แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ ..... กันยายน 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ
บริห ารวิทยาลัยฯ ที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีหน่วยงานและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็น ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ อาทิสานัก งานคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิ ภาพจึงได้กาหนดให้มีการ
จัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส ามารถติดตามความก้าวหน้า ของ การ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณให้ ส อดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์เพื่อ เป็นกรอบแนวทางการทางานให้ กับหน่ว ยงาน และเพื่อใช้
ประกอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปด้วย
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1.5.9 เปูาหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Development Goals)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.3 ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการ
บริห ารวิทยาลัยฯ ที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีหน่วยงานและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็น ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อาทิสานัก งานคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้ มีการ
จัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส ามารถติดตามความ ก้าวหน้า ของการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดสรรงบประมาณให้ ส อดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทางานให้ กับหน่ว ยงาน และเพื่อใช้
ประกอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปด้วย
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

2

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

3

1.4 ผลการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2563 มีผลการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
ลาดับ

รายการ

จานวน

จานวนเงิน

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน HP Pavilion M01D0101d พร้อมจอภาพ HP 20KD (IPS,DV) ขนาด 19.5 นิ้ว
เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด เลเซอร์ ขาวด า เน็ ต เวิ ร์ ด Brother รุ่ น HLL2370DN
หุ่นฝึกการสวนปัสวะเพศหญิงแบบโปร่งใส Brand sakamoto
หุ่นฝึกการสวนปัสวะเพศชายแบบโปร่งใส Brand sakamoto
หุ่นจาลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ ครึ่งตัว Brand Erler Zimmcr
หุ่นจาลองช่วยฟื้นคืนชีพพร้อมชุดควบคุมแบบ Tablct Brand 3B
Scientific
งานปรับปรุงห้องทางานอาจารย์ ห้องทางานเจ้าหน้าที่ ห้องทางาน
รองคณบดี
ระบบบริหารเพื่อการตัดสินใจ MIS (BIG DATA)

8 เครื่อง

127,544.00

5 เครื่อง

36,380.00

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

165,000.00
165,000.00
165,000.00
154,000.00

1 งาน

5,400,002.98

1 งาน

822,500.00

2
3
4
5
6
7
8

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2) วิจั ย สร้ างสรรค์ องค์ความรู้ สร้ างนวั ตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุ ขภาพ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น สู่
ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาล
และสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบั ณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึ กในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อ
ดาเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4

4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม ( Wisdom Faith and Social Leadership )
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้ มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิต สาธารณะ หมายถึง บัณ ฑิต ที่มีคุณ ธรรม จริย ธรรม รู้จัก แบ่ง ปัน ช่ว ยเหลือ ผู้อื่น มุ่ง ทาความดีที่ เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็น วังสวน
สุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students: มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management: มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็น
ธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และสามารถ
นาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research: บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher: ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
5

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Development Goals)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่จะดาเนินการไปสู่
ความสาเร็จ ดังนี้
เปูาหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เปูาหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่ อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เปู าหมายที่ 3 : สร้างเครื อข่ายมีส่ ว นร่วมเพื่อการพัฒ นา : วิทยาลั ยฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่ว มมือที่
หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เปูาหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 นโยบายการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1.1 กาหนดให้หน่วยงานมีแผนและระบบการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 มุ่งเน้นการควบคุมให้หน่วยงานสามารถทาการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน2.2
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัย ฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แผน
งบประมาณเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เปูาหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย เปูาหมายการให้บริการหน่วยงานผลผลิต/
โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลและการรายงานผลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
2.2.2 ให้วิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้นและมีโปร่งใสตรวจสอบได้
ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
2.2.3 ใช้สาหรั บการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณเพื่อ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเปูาหมายรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีเปูาหมายที่จะสร้างแผนดาเนินการที่มีพื้นฐานมาจากปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.4.2 กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและชื่อโครงการ/กิจกรรม
2.4.3 จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ
2.4.4 นาเสนอร่างต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
2.4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
2.4.6 ขออนุมัติการใช้แผนต่ออธิการบดี
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ทดี่ ินและสิ่งก่อสร้าง)

แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
ที่
งาน/
โครงการ

รายการ

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับ
งานสานักงาน

2

เครื่องควบคุม เปิด-ปิด ประตู

3
4
5
6
7
8

ลักษณะงาน (/)

จานวน
(หน่วย
นับ)
10
เครื่อง
2
เครื่อง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
2
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 44000
เครื่อง
บีทียู
โต๊ะทางาน 3 ลิ้นชัก และเก้าอี้
20 ชุด
สานักงาน
กล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่ต่ากว่า
1 ตัว
30 ล้านพิกเซล พร้อมเลนส์
1
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
เครื่อง
โครงการปรับปรุงห้องเรียน 3747
1 งาน
อาคาร 37 ชัน้ 4
โครงการปรับปรุงห้องเรียน 3741
1 งาน
อาคาร 37 ชัน้ 4

ออกแบบหรือ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

วิธีการ (/)

แผนปฏิบัติการ

ไม่มี
(/)

ประกาศ
ประมูล
ราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)

แผนการจ่ายเงิน

คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญา
(เดือน/ปี)

คาดว่า
จะมี
การส่งมอบ
ปี2564
(เดือน/ปี)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมตั ิในปี
2564
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(บาท)

งานต่อ
เนื่องที่ผกู พัน
งบประมาณปี
ต่อไป

งานที่
เสร็จ
ภายในปี
2564

จัด
ซื้อ

จัด
จ้าง

ประกวด
ราคา
(e-GP)

