทรอนิกสC เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของระบบศูนยCข+อมูลอิเล็กทรอนิกสC ให+มีความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบศูนยCข+อมูลอิเล็กทรอนิกสCและมีความพร+อมในใช+งานอยูlเสมอ 

-  โครงการจัดซ้ือโปรแกรมปuองกันไวรัส จำนวนเงิน 490,000 บาท ผลของการดำเนินงานคือได+โปรแกรมปuองกัน

ไวรัสเพื่อเพื่อใช+สำหรับปuองกันไวรัส มัลแวรCที่กระทบตlอเครื่องผู+ใช+ภายในมหาวิทยาลัยและสามารถปuองกันไวรัสสำหรับ

เคร่ืองลูกขlายและแมlขlาย 

- โครงการจัดซื้ออุปกรณCกระจายสัญญาณไร+สาย และอุปกรณCกระจายสัญญาณ จำนวนเงิน 1,790,000 บาท ผล

ของการดำเนินงานคือนักศึกษา อาจารยCและบุคลากร สามารถเข+าถึงข+อมูลขlาวสารทางเว็บไซตCเพ่ือค+นคว+าหาความรู+ได+ท้ัง

ภายในและภายนอกห+องเรียนหรือตามจุดให+บริการท่ีมีอยูlในแตlละพ้ืนท่ีได+ทุกเวลา 

- โครงการจ+างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการข+อมูลขนาดใหญlให+สามารถเชื ่อมโยงระบบ

บริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา ระบบงานวิจัย

และระบบงานประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนเงิน 45,988,600 บาท ผลของการ
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ดำเนินงานคือได+พัฒนาระบบโปรแกรมสารสนเทศตlางๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งด+านการเรียนการสอน การวิจัยทั้งใน

ระดับภายในประเทศและนานาชาติ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหาร

การศึกษา ระบบงานวิจัยและระบบงานประกันคุณภาพ ระบบทะเบียนการเงิน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบ

บัญชีต+นทุนรายและระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑCพึงรับ-พึงจlายลักษณะ 3 มิติ กิจกรรม ซึ่งมี

ระยะเวลาใช+งานมากกวlา 11 ปp ให+มีการบูรณาการเชื่อมโยงข+อมูลเข+าด+วยกัน ซึ่งการปฏิบัติงานในปyจจุบันมีการนำ

เทคโนโลยีมาใช+ในการบริหารจัดการข+อมูลขนาดใหญl 

- โครงการจัดจ+างปรับปรุงห+องประชุมและบริเวณเคาเตอรCเซอรCวิสด+านหน+าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนเงิน 2,570,000 บาท ผลของการดำเนินงานคือได+

ปรับปรุงจัดทำห+องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) เพื่อตอบสนองการใช+งานสำหรับ การประชุมกลุlมยlอย

สำหรับนักศึกษาในการฝÇกประสบการณC (Video Conference) การประชุมจัดทำแผนงานงบประมาณ (Connect 

Collaborate and Share)  และการอบรมภายในหนlวยงานชlวยให+ผู+เข+าประชุมทุกคนสามารถแชรCข+อมูลได+แบบไร+สาย

จากอุปกรณCเคลื ่อนที ่ (Mobile Device) หรือเครื ่องคอมพิวเตอรC สามารถรองรับการใช+งานลักษณะตlางๆ ของ

มหาวิทยาลัยตlอไปได+ 

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรC สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1  จำนวนเงิน 2,195,000 บาท ผลของการ

ดำเนินงานคือเพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรCชนิดพกพาและอุปกรณCที่ชำรุดและเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจากมีอายุการใช+งาน

มานานกวlา 7 ปp พร+อมท้ังเพิ่มประสิทธิภาพการให+บริการคอมพิวเตอรC สารสนเทศ สืบค+นข+อมูลตlาง ๆ รวมทั้งจัดการสอบ

ออนไลนCและจัดอบรมให+กับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 

- โครงการจัดจ+างปรับปรุงระบบไฟฟuาและสายสัญญาณคอมพิวเตอรCห+องอุปกรณCกระจายสัญญาณยlอย ช้ัน 

