แผนปฏิบัตกิ ารด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพมี ก ารบริ ห ารงานภายใต้ ค ณะกรรมการอ านวยการวิ ท ยาลั ย ฯ และ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มีหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏอาทิสานัก งานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน
สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิท ยาลัย และหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างวิท ยาลัย พยาบาลและสุขภาพ
และโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้
มีการจัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทางานให้กับ
หน่วยงาน และเพื่อใช้ประกอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีตอ่ ไปด้วย
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพมี ก ารบริ ห ารงานภายใต้ ค ณะกรรมการอ านวยการวิ ท ยาลั ย ฯ และ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ที่มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มีหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏอาทิสานัก งานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน
สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิท ยาลัย และหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างวิท ยาลัย พยาบาลและสุขภาพ
และโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้
มีการจัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสร้างกลไกที่ มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการทางานให้กับ
หน่วยงาน และเพื่อใช้ประกอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีตอ่ ไปด้วย
1.2 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

1.4 ผลการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2564 มีผลการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ลาดับ
รายการ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น All In One PC 22-df0107d
2 โต๊ะทางาน 3 ลิ้นชัก ขนาด กว้าง 120 ลึก 80 สูง 75 ซม.
3 เก้าอีส้ านักงาน กว้าง 59 ลึก 62 สูง 90 ซม.
4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 DELL Poweredge T440
5 หุน่ จาลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ารุ่นมาตรฐาน
ยี่หอ้ Limbs&Things รุ่น 00330
6 หุน่ จาลองผู้ใหญ่เพศหญิงสาหรับฝึกการช่วยชีวติ ชั้นสูง พร้อม
จอ Virtual Monitor แสดง Vital Sing ยี่ห้อ Gaumard รุ่น
S200.PK + S20000.001.R2
7 หุน่ แขนสาหรับฝึกเย็บแผล ยี่หอ้ Nasco รุ่น LF01028U
8 โครงการปรับปรุงสานักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 2 ศูนย์การศึกษา
จ.สมุทรสงคราม

จานวน
10 เครื่อง
20 ตัว
20 ตัว
1 ชุด
1 ชุด

จานวนเงิน
169,060
91,800
50,000
309,765
29,000

1 ชุด

2,160,000

1 ชุด
1 งาน

9,000
6,356,871.30
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยคณะผู้บริหารได้กาหนดทิศทางในอนาคต เพื่อบ่งบอกทิศทางการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดังนี้
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ
ให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึก ษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มี
ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล
มีจิตสานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ
2) วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริ ก ารวิ ช าการและชุ ม ชน (Academic and Community Services) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and CultureConservation) อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิ บัติ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
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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 มีทักษะ
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรูข้ องวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความ
เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรีย นรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรูท้ ี่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มคี วามรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรูแ้ ละ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
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คาขวัญ (Motto)
คาขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมี
ความหมายว่า
Courage
หมายความว่า มีความกล้าหาญ
Noble
หมายความว่า มีความรู้
Honour
หมายความว่า มีเกียรติยศ
Smart
หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ
Spirit
หมายความว่า มีน้าใจ มีความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ ื่น
Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
Unity
หมายความว่า มีความสามัคคีในหมู่คณะ
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (Development Goals)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่จะ
ดาเนินการไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ สู่ ก ารเป็ น เอตทั ค คะที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ
ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือ ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ ดีกั บ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลั กษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ : วิทยาลัยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.1 นโยบายด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2.1.1 กาหนดให้หน่วยงานมีแผนและระบบการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 มุ่งเน้นการควบคุมให้หน่วยงานสามารถทาการจัดซือ้ จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน2.2
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.1 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
แผนงบประมาณเป้าประสงค์เ ชิ งยุ ท ธศาสตร์เ ป้า หมายการให้บ ริก ารมหาวิท ยาลัย เป้าหมายการให้บ ริ ก าร
หน่วยงานผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลและการรายงานผลตามที่กาหนดไว้ใ น
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
2.2.2 ให้วิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้นและมีโปร่งใส
ตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
2.2.3 ใช้สาหรับการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณตลอดปีงบประมาณเพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
2.3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ร้อยละ 80
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีเป้าหมายที่จะสร้างแผนดาเนินการที่มีพื้นฐานมาจากปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ซึ่งมีขนั้ ตอน ดังนี้
2.4.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
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 แผนปฏิบัตกิ ารด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนงาน
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งาน/
โครงการ