คัดเลือก

-





-

-

-





-

-

พ.ย.63

ธ.ค.63

170,000

-

-





-

-

-





-

-

พ.ย.63

ธ.ค.63

-

40,000

-





-

-

-





-

-

พ.ย.63

ธ.ค.63

-

98,000

-





-

-

-





-

-

พ.ย.63

ธ.ค.63

-

160,000

-





-

-

-





-

-

ม.ค.64

มี.ค.64

-

80,000

-





-

-

-





-

-

พ.ย.63

ธ.ค.63

-

310,000

-



-



-

-





-

-

ม.ค.64

มี.ค.64

-

500,000

-



-



-

-





-

-

ก.ค.64

ก.ย.64

-

500,000

ลายมือชื่อ............................................ผู้จัดทา
(นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เฉพาะ มี
เจาะจง (/)

หมาย
เหตุ

ลายมือชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบ
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษาและสิ่งก่อสร้าง)

แผนงาน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

ลาดับ
ที่
งาน/
โครงการ

1

4

ลักษณะงาน (/)

รายการ

จานวน
(หน่วย
นับ)

หุ่นจาลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สาร
น้า รุน่ มาตรฐาน

1 ตัว

หุ่นแขนสาหรับฝึกเย็บแผล

1 ตัว

หุ่นจาลองผู้ใหญ่เพศหญิงสาหรับฝึกการ
ช่วยชีวิตขัน้ สูง พร้อมจอภาพเสมือนจริง

1 ชุด

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
พยาบาล อาคาร 37 ชั้น 1

1 งาน

ออกแบบหรือ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว

วิธีการ (/)

งานต่อ
เนื่องที่ผกู พัน
งบประมาณปี
ต่อไป

งานที่
เสร็จ
ภายในปี
2564

จัด
ซื้อ

จัด
จ้าง

ประกวด
ราคา
(e-GP)

คัดเลือก

-





-



-




เฉพาะ มี
เจาะจง (/)

-



แผนปฏิบัติการ

ไม่มี
(/)

ประกาศ
ประมูล
ราคา/
ประกวด
ราคา
(เดือน/ปี)

-

แผนการจ่ายเงิน

คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญา
(เดือน/ปี)

คาดว่า
จะมี
การส่งมอบ
ปี2564
(เดือน/ปี)

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมตั ิในปี
2564
(บาท)

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(บาท)

ธ.ค.64

ธ.ค.64

มี.ค.64

2,242,300

-

เม.ย.64

ก.ค.64

ส.ค.64

5,000,000

-

หมาย
เหตุ




-

2
2
2

-



-



-



-



-




ลายมือชื่อ............................................ผู้จัดทา
(นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ............................................ผูร้ ับผิดชอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด
จ้างไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดแนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ย วกับ แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบ
ถึงบทบาทความรับ ผิดชอบของตนที่จ ะสนับ สนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบั ติการด้า นการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้า งกลไกประสานงานภายในกับ หน่ว ยงานให้ขับ เคลื่อ นโครงการ/กิจ กรรมให้มีค วามก้า วหน้า อย่า ง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพ
บรรลุเปูาประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ ผู้บริหารและผู้ป ฏิบัติง านทราบถึง
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริ มสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างทุกๆ เดือนพร้อมให้ ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๒๕.๐๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
.........................................................
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น ดั ง นั้ น วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ เห็ น ควรให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ
บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑. ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ที่ปรึกษา
๒. ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ประธานกรรมการ
๓. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก
รองประธานกรรมการ
๔. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
กรรมการ
๕. อาจารย์ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
กรรมการ
๖. ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
กรรมการ
๗. นายนพปฎล อินยาศรี
กรรมการ
๘. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
กรรมการ
๙. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
กรรมการ
๑๐. นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวเบญจพร เติมสิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดนโยบายจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. กากับ และติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๓. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
(ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วัน พฤหัสบดี ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๓๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
...................................................................
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
๓. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก
๔. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
๕. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
๗. นายนพปฎล อินยาศรี
๘. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
๙. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
๑๐. นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี
๑๑. นางสาวเบญจพร เติมสิน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีรองคณบดีฝุายบริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรมวดี คฤหเดช
เป็นประธานการประชุม และมีองค์ประชุมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ประธานจึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร
วิทยาลัยที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีหน่วยงานและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตามโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้มีการ
จัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้ องกับแผนยุ ทธศาสตร์เพื่อเป็ นกรอบ แนวทางการทางานให้กับหน่ว ยงาน และเพื่อใช้ประกอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีต่อไปด้วย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ รับทราบตามที่ประธานแจ้ง
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ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพที่ ๒๕.๐๒/๒๕๖๓
๑. กาหนดนโยบายจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. กากับ และติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ
๓. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
๕.๒ เรื่องแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานที่ประชุมเสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. กาหนดให้หน่วยงานมีแผนและระบบการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่อง
๒. มุ่ง เน้น การควบคุม ให้ห น่ว ยงานสามารถทาการจัด ซื้อ จัด จ้า งและเบิก จ่า ยงบประมาณ
เป็นไปตามแผน
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เป็นเครื่องมือในการบริ หารจัดการงบประมาณของวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพให้บรรลุผ ล
สาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เปูาหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย เปูาหมาย
การให้บริการหน่วยงานผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้และเป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้ องกับการติดตามประเมินผลและการรายงานผลตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
๒. ให้วิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้นและมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
๓. ใช้สาหรับ การติด ตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเปูาหมายรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมายของวิทยาลัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๘๐

ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีเปูาหมายที่จะสร้างแผนดาเนินการที่มีพื้นฐานมา จาก
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กาหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและชื่อโครงการ/กิจกรรม
๓. จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ
๔. นาเสนอร่างต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
๕. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๖. ขออนุมัติการใช้แผนต่ออธิการบดี
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
(ไม่ม)ี
เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๐๐ น.

(นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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