2 อาคาร 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนเงิน 1,280,000 บาท ผลของการดำเนินงานคือได+แก+ไขความ

ขัดข+องเน่ืองจากมีการใช+งานมาเปrนเวลานาน เครื่องสำรองไฟเกิดการชำรุดเสียหายจากการท่ีระบบไฟฟuาดับบlอยและ

สายไฟของสายสัญญาณคอมพิวเตอรCชำรุดเนื ่องจากหนูกัดสาย เปrนเหตุให+อุปกรณCไมlสามารถทำงานได+อยlางมี

ประสิทธิภาพ  

- โครงการจัดซื้ออุปกรณCจัดทำสื่อมัลติมีเดียการถlายทอดสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนCใน

ยุคปกติใหมl จำนวนเงิน 4,990,000 บาท ผลของการดำเนินงานคือได+สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการถlายวิดีโอ การ

ถlายทอดสด สำหรับแตlละหนlวยงานมีอายุการใช+งานมานาน อุปกรณCดังกลlาวไมlสามารถถlายทำ ถlายทอดสดภาพและ

เสียงได+อยlางมีคุณภาพ จึงจำเปrนต+องเรlงจัดหา เพื ่อตอบสนองการเรียนการสอนออนไลนCในยุคปกติใหมl ซึ ่งทาง

มหาวิทยาลัยได+มีนโยบายให+คณาจารยCมีการสอนออนไลนCควบคูlกับการสอนในห+องเรียน 
 
 

1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบท่ีดีของสังคม  (Smart Archetype University of the 

Society) 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
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พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1.5.3.1 Smart Students 

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการเรียนรู้
ได้อย่างเท่าทันและท่ัวถึงด้วยระบบ Cloud Computing     
     2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั ้งทางด้าน ฮาร์ดแวร์  
ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพ่ิมการเรียนรู้อย่างย่ังยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิตอล        

 1.5.3.2 Smart Management 
1) มีการจัดทำระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของทุก

หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการองค์กร    

2) มีการนำเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ในรูป 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถทำให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกท่ีทุกเวลา  

 1.5.3.3 Smart Academic           
1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการท่ีทันสมัย  
2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการเรียน

การสอน         
 1.5.3.2.4 Smart Research           

1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนำระบบ Information Retrieval (IR) 
มาใช้ในการรวบรวมงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถคัดกรองและแบ่งประเภทกลุ่มองค์
ความรู้ ของงานวิจัยน้ัน ๆ ได้      

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน   

 1.5.3.2.5 Smart Teacher & Technology        
1) คณาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่าน

เว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)      
2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนแม่บททางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อรองรับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0 
 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
      1.5.4.1 ทุนความรู้ (Knowledge  Capital) 

           1.5.4.2 คุณธรรม (Moral) 
      1.5.4.3 เครือข่าย (Partnership) 
      1.5.4.4 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
      1.5.4.5 วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
มีการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
    บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  
 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
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    ยึดม่ันคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
    W  (Wisdom & Creativity)          :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
    H  (Happiness & Loyalty)          :  ความผาสุกและความภักดี   
    I   (Integration & Collaboration)  :  บูรณาการและความร่วมมือ  
    P  (Professionalism)                 :   ความเป็นมืออาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ (Development Gloals) 
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  
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ส่วนที ่2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1.1 เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน 
 2.1.2 เพื่อปรับประบวนการและกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.3 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 อย่างเป็นระบบ 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 2.2.1 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.2.2 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความเข+มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารงานท่ีสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย      

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของรายการท่ีจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 80 
 

2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1.  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.  จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
 4.  เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณา 
 5.  ปรับแก้แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อเสนอแนะ 
 6.  นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 7.  จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับจัดทำบันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 8.  จัดส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับส่งหนังสือท่ีอธิการบดีได้อนุมัติแผนฯ 
ดังกล่าว ให้กับกองนโยบายและแผน
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระยะ 5 ปี (2560 - 2564) 

 

ลำดับท่ี 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ
กำหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ
แล้ว  