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ทิศทางเดียว
เก้าอีส้ านักงาน
โทรศัพท์สานักงาน
โทรศัพท์สานักงานแบบไร้สาย
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการห้องสมุด
เครื่องอ่านบาร์โค้ด
เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดหน้าจอไม่
น้อยกว่า 24 นิว้
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln One
สาหรับงานสานักงาน
งานปรับปรุงอาคารเรียน
งานปรับปรุงระบบแสงสว่างใน
อาคารเรียน

ลักษณะงาน ()

วิธีการ ()

ออกแบบหรือ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
มี
ไม่มี

ประกาศ
จัดซือ้
จัดจ้าง

จานวน
(หน่วย
นับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน
งบประมาณ
ปีต่อไป

งานที่
เสร็จ
ภายใน
ปี 2565

จัด
ซือ้

จัด
จ้าง

ประกวด
ราคา
e-bidding

วิธีอ่นื ๆ
ระบุช่อง
หมาย
เหตุ

6 ตัว
20 ตัว
5 เครื่อง
3 ชุด
20 ตัว
1 ระบบ
1 เครื่อง
1 เครื่อง

-



















-

-










()









()
-

20
เครื่อง
2 เครื่อง

-





-

-





-





-

-



1 งาน
1 งาน

-




-





-



ลายมือชื่อ..........................................ผูจ้ ัดทา
(นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แผนปฏิบัติการ

แผนการจ่ายเงิน
หมายเหตุ

(เดือน/ปี)
-

คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญาปี
2565
(เดือน/ปี)
ต.ค.64
ธ.ค.64
ต.ค.64
ต.ค.64
ธ.ค.64
ต.ค.64
ต.ค.64
ต.ค.64

คาดว่าจะมี
การส่ง
มอบปี
2565
(เดือน/ปี)
พ.ย.64
ม.ค.65
พ.ย.64
พ.ย.64
ม.ค.65
พ.ย.64
พ.ย.64
พ.ย.64

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติในปี
2565
(ล้านบาท)
-

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(ล้านบาท)
22,470
27,000
6,250
7,050
54,000
128,400
4,280
50,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

-

-

ธ.ค.64

ม.ค.65

-

340,000

เฉพาะเจาะจง



-

-

ต.ค.64

พ.ย.64

-

34,000

เฉพาะเจาะจง




-

ต.ค.64
-

พ.ย.64
ธ.ค.64

ม.ค.65
ม.ค.65

-

5,919,300
36,060

เฉพาะเจาะจง

ลายมือชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบ
(ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
ตาแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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แผนงาน
ลาดับ
ที่

งาน/
โครงการ

1
2

2
3
4

หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ

ลักษณะงาน ()
จานวน
(หน่วย
นับ)

งานต่อเนื่อง
ที่ผูกพัน
งบประมาณ
ปีต่อไป

งานที่
เสร็จ
ภายใน
ปี 2565

-



วิธีการ ()
จัด
ซือ้



จัด
จ้าง

-

ประกวด
ราคา
e-bidding



วิธีอ่นื ๆ
ระบุช่อง
หมาย
เหตุ
-

ออกแบบหรือ
กาหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะแล้ว
มี
ไม่มี

ประกาศ
จัดซือ้
จัดจ้าง

()


(เดือน/ปี)
ต.ค.64

()
-

แผนปฏิบัติการ
คาดว่า
จะลงนาม
ในสัญญาปี
2565
(เดือน/ปี)
ต.ค.64

แผนการจ่ายเงิน
คาดว่าจะมี
การส่ง
มอบปี
2565
(เดือน/ปี)
ธ.ค.64

งบประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติในปี
2565
(ล้านบาท)
6,380,000

เงินนอก
งบประมาณ
หรือเงิน
สมทบ
(ล้านบาท)
-

1.1 หุ่นจาลองสถานการณ์ทาง
การแพทย์และพยาบาลพร้อมห้อง
จาลองสถานการณ์ และระบบ
บันทึกภาพและเสียง
1.2 หุ่นฝึกทาคลอด (เด็กมีสายสะดือ)