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หมายเหตุ งาน/
โครงการ 

รายการ จำนวน
(หน่วย
นับ) 

งาน
ต่อเนื่องที่
ผูกพัน
งบประมา
ณปีต่อไป 

งานท่ี
เสร็จ

ภายในปี 
2564 

จัดซ้ือ จัด
จ้าง 

ประกว
ดราคา 

e-
bidding 

วิธีอ่ืนๆ 
ระบุช่อง
หมายเหตุ 

มี 
(/) 

ไม่มี 
(/) 

ประกาศ
จัดซ้ือจัด
จ้าง 

 (เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง
มอบ   ปี

2563    
(เดือน/ปี) 

งบประมาณ 
ณ ท่ีได้รับ
อนุมัติในปี 
2563 (ล้าน
บาท) 

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงินสมทบ 

(ล้านบาท) 

1 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรม MICROSOFT ลิขสิทธ์ิ 1 รายการ  ü ü  ü  ü  มี.ค. / 64 เม.ย. / 64 พ.ค. / 64 800,000   

2 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธ์ิ 1 รายการ  ü ü    ü  มี.ค. / 64 เม.ย. / 64 เม.ย. / 64 490,000  เฉพาะเจาะจง 

3 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรมลิขสิทธ์ิอโดบี (Adobe Creative 
Cloud) 1 ระบบ  ü ü  

ü 
 

ü
ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 100,000  เฉพาะเจาะจง 

4 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (wireless 
access point)   1 ระบบ  ü ü  ü

ü  ü
ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 840,000   

5 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAYER 2 5 เครื่อง  ü ü    ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 145,000  เฉพาะเจาะจง 

6 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAYER 2/3 2 เครื่อง  ü ü  ü  ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 90,000  เฉพาะเจาะจง 

7 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch)  1 เครื่อง  ü ü  ü  ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 656,000   

8 ค่าครุภัณฑ์ ระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย   1 ระบบ  ü ü    ü  พ.ย. / 63 พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 160,000  เฉพาะเจาะจง 

9 ค่าครุภัณฑ์ โทรศัพท์แบบต้ังโต๊ะ  5 เครื่อง  ü ü    ü  พ.ย. / 63 พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 9,950  เฉพาะเจาะจง 
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ลำดับท่ี 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ
กำหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ
แล้ว  

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หมายเหตุ งาน/
โครงการ 

รายการ จำนวน
(หน่วย
นับ) 

งาน
ต่อเนื่องที่
ผูกพัน
งบประมา
ณปีต่อไป 

งานท่ี
เสร็จ

ภายในปี 
2564 

จัดซ้ือ จัด
จ้าง 

ประกว
ดราคา 

e-
bidding 

วิธีอ่ืนๆ 
ระบุช่อง
หมายเหตุ 

มี 
(/) 

ไม่มี 
(/) 

ประกาศ
จัดซ้ือจัด
จ้าง 

 (เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง
มอบ   ปี

2563    
(เดือน/ปี) 

งบประมาณ ณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ
ในปี 2563 
(ล้านบาท) 

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน

สมทบ (ล้าน
บาท) 

10 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ  ü ü    ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 490,000  เฉพาะเจาะจง 

11 ค่าครุภัณฑ์ เลนส์ระยะปกติพร้อมฟิลเตอร์ และ
อุปกรณ์เสริม 1 รายการ  ü ü    ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 65,000  เฉพาะเจาะจง 

12 ค่าครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 1 คัน  ü ü  ü  ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 มีค. / 64 1,450,000   

13 ค่าครุภัณฑ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 เครื่อง  ü ü    ü  ก.ค. / 63 ส.ค. / 63 ส.ค. / 63 10,000  เฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
จบในปี 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4  อาคาร 31 ช้ัน 2 1 รายการ  ü  ü ü  ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ก.พ. / 64 3,700,000   

 
 
 

 
 

 
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ       
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ลำดับท่ี 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ
กำหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ
แล้ว  

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หมายเหตุ งาน/
โครงการ 

รายการ จำนวน
(หน่วย
นับ) 