1 ตัว

งานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล

1 งาน
1 งาน

-




-







-




-

ต.ค.64
ต.ค.64

ต.ค.64
ต.ค.64

ธ.ค.64
ธ.ค.64

4,326,100
2,099,900

-

1 งาน

-



-





-



-

ต.ค.64

ต.ค.64

ธ.ค.64

8,618,200

-

1 ตัว

480,000

ลายมือชื่อ...........................................ผูจ้ ัดทา
(นางสาวกานต์พิชชา แสนคาหมี)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลายมือชื่อ...........................................ผูร้ ับผิดชอบ
(ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
ตาแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านจัดซือ้ จัดจ้างไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้
เกิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ในการจั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมให้ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ด้านจัด ซื้อจัด จ้างเพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้า นจัดซื้อจัดจ้าง
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็น
ระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
สร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ ยวกับแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
ได้ท ราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างกลไกประสานงานภายในกั บ หน่วยงานให้ขับ เคลื่อ นโครงการ/กิจกรรมให้มีค วามก้ าวหน้ า อย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ป ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่ อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
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1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนดตัวชี้วัดแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทุ ก ๆ เดื อ น พร้ อ มให้
ผูร้ ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก

12

คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่
/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
....................................................
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เห็นควรให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาและติด ตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
๑. ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ
ที่ปรึกษา
๒. ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช
ประธานกรรมการ
๓. ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส
รองประธานกรรมการ
๔. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
กรรมการ
๕. อาจารย์ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
กรรมการ
๖. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
กรรมการ
๗. นายนพปฎล อินยาศรี
กรรมการ
๘. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
กรรมการ
๙. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
กรรมการ
๑๐. นางสาวกานต์พชิ ชา แสนคาหมี
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวเบญจพร เติมสิน
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดนโยบายจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. กากับ และติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ
๓. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการจัดซือ้ จัดจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
(ผศ.ดร.พรพรรณ วรสีหะ)
คณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วัน อังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๓๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
.......................................................
ผู้มาประชุม
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส
๔. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
๕. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
๖. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
๗. นายนพปฎล อินยาศรี
๘. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
๙. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
๑๐. นางสาวกานต์พชิ ชา แสนคาหมี
๑๑. นางสาวเบญจพร เติมสิน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีร องคณบดีฝ่า ยบริห ารวิท ยาลัย พยาบาลและสุข ภาพ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์
ดร.เปรมวดี คฤหเดช เป็นประธานการประชุม และมีองค์ประชุมครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ประธานจึงดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัย และกรรมการบริหาร
วิ ท ยาลั ย ที่ มี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพมี ห น่ ว ยงานและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการด าเนิ นงานให้ ข้อ เสนอแนะแนวทางการบริ ห ารจัด การที่เ ป็ นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ
สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพและโครงสร้างการ
บริหารจัดการ
เพื่อให้มีการบริหารและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการมีประสิทธิภาพจึงได้กาหนดให้
มีการจัดทาแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของ
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การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทางานให้กับหน่วยงาน และเพื่อใช้
ประกอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีตอ่ ไปด้วย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ รับทราบตามที่ประธานแจ้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เรื่องคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพที่
/๒๕๖๔
๑. กาหนดนโยบายจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. กากับ และติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนจัดซือ้ จัดจ้างของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ
๓. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินการจัดซือ้ จัดจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
๕.๒ เรื่องแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประธานที่ประชุมเสนอแผนปฏิบัติการด้า นจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. กาหนดให้หน่วยงานมีแผนและระบบการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง
๒. มุ่งเน้นการควบคุมให้หน่วยงานสามารถทาการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน
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วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๑. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพให้บรรลุผล
สาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้และเป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลและการรายงาน
ผลตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
๒. ให้วิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบต่อผลสาเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้นและ
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
๓. ใช้สาหรับการติด ตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงบประมาณ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ร้อยละ ๘๐
ขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง มีเป้าหมายที่จะสร้างแผนดาเนินการที่มีพื้นฐานมาจาก
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ซึ่งมีขนั้ ตอนดังนี้
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กาหนดกลยุทธ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและชื่อโครงการ/กิจกรรม
๓. จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ
๔. นาเสนอร่างต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
๕. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๖. ขออนุมัตกิ ารใช้แผนต่ออธิการบดี
มติที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ
(ไม่ม)ี
เลิกประชุมเวลา : ๑๑.๓๐ น.
(นางสาวกานต์พชิ ชา แสนคาหมี)
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม

(ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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