งาน
ต่อเนื่องที่
ผูกพัน
งบประมา
ณปีต่อไป 

งานท่ี
เสร็จ

ภายในปี 
2564 

จัดซ้ือ จัด
จ้าง 

ประกว
ดราคา 

e-
bidding 

วิธีอ่ืนๆ 
ระบุช่อง
หมายเหตุ 

มี 
(/) 

ไม่มี 
(/) 

ประกาศ
จัดซ้ือจัด
จ้าง 

 (เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง
มอบ   ปี

2563    
(เดือน/ปี) 

งบประมาณ ณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ
ในปี 2563 
(ล้านบาท) 

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน

สมทบ (ล้าน
บาท) 

1 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรม MICROSOFT ลิขสิทธ์ิ 1 รายการ  ü ü  ü  ü  มี.ค. / 64 เม.ย. / 64 พ.ค. / 64 800,000   

2 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธ์ิ 1 รายการ  ü ü    ü  มี.ค. / 64 เม.ย. / 64 เม.ย. / 64 490,000  เฉพาะเจาะจง 

3 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรมลิขสิทธ์ิอโดบี (Adobe Creative 
Cloud) 1 ระบบ  ü ü  ü  ü

ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 100,000  เฉพาะเจาะจง 

4 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (wireless 
access point)   1 ระบบ  ü ü  ü

ü  ü
ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 840,000   

5 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAYER 2 5 เครื่อง  ü ü    ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 145,000  เฉพาะเจาะจง 

6 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ LAYER 2/3 2 เครื่อง  ü ü  ü  ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 90,000  เฉพาะเจาะจง 

7 ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch)  1 เครื่อง  ü ü  ü  ü  ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 ก.พ. / 64 656,000   

8 ค่าครุภัณฑ์ ระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย   1 ระบบ  ü ü    ü  พ.ย. / 63 พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 160,000  เฉพาะเจาะจง 

9 ค่าครุภัณฑ์ โทรศัพท์แบบต้ังโต๊ะ  5 เครื่อง  ü ü    ü  พ.ย. / 63 พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 9,950  เฉพาะเจาะจง 

ลำดับท่ี แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ
กำหนดคุณ

ลักษณะเฉพาะ
แล้ว  

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน หมายเหตุ 
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งาน/
โครงการ 

รายการ จำนวน
(หน่วย
นับ) 

งาน
ต่อเนื่องที่
ผูกพัน
งบประมา
ณปีต่อไป 

งานท่ี
เสร็จ

ภายในปี 
2564 

จัดซ้ือ จัด
จ้าง 

ประกว
ดราคา 

e-
bidding 

วิธีอ่ืนๆ 
ระบุช่อง
หมายเหตุ 

มี 
(/) 

ไม่มี 
(/) 

ประกาศ
จัดซ้ือจัด
จ้าง 

 (เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
ลงนามใน
สัญญา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่าจะ
มีการส่ง
มอบ   ปี

2563    
(เดือน/ปี) 

งบประมาณ ณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ
ในปี 2563 
(ล้านบาท) 

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน

สมทบ (ล้าน
บาท) 

10 ค่าครุภัณฑ์ โปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ  ü ü    ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 490,000  เฉพาะเจาะจง 

11 ค่าครุภัณฑ์ เลนส์ระยะปกติพร้อมฟิลเตอร์ และ
อุปกรณ์เสริม 1 รายการ  ü ü    ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 ม.ค. / 64 65,000  เฉพาะเจาะจง 

12 ค่าครุภัณฑ์ รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง 1 คัน  ü ü  ü  ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 มีค. / 64 1,450,000   

13 ค่าครุภัณฑ์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1 เครื่อง  ü ü    ü  ต.ค. / 63 พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 10,000  เฉพาะเจาะจง 

14 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
จบในปี 

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4  อาคาร 31 ช้ัน 2 1 รายการ  ü  ü  ü ü  พ.ย. / 63 ธ.ค. / 63 มี.ค. / 64 3,700,000  คัดเลือก 
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ส่วนที ่3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้
กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำแนวทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีกำหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที ่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ    
      2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู ้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆเดือน พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทำแผน  
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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